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Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum

De reis van
de patiënt
Met de zomer in aantocht
staat voor veel mensen een
vakantiereis voor de deur.
Met die gedachte in ons achterhoofd maakten we dit nieuwe
nummer van onze VIEtamine.
Daarin staat reizen centraal.
Met een continue aandacht
voor duurzame verbetering kijkt
VieCuri naar de zorg alsof onze
patiënt een reis maakt door het
zorglandschap. Vanaf het
moment van de eerste klacht,
via de huisarts naar de specialist
tot het uiteindelijke ontslag.
Die reis kan altijd weer beter.
Daar werkt VieCuri samen met
zijn patiënten en andere zorgaanbieders aan.
Enkele andere reizen die u in
deze VIEtamine kunt volgen, zijn
de reizen van bloed, medicijnen
en die van medische apparatuur.
Maar ook de reis van onze
organisatie op weg naar de
toekomst komt aan de orde.
Dat beschrijven we aan de
hand van onze fusieplannen
met Laurentius Ziekenhuis
Roermond. Ik hoop dat er
interessante onderwerpen voor
u tussen zitten. Veel leesplezier!

‘Er zijn bijna
maandelijks
vernieuwingen
in ons vak’
IC-verpleegkundige Rianne Kerstjens aan het werk.

Ankie van Rossum
Bestuurder
VieCuri
Medisch
Centrum

Verschillende functies binnen het vak Verpleegkunde:

Wie staat er aan uw bed?
Er werken circa 1.000 verpleegkundigen bij VieCuri. Dag in dag uit zetten zij zich in voor de beste zorg voor
de patiënt. De ene verpleegkundige is de andere niet: wat betreft persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden,
maar ook wat betreft opleiding. Wist u bijvoorbeeld dat er zowel MBO- als HBO-verpleegkundigen zijn?
Lees het verhaal van drie verpleegkundigen over hun liefde voor het vak.

Rianne Kerstjens specialiseerde zich tot verpleegkundige op de Intensive Care (IC):

‘Om bij te blijven volg ik vaak trainingen’
Rianne Kerstjens is een doorzetter: ze volgde eerst de
opleiding tot Verzorgende IG
niveau 3 om daarna MBO
Verpleegkunde niveau 4 met
goed gevolg af te ronden.
Hierna volgde ze HBO
Verpleegkunde niveau 5 in
deeltijd, waarbij ze werken en
leren combineerde. Tot slot

deed ze de specialisatie tot
IC-verpleegkundige, die achttien
maanden duurde. “De verschillen
in werkzaamheden tussen een
MBO- en HBO-verpleegkundige
zijn nog niet merkbaar binnen het
ziekenhuis, maar VieCuri is er
nu wel druk mee bezig om dat
onderscheid te maken. Wel is het
al zo dat er op gespecialiseerde

afdelingen, zoals de Spoedeisende
Hulp, de Kinderafdeling en
de Intensive Care (IC), alleen
maar gespecialiseerde verpleegkundigen werken. Op de IC is er
meer ruimte voor diepgang en
verbreding van mijn kennis. We
toetsen en trainen elkaar ook
steeds meer intercollegiaal:
zo leren we als collega’s van

elkaar. Er zijn namelijk bijna
maandelijks vernieuwingen in
ons vak. Het volgen van een
training of het leren omgaan
met geavanceerde, nieuwe
medische apparatuur is zeker
interessant. Soms vraagt dat
veel van je, naast het hectische
werk, maar het is fijn om bij te
blijven.”
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Als we weten wat patiënten
belangrijk vinden, kunnen we
onze zorg optimaal verbeteren

Leren en werken gaan bij
VieCuri hand in hand
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er veel kijken bij het regelen
van een operatie
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Cindy Wijnands-Scholtz:

“Je kunt veel
voor mensen
betekenen.”

(lees verder op pagina 3)
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Dentalis Tandprothetische- en
Tandtechnische Praktijk
Voor iedere gebitsprothese een oplossing!
• Zorg & kwaliteit staan bovenaan.
• Wij hanteren de nieuwste technieken.
• Samenwerking met de meeste
zorgverzekeraars.
• Interesse? Loop vrijblijvend binnen of maak
een afspraak.
R.J.L. Timmermans
Erkend Tandprotheticus
Leutherweg 83
5915 CB Venlo
077-3524673
info@dentalis.nl
www.dentalis.nl
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Kinderverpleegkundige
Germain Steijn
aan het werk.

Germaine Steijn-Ebus is kinderverpleegkundige:

‘Een kind is heel puur in zijn reacties’
Germaine Steijn-Ebus koos dertig
jaar geleden na haar VWOopleiding voor Verpleegkunde.
Haar stage op de Kinderafdeling
beviel zo goed, dat ze zich ging
specialiseren in de zorg voor de
jonge patiënt. “Elke dag kom ik
weer wat anders tegen in mijn
werk. Een kind is heel puur in zijn
reacties; deze openheid vind ik
heel mooi. Om als kinderverpleeg-

kundige een bepaalde handeling
bij een patiëntje te kunnen
uitvoeren, is vaak een hele andere
benadering nodig dan bij een
volwassene. Als die benadering
werkt, geeft dat heel veel
voldoening. Als kinderverpleegkundige heb je ook veel met
ouders te maken, want ouders
en kind zijn niet los van elkaar te
zien. We werken samen aan het

Cindy Wijnands-Scholtz, verpleegkundige op de Recovery:

Cindy Wijnands-Scholtz
is verpleegkundige
en pijnconsulent op
de Recovery.

‘Dit werk geeft me veel energie’
Na twee en een half jaar op de
Recovery besloot verpleegkundige Cindy Wijnands-Scholtz
een opleiding te gaan volgen
voor pijnconsulent. “In die rol
volg ik de postoperatieve
patiënt, wat mooi aansluit op
mijn werk op de Recovery. Ik
zie ook mensen met chronische
pijnklachten, bijvoorbeeld door
kanker, en acute pijnklachten,
bijvoorbeeld na een val. Ik
breng de pijn in kaart en ga in
gesprek met de specialist over

de mogelijkheden voor medicatie
of behandelingen.” De leergierige
vakvrouw houdt van het contact
met mensen in haar werk. “Je
kunt veel voor mensen betekenen
in een kwetsbare fase van hun
leven.”
Naast haar drukke werk was Cindy
tot vorig jaar ook nog bestuurslid
van het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). “Dit is als het ware
de verbindende schakel tussen
de verpleegkundigen en de
Raad van Bestuur van VieCuri.

genezingsproces van een kind.”
Door mijn deelname in het AVB
(Afvaardiging Verpleegkundige
Beroepsgroep) en kwaliteitsbewaking op andere afdelingen
van het ziekenhuis heb ik vaak
overleg en contact met collega’s
van andere afdelingen. Hierdoor
blijf ik ook op de hoogte van wat
er in de rest van het ziekenhuis
speelt.”

Het belangrijkste doel van dit
adviesorgaan is het stimuleren,
ontwikkelen en borgen van de
verpleegkundige kwaliteit.
Vanwege mijn vervolgstudie
heb ik nu een stapje terug
gedaan en neem ik deel aan de
Afvaardiging Verpleegkundige
Beroepsgroep: dit is dan weer
de schakel tussen de verpleegkundigen en het bestuur van
het VSB. Ja, ik neem veel hooi
op mijn vork, maar het geeft
me ook veel energie!”

‘Vanzelfsprekend patiënten betrekken bij het ziekenhuis’
n

‘Alles wat wij doen, doen wij mét de patiënt’: die belofte doet
VieCuri haar patiënten. Want alleen door te weten wat patiënten
belangrijk vinden, kan de zorg bij VieCuri optimaal verbeterd worden.
Patiëntenparticipatie is daarom cruciaal.

Projectleider Sylvia Peeters (links) en Adviseur Patiëntenparticipatie Evelien Heinrich: “Continu
verbeteren met inbreng van patiënten.”

Denk mee via het VieCuri Patiëntenpanel!

Wilt u graag meedenken over belangrijke onderwerpen in en rondom VieCuri? Meld u dan aan voor
het VieCuri Patiëntenpanel. Vier tot zes keer per jaar ontvangt u een e-mailuitnodiging met een online
vragenlijst. Kijk op www.viecuri.nl/patientenpanel voor meer informatie.
Patiënten worden binnen VieCuri
op diverse manieren betrokken:
met enquêtes over klanttevredenheid, deelname in zorginhoudelijke
werkgroepen en betrokkenheid bij
bijvoorbeeld verbouwingen van
afdelingen. Ook wordt er gewerkt
aan ‘Samen Beslissen’ als norm in
behandeltrajecten: van praten en
beslissen óver patiënten, naar
praten en beslissen mét patiënten.
“Wat wij te bieden hebben moet
niet centraal staan: wel datgene
wat de patiënt nodig heeft om zo
goed en zelfstandig mogelijk te
functioneren. Daarom zijn we bezig
continu te verbeteren, waarbij
we veel waarde hechten aan de
inbreng van patiënten”, aldus
Evelien Heinrich. Als Adviseur
Patiëntenparticipatie zet zij zich
in om patiëntenparticipatie op alle
niveaus binnen het ziekenhuis
te stimuleren. “Het betrekken van

patiënten bij wat we doen moet
vanzelfsprekend worden. Waarom?
Patiënten hebben van nature een
bredere kijk op gezondheid,
minder ‘medisch’. Ze brengen
unieke ervaringsdeskundigheid
die aanvullend is op de expertise
van professionals. Het helpt ons
om ons werk goed te doen.
Daarnaast past het bij de tijdgeest
waarin mensen mondiger zijn en
een meer actieve rol innemen wat
betreft hun eigen gezondheid.”

Sylvia Peeters: “Via de iPads
krijgen de zorgprofessionals
direct feedback op hun eigen
dienstverlening: verbeterpunten,
maar ook veel complimenten.
Het stelt ons in staat om continu
te verbeteren. Iets wat de zorg aan
onze patiënten ten goede komt.”

De mening van de patiënt telt
Een voorbeeld van hoe de mening
van patiënten wordt gevraagd,
is de aanwezigheid van iPads op
poliklinieken. Op de iPad kan de
patiënt antwoord geven op een
aantal vragen. Bijvoorbeeld over
de privacy, wachttijd en hoe de
communicatie met de arts verliep
tijdens het consult. Projectleider

‘Goede zorg leveren kan alleen als je weet wat er onder patiënten leeft’

n

De Cliëntenraad van VieCuri vertegenwoordigt de belangen
van de patiënt en heeft overleg met de Raad van Bestuur en
medewerkers.
“De Cliëntenraad geeft gevraagd
en ongevraagd advies”, aldus
voorzitter Huub Selen. “Zo
dachten we in een vroeg stadium

Colofon
VIEtamine is het patiëntenblad
van VieCuri Medisch Centrum.
Deze uitgave wordt huis aan huis
verspreid in de brede regio van
Venlo en Venray én in VieCuri op
de ziekenhuislocaties.

mee over de toegankelijkheid,
gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid van patiëntenportaal
mijnVieCuri.”

Huub: “Goede zorg leveren kan
alleen als je weet wat er onder
patiënten leeft. Onlangs hielden
we een enquête samen met de
Cliëntenraad van Laurentius
Ziekenhuis Roermond.” In het
onderzoek werden patiënten en
bezoekers van de ziekenhuizen
in Venlo, Venray en Roermond

gevraagd wat men belangrijk
vindt in de zorg als VieCuri en
Laurentius gaan fuseren. “Wij
willen iedereen die deelnam aan
de enquête hartelijk danken. De
uitkomsten zijn zeer waardevol!
Als belangrijke aandachtspunten
komen uit de enquête: ‘Kwaliteit
van zorg’, ‘bereikbaarheid’, ‘in

behandeling blijven bij de
eigen dokter’ en ‘de mogelijkheid hebben tot complexe
behandelingen en operaties in
de eigen regio’.
Wij bestuderen alle uitkomsten
goed en nemen het mee in
ons advies over de fusie aan
de Raad van Bestuur.”
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Terugkomdag voor Intensive Care (IC) patiënten op donderdag 26 september:

‘IC-patiënten en hun naasten geven ervaring samen een plekje’
n

Een opname op de Intensive
Care (IC) is een ingrijpende
gebeurtenis. Voor de patiënt,
maar ook voor zijn of haar
naasten. De IC organiseert ook
dit jaar een terugkomdag voor
de ex-IC-patiënt en zijn of
haar naasten op donderdag
26 september.

Op de IC-nazorgpoli van VieCuri
kunnen mensen terecht voor hulp
en begeleiding na de IC-opname
in de vorm van één-op-één
gesprekken met IC-verpleegkundigen. “Een IC-opname heeft
een grote impact op de patiënt én
zijn of haar naasten. Mensen
realiseren zich pas later wat er
allemaal is gebeurd. Als ze weer
thuis zijn en lichamelijk herstellen,
kunnen nachtmerries, angsten
en onzekerheden ontstaan. Ze
voelen zich kwetsbaar en krijgen
met allerlei emoties te maken.
Dat geldt niet voor iedereen, maar
veel mensen zullen zich daar wel
in herkennen. Ex-IC-patiënten
kunnen bij ons terecht met hun
vragen en onzekerheden, maar
we merken dat er ook behoefte
is aan contact met lotgenoten.
Daarom organiseerden we vorig
jaar voor het eerst een IC-terugkomdag, die door zestig mensen
werd bezocht. Door de positieve

reacties komt er dit jaar weer
een IC-terugkomdag”, vertelt
IC-verpleegkundige Jolande
Maneschijn.
Ruimte voor de naasten
Tijdens de IC-terugkomdag op
26 september komen onder
andere de intensivist, fysiotherapeut en de klinisch medisch
neuropsycholoog aan het woord.
IC-verpleegkundige Jessie Wolters:
“Deze neuropsycholoog vertelt
welke psychische klachten
mensen naderhand kunnen
ervaren en beantwoordt vragen
van de aanwezigen.” Mensen
krijgen tijdens de middag de
gelegenheid om in kleine groepjes
hun ervaringen met elkaar te
delen”. IC-verpleegkundige Jessie
benadrukt dat er ook ruimte is
voor de ervaringen van de
naasten. “Soms kan de patiënt
zich niets van de hele periode
herinneren, maar familieleden
staan met allerlei emoties naast
het bed van de patiënt.”
Tijdens de vorige IC-terugkomdag
merkte IC-verpleegkundige
Jolande dat mensen elkaar ook
onderling tips geven. “En
dat is nu nét de insteek van deze
middag: mensen kunnen met
elkaar delen wat ze hebben
meegemaakt, advies uitwisselen
en hun ervaring een plekje
geven.”

IC-verpleegkundigen Jessie Wolters (links) en Jolande Maneschijn: “Tijdens de IC-terugkomdag kunnen ex-IC-patiënten hun ervaringen met elkaar
delen.”

De IC-terugkomdag op donderdag 26 september 2019 duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan
via: nazorgpoli.ic@viecuri.nl of 077-3205790.

‘Je wordt een ander mens op de Intensive Care’
In februari 2018 kwam de toen 48-jarige Mechteld van Hornsveld door de gevolgen van een virale infectie op de longafdeling van VieCuri terecht. “Toen ik door enorme benauwdheid niet meer zelfstandig kon ademen, ben ik op de IC beland. Daar lag ik vijf dagen aan de beademing in een kunstmatig coma. De zesde dag kwam ik bij; uiteindelijk lag ik
acht dagen op de IC. Ik heb op het randje van de dood gezweefd. Dat wist ik toen natuurlijk niet, dat besef kwam achteraf. Lichamelijk gezien ging mijn herstel voorspoedig, maar
de traumatische ervaring heeft me wel een hele tijd beziggehouden. Je bent overgeleverd aan de kennis en kunde van de afdeling en mijn partner heeft heel bewust meegemaakt
hoe het kantje boord was. Zelf was ik naderhand lange tijd bang dat ik weer zo benauwd kon worden. Via de IC ben ik onder behandeling gekomen bij de medisch psycholoog;
die stap heeft een positieve rol gespeeld in de verwerking. Vorig jaar ging ik naar de terugkomdag van de IC. Voor mij voelde dat als een soort afsluiting van de nare periode.
Ik vond het fijn om mijn ervaringen te kunnen delen met anderen; je herkent elkaar in de verhalen. Ik besef heel goed dat ik de dood in de ogen heb gekeken en sta daardoor
anders in het leven. Je wordt een ander mens door een IC-ervaring; dat moet je een plekje kunnen geven. De IC-terugkomdag kan daaraan bijdragen.”

“Ook in de toekomst zoveel mogelijk zorg in eigen regio”
n

Om ook in de toekomst
onze zorg te kunnen
blijven aanbieden, willen het
Laurentius Ziekenhuis en
VieCuri Medisch Centrum
fuseren.

Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter VieCuri: “Wil je het
huidige brede aanbod aan hoogwaardige ziekenhuiszorg in deze
regio behouden, dan is fuseren
noodzakelijk. Het is belangrijk

een bepaalde grootte te hebben
zodat we kunnen investeren in
apparatuur, opleidingen en
mensen. Eén groot ziekenhuis
kan die investeringen makkelijker
dragen dan twee individuele

ziekenhuizen. Je moet het dak
repareren als de zon schijnt. Zeker
als je bedenkt dat de zorgvraag
in Limburg onder meer door de
vergrijzing harder toeneemt dan
landelijk.”
Marja Weijers, bestuursvoorzitter
Laurentius, vult aan: “Hoewel het
nu met beide ziekenhuizen goed
gaat, willen we dat het goed blijft
gaan. Met de fusie bereiken we
dat de patiënt zoveel mogelijk in
de eigen regio (Noord- en MiddenLimburg) voor kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg terecht
blijft kunnen. We willen voorkomen dat patiënten op termijn
moeten uitwijken naar Nijmegen,
Eindhoven, Maastricht of Heerlen.”

Bestuursvoorzitter VieCuri Ankie van Rossum (links) met Marja Weijers, bestuursvoorzitter Laurentius: “Fuseren is noodzakelijk om het huidige
brede aanbod aan hoogwaardige ziekenhuiszorg in deze regio te behouden.”

Schaalgrootte voor
specialistische zorg
Gaat de patiënt iets merken van
de fusie? Marja Weijers: “Zo min
mogelijk. Het kan betekenen
dat patiënten voor een bepaalde
ingreep verder moeten reizen
omdat die ingreep wordt
geconcentreerd op één locatie.
Maar daar staat dan wel de beste
specialist met perfecte apparatuur
klaar. Voor specialistische zorg
is nu eenmaal bepaalde schaalgrootte en focus nodig. Hoe vaker
een arts een operatie doet, hoe
beter hij of zij erin wordt. Dat is
wetenschappelijk aangetoond.”

Ankie van Rossum vult aan: “En
vergeet niet dat alle onderzoeken
voorafgaand aan de ingreep en
de gehele nazorg, gewoon plaatsvinden in het ‘eigen’ ziekenhuis,
dichtbij huis. Bovendien is die
zorg in de toekomst nog dichter
bij huis, want we investeren flink
in ICT en eHealth. Hierdoor
kan sommige zorg straks thuis
geleverd worden.”
Alle locaties van Laurentius
(Roermond en servicepunt Echt)
en VieCuri (Venlo, Venray en
de regiopoli’s Panningen, Horst
en Reuver) blijven na de fusie
bestaan. Ter vervanging van de
verouderde locatie Venray is
nieuwbouw noodzakelijk.
Locatie de Wieën wordt
onderzocht als nieuwbouwlocatie. Ankie van Rossum: “We
begrijpen dat er onzekerheid
kan zijn bij mensen. Daarom
vinden we het belangrijk om in
gesprek te blijven en het juiste
verhaal te vertellen.” Marja
Weijers: “De fusie is een complex
proces dat zorgvuldig doorlopen
moet worden. We verwachten
rond 2021 te fuseren, maar dan
begint het eigenlijk pas! Rond
2025 zal de fusie organisatorisch
afgerond zijn en merkt de patiënt
dit ook.”
Kijk voor meer info over de fusie
ook op www.viecuri.nl/fusie.
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Medewerkers in opleiding:

Leren en werken gaan hand in hand
VieCuri is een echt opleidingsziekenhuis, waar leren en werken hand in hand gaan. Er zijn binnen het ziekenhuis tal van mogelijkheden om verder te groeien en de blik te verruimen. De bevlogen medewerkers in dit artikel zijn momenteel allemaal bezig met
professionele en persoonlijke groei.

Verpleegkundige Laurie Ebus volgt een HBO-opleiding
“Na mijn opleiding MBO
Verpleegkunde ging ik aan het
werk op de Maag- Darm- en
Leverziekten afdeling. Na een
tijdje was ik klaar voor iets
nieuws. De HBO opleiding
Bachelor of Nursing leek me
de beste mogelijkheid om
mezelf verder te ontwikkelen.”

In mei 2020 rondt de nu 25-jarige
Laurie de studie met een scriptie
af. “In het begin vond ik het
lastig om werk en studie te
combineren. Nu heb ik een
goede taakverdeling thuis en
op het werk. Ik moet er veel
energie in steken, maar ik haal
er ook veel voldoening uit als
ik mijn punten terugzie.” Laurie

mag zich na de studie Regieverpleegkundige noemen; de
invulling van deze nieuwe
functie is volop in ontwikkeling.
“De taakverdeling tussen MBOen HBO-verpleegkundigen wordt
momenteel verder uitgewerkt
binnen het ziekenhuis. Er is een
nieuw soort verpleegkundige
nodig in de zorg, die nóg beter

voorbereid is op de veranderende
rol van de patiënt, want mensen
worden steeds mondiger en
bewuster van hun rol in het eigen
zorgproces.”
De opdrachten die Laurie voor
haar studie doet, worden zoveel
mogelijk gekoppeld aan de
dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. “Ik kan de theorie die ik leer

toepassen op de werkplek.
Wat ik mooi vind, is dat ik
het wetenschappelijk
onderzoek dat ik lees, kan
gebruiken om mijn positie
te versterken richting artsen
en patiënten. Je eigen
verpleegkundig leiderschap
tonen vind ik een heel mooie
ontwikkeling.”

Laurie Ebus (links) en Yvonne Kusters worden
opgeleid tot ‘verpleegkundigen van de toekomst’.

Yvonne Kusters wordt naar eigen zeggen ‘verpleegkundige
van de toekomst’
“Ik ben in 1999 van start gegaan
bij VieCuri binnen de opleiding
Verpleegkunde niveau 4. Na mijn
diploma werkte ik eerst op de
Longafdeling en later op de
OSAS-poli (Obstructief Slaap
Apneu Syndroom-poli), waar
ik nog steeds werkzaam ben.
In november 2017 ging ik van
start met de HBO-opleiding
Bachelor of Nursing, die
twee en een half jaar duurt.
Ik noem het een studie tot

‘verpleegkundige van de toekomst’.
Als HBO-verpleegkundige heb je
meer een helicopterview. Door
deze opleiding ga ik heel anders
nadenken over het werk; ik ben
meer onderzoekend bezig en leer
meer reflecteren. Daardoor zie ik
hoe het anders of beter kan.”
Yvonne heeft iedere donderdag
een lesdag, verder doet ze
studieopdrachten op de werkvloer. “Iedere tien weken hebben
we een nieuwe module. Alle rollen

Anita Zelen-Van Dijck gooide het roer om:
van juf naar anesthesiemedewerker
“Ik koos voor het onderwijs
omdat ik het leuk vind om
met kinderen te werken. Na
een jaar of negen begon ik te
twijfelen. Ik besloot na te
denken over wat ik op de
HAVO leuk vond om te doen,
want ik volgde toen veel
exacte vakken zoals natuur-

en scheikunde. Ik ging op zoek
naar een baan waarbij ik iets met
dat analytische aspect kan doen,
maar tegelijk ook veel met
mensen kan werken. Ik zocht naar
een mogelijkheid om werken en
leren te combineren. Toen een
vacature voorbij kwam voor
leerling-anesthesiemedewerker

bij VieCuri, wist ik: dit is iets voor
mij, want ik heb het ziekenhuis
altijd al een magische wereld
gevonden.”
De voormalige leerkracht vond
het spannend: zou iemand uit
het onderwijs wel kans maken op
deze functie? Ja dus: Anita werd
op de operatiekamers (OK)

die je als verpleegkundige hebt,
komen voorbij. Ik werk samen
met verpleegkundigen van andere
afdelingen binnen VieCuri en het
Laurentius Ziekenhuis Roermond.
Ik merk dat ik zó groei door
deze opleiding: als professional,
maar ook als persoon. Ik leer
meer onderbouwd een mening
te geven.”
Het studeren vindt Yvonne soms
pittig in combinatie met haar
gezin met twee zoontjes.

“Gemiddeld ben ik naast het
werk en de schooldag nog
gemiddeld vijftien uur per
week bezig met studeren.
Dat betekent dus: discipline
hebben en goed plannen.
Maar ik dacht: ik mag nog
heel lang werken. Deze
studie zie ik als een kans om
mij breder te onderleggen,
waardoor ik meer doorgroeiopties heb binnen het
ziekenhuis.”

aangenomen voor een leerwerkplek van drie jaar. “Ik wissel een
werkperiode af met lesblokken.
Het ene moment ga ik fulltime
naar school; daarna ga ik weer
aan het werk op de OK. Door
samen te werken met een
begeleider en de anesthesist,
werk ik in stapjes toe naar zelfstandig werken als anesthesiemedewerker.”
Af en toe is het pittig om werk
en gezin goed te combineren.
“Maar ik ben een strebertje en
kan goed organiseren. Mijn
ouders en schoonouders helpen

mee met de opvang van de
kinderen.
Ik moet het studeren echt goed
plannen en ben super druk,
maar ik heb er geen minuut
spijt van gehad.” Na twee jaar
weet Anita het dus zeker: dit
was een goede carrièreswitch.
“Het patiëntencontact is leuk
en tegelijk ben ik bezig met
techniek, machines en
medicijnen. Ik voel me thuis
op de OK van VieCuri. Het is
heel inspirerend om in het
ziekenhuis te werken; ik leer
er iedere dag zoveel!”

Marissa Meegdes is arts en volgt nu een specialisatie tot internist
De nu 27-jarige Marissa begon
in 2014 als coassistente bij
de afdelingen Chirurgie en
Interne Geneeskunde. “Ook
mijn laatste stage, de semi
arts-stage deed ik in VieCuri.
Vervolgens ging ik aan het
werk als arts niet in opleiding
(ANIOS) en nu ben ik arts in
opleiding (AIOS): ik ga me
specialiseren tot internist.”
De specialisatie duurt vijf en
een half jaar. “Het is een heel
breed specialisme: als internist stel je diagnoses en
behandel je ziekten van de
inwendige organen, zoals nierziekten, kanker, infecties of
bloedafwijkingen. Het is ook
een heel sociaal vak, want je
hebt veel gesprekken met
patiënten. Het geeft veel

Leereﬀect

voldoening als ik mensen goed
kan uitleggen wat er aan de hand
is en wat de behandelopties zijn.”
Marissa wordt tijdens haar werk
in het ziekenhuis opgeleid. “Ik
mag patiënten zien, maar krijg
wel de nodige begeleiding. De
eerste keer een moeilijk familiegesprek voeren bijvoorbeeld, gaat
soms ook onder toezicht van de
internist. We krijgen onderwijsmomenten tijdens onze werkdagen. Ik vraag graag feedback
aan de specialisten waarmee ik
werk. Het is mooi om te zien
dat elke specialist toch zijn
eigen werkwijze heeft, daar
leer je veel van. VieCuri is een
fijn ziekenhuis om mij verder
te ontwikkelen: de sfeer is
persoonlijk en tegelijk is er veel
specialistische kennis.”

Anita Zelen (links) en Marissa Meegdes duiken
geregeld in de boeken voor hun opleiding.

VieCuri behoort tot de Stichting Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor een dertigtal
ziekenhuizen in ons land die zorgdragen voor het opleiden van toekomstige specialisten. Een STZ-ziekenhuis biedt medewerkers, waaronder verpleegkundigen,
veel mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Het grootste leereffect zit in het dagelijks bewust reflecteren op en leren van het werk, met collega’s én
patiënten.
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Een kijkje achter de schermen bij het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Onder de loep: de reis van het bloed
n

Bloedonderzoek is dikwijls cruciaal voor het bepalen van de
juiste diagnose en daarmee voor een passende behandeling van
de patiënt. Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
(KCHL) vormt binnen VieCuri de spil als het gaat om bloedafnameen onderzoek. Een dynamisch proces dat 24/7 doorgaat. Maar hoe
gaat dit alles precies in zijn werk? En welke reis doorloopt het bloed?
De VIEtamine nam een kijkje achter de schermen en dompelde zich
onder in ‘de wereld van het bloed’.
De cijfers zijn indrukwekkend:
jaarlijks komen in het KCHL
ongeveer 1,3 miljoen bloedbuisjes
binnen en worden 2,7 miljoen
bepalingen gedaan van stoffen
die al dan niet aanwezig zijn in
een bloedmonster. “In ons
laboratorium bepalen we de
concentraties van bepaalde
stoffen in lichaamsmaterialen,
waaronder bloed. Dit doen we
op verzoek van onder meer
specialisten en huisartsen”, legt
Mario Vogt uit. Hij is klinisch
chemicus en medisch leider van
het KCHL. “De concentratie van
stoffen in het bloed zegt namelijk
iets over de werking van iemands
organen. Zo geeft creatinine
bijvoorbeeld inzicht in de nierfunctie. In feite weerspiegelt het
bloed het functioneren van onze
organen.”
Bloedafname en -transport
Bloed komt via diverse ‘wegen’
terecht in het KCHL. Patiënten
kunnen bloed laten prikken in
het Centrum voor Diagnostiek
van VieCuri, beter bekend als de
prikpoli. “Dit centrum maakt
ook onderdeel uit van ons
laboratorium. Na de bloedafname
komen de bloedbuizen met een
speciaal ‘treintje’ vanuit de
prikpoli naar het lab”, vertelt
Yvonne Spunda, teamleider van
het KCHL. “Daarnaast wordt
bloed afgenomen op de verpleegkundige en spoedeisende
afdelingen en nemen enkele
poliklinieken zelf bloed af. Via
een buizenstelsel dat door het
ziekenhuis loopt, worden de
kokers met de bloedbuisjes naar

ons laboratorium getransporteerd.”
Ook beschikt het KCHL over een
buitendienst, bestaande uit
medewerkers die bloed afnemen
bij mensen thuis en op de 37 ‘prikpunten’ in de regio. “Zij brengen
de bloedbuizen dagelijks, in
speciale transportboxen, naar ons
laboratorium.”
Mario benadrukt dat, om een
bloedonderzoek op de goede
manier te kunnen uitvoeren,
zowel de bloedafname als het
-transport op de juiste manier en
onder de juiste condities moet
plaatsvinden. “Het is bijvoorbeeld
belangrijk dat een bloedbuis
voldoende gevuld is, anders kan
dat effect hebben op de uitslag.
Ook moet het bloed goed
gemengd worden met het antistollingsmiddel dat in de bloedbuis zit. Verder dient het bloed te
worden getransporteerd bij een
temperatuur tussen de 16 en
28 graden. Wordt het bloed te
koud of te warm, dan kunnen
bepaalde waarden gaan afwijken
en is de uitslag van een bloedonderzoek niet meer betrouwbaar. Het luistert dus uitermate
nauw.”
Verschillende routes
Eenmaal aanbeland in het
laboratorium wordt een bloedbuisje gekoppeld aan de aanvraag
van de arts, die in het computersysteem staat. “Concreet betekent
dit dat ieder buisje wordt voorzien
van een barcode, op basis waarvan
wij weten wat er precies onderzocht moet worden. Dat bepaalt
ook de route van een bloedbuisje
door het laboratorium; er zijn

Klinisch chemicus en medisch leider KCHL Mario Vogt en teamleider Yvonne Spunda in het laboratorium.

namelijk diverse opties”, zegt
Yvonne.
Soms kan de aanwezige apparatuur meteen de concentraties
van bepaalde stoffen in het bloed
bepalen, in andere gevallen is
eerst een voorbewerking nodig.
“Bloed bestaat uit zowel plasma
als cellen. Het onderzoek dat een
arts heeft gevraagd, bepaalt of we
bloedplasma of cellen nodig
hebben om de stoffen in het bloed
te bepalen”, legt Mario uit.
“Hebben we het plasma nodig,
dan moet het bloed eerst
‘gecentrifugeerd’ worden. Door
het bloed heel snel rond te
draaien in een centrifuge, vindt
een scheiding plaats van de
bloedcellen en het plasma. De
bloedcellen zakken naar beneden,
waardoor we aan de bovenkant
een laag plasma verkrijgen. Om
de stoffen in het plasma te
kunnen bepalen, gaan de bloed-

Ans van Staveren laat drie keer per week haar bloed spoelen

‘Ik leef niet met een nierziekte,
de nierziekte leeft met mij’
n

Drie keer per week om half acht ’s morgens, loopt Ans van
Staveren (56) bij VieCuri in Venray binnen, op weg naar de
dialyse-afdeling. Al sinds 2011 komt Ans bij VieCuri om haar bloed
te spoelen. Ze sluit zelf alle slangen en katheters aan, controleert of
de naalden goed zitten en of de bloeddruk in orde is. De dialysesessie duurt vier uur.

Ans van Staveren uit Veulen dialyseert drie keer per week bij VieCuri in Venray.

Vanwege een genetische afwijking
is een niertransplantatie voor
Ans geen optie. “Tot 2011 redde
ik het met medicatie: prednison
en andere zware medicijnen
met de nodige bijeffecten. Mijn
nierfunctie was inmiddels nog
maar een paar procent en dus
moest ik aan de dialyse.”
In totaal worden er in Venray zo’n
dertig patiënten gedialyseerd.
“Voorwaarde is wel dat je stabiel
bent en er geen complicaties bij
jou te verwachten zijn. In dat
geval moet je naar Venlo, waar
men Intensive Care ‘achter de
hand’ heeft.’
Sleutelrol voor KCHL
Ook in het dialyse-proces speelt
het KCHL een rol: op basis van
de concentratie van bepaalde
‘afvalstoffen’ in het bloed kan
de arts namelijk bepalen of een
patiënt al dan niet gedialyseerd
moet worden. Voorafgaand en
na de dialyse doet het KCHL
bloedonderzoek, om te kijken
wat het effect van de dialyse is
en of de concentratie van
bepaalde afvalstoffen al dan niet
is afgenomen.

buisjes vervolgens over een
lopende band richting de
‘analyser’. Dit is een apparaat dat
een paar microliter bloed uit het
buisje haalt en, op basis van een
chemische reactie, kan bepalen
welke inhoudsstoffen erin zitten
en in welke concentraties.”
Maar er is dus ook nog een
andere ‘route’. Soms moet het
aantal en soort cellen in het bloed
in beeld worden gebracht. “Dan
is centrifugeren niet nodig”,
vertelt Yvonne. “In dit geval gaan
de bloedbuisjes richting de
zogeheten ‘celtellers’: apparaten
die het aantal en soort cellen in
het bloed tellen.”
Extra controlestap
Hoewel de processen grotendeels
geautomatiseerd zijn, blijft de
menselijke beoordeling een
belangrijke factor. “De apparaten
signaleren wanneer een
concentratie van een bepaalde
stof of een bepaald aantal cellen
sterk afwijkt van de waarden bij
een gezonde persoon”, licht Mario
toe. “Onze analisten nemen deze
afwijkende waarden vervolgens
onder de loep en kijken of het
getal daadwerkelijk klopt. Op die
manier bouwen we een extra
controlestap in. Is de uitslag van
het apparaat juist, dan wordt
deze digitaal gerapporteerd
naar de aanvrager van het bloedonderzoek.”
De medisch leider van het KCHL
geeft aan dat bij sterk afwijkende
uitslagen ook telefonisch contact
wordt opgenomen met de arts.
“Denk bijvoorbeeld aan een
verhoogde concentratie troponine
in het bloed, wat een teken kan
zijn voor een hartinfarct. Dan is
snel handelen nodig. Overigens
adviseren wij als KCHL vaak ook
over vervolgonderzoek; we doen
veel meer dan alleen uitslagen
doorsturen.”
Spunda voegt toe dat bepaalde
aanvragen voorrang krijgen. “Voor
artsen op de Spoedeisende Hulp,
de Intensive Care of andere acute
afdelingen is het vaak cruciaal om
snel een bloeduitslag te hebben.
Wij zorgen dan dat een uitslag
binnen een uur beschikbaar is.
Maar ook andere afdelingen en
zorgverleners kunnen urgentie
aanvragen. Is er geen sprake van
spoed, dan neemt een bloedonderzoek gemiddeld twee uur
in beslag: vanaf het moment dat
het bloedbuisje hier binnenkomt
totdat we rapporteren richting de
aanvrager. Deze moet de uitslag
vervolgens nog terugkoppelen

naar de patiënt; dat kan wat
langer duren.”
Afvoer
Wat gebeurt er na het onderzoek
met al die bloedbuisjes? “Sowieso
bewaren we de buisjes nog zeven
dagen in een speciale koelkast”,
zegt Mario. “Naar aanleiding van
een uitslag krijgen we regelmatig
aanvragen voor nabepalingen,
voor het checken van aanvullende
stoffen. Hierbij kunnen we dan
snel schakelen, en de patiënt
hoeft niet opnieuw bloed af te
staan. Na zeven dagen wordt de
koelkast geleegd, en wordt het
bloed onder speciale condities
afgevoerd met al het andere
ziekenhuisafval.”
Levensreddend
Mario en Yvonne benadrukken
dat de bloedonderzoeken in het
KCHL, waar in totaal 120 mensen
werken, 24/7 doorgaan. “Zonder
ons kunnen veel afdelingen niet
doordraaien; wij zijn in feite het
‘zenuwcentrum’ van VieCuri. Wat
wij hier doen, is immers bepalend
voor de diagnostiek en voor de
juiste manier van behandelen”,
zegt Mario. “Natuurlijk: er zijn
meer diagnostische afdelingen,
maar bloedonderzoek is vaak het
eerste wat een arts laat doen.
Artsen koersen op onze resultaten;
dat vraagt om snelheid en
betrouwbaarheid. En dat kan in
sommige gevallen zelfs levens
redden.”

Bloeduitgifte
Naast bloedafname en
-onderzoek is het Klinisch
Chemisch en Hematologisch
Laboratorium ook verantwoordelijk voor de uitgifte
van bloed. Bijvoorbeeld aan
mensen die een bloedtransfusie nodig hebben of moeten
worden geopereerd. “Wij
krijgen dit bloed, dat afkomstig
is van diverse donoren, via
bloedbank Sanquin”, vertelt
Mario Vogt. “We bewaren het
bloed hier en zorgen ervoor
dat een patiënt het juiste type
bloed krijgt. Belangrijk is dat
het afweersysteem van een
patiënt niet wordt getriggerd
door een bepaald type bloed,
met alle gevolgen van dien.
Kortom: uiterste zorgvuldigheid is vereist.”
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Het plannen van een operatie is een hele operatie
n

Bij VieCuri vinden ongeveer tienduizend operaties per jaar plaats op de klinische operatiekamers (OK). Achter de schermen komt er
veel kijken bij het plannen en regelen van een operatie. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding loopt alles op de dag van de operatie zo
goed mogelijk.

sieraden gaan af, het eventuele
kunstgebit uit en het OK-jasje
aan. Dan is de patiënt klaar voor
de operatie.”
Preoperatief
Als de patiënt aan de beurt is, laat
de OK dit weten aan de verpleegafdeling. “De patiënt wordt door
een brancardier opgehaald, maar
er loopt altijd een verpleegkundige
mee. Zij brengen de patiënt naar de
verkoeverafdeling.” Hier vindt het
preoperatief deel plaats, vertelt
Marcel. “De patiënt wordt door
de verpleegkundige overgedragen
aan onze afdeling. In het kader
van de zogeheten ‘veilig traject
controle’, wordt ook hier, net als
op de afdeling, onder meer de
naam van de patiënt nagevraagd,
waarvoor hij of zij wordt
geopereerd en de te opereren
zijde. Dan wordt de patiënt
plaatselijk verdoofd voordat hij of
zij de operatiekamer binnen gaat.
Als de patiënt algehele narcose
krijgt, gebeurt dit op de operatiekamer nadat de ‘veilig traject
controle’ heeft plaatsgevonden.
Ook dienen we preoperatieve
medicatie, zoals antibiotica, toe.”

Capaciteitsmanager en teamleider OK Marcel Stappen: “Er komt veel kijken bij het plannen en regelen van een operatie.”

Wie al een tijd last heeft van
bijvoorbeeld een knie, meldt zich
na een verwijzing van de huisarts
bij de specialist: deze besluit na
onderzoek of een operatie nodig
is. “Zo ja, dan maakt de specialist
een order voor de operatiekamer
(OK)”, vertelt Marcel Stappen,
capaciteitsmanager en teamleider
OK. “De specialist vult in deze
order in wat hij gaat doen tijdens
de operatie. Ook geeft hij aan wat
hij nodig heeft aan materialen,
bijvoorbeeld een specifieke
prothese. Tot slot geeft de
specialist mogelijke complicaties,
de urgentie en de geschatte
tijdsduur van de operatie aan.

Op basis van gemiddelden zijn
er richtlijnen van hoe lang
bepaalde operaties duren, maar
de specialist beslist, want niet
elke patiënt en elke operatie is
hetzelfde.”
Plannen van operatie
Ondertussen meldt de patiënt zich
bij het preoperatief bureau bij een
verpleegkundige, een apothekersassistent en een anesthesioloog.
“Deze laatste bespreekt de
algemene gezondheid, of de
patiënt onder behandeling van
andere artsen is en welke
medicatie hij of zij gebruikt. Aan
de hand daarvan maakt de

anesthesioloog een inschatting
van de risico’s van een narcose.
Indien nodig wordt er een consult
uitgezet bij een ander specialisme.
Deze informatie wordt aan het
dossier toegevoegd, zodat wij op
de OK weten in welke conditie de
patiënt is en of er bijzonderheden
zijn. Daarnaast krijgt de patiënt
informatie mee, ter voorbereiding
op de operatie. Na deze stap
staat het sein voor de patiënt op
groen en kan de operatie gepland
worden.”
Melden in het ziekenhuis
Marcel heeft wekelijks capaciteitsoverleg met alle planners. “Samen

Als het ongepland is…
n

Bij het plannen van een operatie komt veel kijken. Maar wat nu als de operatie ongepland is?
Bijvoorbeeld omdat iemand valt en een heup breekt, of een verkeersongeval krijgt?

Op de Spoedeisende Hulp (SEH)
komen patiënten via allerlei
kanalen binnen: via de huisarts,
de röntgenafdeling van het
ziekenhuis, de ambulancezorg
of omdat ze zich zelf melden.
SEH-arts Nathalie Peters: “We
werken zonder wachtkamer.
Alle patiënten komen direct op
een behandelkamer terecht,
waar ze worden gezien door een
SEH-arts en -verpleegkundige.
Door deze werkwijze hoeven
ze maar één keer te vertellen wat
er is gebeurd. Als SEH-arts
luister ik goed en doe ik een
lichamelijk onderzoek. Is iemand
gestruikeld en lijkt een arm of
heup gebroken, dan maken we
direct een röntgenfoto. Maar is
iemand niet lekker geworden en
daardoor gevallen, dan komt
er veel meer bij kijken. Het is
altijd puzzelen om de ware
reden van letsel te achterhalen.

We checken dan talloze functies,
de SEH-verpleegkundigen doen
bloedonderzoek en maken een
hartfilmpje.”
Wachten of niet?
Al deze onderzoeken vinden
plaats op de SEH, waar ook een
röntgenkamer en mobiele
röntgenapparatuur aanwezig zijn.
“Als we uitgaan van een
gebroken pols, dan hoeft deze
meestal niet acuut geopereerd te
worden. We zetten de pols, er gaat
gips omheen en de patiënt komt
later terug voor een eventuele
operatie. Spreek je van een
gebroken heup, dan moet er wel
die dag worden geopereerd. Een
dergelijke operatie moet dan
tussen de geplande operaties
plaatsvinden. Als SEH-arts stel
ik de diagnose en overleg ik
vervolgens met de chirurg en
anesthesist wat de beste optie is.

De anesthesist wil immers het
liefst zes uur wachten met de
operatie, zodat de patiënt nuchter
is. Als het enigszins kan, doen we
dat, maar als het écht acuut is,
dan wachten we uiteraard niet.”
Als duidelijk is wat de patiënt
mankeert en wanneer deze wordt
geopereerd, wordt hij of zij
opgenomen op een standaard
verpleegafdeling. De SEH-arts
draagt de patiënt aan deze
afdeling over. “Op de SEH moet je
altijd snel en adequaat handelen
terwijl je tegelijk mensen
geruststelt. Wat ik zo interessant
vind aan dit vak? Wij kijken naar
de hele patiënt, je moet echt
allround zijn om dit werk te
kunnen doen.”
SEH-arts Nathalie Peters: “Op de SEH moet
je altijd snel en adequaat handelen terwijl je
tegelijk mensen geruststelt.”

kijken we naar de planning van de
week erna. Niet alleen de OK moet
gepland worden, maar er moet
ook een bed op de afdeling vrij
zijn. Als ik zie dat we alle
instrumenten en medewerkers
hebben om de operatie door te
laten gaan, stuurt de planningsafdeling een bericht naar de
patiënt met de datum en tijd dat
de patiënt zich voor de operatie
moet melden.” Op deze dag
wordt de patiënt met begeleider
door een verpleegkundige op
de afdeling opgevangen. “Dat is
meestal twee uur voor de starttijd
van de operatie. De patiënt krijgt
een identificatiebandje om, de

Opereren en weer terug
De patiënt wordt opgehaald door
een anesthesiemedewerker en
op de operatietafel gelegd. Op
de operatiekamer staat op dat
moment het hele team al klaar,
alle instrumenten zijn aanwezig
en steriel. “Op de OK vindt
opnieuw de ‘veilig traject controle’
plaats en wordt nogmaals
gecheckt of we de juiste patiënt
voor ons hebben en waaraan hij
of zij wordt geopereerd. Dan kan
de operatie beginnen.” Na de
operatie legt de patiënt als het ware
dezelfde reis af in omgekeerde
volgorde: vanuit de OK terug naar
de verkoeverafdeling. Als de
controle van vitale functies goed
zijn, de patiënt goed wakker een
aanspreekbaar is en de verdoving
voldoende is uitgewerkt, kan hij
of zij naar de afdeling terug. “Ook
dan vindt er overdracht plaats,
zodat de verpleegkundigen van de
afdeling weten hoe de operatie is
verlopen en welke postoperatieve
opdrachten er zijn. Op de afdeling
herstelt de patiënt totdat het
mogelijk is om naar huis of naar
een revalidatie-afdeling te gaan:
hij of zij krijgt een ontslagbrief
en dan zit de ‘reis’ erop.”
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Onderhoud en reparatie van medische instrumenten:

‘Veiligheid staat bij ons werk op nummer één’
n

Van infuuspomp tot beademingstoestel en van chirurgische instrumenten tot MRI: de Medische
Instrumentatie Technici van VieCuri zorgen dat alle apparatuur piekfijn in orde is. Een verantwoordelijke en dynamische taak, want het is letterlijk van levensbelang dat artsen en verpleegkundigen
kunnen rekenen op betrouwbare instrumenten.

Het team van vijftien Medische
Instrumentatie Technici van
VieCuri voert strenge controles uit
op alle medische instrumenten.
“Bij het onderhoud van medische
apparatuur hebben we te maken
met strikte landelijke regels. Ieder
apparaat is voorzien van een
onderhoudssticker met een uniek
nummer en een uiterste onderhoudsdatum: dat is de maand
waarin het apparaat voor het laatst
gebruikt mag worden voordat een
check nodig is”, legt technicus
Martijn Silkens uit. Het is een
gedeelde verantwoordelijkheid
of een apparaat op tijd wordt
voorzien van deze controle: de
Medische Instrumentatie Technici
zien hierop toe dankzij een
helder beheerssysteem, maar de
gebruikers van het apparaat – de
artsen en verpleegkundigen –
hebben de verantwoordelijkheid
deze datum te controleren. “Zie
het als de bekende apk; je krijgt
een oproep om je auto te laten
keuren, maar je moet er wel zélf
gehoor aan geven”, verduidelijkt
Frank Lamber. Zowel Martijn
als Frank werken als Medisch
Instrumentatie Technicus. Een
dynamische functie, zo blijkt.
“Naast gepland periodiek onderhoud, kunnen we ieder moment
worden opgeroepen als een
apparaat niet goed functioneert.
Het ene moment werk je aan een
oorthermometer, het andere
moment ben je op weg naar de
operatiekamer vanwege een
storing”, aldus Frank.

6.000 instrumenten
De technici halen over het
algemeen de apparatuur zelf bij
de betreffende afdeling op en
voorzien deze van een grondige
visuele en functionele check
of reparatie. Soms duurt dat
een uurtje, maar bij complexe
apparatuur kan dat ook
anderhalve dag zijn. In totaal
heeft het team naar schatting
6.000 instrumenten onder hun
hoede. Martijn: “Iedereen op onze
afdeling heeft zijn specialisme.
De één richt zich bijvoorbeeld
vooral op elektrische apparatuur,
zoals hartbewakingsmonitoren en
couveuses. Een ander is juist weer
meer thuis in het mechanische
deel van ons vak, waaronder de
chirurgische instrumenten van
de OK vallen.”
Voor alle hoog risico apparatuur,
zoals beademingstoestellen,
moeten de technici gecertificeerd
zijn door de leverancier: anders
mogen ze er niet aan werken. De
klinisch fysicus van VieCuri voert
daarnaast nog steekproeven uit
op het onderhouds- en reparatiewerk. Daarnaast wordt ook door
externe instellingen gecontroleerd
op het naleven van de werkvoorschriften.
Trainen in gebruik
De technici worden ook
betrokken bij de besluitvorming
rondom de aanschaf van
nieuwe apparatuur. Frank: “We
kijken vooral mee met een
praktische blik. Wat verwachten

de specialisten van de apparatuur,
wat moet het instrument of
apparaat kunnen? En wordt er
verbouwd op een afdeling, dan
denken we ook in een vroeg
stadium mee of er voldoende
stopcontacten zijn en hoeveel

netwerkverbindingen nodig zijn
voor de apparatuur.”
Tot slot kan het team mensen in
het gebruik van apparatuur
trainen. “Als we vaak gebeld
worden door een bepaalde
afdeling voor een specifieke
storing en wij kunnen geen
technisch defect constateren, dan
gaan we altijd na of een apparaat
onverhoopt verkeerd wordt
gebruikt”, legt Martijn uit.
In ieder geval moeten de technici

onder alle omstandigheden het
hoofd koel houden. Frank:
“Natuurlijk staat de veiligheid van
de zorg bij ons werk op nummer
één. Als we niet honderd procent
zeker zijn dat de check of
reparatie goed is uitgevoerd,
gaat het apparaat niet terug
naar de zorgafdeling. Alle
medewerkers op onze afdeling
willen graag bijdragen aan
goede zorg en zijn stuk voor stuk
perfectionisten.”

Medische Instrumentatie Technici Frank Lamber (links) en Martijn Silkens: “Het ene moment werk je aan een oorthermometer, het andere moment
ben je op weg naar de operatiekamer vanwege een storing.”

Een kijkje bij de afdeling Klinische farmacie

Welke reis leggen medicijnen af binnen het ziekenhuis?
n

Wie in het ziekenhuis ligt, krijgt vaak medicijnen toegediend.
Die komen niet uit de poliklinische apotheek, waar je gewoon
binnen kunt lopen. VieCuri heeft ook een afdeling Klinische
farmacie, die verantwoordelijk is voor de medicatieverstrekking aan
patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ziekenhuisapotheker Sander
Bouwman neemt ons mee voor een kijkje achter de schermen.
“Bij de openbare apotheek kom je
met een recept aan de balie en
is er een contactmoment met
de apothekersassistenten. Bij de

klinische apotheek werkt het
anders”, beschrijft ziekenhuisapotheker Sander Bouwman.
“Als de arts medicatie voorschrijft

Ziekenhuisapotheker Sander Bouwman: “We willen de zorg nóg veiliger maken.”

aan iemand op de afdeling, komt
dat recept in een elektronisch
voorschrijfsysteem te staan. Alle
recepten worden gecontroleerd
door een apothekersassistent én
nog eens door één van de ziekenhuisapothekers. We checken dan
onder meer of de dosering goed
is en of er geen redenen zijn om
voor een ander middel te kiezen,
bijvoorbeeld als de patiënt een
afwijkende nierfunctie heeft. Als

alles klopt, kunnen de medicijnen
worden uitgegeven.”
Machine aan het werk
Elke afdeling heeft een kleine
voorraad van veel voorkomende
medicijnen. Daarnaast wordt
de medicatie vanuit de afdeling
Klinische farmacie via een
geautomatiseerd distributiesysteem aan de afdeling geleverd.
“Een machine in de apotheek
stopt de benodigde medicatie
per toedientijdstip in een zakje.
Daarop staat welk medicijn het
is, in welke dosering, voor welke
patiënt het bestemd is en
wanneer deze het medicijn moet
krijgen. Per zakje wordt een
foto gemaakt, waarna speciale
software ziet of er daadwerkelijk
in het zakje zit wat op het recept
staat. Klopt het niet, dan wordt
het zakje afgekeurd en kijken wij
waar het mis is gegaan.”
Dubbelcheck
Geeft de machine na de controle
‘groen licht’ dan is het zakje met
de medicatie klaar om naar de
afdeling te gaan; ook dit gaat
machinaal, via de buizenpost.
“Op de afdeling zet de verpleegkundige alle zakjes klaar in
medicatie-verdeelwagens en
voegt daar ook nog infusen en
ander materiaal aan toe. Dan
wordt nog een keer gecheckt of
de juiste medicijnen aan de juiste
persoon worden verstrekt. Voor
risicovolle middelen geldt een
verplichte dubbelcheck. Met
deze dubbelcheck wordt het

geneesmiddel gecontroleerd door
een tweede verpleegkundige
voordat de patiënt de medicijnen
krijgt.”
Infusen in eigen huis maken
Naast het verzorgen van
medicatie aan ziekenhuispatiënten, levert de afdeling
Klinische farmacie ook medicatie
aan diverse zorginstellingen in
de regio en aan patiënten thuis.
Daarnaast worden infusen,
oogdruppels en dranken indien
nodig ook in huis gemaakt.
“Neem de infusen voor de chemotherapie; die maken we iedere
dag in onze eigen ziekenhuisapotheek in een speciale ruimte
waar micro-organismen geen
kans krijgen.”
Foutkans verkleinen
Onder verantwoordelijkheid
van de ziekenhuisapotheker
vinden er wel een paar miljoen
toedieningen per jaar plaats.
Ondanks alle veiligheidschecks,
kan het niet anders dat er soms
iets mis gaat. Sander: “Het blijft
mensenwerk, dus het zou
ondanks alle dubbele controles
wel eens mis kunnen gaan. Die
foutkans proberen we momenteel
nóg kleiner te maken, door te
kijken naar speciale software.
Deze voert ook bij het toedienmoment door cameracontrole
nog een check uit of de juiste
persoon het juiste middel krijgt.
Door dit soort toepassingen
willen we de zorg nóg veiliger
maken.”
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“

Ik voel me mooier
en dat straal ik weer uit
”

Wilt u iets aan uw rimpels doen maar zonder operatieve ingreep?
Kies dan voor een behandeling met botox en fillers: uw gezicht krijgt een
zachtere uitdrukking en jongere uitstraling. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijke aandacht en perfecte nazorg
in de professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.
Voor meer informatie:
www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65
www.facebook.com/viecurimooi
@viecurimooi
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Onbezorgd genieten op vakantie
Iedereen kijkt er naar uit, de vakantie! Dat betekent voor veel mensen ook: vliegen en zonnebaden. De VieCuri-specialisten en de GGD
geven u tips om goed voorbereid op reis te gaan.

Zonnen? Denk aan uw huid
“Teveel zonlicht is schadelijk en kan zorgen voor verbranding van de huid. De schade die dan in je DNA ontstaat, blijft altijd aanwezig. Hoe meer schade,
hoe meer kans op huidkanker”, aldus Anja Ebus. De verpleegkundig specialist dermatologie bij VieCuri raadt aan de huid altijd goed te beschermen.
“Ook in de schaduw of onder een parasol kun je verbranden. En hoe lichter de huid, hoe gevoeliger deze is voor UV-schade. Ga je naar de tropen? Daar is de
zon veel sterker dan in Nederland waardoor je nóg sneller verbrand.” Ongeacht het huidtype is het advies om iedere twee uur te smeren met minimaal factor
dertig zonnebrand die beschermt tegen UV-a en UV-b. “Het is een fabeltje dat hoe hoger de factor is, hoe minder je hoeft te smeren!” Ebus raadt daarnaast
aan vooral ook kinderen goed te beschermen: “Zij verbranden sneller door hun jonge huid. Laat ze UV-werende kleding dragen tijdens het zwemmen en zet
een petje op. Vermijd de zon tussen twaalf en drie uur ‘s middags. Ga die uren niet sporten en draag luchtige, katoenen kleding.” Toch een verdacht plekje
op de huid? Ga altijd naar de huisarts, adviseert Ebus. “Ook als een wondje maar niet over wil gaan, een moedervlek die van kleur of vorm verandert of een
plekje dat spontaan gaat bloeden.”

Risico op uitdroging

Verstandig vliegen

“Krijgt een baby of klein kind diarree, let dan extra goed op!
Kleintjes drogen veel sneller uit dan volwassenen, dus zorg dat zij
voldoende blijven drinken en neem ORS (een suiker-zoutoplossing)
mee om de tekorten aan te vullen”, aldus Carol Niesen, arts
reizigersgeneeskundige bij de GGD Limburg-Noord.

• De luchtdruk in het vliegtuig is wat lager, vergelijkbaar met de lucht op tweeduizend meter boven
zeeniveau. Deze ijle lucht kan bij ouderen zorgen voor duizeligheidsklachten. Strek elk uurtje de benen
zodat de bloeddoorstroming goed op gang blijft. Drink veel, maar vermijd alcohol.
• In een vliegtuig verspreiden virussen en bacteriën zich makkelijk. Is duidelijk dat je ziek bent, dan mag
je geweerd worden op een vlucht, tenzij je een verklaring hebt van een arts dat vliegen niet schadelijk is
voor jou en de medepassagiers.
• Ben je zwanger of heb je een pasgeboren kindje? Overleg met een arts of vliegen verstandig is.
• Ook mensen die een herseninfarct hebben gehad, kampen met longklachten of onlangs een operatie
ondergingen, kunnen beter vooraf met de specialist overleggen of vliegen een goede keuze is.

Vliegen & trombose?
Eén op de twintig mensen krijgt ooit in zijn leven een vorm van
trombose. Dit is een bloedstolsel dat in een bloedvat ontstaat, in
driekwart van de gevallen in een been. “Als het stolsel losschiet
loopt het vast in de longen en spreken we van een longembolie; dat
gebeurt in een kwart van de gevallen”, aldus Internist vasculaire
geneeskunde bij VieCuri, Arne Dielis. Het risico op trombose neemt
vooral flink toe als we ouder worden en bij overgewicht. Ook pilgebruikers en zwangere vrouwen hebben een groter risico
op trombose. “Veel mensen denken dat trombose een groot risico
is tijdens vliegreizen. Dat is een misvatting; uit onderzoek blijkt dat
de kans op trombose door een vliegreis zeer minimaal is, zelfs voor
mensen met een verhoogd risico. Natuurlijk is het nooit goed om
lang in een zelfde houding te blijven zitten. Beweeg daarom
voldoende tijdens een reis: strek ieder uur even de benen, draai
rondjes met de enkels en buig de knieën.”

Ziek op vakantie? Voorkomen is beter dan genezen!
n

Heerlijk, op vakantie naar een tropisch land! Het laatste dat je
dan wilt, is ziek worden. Wie zich goed voorbereidt, loopt het
minste risico last te krijgen van de hitte, door muggen
overgebrachte ziektes of buikloop als gevolg van slechte hygiëne.
“Reizigersdiarree is verreweg
de meest voorkomende klacht,
ruim veertig procent van de
reizigers naar de (sub)tropen
krijgt er last van”, vertelt Carol

Niesen. Deze arts reizigersgeneeskundige bij de GGD
Limburg-Noord geeft aan dat
reizigersdiarree vaak te
voorkomen is. “Je kunt het

oplopen door het eten of drinken
van producten die besmet zijn met
bacteriën. Door goede hygiëne en
aandacht voor je voeding voorkom
je veel leed. Gebruik bijvoorbeeld
flessenwater in plaats van kraanwater, ook bij het tandenpoetsen!
Vermijd rauwe groenten en salades
en was de handen regelmatig met
zeep.” Volgens Niesen zijn veel
mensen zich niet bewust van
de gevaren op reis. “Hepatitis A
bijvoorbeeld is een besmettelijke
ontsteking van de lever die net
als reizigersdiarree ontstaat door
slechte hygiëne en besmet eten en
drinken. Deze leverontsteking is
met een vaccinatie te voorkomen.
Veel mensen laten zich echter
niet vaccineren, vaak omdat ze
zich niet realiseren dat deze
aandoening in landen als Turkije,
Marokko en Tunesië, maar ook
Servië, Roemenië, Slovenië en
Bulgarije kan voorkomen.”
Muggenwering
Er bestaan vele tropische ziekten
die veroorzaakt worden door beten
of steken van insecten; muggenbeten in het bijzonder, vertelt
de GGD-arts. “Heel veel tropische
ziektes worden door muggen
overgebracht. Malaria is het
meest bekend, maar ook gele
koorts, knokkelkoorts en het
zika-virus worden door muggen

overgedragen. Voor een heleboel
van deze tropische aandoeningen
bestaat (nog) geen vaccin. Muggenwering is dan essentieel! Gebruik
daarom zowel overdag als ‘s nachts
het middel Deet op de onbedekte
huid. Verder is het belangrijk om
onder een klamboe te slapen en
het liefst bedekkende kleding te
dragen.”
Advies op maat
Hoe weet je nu welke risico’s er
heersen in het vakantieland van
je keuze? De GGD-arts adviseert
om allereerst de website
www.ggdreisvaccinaties.nl te
raadplegen. “Maak tijdig een
afspraak bij de GGD voor een
advies op maat, afgestemd op
de individuele situatie. Waarbij
niet alleen rekening gehouden
wordt met reisduur en
bestemming, maar ook met
leeftijd, ziektegeschiedenis en
medicijngebruik. Sommige
vaccinaties bestaan uit een
serie van meerdere prikken,
bijvoorbeeld hepatitis B. Als je
ruim voor vertrek een afspraak
maakt, is er voldoende tijd om
een goed vaccinatieplan te
maken. Ook voor kinderen
trouwens; veel ouders denken
onterecht dat hun kinderen
meer dan voldoende beschermd
zijn tegen tropische ziekten

GGD-arts Carol Niesen: “Veel mensen zijn
zich niet bewust van de gevaren op reis.”

dankzij alle inentingen op het
consultatiebureau. Dit geldt
echter lang niet voor alle reisvaccinaties. Op de website
www.ggdreisvaccinaties.nl
staan de prijzen van alle
vaccinaties vermeld. “Zie deze
kosten als een investering in de
toekomst, de meeste vaccinaties
zijn immers tien jaar tot zelfs
levenslang geldig. Zo ga je wél
goed voorbereid op reis en kun
je optimaal genieten.”
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