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Kortere wachttijd voordeel 
voor patiënt

Unieke proef: 
huisdieren op bezoek in VieCuri 

Longarts en leerling zetten zich 
in voor gezamenlijk doel

Door onderzoek meer aandacht 
voor het actief houden van ouderen
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BORSTEXPERTISECENTRUM HUISDIEREN ROOKVRIJE GENERATIE  OUDEREN PLASTISCHE CHIRURGIE

Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum

Jaargang 10, nummer 3, oktober 2019

Volop nieuwe ontwikkelingen in 
wereld van plastische chirurgie

‘Met interactieve 
kunst wordt de patiënt 

geprikkeld om naar 
buiten te gaan.’

 (lees verder op pagina 3)

Sinds 28 september 2019 is de BuitensteBinnenTuin speciaal geopend voor oncologiepatiënten en hun naasten. 

‘Er heerst 
een heel 

andere sfeer 
dan in de 

ziekenhuis-
wereld.’

Toekomst 
Deze nieuwe VIEtamine biedt 
hoopvolle doorkijkjes naar de 
toekomst. Dit komt terug in 
diverse artikelen, zoals ‘de rook-
vrije generatie’, ‘de toekomst van 
plastische chirurgie’, ons ‘nieuwe 
borstexpertisecentrum’ en het 
‘simulatiecentrum IC’ waar onze 
dokters in opleiding worden klaar-
gestoomd voor de toekomst.
 
Trots en erg enthousiast word ik van 
onze nieuwe ‘BuitensteBinnenTuin’. 
Deze groene oase is samen met 
patiënten en specialisten van ons 
Oncologiecentrum bedacht en 
gerealiseerd. Met financiële steun 
van Roparun en onze vrienden-
stichting VieAmi. Deze prairietuin 
en zijn schitterende serre (‘het 
warme hart’!) biedt afleiding aan 
onze oncologiepatiënten.
 
Een ander hartverwarmend 
initiatief is de mogelijkheid die 
VieCuri sinds kort biedt aan 
patiënten om hun huisdier op 
bezoek te krijgen. Dat is uniek in 
Nederland. Uit eigen ervaring 
weet ik maar al te goed hoeveel 
troost  je huisdier je kan bieden, 
zeker in een periode waarin je 
gezondheid het even af laat weten. 
Tijdens een ziekenhuisopname kun 
je je huisdier dan ook ontzettend 
missen, en vice versa! 
 
Tot slot sta ik stil bij ons besluit om 
vanaf 1 oktober 2019 een rookvrij 
ziekenhuis te zijn. Met ‘VieCuri 
rookvrij’ bevorderen we een 
gezonde leefstijl van onze mede-
werkers en van onze patiënten 
en bezoekers. Niet voor iedereen 
makkelijk maar wel heel erg 
belangrijk. Want met het creëren  
van een rookvrije generatie bouwen 
we pas echt aan het verbeteren van 
de gezondheid van de inwoners 
van Noord-Limburg.
 
Veel leesplezier!
 
Ankie van Rossum
Voorzitter 
Raad van Bestuur

In de BuitensteBinnenTuin worden 
alle zintuigen geprikkeld via de 
natuur, kunst en cultuur. Chirurg-
oncoloog Paul Nijhuis bedacht 
jaren geleden al het concept, dat 
hij Human Sense Modulation 
noemt. “Ik geloof erin dat het 
prikkelen van de zintuigen enorm 
veel invloed kan hebben op 
iemands gemoedstoestand. 
Denk maar eens aan de geur van 
appeltaart, die we associëren 
met warmte en gezelligheid.” 

Dat principe staat centraal in 
de BuitensteBinnenTuin, waar 
mensen door de juiste inzet van 
geuren, kleuren, kunst en natuur 
in een andere wereld komen. 
“We weten uit onderzoek al 
dat de natuur stressverlagend 
werkt. In de tuin en serre 
die we realiseerden, kunnen 
mensen met kanker voor of 
na hun afspraak de zinnen 
even verzetten.” Samen met 
partners zoals VU Amsterdam, 

Wageningen University & 
Research, Hanzehogeschool 
Groningen en Maastricht 
University wordt de werking van 
het concept de komende jaren 
wetenschappelijk onderzocht. 
VieCuri is voor zover bekend 
het enige ziekenhuis dat het 
prikkelen van de zintuigen in 
de volle breedte toepast. 

Water heeft rustgevend effect
Wie de tuin inloopt, wordt 
helemaal omgeven door de 
natuur; er heerst een heel andere 
sfeer dan in de ziekenhuiswereld. 
In de vijf meter hoge serre met 
tropische beplanting is gezorgd 
voor intieme hoekjes in het groen 
met optimale privacy. Wie liever 
in de open lucht is, kan vanuit de 

serre doorlopen naar een prairie-
tuin met talloze soorten planten. 
De gecreëerde groene oase is 
een echte belevingstuin waar 
kabbelend water voor een rust-
gevend effect zorgt. Jean Henkens, 
bioloog en landschapsarchitect 
bij Center Parcs is de ontwerper 
van de BuitensteBinnenTuin: 
“Het was voor mij als landschaps-
bouwer van vakantieparken een 
heel bijzondere ervaring, maar 
ook een voorrecht, om voor 
VieCuri een groen hart voor hun 
gasten te ontwikkelen. Een tuin, 
waar het fijn is om even te zijn, 
om het even hoe je je voelt en wat 
je innerlijke zorgen ook mogen 
zijn.”

Groene oase biedt patiënten afleiding en troost

BuitensteBinnenTuin bij Oncologiecentrum geopend

 Lees verder op pagina 3

n	 In het Oncologiecentrum krijgen patiënten vaak ingrijpende 
 berichten te verwerken. Daarom wil VieCuri op deze plek een 
stap verder gaan in het creëren van een goede en aangename zorg-
omgeving. Met de officiële opening van de BuitensteBinnenTuin op 
28 september is er letterlijk en figuurlijk een groene oase van rust 
ontstaan waar mensen met kanker troost en afleiding vinden.
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“Heb jij onze speeddate
van 2 oktober gemist?”

Voor meer informatie:
www.viecurimooi.nl/contact 

of bel 077 - 320 68 65

 www.facebook.com/viecurimooi    
 @viecurimooi

Loop je rond met een vraag over een van onze esthetische behandelingen?  

Of wil meer weten over een botox of fillerbehandeling of ben je niet helemaal 

tevreden over je borsten of over je buik? Bel ons dan voor een vrijblijvende 

afspraak met een van de plastisch chirurgen.
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Een van de grootste voordelen 
van het oprichten van een 
Borstexpertisecentrum zijn de 
kortere wachttijden. Frits Aarts, 
chirurg-oncoloog bij VieCuri licht 
toe: “We zijn momenteel samen 
met het LZR aan het bekijken 
hoe we intensiever kunnen 
samenwerken. Zo vindt ons 
multidisciplinair overleg (MDO) 
in de nabije toekomst samen met 
het team van het LZR plaats; we 
bespreken dan de borstkanker-
patiënten van beide ziekenhuizen. 
En vanuit de hele regio Noord- 
en Midden-Limburg kunnen 
patiënten zowel bij VieCuri als 
het LZR op zeer korte termijn 
terecht.”

Expertise in eigen huis
Jacco van Unen, chirurg-oncoloog 
in het LZR, ziet ook alleen maar 
voordelen van de samenwerking. 
“De Borstexpertisecentra in 
Nederland worden steeds groter. 
Door onze krachtenbundeling 
worden wij in een klap een van 
de grotere centra van Nederland. 
Voordeel is dat we hierdoor alle 
expertise in eigen huis kunnen 
aanbieden.” Ook Van Unen 
benoemt de kortere wachttijden 

voor de patiënt als een van de 
grote plussen: “Als de bus van 
het bevolkingsonderzoek in de 
regio staat, lopen de wachttijden 
voor een eerste bezoek aan de 
mammapoli soms op. Door de 
komst van het Borstexpertise-
centrum proberen we patiënten 
op zeer korte termijn te zien.” 
Verder vinden in VieCuri de 
meeste borstreconstructies in 
samenwerking met de plastisch 
chirurgen direct in aansluiting op 
een borstoperatie plaats. “Daar-
mee behoort VieCuri tot de top 
van Nederland”, stelt Frits Aarts. 
“In de meeste centra gebeurt dit 
in twee afzonderlijke operaties. 
Onze methode is natuurlijk veel 
prettiger voor de patiënt.”

Wetenschappelijk onderzoek
De kennisuitwisseling is een 
voordeel van de intensievere 
samenwerking. “In ons 
gezamenlijke multidisciplinair 
overleg gaan we alle patiënten 
met elkaar bespreken”, legt Jacco 
van Unen uit. “Je leert van elkaar 
over en weer, dat komt de kwaliteit 
van de zorg alleen maar ten 
goede. VieCuri is een topklinisch 
ziekenhuis waar veel onderzoek 

plaatsvindt. Door onze patiënten-
groepen te bundelen, ontstaan 
er meer onderzoeksdata. Dat 
is essentieel, want verder onder-
zoek zal ook weer zorgen voor 
verbeteringen van het zorgproces.”

Goede nazorg
In beide ziekenhuizen staat de 
zorg voor de borstkankerpatiënt 
op hoog niveau en wordt er 
gebruikgemaakt van de meest 
geavanceerde technieken. 
Rondom de borstkankerzorg 
van beide ziekenhuizen, en dus 
ook in het nieuwe Borstexpertise-
centrum, is ruime aandacht voor 
het traject ná de behandelingen. 
Aarts: “Op de mammapoli is 
nazorg een belangrijk speer-
punt. Thema’s die daar regelmatig 
aan bod komen, zijn onder 
meer aandacht voor moeheid 
na de behandelingen en het 
bieden van werkgerelateerde 
ondersteuning. Daarin liggen 
wij met het LZR op één lijn: 
de behandeling en ondersteuning 
van de patiënt is van diagnose 
tot nazorg van zeer hoog niveau. 
De komst van het Borstexpertise-
centrum onderstreept dat alleen 
maar.”

Kunst ter verwondering
De tuin komt de komende jaren 
letterlijk tot groei en bloei. Ook is 
er inmiddels interactieve kunst 
toegepast in de wachtruimte van 
het Oncologiecentrum, waarmee 
de patiënt geprikkeld wordt om 
naar buiten gaan en zich open 

stelt voor wat hij ruikt, hoort, voelt 
en ziet. Voorbeelden hiervan zijn 
de ‘verwondervragen’ die in de 
wachtkamer zijn geplaatst, zoals 
‘Kan een kikker kussen?’ of 
‘Kent een mot liefde’? Daarnaast 
zijn grote plantenstekers in de 
tuin geplaatst met uitleg over de 

bijdrage van de bijbehorende 
plant voor de mens. De kunst-
bijdrage is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met 
Museum van Bommel van Dam. 
Kunstenaarscollectief Circus 
Engelbregt is gevraagd voor de 
conceptontwikkeling en uitvoering. 

Een van de grote plantenstekers van kunstenaarscollectief Circus Engelbregt i.s.m. Museum van Bommel van Dam. 

Vervolg
van 
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Kortere wachttijd voordeel voor patiënt:

Krachten gebundeld in het nieuwe Borstexpertisecentrum

Sponsoring en fondsenwerving 
Het benodigde geld voor het 
totale project is grotendeels 
bijeen gebracht met
sponsoring en fondsenwerving, 
onder meer door bijdragen 
van Stichting Roparun met 
een zeer forse donatie, het 
Mondriaanfonds, VieAmi, 
Stichting St. Joseph, Cultuur-
impuls Venlo, maar ook 
dankzij donaties van individuele 
patiënten. De Roparun is een 
estafetteloop met startlocaties 
in Parijs en Bremen (vanaf 
2020, voorheen Hamburg) 
met een gezamenlijke finish 
in Rotterdam. Sandra Cremers 
van het Roparun Team ‘Samen 

voor Palliatief’ licht toe: 
“Stichting Roparun maakt 
projecten mogelijk gericht op 
palliatieve zorg voor mensen 
met kanker en hun naasten. Het 
geld dat deelnemende teams in 
de aanloop naar het evenement 
inzamelen, wordt door het 
bestuur van Stichting Roparun 
toegekend aan instellingen, 
goede doelen of projecten. We 
richten ons op ondersteunende 
zorg en projecten die kwaliteit 
van leven bieden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de 
BuitensteBinnenTuin bij 
het Oncologiecentrum van 
VieCuri!”

Groepsfoto van een van de Roparun Teams in de BuitensteBinnenTuin.

VieCuri chirurg-oncoloog 
Frits Aarts: 

“Vanuit de hele regio 
kunnen patiënten zowel bij 
VieCuri als het LZR op zeer 

korte termijn terecht.’’ 

Laurentius chirurg-oncoloog 
Jacco van Unen: 

 “Je leert van elkaar over 
en weer, dat komt de 
kwaliteit van de zorg 

alleen maar ten goede.’’ 

n	 In oktober borstkankermaand staat de zorg voor mensen 
 met borstkanker extra in de belangstelling. In onze regio is 
dat niet alleen in oktober het geval, maar het hele jaar! VieCuri en 
het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) hebben hun krachten 
gebundeld in het ‘Borstexpertisecentrum’.

Oktober 2019
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Het simulatiecentrum is 
ingericht in een afgezonderde 
unit op de intensive care van 
VieCuri, buiten het zicht van 
patiënten en bezoekers. Met 
echte apparatuur en speciale 
trainingspoppen worden hier 
levensbedreigende situaties 
nagebootst. “Het gaat dan om 
situaties waarin patiënten 
vitaal bedreigd zijn, zoals we dat 
noemen”, zegt Theo Manders, 
reanimatiecoördinator en 
projectleider SAMEN LEREN 
door SimuLEREN bij VieCuri. 
“Dat betekent bijvoorbeeld dat 
ze moeite hebben met onder 
meer ademhalen, dat hun 
bloeddruk niet op peil blijft of 
dat er problemen zijn met het 
bewustzijn van de patiënt.”

Investeren in jonge artsen
Medisch specialisten en 
verpleegkundigen van VieCuri 
benutten het simulatiecentrum 
voor het volgen van specifieke 
trainingen om hun handelen 
in acute situaties te verbeteren. 
De nadruk ligt hierbij op een

goede samenwerking en 
communicatie en het omgaan 
met stressfactoren. Maar het 
simulatiecentrum is ook bedoeld 
voor jonge artsen: er is een 
speciale training ontwikkeld, 
specifiek bedoeld voor artsen 
in opleiding of arts-assistenten. 
“VieCuri vindt het belangrijk 
dat jonge artsen een patiënt in 
levensgevaar herkennen en in dit 
soort gevallen goede eerste hulp 
kunnen verlenen. Ook moeten 
ze weten welke protocollen ze 
moeten volgen en waar ze kunnen 
aankloppen voor verdere, meer 
deskundige hulp. Iedere zorg-
verlener krijgt wel eens te maken 
met acute levensbedreigende 
situaties. Snel en accuraat 
handelen is dan van groot belang.”
Volgens Manders past de training 
ook binnen de status van VieCuri 
als topklinisch STZ-ziekenhuis. 
“We vinden het belangrijk om 
te investeren in de opleiding en 
ontwikkeling van jonge artsen. Dit 
is tegelijkertijd ook een manier 
om hen aan VieCuri te binden; 
wij bieden een veel uitgebreidere 

training dan de meeste andere 
ziekenhuizen.”

Stress, leiderschap en 
communicatie
De focus in de tweedaagse 
training, die wordt gegeven door 
een gespecialiseerd verpleeg-
kundige en waarbij ook een 
medisch specialist aanwezig is, 
ligt volgens Manders niet alleen 
op het bijbrengen van medische 
kennis. “Wat dat betreft hebben 
de jonge artsen wel voldoende 
bagage. Vooral omgaan met 
stressfactoren, het tonen van 
leiderschap en een goede 
communicatie zijn van belang. 
Deze zaken kunnen in dit soort 
situaties het verschil maken. Zo 
trainen we de arts-assistenten 
bijvoorbeeld hoe ze richting hun 
supervisor een waarheidsgetrouw 
beeld kunnen schetsen van de 
situatie waarin de patiënt verkeert.”

Grote winst
De training en de mogelijkheid 
om te oefenen in levensechte 
situaties levert volgens Manders 
veel winst op. In de eerste plaats 
voor de patiënt. “We kunnen 
hierdoor betere en veiligere zorg 
bieden in acute situaties. Daarnaast 
voelen de arts-assistenten 
zich zekerder onder dergelijke 
omstandigheden, die vaak toch 
behoorlijk heftig en stressvol zijn.”

n	 VieCuri beschikt sinds enkele maanden over een simulatie-
 centrum: een ‘oefen-intensive care’ waar jonge artsen leren hoe 
te handelen in acute levensbedreigende situaties. Maar ook andere 
zorgverleners trainen in het centrum, om zo hun vaardigheden op 
dit vlak naar een hoger plan te tillen. De grootste winst? Veiligere en 
betere zorg voor de patiënt. 

Artsen volgen nieuwe training

‘Simulatiecentrum is investering in jonge 
artsen én in betere en veiligere zorg’

Patiënten met IBD (een verzamel-
naam voor de chronische darm-
ontstekingen Colitis Ulcerosa en 
de ziekte van Crohn) kunnen sinds 
begin dit jaar beveiligd inloggen 
op een digitaal programma: 
MijnIBDcoach. “Via dit digitale 
programma kunnen IBD-patiënten 
en zorgverleners elkaar berichten 
sturen en vragen stellen. Het is, 
naast bellen tijdens de openings-

tijden van de poli en een bezoek 
aan het ziekenhuis, een extra 
communicatiemiddel dat ook nog 
eens 24 uur per dag gebruikt kan 
worden”, legt Meevissen uit.

Vinger aan de pols
MijnIBDcoach is meer dan een 
handig communicatiemiddel: 
via het online programma 
houden zorgprofessionals een 

vinger aan de pols van de patiënt.  
“Mensen krijgen vier keer per jaar 
een vragenlijst over hun klachten, 
maar ook over hoe het gaat met 
zaken als gewicht, vermoeidheid 
of stress. Het programma denkt 
mee: als iemand bijvoorbeeld 
invult dat het gewicht beduidend 
is gedaald, is de volgende vraag 
automatisch of iemand bewust is 
afgevallen of niet. Op deze manier 
krijgen wij tussen polibezoeken 
door signalen of er mogelijk sprake is 
van een verslechterde gezondheid.”

Kenniskuren
Tot slot biedt MijnIBDcoach de 
patiënten een schat aan informatie. 
“Onder de noemer ‘kenniskuren’ 
kunnen mensen op het platform 
meer over hun aandoening leren. 
Ook komen zaken als voeding, 
medicijngebruik en het thema 
‘IBD en werk’ aan bod. Dat gebeurt 
op een interactieve manier, 
bijvoorbeeld door informatie-
filmpjes.”

Tevredenheidsonderzoek
VieCuri startte in januari met het 
initiatief en MijnIBDcoach telt 
inmiddels zo’n tachtig actieve 
gebruikers. Om de reacties te polsen, 
vond er een tevredenheidsonder-
zoek plaats. “Het programma 
werd met een 7,7 gewaardeerd. 
Verbeterpuntjes waren bijvoorbeeld 
de gebruiksvriendelijkheid en dat 
er nog meer specifieke medische 
kennis mag worden gedeeld 
met IBD-patiënten. Wat mensen 

vooral waarderen is het snelle 
contact dat ze kunnen leggen met 
zorgprofessionals. Ook vinden ze 
het fijn om meer te leren over hun 
aandoening, waardoor ze beter 
voorbereid een gesprek met de 
arts ingaan.” 

IBD-patiënten van VieCuri die 
nog geen gebruikmaken van 
MijnIBDcoach kunnen zich 
aanmelden via ibd@viecuri.nl. 
Of vraag het uw MDL-arts tijdens 
uw eerstvolgende bezoek aan de 
MDL-poli.

n	 Dankzij digitale hulpmiddelen is het mogelijk om snel en 
 efficiënt de zorg dichter bij de patiënt te brengen. In deze 
nieuwe serie gaan we iedere keer in op een voorbeeld van de regionale 
zorgvisie in de praktijk. Deze keer staat een digitaal middel dat de 
afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten inzet centraal. Verpleeg-
kundig Specialist in opleiding Judith Meevissen vertelt meer.

De zorg wordt steeds meer afhankelijk van digitale en technologische ontwikkelingen. Daarom ontwikkelde VieCuri een regionale digitale zorgvisie met haar ketenpartners: 
Huisartsencoöperaties Cohesie en Meditta, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, de ambulancevoorziening LimburgNoord, Laurentius Ziekenhuis, de Zorggroep  
en Proteion. 

Dit vinden patiënten van MijnIBDcoach

Verpleegkundig Specialist in opleiding Judith Meevissen (links): “Via de IBDcoach kunnen 
IBD-patiënten en zorgverleners elkaar berichten sturen en vragen stellen.’’

SEH-arts Dennis Barten is mede-ontwikkelaar van de nieuwe 
training voor jonge artsen. Bij het opzetten van de training lette hij 
er vooral op dat deze voor iedereen relevant is. “We trainen arts-
assistenten en ouderejaars coassistenten van alle specialismen. 
Nu zal bijvoorbeeld een revalidatiearts in zijn of haar werk niet zo 
snel te maken krijgen met een levensbedreigende situatie, maar 
toch willen we dat alle artsen weten wat ze moeten doen. Ik zie dat 
mensen vaak onzeker de training ingaan en er heel zelfverzekerd 
uitkomen. Ze weten na afloop wat ze kunnen doen om het eerste, 
cruciale, kwartier te overbruggen: de patiënt stabiliseren tot er hulp 
is van specialisten. In de opleiding tot basisarts blijft dat onder-
belicht. En dan nog: je kunt het wel uit de boeken leren, maar als 
je het nooit geoefend hebt, is het de eerste keer toch onwennig.”

‘Jonge artsen komen zelfverzekerder uit training’

Semi-arts chirurgie Anne-Marleen van Keulen ervoer de nieuwe 
training als uiterst waardevol. “Voor mij was het een unieke kans 
om de stappen te doorlopen wat je moet doen als er een acuut 
vitaal bedreigde patiënt binnenkomt. De theorie ken ik natuurlijk 
wel, maar ik vond het heel nuttig om het geleerde toe te passen 
in de praktijk. In de training zie je meteen wat het effect is van je 
handelen; daardoor ga je de situatie heel anders benaderen dan 
vanuit een lesboek.” 

‘In de praktijk zie je meteen het effect van je handelen’

Semi-arts chirurgie Anne-Marleen: “In de training zie je meteen wat het effect is van je 
handelen; daardoor ga je de situatie heel anders benaderen dan vanuit een lesboek.”  

“Gemakkelijk 
contact 
met mijn 

zorg-
verleners.”

“Concrete 
antwoorden 
waar ik wat 
mee kan.”

“Handig 
om stil te 
staan bij 
hoe het 
gaat.”

“Toegevoegde 
waarde!”

‘Mijn IBDcoach is meer dan een handig communicatiemiddel’

Regionale zorgvisie 
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“Het idee om aan de slag te gaan 
met dit project ontstond na 
het zien van een filmpje over 
‘Zachary’s paws for healing’”, 
vertelt Lukasik. “De jonge patiënt 
Zachary miste tijdens zijn zieken-
huisverblijven zijn hond Chase zo 
erg, dat de staf van het Juravinski 
Hospital in Canada besloot dat 
Chase op bezoek mocht komen 
op de intensive care. De bezoekjes 
hadden een positieve uitwerking 
op zijn (tijdelijke) genezing. 
Helaas is Zachary veel te jong 
overleden, waarna de stichting 
‘Zachary’s paws for healing’ werd 
opgericht. In het Canadese zieken-
huis worden alle verzoeken van 
patiënten die hun huisdier willen 
ontmoeten als het maar enigszins 
kan, ingewilligd.”

Positieve uitwerking
Het verhaal van Zachary zette 
Lukasik aan het denken, want ook 
in ons land hebben veel mensen 
een huisdier en maken deze 
dieren echt onderdeel uit van het 
gezin. “We willen in VieCuri altijd 
een thuisgevoel creëren om zo 
het genezingsproces een handje 
te helpen. In dat kader sluit een 
huisdierbezoek daar op aan. Huis-
dieren hebben hun meerwaarde 
in zorginstellingen al bewezen, 
onder andere door het inzetten 
van knuffelhonden of bezoeken 
van dieren van een nabijgelegen 

kinderboerderij. Uit onderzoek 
blijkt dat het ontmoeten van 
een dier binnen de zorg een 
activerende en/of stimulerende 
uitwerking heeft bij het behandel- 
en genezingsplan.”

Start proef op Wereld Dierendag
Volgens Lukasik kunnen huisdieren 
het broodnodige steuntje in de 
rug betekenen voor patiënten. 
“Uit VieCuri onderzoek blijkt dat 
maar liefst 95 procent van de 
321 respondenten vindt dat het 
mogelijk zou moeten zijn om hun 
huisdier te ontmoeten in het 
ziekenhuis. Dat gaf mij vertrouwen 
dat er veel behoefte is aan zo’n 
service.” Na intensief overleg 
met onder meer zorgmanagers, 
de afdeling Infectiepreventie en 
de afdeling Beveiliging kreeg 
Marisca groen licht voor een proef, 
die op Wereld Dierendag, 4 oktober, 
van start gaat. “Voor de proef 
kunnen alleen patiënten van de 
afdelingen Longgeneeskunde en 
Orthopedie hun huisdier onder 
bepaalde voorwaarden ontmoeten. 
We werken met een aanvraag-
formulier én de behandelend arts 
moet toestemming geven voor het 
bezoek. Onze huisdiervrijwilligers 
- allen verpleegkundigen van 
VieCuri - zorgen dat het bezoek 
goed georganiseerd verloopt; 
zij regelen de ontmoeting in een 
speciale ruimte binnen VieCuri.”

Huisdiervrijwilliger
IC-verpleegkundige Gerty Hermans 
is één van de huisdiervrijwilligers. 
“Ik ben een echte dierenliefhebber 
en heb zelf zeven katten thuis. Toen 
ik hoorde van de plannen van 
Marisca, was ik direct enthousiast. 
Het doet mensen zó ontzettend 
goed als ze hun huisdier kunnen 

zien op het moment dat ze het 
moeilijk hebben. Ik ga nu af en 
toe naar een zorginstelling in de 
regio met mijn katten en ik zie 
mensen door het contact met 
de dieren echt opfleuren; het 
doet zoveel met ze! We hopen 
dat ook in VieCuri te kunnen 
bereiken.”

Na tien huisdierenbezoeken 
wordt de proef geëvalueerd. 
Het uiteindelijke doel is alle 
patiënten van VieCuri de 
mogelijkheid bieden hun huis-
dier tijdens het ziekenhuis-
verblijf te ontmoeten.

Unieke proef:

Huisdieren op bezoek in VieCuri

Mijn MangoMoment

Tijdens een rustige dienst op een 
zondag vond Britt de tijd voor 
een dergelijk MangoMoment. 
“Het was heerlijk weer en ik vroeg 
patiënten of ze zin hadden om 
met mij naar buiten te gaan. De 
meeste patiënten weten niet dat 
dit mogelijk is. Samen met een 
stagiaire nam ik een patiënt en 
zijn familie mee naar buiten. 
Meneer was bedlegerig, dus we 
rolden zijn bed over de bestrating. 
Het hobbelen van het bed over 
de stenen voelde voor hem als 
een massage, hij ervoer het als 
een extra cadeautje! Het buiten 
zijn op zich deed hem sowieso 
al goed. Hij kreeg frisse lucht en 
genoot even van de zon. Onder-
weg hadden we het onder andere 
over mijn aanstaande huwelijks-
dag; door ook iets van jezelf te 
delen bouw je nog meer een band 
op met een patiënt. 
Na het ritje buiten, ging meneer 
Formule 1 kijken met zijn familie. 
Ik vroeg hem of ik nog iets kon 
betekenen. “Het enige wat ik nog 
mis is een biertje”, gaf hij aan. 
Via de voedingsassistente heb ik 
een alcoholvrij biertje voor hem 
kunnen regelen. Even later zat hij 
samen met de familie van de 

Formule 1 te genieten, mét 
alcoholvrij biertje. In een periode 
van onzekerheid door zijn 
ernstige ziekte, kon deze patiënt 
even helemaal ontspannen.”

‘Dit is waar ik het voor doe’
Een andere patiënt, Ger Nellen, 
ging die dag ook op het aanbod 
in om samen naar buiten te gaan. 
Britt: “We liepen over het terrein 
en al gauw bleek dat we dezelfde 
hobby hebben: zwemmen. 
Meneer Nellen bleek ontzettend 
sportief te zijn en vond het 
jammer dat hij tijdelijk door 
zijn ziekte niet kon zwemmen. 
Buiten rondlopen deed hem 
goed. Hij moest wel even 
bijkomen, maar vond het heerlijk 
om in de buitenlucht te zijn en 
genoot zichtbaar.” Dat soort 
momenten zijn voor de oncologie-
verpleegkundige waardevol. 
“Dit is eigenlijk waar je het 
voor doet. Het is vaak maar een 
kleine moeite voor ons; als er 
tijd voor is, kun je zo veel extra 
betekenen voor iemand. Als ik 
een dankbare blik in de ogen 
van een patiënt zie, dan heb ik 
zo’n goede dag gehad. Daar krijg 
ik echt nieuwe energie van!”

n	 Wie in het ziekenhuis ligt, moet zijn of haar huisdier vaak lange 
 tijd missen. Als het aan longfunctie-analist Marisca Lukasik ligt, 
duurt dat niet lang meer. Zij zette het proefproject ‘Huisdieren op 
bezoek in VieCuri’ op.

MangoMomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties 
of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening. In deze rubriek deelt een VieCuri-medewerker een 
bijzonder MangoMoment.

n	 Voor oncologieverpleegkundige Britt Gielens is een MangoMoment een moment waarop zij nét 
 dat beetje extra kan betekenen voor een patiënt. “Daar is vaak niet zo veel voor nodig, behalve 
kijken naar de mens achter de patiënt en vragen waar hij of zij écht behoefte aan heeft.”

De 67-jarige Ger Nellen uit Venlo kan zich het moment dat Britt 
aanhaalt ook nog heel goed herinneren: “Het was prachtig 
weer en Britt stelde voor om samen een stukje te lopen. Buiten 
kwamen we er al snel achter dat Britt lid is van de zwemclub 
waar ik ook jaren heb getraind. Ik ken natuurlijk nog een hoop 
mensen van de club; het was heel verrassend om te ontdekken 
dat we een gezamenlijke kennissenkring hebben. Veel gesprekken 
in het ziekenhuis gaan over medische zaken, maar dit was meer 
dan een gesprek van verpleegkundige tot patiënt. 
Ik voelde mij op dat moment echt gehoord, niet als 
iemand die kanker heeft, maar als medemens. Het 
gesprek ging niet alleen over ziek zijn. Het is fijn 
als je op basis van gelijkheid elkaar wat te vertellen 
hebt. Dat was voor mij een enorme opsteker!”Oncologieverpleegkundige Britt Gielens: “Als ik een dankbare blik in de ogen van een patiënt zie, dan heb ik zo’n goede dag gehad. Daar krijg 

ik echt nieuwe energie van!”

Longfunctie-analist Marisca Lukasik met IC-verpleegkundige en huisdiervrijwilliger Gerty Hermans en Duitse herder Milo.
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VieCuri vanaf 1 oktober helemaal rookvrij 

Vanaf 1 oktober is geen enkele 
vorm van roken meer toegestaan, 
dus ook e-sigaretten of rookvrije 
sigaretten zijn verboden. De 
maatregel geldt voor zowel 
patiënten als bezoekers en 
medewerkers. Patiënten die 
behoefte aan nicotine hebben, 
worden door VieCuri tijdens 
hun opname ondersteund met 
nicotine-vervangende middelen 
en begeleiding. 

Gedrag veranderen
Eind 2018 ondertekenden de 
bestuurders van VieCuri, Vincent 
van Gogh voor geestelijke 
gezondheid, Cohesie huisartsen-
zorg, gemeente Venlo en GGD 
Limburg-Noord een convenant. 
Samen maken deze partners zich 
sterk voor een rookvrije generatie. 
Wat dat betekent? Harry Pouwels, 
longarts VieCuri en ambassadeur 
van de Rookvrije Generatie, licht 
toe: “We hebben één missie. 
Zorgen dat opgroeiende kinderen 
beschermd worden tegen tabaks-

rook en de verleiding om te gaan 
roken. Samen met onze zorg-
partners in de regio streven wij 
als ziekenhuis een samenleving 
na waarin kinderen opgroeien 
zonder dat ze (mee)roken. Ons 
doel is dat uiteindelijk niemand 
meer (over)lijdt aan de gevolgen 
van roken. Een rookvrije generatie 
creëer je alleen door te zorgen dat 
rokers niet roken in aanwezigheid 
van kinderen. Het heeft geen zin 
om tegen een verstokte roker te 

zeggen dat hij die sigaret moet 
uitmaken. Wel kun je een gesprek 
aangaan over waar hij zijn sigaret 
opsteekt. Is dat in het bijzijn van 
kinderen, bij de ingang van een 
school, langs de zijlijn van het 
voetbalveld?” Volgens Pouwels 
gaat het om begrip kweken voor 
elkaar. “Als de omgeving rook-
vrij is, verandert automatisch 
je gedrag. Juist daarom is het 
belangrijk dat de zorgpartners 
de handen ineen slaan.” 

n	 Dat roken slecht voor de gezondheid is, weten we inmiddels allemaal. Om een gezonde leefstijl 
 zo veel mogelijk te stimuleren, is VieCuri vanaf 1 oktober dit jaar helemaal rookvrij. Dat betekent 
dat in de gebouwen en buiten op het terrein niet meer gerookt mag worden. Dit geldt voor al onze 
locaties: VieCuri Venlo, Venray en ook de regiopoli’s in Panningen, Horst en Reuver. Door het ziekenhuis 
rookvrij te maken, geven we het goede voorbeeld. 

Sjoerd van den Dam - verpleegkundig specialist GGZ:

‘Er overlijden meer mensen als gevolg 
van roken dan door andere verslavingen’

Minimaal tachtig procent van 
de mensen die zich bij Vincent 
Verslavingszorg melden voor 
een behandeling, rookt. 
“Onderzoek toont aan dat 
deze kwetsbare groep toch wel 
gemotiveerd is om te stoppen, 
maar de meesten denken dat 
ze het niet kunnen”, aldus Van 
den Dam. “Vaak leven ze met 
veel rokers om zich heen. Ook 
denken ze dat roken het gemis 
van de andere verslavende 
middelen kan opvangen. 

Deze doelgroep voelt zich niet 
zo thuis binnen de reguliere 
stop-roken-behandeling. 
Binnen Vincent Verslavings-
zorg behandelen we roken 
net als andere drugs. We geven 
voorlichting over stoppen met 
roken.” Samen met een ervarings-
deskundige, die is gestopt met 
alcohol en drugs maar ook 
met roken, laat Van den Dam 
bijvoorbeeld zien wat voor 
schadelijke toevoegingen in 
tabak worden gestopt. “Mensen 

schrikken daar behoorlijk van. 
Juist omdat de gevolgen van een 
rookverslaving niet op korte 
termijn zichtbaar zijn, worden 
de gevaren onderschat.”

Samen stoppen
Vincent Verslavingszorg begeleidt 
cliënten bij hun doel om te 
stoppen met roken. Uiteraard 
wordt een eventuele partner 
betrokken in dat traject. Samen 
stoppen motiveert om door te 
zetten. Van den Dam: “Ik adviseer 
sowieso altijd: rook nooit in het 
bijzijn van kinderen. Niet alleen 
krijgen zij zo ook schadelijke 
stoffen binnen, maar zo voorkom 
je ook dat jongeren slecht gedrag 
als roken gaan kopiëren en zelf 
beginnen. Iedere dag starten er 
nog 75 nieuwe rokers: we doen 
er alles aan om dat aantal terug 
te brengen tot nul.” 

n	 Binnen Vincent Verslavingszorg mag al vanaf 1 oktober 2018 
 niet meer in huis gerookt worden. “Onze visie achter onze 
rookvrije verslavingsbehandeling is inzicht geven in de ernstige 
gezondheidsrisico’s”, aldus Sjoerd van den Dam, verpleegkundig 
specialist GGZ. “Veel mensen die worstelen met een drugs- en/of 
alcoholverslaving, denken dat roken niet zo ernstig is. Maar wist 
je dat er meer mensen als gevolg van roken overlijden dan door 
andere verslavingen?”

Frans Schatorjé - wethouder Zorg, 
Welzijn en Onderwijs:

‘Mijn wens? Dat een kind 
dat anno 2020 ter wereld 
komt in een rookvrije 
omgeving kan opgroeien’
“In 2017 waren wij een van de 
eerste gemeenten in Nederland 
die actief beleid maakten voor 
een Rookvrije Generatie. We 
sloten ons aan bij de Alliantie 
Nederland Rookvrij omdat in 
Venlo nog relatief veel mensen 
roken en de schade voor de 
volksgezondheid groter is 
dan elke andere vermijdbare 
oorzaak van ziekte en sterfte. 
Feit is dat roken een serieuze 
verslaving is die meestal rond 
de puberteit ontstaat, als 
het brein nog niet rijp is om 
volwassen keuzes te maken. 
Wij kunnen en moeten onze 
kinderen hiervoor behoeden. 

De Rookvrije Generatie gaat uit 
van een positief principe waar 
elke ouder achter staat, namelijk 
dat wij niet willen dat onze 
kinderen gaan roken. Als gemeente 
Venlo hebben we de eerste steen 
in de vijver gegooid, en dankzij 
de inzet van allerlei verenigingen, 
buurten, kinderopvang en scholen 
en partijen als VieCuri, hebben 
we inmiddels een grote golf 
veroorzaakt. Mijn wens is dat een 
kind dat anno 2020 ter wereld 
komt in een rookvrije omgeving 
kan opgroeien en zodoende nooit 
in de verleiding komt om te gaan 
roken. Een rookvrij ziekenhuis is 
daarbij een belangrijke stap.”

Frans Schatorjé, wethouder Gemeente Venlo: “In 2017 waren wij een van de eerste 
gemeenten in Nederland die actief beleid maakten voor een Rookvrije Generatie.’’

Op 31 mei is het Wereld Niet Roken Dag. Vincent Verslavingszorg bracht deze dag afgelopen jaar onder de aandacht in de ontvangsthal van 
VieCuri, door mensen een gezonde traktatie aan te bieden en het gesprek te openen over de schadelijke gevolgen van roken. 

• in onze regio jaarlijks zo’n 
 100 mensen vroegtijdig 
 overlijden aan de gevolgen 
 van roken?

• roken met afstand de grootste 
 vermijdbare oorzaak van vroeg-
 tijdige sterfte is? Vele malen groter 
 dan overlijden door misdaad, 
 verkeersongevallen, alcohol en 
 drugs bij elkaar opgeteld. 

• ondanks alle aandacht voor de 
 risico’s van roken, het aantal 
 rokers toegenomen is sinds 2012? 

• het percentage rokers in 
 onze regio hoger is dan het 
 landelijke gemiddelde? 
 Zo constateerde de GGD 
 Limburg-Noord. 

Wist u dat…
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Longarts Harry Pouwels en scholier 
Pepijn Boots hebben elkaar 
gevonden in een gezamenlijke 
missie: samen strijden ze voor 
een rookvrij Venlo. In april dit jaar 
wonnen ze een landelijke prijs; 
de Rookvrije Generatie Award. 
Pouwels licht toe: “Pepijn en ik 
zijn door een gezamenlijke kennis 
bij elkaar gebracht. Beiden zijn 
we ambassadeur van de Rookvrije 
Generatie geworden; het filmpje 
dat Pepijn en ik maakten in het 
kader van de Award sloeg aan, 
met als gevolg dat wij de Award 
uitgereikt kregen. We vormen 
volgens de jury een bijzonder duo: 
Pepijn als vertegenwoordiger van 
de jeugd, en ik van de specialisten 
en huisartsen die veel ernstige 
gevolgen van roken dagelijks zien.”

Dat doe je toch niet?!
De 12-jarige Pepijn Boots uit Venlo 
is een trotse ambassadeur van een 
Rookvrije Generatie. “Doordat 
ik hiermee bezig ben, zullen veel 
van mijn vrienden niet met roken 
beginnen. Bij mij thuis en ook 
bij mijn opa en oma werd al niet 
gerookt. Maar op sommige 
plekken waar ik kwam wel. En dan 
dacht ik: dat is toch helemaal niet 
fijn voor kinderen? Het sprak me 
daarom erg aan om de missie te 
hebben dat kinderen opgroeien 
in een rookvrije omgeving. Ik wil 
proberen ervoor te zorgen dat er 
door volwassenen zo min mogelijk 
wordt gerookt als er kinderen in de 
buurt zijn.” Pepijn kreeg al op de 
basisschool voorlichting dat roken 
slecht voor de mens is. “Daarom 
dacht ik altijd: dat doe je dan toch 
ook niet?! Maar als je er op gaat 
letten, zie je best veel rokende 
mensen. De meesten weten niet 
hoe slecht het eigenlijk is.”
Pepijn is zich ervan bewust dat 
het grote doel van een rookvrije 
generatie alleen haalbaar is in 
kleine stapjes. “We proberen 
plekken rookvrij te maken, zoals 
sportveldjes en scholen; plekken 
waar kinderen vrij willen zijn, 
hun eigen ding willen doen. We 
kunnen mensen wel bewust 
maken van hoe slecht roken is 

en dat ze moeten stoppen: dat lukt 
alleen met een goede mindset. 
Maar wat ik vooral wil, is dat 
mensen überhaupt niet beginnen 
met roken!”

Speelveldjes rookvrij
De Award is als extra steuntje in de 
rug bedoeld om de inzet van het 
duo nog verder te ondersteunen. 
“Samen met andere mensen die 
zich hier in ons land voor inzetten, 
willen we het draagvlak in Nederland 
vergroten voor een rookvrije 
generatie”, vertelt longarts Pouwels. 
“We vertellen aan iedereen die 
ervoor openstaat hoe we dat doen: 
Pepijn doet dat vooral binnen de 
middelbare onderwijsgemeenschap. 
En we hebben in Venlo samen 
twee speelveldjes geopend die 
door de buurt zijn aangemerkt 
als rookvrij terrein. Ook hebben 
we samen met de projectgroep 
Rookvrij Venlo een symposium
georganiseerd voor vakgenoten 
en bestuurders. Dan delen we de 
kennis die we hebben over het 
roken en hoe je als professional 
anderen kunt helpen om te 
stoppen met roken.”

Preventief handelen
Longarts en scholier richten zich 
dit jaar vooral op de zorg; volgend 
jaar ligt het accent van hun 
activiteiten op het onderwijs. 
Pouwels: “Tachtig procent van mijn 
werk als longarts, komt eigenlijk 
voort uit de schadelijke effecten 
van roken. Omdat mijn werk hier 
zo nauw mee is verweven, spreekt 
het me zo aan om mensen te door-
dringen van de gevaren van deze 
verslaving. Natuurlijk kunnen we 
met alle mogelijke hulpmiddelen, 
onderzoeken en behandelingen 
patiënten helpen. Maar wat we 
vooral willen, is preventief 
handelen en zo voorkomen dat 
iemand patiënt wordt. Zo kun je 
mensen een langer en gezonder 
leven aanbieden en wordt de 
gezondheidszorg minder belast.”

Positieve benadering: ‘cadeautje’ 
Volgens Pouwels is de druk op de 
zorg als gevolg van roken groot. 

“We zijn voortdurend met enorme 
inspanningen bezig om veel zorg 
te verlenen aan zieke rokers. 
Roken is immers de belangrijkste 
oorzaak van veel chronische 
ziekten. Rokers zullen steeds meer 
zorg vragen. Omdat we gemiddeld 
ouder worden, zullen zij dus ook 
langer zorg nodig hebben. Dat legt 
druk op de volgende generatie, 
die voor deze groep zal moeten 
zorgen.”
Jaarlijks komen er zo’n twintig-
duizend mensen te overlijden 
ten gevolge van roken. “Maar 
wist je dat er honderdduizenden 
mensen chronisch ziek worden 
van deze schadelijke verslaving? 
Het wordt hoog tijd dat we op 
alle mogelijke manieren gaan 
ingrijpen!” Als ambassadeur 
van een Rookvrije Generatie 
ziet longarts Pouwels het als 
zijn belangrijkste taak om deze 
boodschap over te brengen en 
mensen te informeren. “We 
denken dat heel veel mensen 
nog niet voldoende op de hoogte 
zijn van hoe ongezond roken 
echt is. Natuurlijk kun je wel 
tegen iemand zeggen: het zou 
beter zijn om niet meer te roken. 
Maar het werkt beter als je 
rokers aangeeft hoe te stoppen 
en tevens wijst op de grote 
voordelen die er zijn als ze 
stoppen. Dit moet als het ware 
een cadeautje in de vorm van 
een goede gezondheid worden. 
Mensen gaan zich immers echt 
beter voelen als ze stoppen met 
roken.” Volgens Pouwels vergt dit 
de nodige tijd en voortdurende 
aandacht. “Alles wat we doen, 
zijn stapjes in de goede richting. 
We hebben niet de verwachting 
dat we er zijn door bijvoorbeeld 
het VieCuri-terrein rookvrij 
te maken. Ook dit is een stap 
op weg naar een rookvrije 
generatie. Voorlopig kunnen 
Pepijn en ik, samen met al onze 
partners rondom een Rookvrije 
Generatie, nog wel vooruit. 
Als je weet dat we in Nederland 
nog zo’n drie miljoen rokers 
hebben, is er heel wat werk te 
verzetten!”

n	 Roken is schadelijk voor de gezondheid. Toch beginnen nog steeds veel jeugdige mensen met 
 roken. Deze uiterst schadelijke rookverslaving heeft grote gevolgen. VieCuri vervult samen 
met de convenant-partners graag een voorbeeldfunctie en zet zich in voor een rookvrije generatie. 
Longarts Harry Pouwels won eerder dit jaar samen met scholier Pepijn Boots de Rookvrije Generatie 
Award.

Longarts en leerling zetten zich in voor gezamenlijk doel:

Samen op weg naar een rookvrije generatie!

“Jongvolwassenen die een pakje per dag roken, geven vaak aan 
dat ze nergens last van hebben. Dat komt omdat ze meestal niet 
hun maximale capaciteit nodig hebben, fysiek hoeven ze zich niet 
helemaal te geven. Als ze dat wel zouden doen, zouden ze merken 
dat hun reserves al een stuk zijn afgenomen ten opzichte van 
leeftijdsgenoten die niet roken.”
Volgens Pouwels is dit het meest verraderlijke van het roken: 
“Het gebeurt zo geleidelijk dat mensen het niet merken. Ze leven 
gewoon hun leventje en merken niet dat hun lichaam steeds 
stappen achteruit zet. Totdat ze twintig jaar hebben gerookt, dan 
komen wel klachten naar voren en ontstaan aandoeningen. Uit 
onderzoek blijkt echter dat al vanaf het eerste jaar dat iemand 
rookt, zijn of haar lichamelijke reserves afnemen.”

Wist u dat…
de schadelijke effecten van roken 
zich ongemerkt vanaf dag 1 
opstapelen in het lichaam?

Voordelen 
van 

stoppen
met roken

Longarts Harry Pouwels en scholier Pepijn Boots met presentatrice Tanja Jess tijdens de uitreiking van de Rookvrije Generatie Award. 

Ook voor VieCuri-medewerkers
Longarts Harry Pouwels begon een ‘stoppen-met-roken’ poli voor de 
rokende medewerkers van VieCuri. “Een gesprek kan net dat extra 
steuntje in de rug zijn om nu echt te stoppen en dat vol te houden. 
De meeste mensen weten echt wel dat roken 
extreem slecht is. Door het gesprek hakken 
ze vaak de knoop door: ‘nu is het echt wel 
welletjes, nu ga ik er serieus werk van 
maken’.” Op deze poli probeert Pouwels 
met zijn team medewerkers concreet te 
ondersteunen in hun proces om te stoppen. 

“Er is niets zo moeilijk als van deze 
verslaving afkomen. Alleen het besef dat 
roken niet goed is voor de gezondheid, is niet 
voldoende om er ook daadwerkelijk vanaf 
te komen. Je hebt er ook echt steun en 
begrip van je omgeving voor nodig. 
De verslaving en de drang naar 
een sigaret kan ook met handige 
adviezen net iets gemakkelijker 
worden tegengaan. Zo helpen 
we mensen op de juiste weg, 
want een stoppen met roken 
advies is altijd maatwerk. 
Ik probeer te achterhalen 
waarom iemand rookt: 
wanneer heb je behoefte 
aan een sigaret, is het 
een gewoonte na het eten 
bijvoorbeeld en waarom? 
Samen ontdekken we wat 
voor die persoon werkt om 
de gewoonte al te doorbreken.”

Longarts Harry Pouwels: “Een gesprek kan 
net dat extra steuntje in de rug zijn om nu 
echt te stoppen en dat vol te houden.’’
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Gedurende de zwangerschap 
kreeg Fieke zwangerschaps-
hypertensie: haar bloeddruk was 
veel te hoog. “Mijn bloeddruk 
liep steeds verder op, waardoor 
ik uiteindelijk op 7 juli werd 
opgenomen. De dag erna werd 
besloten om onze dochter, die 
ook nog eens in een stuit lag, met 

een keizersnede te halen”, vertelt 
Fieke. Al direct tijdens de keizer-
snede horen Jules en Fieke van de 
artsen dat Feline erg klein is. “We 
wisten wel dat ze klein zou zijn, 
maar hoe klein precies, dat was 
ons niet duidelijk. Totdat de 
artsen haar direct na de keizer-
snede meenamen voor een 

grondige check. Ze bleek 2 kilo 
en 28 gram te wegen en moest 
de couveuse in”, vertelt Jules. 

Begaan
Terwijl de jonge moeder van 
de keizersnede bijkomt op de 
recovery, gaan vader en dochter 
naar het Geboortecentrum. Jules: 
“Feline bleek onder meer een te 
lage suikerwaarde te hebben en 
werd aan de monitor gelegd om 
belangrijke zaken als hartritme 
en bloeddruk te checken.” 
Vanwege de zorg die Fieke zelf 
nodig had, kon zij de eerste 
24 uur niet bij haar dochter zijn. 
“Gelukkig werd een camera op 
de couveuse gericht, waardoor 
ik vanuit mijn kraamsuite 
Feline via de digitale weg toch 
kon zien. Ook werd geregeld 
dat ik ’s middags een uurtje 
Feline mocht vasthouden. De 
dag daarna kon ik ook naar de 
couveusesuite verhuizen.” Feline 
kon op 14 juli uit de couveuse, 
maar het gezin verbleef nog tot 
en met 25 juli in het Geboorte-
centrum, totdat Feline krachtig 
genoeg was om zelfstandig te 
drinken. Fieke: “Feline en ik 
werden zó goed verzorgd door 
het team. We hebben het als heel 
prettig ervaren dat het team zo 
begaan was met ons.” Tegelijk 
proberen de jonge ouders zoveel 
mogelijk de dagelijkse verzorging 
van Feline zelf, met een beetje 
hulp van de verpleging, te doen. 
“We hadden het gevoel dat we 
een gezinnetje werden in die 
couveusesuite”, vertelt Jules trots. 

n	 Jules en Fieke Renkens uit Arcen kregen voorafgaand aan 
 de geboorte van hun eerste kindje een rondleiding door het 
Geboortecentrum. Toch hadden ze geen moment verwacht dat ze daar 
daadwerkelijk een tijdje zouden verblijven. Dat bleek uiteindelijk wel 
nodig; samen met dochter Feline logeerden ze twee en een halve week 
in een couveusesuite van het Geboortecentrum.

Als geriatriefysiotherapeut 
richt Milou Geerlings zich op 
kwetsbare ouderen die meerdere 
gezondheidsproblemen hebben. 
“Voor mijn afstudeeronderzoek 
dook ik in het onderwerp 
sarcopenie. Eenvoudig gezegd 
is dit de afname van spiermassa 
en spierkracht en het afnemen 
van het fysiek functioneren bij 
ouderen. Uit mijn onderzoek 
blijkt dat sarcopenie bij ouderen 
heel vaak voorkomt. Dat komt 
ten eerste door het biologische 
proces van het ouder worden, 
maar ook doordat ouderen vaak 
meerdere ziektes tegelijk hebben. 
Sarcopenie kan ook veroorzaakt 
worden doordat patiënten te veel 
zitten en weinig lichamelijk actief 
zijn, door ondervoeding of juist 
obesitas.”

Kans op vallen neemt toe
Waarom Geerlings het zo 
interessant vindt om zich te 
verdiepen in het onderwerp 
sarcopenie? “Sarcopenie heeft 
heel veel invloed op de fysieke 
achteruitgang van ouderen, op 
de verergering van ziektes die 

ze al hebben of het ontstaan 
van nieuwe aandoeningen. Als 
mensen weinig bewegen, hebben 
ze ook meer kans op verergering 
van een ziekte zoals diabetes, 
COPD of overgewicht.” Door 
verergering van ziektes kunnen of 
durven mensen vaak minder te 
bewegen en worden ze inactiever; 
dat kan bij ouderen leiden tot 
(nog) meer beperkingen in het 
bewegen, legt Geerlings uit. 
“Als je minder spierkracht en 
conditie hebt, neemt de kans op 
vallen toe, waardoor er ook meer 
kans is op een botbreuk en een 
mogelijke ziekenhuisopname. De 
gevolgen daarvan kunnen groot 
zijn! Een ziekenhuisopname kan 
ook weer leiden tot een toename 
van sarcopenie. Daarom vind ik 
dat sarcopenie echt gezien kan 
worden als een nieuwe ziekte, die 
veel mensen naast een huidige 
aandoening hebben.”

Behandelplan opstellen
Sarcopenie is een relatief nieuwe 
term binnen de medische wereld. 
Geerlings deelt daarom de 
resultaten van haar onderzoek 

met collega’s binnen VieCuri 
in een vakinhoudelijk overleg. 
“Door meer informatie en kennis 
over sarcopenie, kunnen we 
een behandelplan opstellen 
met meer krachttraining en 
conditieopbouw. Ook advies 
over de juiste voeding, in samen-
werking met de diëtist, is erg 
belangrijk. Daarnaast kunnen we 
sarcopenie proberen te voorkomen 
door het belang van bewegen en 
gezonde voeding nog duidelijker 
te onderstrepen bij de doelgroep. 
Als we zorgen dat niet alleen de 
nieuwe ouderen, de zestigplussers, 
maar eigenlijk iedereen meer gaat 
bewegen, is sarcopenie mogelijk 
te voorkomen.” 

Vervolgonderzoek
Door de vergrijzing neemt het 
aantal ouderen toe; des te 
belangrijker dat deze grote doel-
groep zo fit mogelijk blijft. “Als 
mensen fitter blijven, is er minder 
kans dat ze vallen. Mochten ze tóch 
in het ziekenhuis belanden door 
een aandoening, dan doorstaan 
ze over het algemeen beter een 
operatie en de nasleep daarvan. 
En ook na ontslag uit het zieken-
huis is het nodig dat er aandacht 
blijft voor gezonde voeding en het 
belang van krachttraining. Ik doe 
graag vervolgonderzoek rondom 
dit thema om verder te kijken hoe 
we sarcopenie kunnen bestrijden 
en vooral voorkomen.” 

n	 Gemiddeld worden we steeds ouder. Dat vraagt om meer 
 aandacht voor ouderenzorg. De zorg voor (kwetsbare) ouderen 
is daarom een van de pijlers van VieCuri. Om de zorg voor ouderen 
nog beter te maken, is veel onderzoek nodig. Klinisch fysiotherapeut 
Milou Geerlings richtte zich in haar afstudeeronderzoek voor haar 
opleiding tot geriatriefysiotherapeut ook op deze doelgroep. 

‘Sarcopenie heeft veel invloed op fysieke achteruitgang’

Door onderzoek meer aandacht 
voor actief houden van ouderen 

Klinisch fysiotherapeut Milou Geerlings: “Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe; 
des te belangrijker dat deze grote doelgroep zo fit mogelijk blijft.’’

Family centered care
In het Geboortecentrum bevindt zich alle zorg rondom zwanger-
schap en geboorte: van verloskundigenpraktijk tot echocentrum, 
van kraamsuites en couveusesuites tot de spreekkamers van de 
gynaecologen. Ook is er een afdeling neonatologie, voor de 
behandeling van te vroeg geboren kindjes en op tijd geboren 
baby’s die ziek zijn of extra controles nodig hebben. In het 
Geboortecentrum wordt gewerkt volgens het family centered 
care principe: de zorg wordt afgestemd op de behoefte van het 
kind en de familie. Ouders worden nauw betrokken bij de zorg; 
alles draait om het welzijn van het hele gezin.

“Er wordt in het Geboortecentrum 
geluisterd naar wat de cliënt 
wil, ook gezamenlijke zorg is 
mogelijk. De ontvangst is altijd 
heel plezierig, zowel voor ons als 
voor onze cliënten.”

Verloskundige Aranka Kneepkens 
van Verloskundige praktijk Venray

Jules en Fieke Renkens met dochter Feline.

‘We hadden het gevoel dat we een 
gezinnetje werden in de couveusesuite’

“In het Geboortecentrum is er echt 
sprake van teamwork. Als we tijdens 
een bevalling naar VieCuri moeten 
doorverwijzen, kunnen we als 
verloskundigen bijna altijd bij de 
bevalling betrokken blijven. Dat 
vinden onze cliënten heel prettig.”

Verloskundige Marsia van Gaal van 
Uitgerekend Venray
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Vorm- en functieherstel van 
lichaamsdelen; dat is in een 
notendop waar de afdeling 
Plastische Chirurgie van VieCuri 
zich mee bezighoudt. “Natuurlijk, 
daar hoort ook esthetische 
plastische chirurgie bij: ooglid-
correcties, liposuctie, borst-
vergrotingen, buikwandcorrecties, 
et cetera. Maar dat is niet meer 
dan vijftien procent van ons 
werk”, zegt John Sawor. Hij is een 
van de vijf plastisch chirurgen op
 

de afdeling Plastische Chirurgie 
van VieCuri. Een belangrijk deel 
van de werkzaamheden heeft 
betrekking op hand- en pols-
chirurgie. Herstel van afwijkingen 
aan de handen staat hier centraal. 
“Dan gaat het onder meer om 
mensen van wie een vinger 
geamputeerd is of die handletsel 
hebben opgelopen, als gevolg 
van een ongeluk. Wij herstellen 
bijvoorbeeld de doorgesneden 
pezen en zenuwen. Maar we 

behandelen ook mensen met het 
carpaal tunnel syndroom of van 
wie de handfunctie achteruit 
is gegaan door bijvoorbeeld 
artrose. Indien nodig plaatsen 
we ook een prothese.”

Eén in plaats van twee 
operaties
Ook reconstructieve chirurgie 
is een belangrijke pijler van de 
afdeling. Dan gaat het met name 
om borstreconstructies. Op 
dit vlak loopt VieCuri voorop; 
dergelijke grote reconstructies 
worden aansluitend op het 
verwijderen van de tumor 
uitgevoerd. “In andere zieken-
huizen moeten patiënten hiervoor 
vaak twee operaties ondergaan; 
wij doen dit in één en dezelfde 
operatie”, vertelt Sawor. “Dat is 
vanzelfsprekend prettiger voor 
de patiënt, en de werkwijze is 
ook typerend voor de zeer hoog-
staande, innovatieve zorg die wij 
bieden binnen het Borstexpertise-
centrum van VieCuri. Borst-
reconstructies vinden zowel in 
Venlo als in Roermond plaats. 
Als afdeling Plastische Chirurgie 
werken we intensief samen met 
het Laurentius Ziekenhuis in 
Roermond, en zijn ook de lijnen 
met het Maastricht UMC+ kort.”

Borstreconstructie met eigen vet
De meeste borstreconstructies bij 
VieCuri worden uitgevoerd door 

middel van de DIEP-methode. 
Dit houdt in dat, in plaats van 
een prothese, buikweefsel wordt 
gebruikt om een nieuwe borst 
te maken. In de nabije toekomst 
wordt het waarschijnlijk ook 
mogelijk om eigen vet weg te 
zuigen door middel van liposuctie 
en dit in te spuiten voor het 
creëren van een nieuwe borst. 
“Het voordeel hiervan is dat de 
patiënt geen groot litteken heeft 
op de buik”, zegt Deliaert. “Bij 
borstvergrotingen wordt deze 
techniek al langer toegepast, bij 
borstreconstructies gebeurt dat 
alleen nog in onderzoeksverband. 
Wanneer uit dit onderzoek blijkt 
dat dit een goede methode is voor 
borstreconstructie, zal deze in 
het verzekeringspakket worden 
opgenomen. Dat is een grote 
stap voorwaarts, ook vanwege 
de onrust die is ontstaan over 
het gebruik van protheses en de 
nadelige gevolgen die hieraan 
kleven. Maak je een borst van 
eigen vetweefsel, dan voelt deze 
soepel aan en kan de patiënte hier 
de rest van haar leven mee vooruit.”

Andere innovaties
Ook als het gaat om de behandeling 
van lymfoedeem wordt flinke 
vooruitgang geboekt. Lymfoedeem 
kan ontstaan wanneer, bij de 
behandeling van borstkanker, de 
lymfeklieren in de oksels worden 
verwijderd. Dit resulteert in een 
blokkade in de lymfevaten van de 
arm. “Om te voorkomen dat vocht 
ophoopt, moeten vrouwen vaak 
levenslang een armkous dragen. 
Onder meer in Maastricht voeren 
plastisch chirurgen al een micro-
chirurgische ingreep uit, waarbij 
de lymfe- en bloedvaten met 

elkaar worden verbonden. Het 
vocht kan dan via de bloed-
baan worden afgevoerd, waardoor 
vrouwen de kous niet meer 
hoeven te dragen.” Daarnaast is 
robotchirurgie in opkomst in de 
wereld van de plastische chirurgie. 
In Maastricht worden bijvoorbeeld 
proeven uitgevoerd met robots 
die, bij het uitvoeren van borst-
reconstructies, kleine bloedvaatjes 
aan elkaar knopen. “Een robot trilt 
minder dan een menselijke hand. 
Ook is er minder kans op fouten.” De 
genoemde ontwikkelingen zullen 
in de toekomst waarschijnlijk 
ook hun intrede doen bij VieCuri. 
“Dergelijke innovaties stellen ons 
in staat om nauwkeuriger en 
veiliger te werken, en de kwaliteit 
van leven voor de patiënt verder 
verbeteren”, onderstreept Deliaert.

Intensieve samenwerking
Sawor benadrukt dat het, voor 
het succesvol uitvoeren van 
behandelingen, ook van cruciaal 
belang is dat de plastisch 
chirurgen intensief samen-
werken met andere specialisten. 
“Plastische chirurgie heeft raak-
vlakken met veel verschillende 
specialismen. Om alles soepel 
te laten verlopen, overleggen we 
veelvuldig met alle betrokken 
specialisten. Daarnaast zitten 
wij als plastisch chirurgen 
enkele dagen per week op de 
poli Oncologie. Wil een chirurg 
overleggen, dan loopt hij even 
binnen. Ook zien wij de patiënt 
gezamenlijk. Op die manier 
kunnen we snel schakelen en een 
optimaal resultaat realiseren, 
met minimale belasting voor de 
patiënt. Want dat laatste, dat is 
waar het voor ons om draait.”

n	 Bij de term ‘plastische chirurgie’ denken mensen vaak aan botox- en fillerbehandelingen en borst-
 vergrotingen. De afdeling Plastische Chirurgie van VieCuri doet echter veel meer: ook reconstructieve 
chirurgie - bijvoorbeeld borstreconstructies - en de behandeling van afwijkingen aan de handen horen 
tot het takenpakket. Een gesprek met plastisch chirurgen John Sawor en An Deliaert maakt duidelijk 
dat het vakgebied daarnaast volop in beweging is. Onder meer borstreconstructie met eigen vet hoort 
in de nabije toekomst waarschijnlijk tot de mogelijkheden.

Patiëntinzicht

Voorzitter van de Cliëntenraad van VieCuri, Huub Selen, roept 
bezoekers, mantelzorgers en patiënten van VieCuri op zich aan 
te melden. “Als veel mensen meedoen aan het Patiëntenpanel 
weten we beter wat er leeft bij onze achterban. Je kunt zelf veel 
invloed uitoefenen op besluiten die genomen gaan worden. Wie
meedoet, is direct betrokken bij de beleidsvorming van VieCuri.”

Kijk op www.viecuri.nl/patientenpanel en meld u aan!

In deze nieuwe rubriek belichten we de vragen die we stellen aan het Patiëntenpanel van VieCuri. Deze eerste keer vertellen we meer over dit bijzondere panel, waarvoor we 
nog enthousiaste deelnemers zoeken!

Wie zich voor het panel opgeeft, 
krijgt maximaal zes keer 
per jaar een vragenlijst per 
mail gestuurd. Zit er eens een 
onderwerp bij waar het panel-
lid geen affiniteit of ervaring 
mee heeft, dan mag hij deze 
vragenlijst laten passeren. 
Ward Verkuylen, Manager 
Marketing, Communicatie en 
Verkoop, licht toe: “De vragen-
lijst gaat iedere keer over een 
ander thema. De antwoorden 
van onze patiënten helpen 

ons om verbeteringen door te 
voeren.” Het Patiëntenpanel 
telt momenteel 250 leden. 
“Des te meer aanmeldingen, 
hoe beter. Iedereen kan mee-
doen!” Patiënten zijn onze beste 
adviseurs. Je denkt niet alleen 
mee, maar je doet ook echt mee.”

Drijfveer
Verkuylen benadrukt dat er echt 
iets gebeurt met de verzamelde 
reacties. “Door mee te doen help 
je anderen. En jezelf, want je 

maakt gebruik van verbeteringen 
die je zelf in gang hebt gezet!” 
Anderen helpen met haar 
ervaringen, dat is precies de 
drijfveer van panellid Margriet 
Scheeres (68) uit Venlo. “Ik ben 
de laatste jaren veel in VieCuri 
geweest, als patiënt en bezoeker. 
Ik heb veel goede ervaringen 
gehad in het ziekenhuis, maar 
ook wel eens een minder prettige. 
Mijn feedback kan voor andere 
mensen van hulp zijn, dat vind 
ik fijn.”

n	 Leren van patiënten en bezoekers is voor VieCuri heel waardevol. Niet alleen met patiënten-
 onderzoeken, maar ook met korte vragenlijsten op de poliklinieken kunnen patiënten hun 
ervaringen delen. Met de komst van het Patiëntenpanel wil VieCuri een grote groep mensen zesmaal 
per jaar vragen stellen over onderwerpen rondom de zorg en dienstverlening van het ziekenhuis. 

Panellid Margriet Scheeres: “Mijn feedback kan voor andere mensen van hulp zijn, dat vind ik fijn.”

Deelnemen aan het Patiëntenpanel?

Plastisch chirurgen John Sawor en An Deliaert in overleg met chirurg Jeroen Vogelaar op de 
poli Oncologie. 

VieCuri Patiëntenpanel: 
‘Patiënten zijn onze beste 
adviseurs’

Volop nieuwe ontwikkelingen 
in wereld van plastische chirurgie
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