
Sinds 1 oktober alle VieCuri-terreinen rookvrij Adequater handelen bij verdenking hartinfarct

VieCuri
deelt Wetenschap en Innovatie

VieCuri Wetenschapsmagazine | Jaargang 4 | nr 2 | 2019

BuitensteBinnenTuin: zintuigen prikkelen
voor minder angst en meer therapietrouw



VieCuri Wetenschapsmagazine | Jaargang 4 | nr 2 | 2019 2

Voorwoord

Betrokken onderzoek 
‘Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to under-
stand more, so that we may fear less.’

Deze quote van Marie Curie, pionier op het gebied van radioactiviteit, betekent
vrij vertaald: ‘Niets in het leven is te vrezen, het is alleen te begrijpen. Nu is het
tijd om meer te begrijpen, zodat we minder bang kunnen zijn’. Wat mij betreft
raakt deze beroemde schei- en natuurkundige met haar uitspraak de kern van
het doen van wetenschappelijk onderzoek. Want door met een open blik onderzoek
te doen, leren we meer over de wereld om ons heen. In VieCuri zijn we gedreven
om die wereld iedere dag een stukje gezonder te maken. Dat kan alleen door te
blijven investeren in patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek. 
Sinds VieCuri zich een STZ-ziekenhuis mag noemen, is het aantal wetenschappe-
lijke onderzoeken sterk toegenomen. Er is een enorme betrokkenheid binnen het
ziekenhuis om ons STZ-lidmaatschap waar te maken. Wetenschappelijk onderzoek
is naar mijn mening noodzakelijk om de kwaliteit van onze topklinische zorg te
handhaven en verder te ontwikkelen. We richten ons daarbij ook op de wereld
buiten VieCuri, door samen te werken met andere ziekenhuizen en organisaties
en samen research te doen naar nieuwe behandelmethoden, -technieken en 
-werkwijzen.

Een waardevolle ontwikkeling is dat de patiënt de laatste jaren steeds meer wordt
betrokken bij de opzet van onderzoeken. Naast actieve patiëntenparticipatie hou-
den we u via dit Wetenschapsmagazine op de hoogte van onze onderzoeksactivi-
teiten. Ook in deze editie staan enthousiaste onderzoekers centraal die niet alleen
over hun studie vertellen, maar vooral toelichten wat de winst voor de patiënt is.
En natuurlijk vertellen ze meer over hun drijfveren, want onderzoek doen vergt
veel doorzettingsvermogen. Tegelijk verbindt het mensen. Onderzoek doe je nooit
alleen, het is altijd een kwestie van teamwork. Uit eigen ervaring kan ik zeggen
dat je door onderzoek te doen je geest scherpt. Het is heel verrijkend om met een
andere blik naar zaken te leren kijken. 

In VieCuri zijn alle onderzoekers erg betrokken bij de patiëntenzorg. Onderzoek
biedt nieuwe inzichten die op de werkvloer praktisch toepasbaar kunnen zijn.
Dat maakt dat onze zorgprofessionals door onderzoek te doen beter worden in
hun vak. En dat komt de patiënt alleen maar ten goede. Met vier hoogleraren,
een Wetenschapsteam én een Fonds Wetenschap en Innovatie, worden VieCuri-
medewerkers op vele manieren gestimuleerd en gefaciliteerd om de stap te zetten
om hun blik te verruimen. En dat werkt! Niet alleen specialisten, maar ook steeds
meer verpleegkundigen doen wetenschappelijk onderzoek, zoals u in dit magazine
kunt lezen.

Sinds het verschijnen van de vorige editie  eerder dit jaar is het aantal topklinische
zorgfuncties binnen VieCuri van twee naar vier gestegen. Eind 2017 waren twee
topklinische zorgfuncties erkend: het ‘Centrum voor metabole botaandoeningen
en osteoporose’ en ‘Behandeling van ouderen met colorectaal carcinoom’. Afge-
lopen juni is daar een derde bijgekomen: ‘Optimale prehospitale triage en inhos-
pitale behandeling van patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS). En in
september werd een vierde topklinische zorgfunctie erkend vanuit STZ: 'Behan-
deling van complexe jicht'. Meer over het onderzoek op het gebied van ACS en
complexe jicht leest u verderop in dit magazine. Maar blader niet te snel door,
want ieder onderzoek in deze uitgave verdient uw aandacht!
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier. 

Adriaan de Bruïne, 
Hoogleraar Klinische Pathologie MUMC+ Maastricht, patholoog bij VieCuri  

VieCuri behoort al tien jaar tot
de selecte groep Samenwer-
kende Topklinische Ziekenhui-
zen (STZ). STZ-ziekenhuizen on-
derscheiden zich door steeds
voorop te lopen met patiëntgericht weten-
schappelijk onderzoek, topklinische zorg en
opleiding. Als STZ lid moet je voldoen aan cri-
teria die regelmatig worden getoetst. Van de
88 ziekenhuizen in Nederland, hebben er
slechts 26 de STZ status.
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Activiteiten
27 november 2019: 
Wetenschapsavond VieCuri

De Wetenschapsavond wordt georga-
niseerd door de Centrale Weten-
schapsCommissie. Tijdens deze avond
tonen we onder meer via een aantal
presentaties en posters wat er in ons
ziekenhuis aan wetenschappelijk on-
derzoek wordt gedaan. Deelname aan
de avond is kosteloos. Aanmelden kan
via wetenschapsbureau@viecuri.nl.

18 Onderzoek fracturen
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Kort nieuws

VieCuri volledig rookvrij per 1 oktober
Alle locaties van VieCuri Medisch Centrum
zijn sinds 1 oktober 2019 volledig rookvrij.
Dat betekent dat in de gebouwen en buiten
op het terrein niet meer gerookt mag wor-
den. 

“Als rookvrij ziekenhuis willen we een ge-
zonde levensstijl stimuleren voor medewer-
kers, patiënten en bezoekers, zonder hinder
van rook en rookafval. We willen het goede
voorbeeld geven. Ziekenhuiszorg, het samen

werken aan je gezondheid, en roken gaan
nu eenmaal niet samen”, aldus Ankie van
Rossum, voorzitter Raad van Bestuur van
VieCuri. Geen enkele vorm van roken is toe-
gestaan.

ONDERSTEUNING VOOR PATIËNTEN DIE
ROKEN
Longarts Harry Pouwels, ambassadeur van
de rookvrije generatie, vult aan: “We begrij-
pen heel goed dat mensen die roken en wor-

den opgenomen in het ziekenhuis, een 
nicotinebehoefte kunnen ervaren. Roken is
een zware verslaving. Als het nodig is, on-
dersteunen we patiënten met bijvoorbeeld
nicotinepleisters en begeleiding. Patiënten
kunnen dit aangeven bij de behandelend
arts of bij de verpleging.”

Een verpleegkundig onderzoek stond mede
aan de basis van dit nieuwe beleid. Hierover
leest u alles op p9. 

Vertel ons wat ú wilt lezen
Om te toetsen of het Wetenschapsmagazine aan-
sluit bij de behoefte van de lezers vragen we u
vriendelijk om mee te doen aan ons lezersonder-
zoek. Hoe ervaart u de publicaties? Mist u nog
iets? Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot
10 minuten. 

Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld
en verwerkt. 

U kunt deelnemen door de lezersenquête in te
vullen via deze link: 
www.viecuri.nl/wetenschapsmagazine

Complexe jicht in de toekomst beter
te herkennen en genezen
Meer dan 10% van de 60-plussers in Neder-
land heeft last van jicht. Voor een goede be-
handeling is tijdige herkenning belangrijk.
VieCuri gaat onderzoek verrichten zodat
complexe jicht beter kan worden herkend.
Daarnaast onderzoekt het ziekenhuis een
medicijn dat acute jichtaanvallen afremt en
veiliger en effectiever lijkt dan bestaande
medicijnen. 

KRISTALHERKENNING VERBETEREN
Jicht ontstaat doordat de nieren natriumu-
raat vasthouden, dat neer kan slaan in en
rondom de gewrichten in de vorm van kris-
tallen. Veel artsen hebben moeite met het
herkennen van deze kristalartritis. Om daar
verandering in te brengen gaat VieCuri kris-
talherkenning optimaliseren door een 
database aan te leggen van Raman-spec-
trogrammen van herkende beelden van kris-
tallen. Dankzij deze database wordt het mo-
gelijk om een kristal sneller te herkennen,

zodat een patiënt eerder behandeld kan
worden en complexe jicht wordt voorko-
men. Een promovendus bewerkt en analy-
seert de kristalbeelden. Dit onderzoek duurt
ongeveer vier jaar.

MEDICIJNONDERZOEK
Naast dit onderzoek verricht VieCuri ook

medicijnonderzoek naar een nieuwe jich-
tremmer. Dit medicijn vermindert acute
jichtaanvallen en lijkt veiliger en effectiever
dan huidige medicijnen. 

JICHTSPREEKUUR
VieCuri heeft op dit moment circa duizend
jichtpatiënten in behandeling onder wie
zo’n vijftig patiënten van buiten Limburg.
Zij komen speciaal voor de proactieve be-
handeling door reumatologen Tim Jansen
en Mathijs Janssen naar VieCuri. De polikli-
niek Reumatologie organiseert wekelijks
een jichtspreekuur. Daar krijgt de patiënt
een maatwerkbehandeling.

STZ-ERKENNING
Vanwege de innovatieve onderzoeken en
het jichtspreekuur heeft VieCuri een offici-
ële erkenning ontvangen van de STZ: de ver-
eniging van topklinische ziekenhuizen die
samen werken aan betere patiëntenzorg. 
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Joosten werkt op de hartbewaking/eer-ste hart hulp van VieCuri en ziet veel
patiënten met deze hartritmestoornis.

“Uit literatuuronderzoek blijkt dat steeds
meer mensen met deze aandoening te ma-
ken krijgen door de vergrijzing: mensen wor-
den steeds ouder. Ook door roken, na een
hartinfarct of bepaalde operaties, is het ri-
sico op deze hartritmestoornis groter.
We krijgen dagelijks patiënten binnen bij
wie we het hartritme als het ware resetten
met een elektrocardioversie of medicijnen.
Hiermee wordt de ritmestoornis vaak ver-
holpen. Wat ik wilde onderzoeken, is hoe te-
lemonitoring het zelfmanagement van deze
patiënten kan verbeteren. Door zorg op af-
stand te bieden, hoeft de patiënt dan vaak
niet naar het ziekenhuis te komen.”

THUIS METINGEN DOEN
Voor haar onderzoek ging Joosten naar het
Leids Universitair Medisch Centrum, waar
ze met diverse tools op het gebied van eHe-

alth werken voor mensen met hartritme-
stoornissen. “De LUMC-patiënten op de eer-
ste hart hulp krijgen tools mee naar huis
zoals een bloeddrukmeter, hartslagmeter
en hartritmemeter. Alle apparaten zijn ge-
koppeld aan een systeem in het ziekenhuis.
De patiënten doen dagelijks een meting en
de gegevens worden automatisch naar het
ziekenhuis gestuurd, waar een verpleegkun-
dig specialist meekijkt. Is het nodig, dan
neemt deze specialist contact met de pa-
tiënt op via beeldbellen. Zij geeft dan ad-
viezen over het eventueel verhogen van de
medicatie. Deze werkwijze beviel goed bij
zowel de specialisten als patiënten, omdat
op afstand eenvoudig de vinger aan de pols
wordt gehouden. Patiënten hebben het ge-
voel zelf iets te kunnen doen, terwijl ze niet
onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeven.”

GEDREVENHEID
Joosten hield ook diepte-interviews met vijf
VieCuri-patiënten tussen de vijftig en tach-

tig jaar met dezelfde ritmestoornis. “Ik ont-
dekte dat de patiënten nu al aan zelfmoni-
toring doen. Ze hebben meestal een bloed-
drukmeter in huis. Als ze merken dat ze een
ritmestoornis hebben, meten ze de bloed-
druk en zien ze de hartslag al of niet ver-
springen. Dat is ook een vorm van telemo-
nitoring. Alle patiënten die ik sprak, staan
er positief tegenover om met goede richt-
lijnen mee te doen aan telemonitoring. Ko-
mend jaar start daarom een pilot van drie
maanden, waarbij een deel van de patiënten
tools mee naar huis krijgt om het hartritme
zelf te meten, en een andere groep zonder
tools naar huis gaat. Ik ben benieuwd wat
het onderzoek oplevert. Mijn gedrevenheid
komt voort uit het feit dat ik heel dicht bij
deze patiëntengroep sta omdat ik er dage-
lijks mee werk. Het zijn vaak heel zelfstan-
dige mensen die openstaan voor verbete-
ringen. Er valt nog veel te winnen om de
zorg voor deze mensen te verbeteren!”

Zorg op afstand heeft de toekomst

Telemonitoring bij patiënten met
hartritmestoornissen
Sanne Joosten-Van de Schoor en Sander Teeuwen (zie volgend artikel)  zijn de eerste twee gespecialiseerd
verpleegkundigen in VieCuri die geslaagd zijn voor het anderhalfjarig traject van de opleiding Bachelor of Nursing.
Voor haar afstudeeronderzoek aan deze hbo-opleiding verdiepte Sanne Joosten-Van de Schoor zich in
telemonitoring: zorg op afstand bij cardiologische patiënten met de hartritmestoornis atriumfibrilleren. 

Onderzoek

Sanne Joosten-Van de Schoor heeft haar diploma Bachelor of Nursing behaald. Voor haar afstuderen deed ze
onderzoek naar zorg op afstand bij cardiologische patiënten met atriumfibrilleren.
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“Ik wilde me voor mijn afstudeeron-derzoek graag verdiepen in een zie-
kenhuisbreed onderwerp. Samen

met longarts Harry Pouwels kwam ik zo op
het thema ‘een rookvrij ziekenhuisterrein’.
In mijn werk op de hartbewaking zie ik ie-
dere dag de ernstige gevolgen van tabaks-
gebruik. Daarom sprak dit thema me erg
aan.” Voor zijn onderzoek stelde Teeuwen
een vragenlijst op voor VieCuri-medewer-
kers die ze via intranet konden invullen. “De
respons was hoog: 37,5 procent van de 2800
medewerkers vulde de vragenlijst in.”

VOORBEELDFUNCTIE
Van de ondervraagde VieCuri-medewerkers
blijkt zo’n zeven procent te roken. “Dat aan-
tal strookt met medewerkersonderzoeken
van andere ziekenhuizen. Landelijk gezien
is het een heel laag percentage, wat kan
worden verklaard door het feit dat mede-
werkers in de gezondheidszorg bewuster
met de gevaren van roken bezig zijn en dus
minder snel gaan roken. Van de rokers in
VieCuri rookt ongeveer de helft ook onder
werktijd. Uit het onderzoek kwam naar vo-
ren dat 76 procent van alle medewerkers
het ermee eens is om het ziekenhuisterrein
rookvrij te maken. Zelfs 23 procent van de
rokers is het daarmee eens!” De onderzoe-
ker vroeg medewerkers ook naar hun inten-
tie om te stoppen. “Tachtig procent van de
respondenten vindt dat ziekenhuismede-
werkers een voorbeeldfunctie hebben en
ook tachtig procent van de rokende mede-
werkers wil nadenken over een stoppoging,
mits VieCuri hen hierin ondersteunt.”

CULTUUROMSLAG
Teeuwen interviewde voor zijn onderzoek
ook deskundigen van het Universitair Me-
disch Centrum Groningen, het Medisch
Centrum Leeuwarden en het Vincent van
Gogh Instituut. “Daaruit bleek dat mede-
werkers positief moeten worden onder-
steund bij stoppogingen. Meer informatie
over stoppen met roken is nodig om een
cultuuromslag te bewerkstelligen. Doel is
dat medewerkers ambassadeur worden van
een rookvrij terrein.” Gesteund door de con-
clusies van zijn onderzoek kon Teeuwen, 
samen met longarts Pouwels de Raad van
Bestuur van VieCuri overtuigen om het zie-
kenhuisterrein rookvrij te maken. En op 
1 oktober was het zover: alle VieCuri-terrei-
nen zijn inmiddels rookvrij. “Het geeft veel
voldoening als je direct resultaat ziet van je
onderzoek!”, sluit Teeuwen af.

Dankzij verpleegkundig onderzoek
een rookvrij VieCuri-terrein
Net als Sanne Joosten-Van de Schoor (zie vorig artikel) slaagde Sander Teeuwen voor de hbo-opleiding Bachelor
of Nursing. Voor zijn afstuderen deed hij een medewerkersonderzoek naar een rookvrij ziekenhuisterrein. Zijn
inspanningen zijn niet voor niets geweest: sinds 1 oktober zijn alle VieCuri-terreinen rookvrij! 

BACHELOR OF NURSING TILT 
VERPLEEGKUNDIGE ZORG OP 
HOGER NIVEAU
Jarenlang is er geen verschil geweest
tussen het werk van mbo- en hbo-ver-
pleegkundigen. Inmiddels is VieCuri
bezig met functiedifferentiatie, zodat
er onderscheid komt tussen het werk
van de mbo- en hbo-verpleegkundi-
gen. Nu kunnen mensen op beide ni-
veaus het maximale uit zichzelf halen.
“De opleiding Bachelor of Nursing
opent voor mij deuren om in de toe-
komst door te groeien”, vertelt Sander
Teeuwen. “Ik heb er zo veel van geleerd,
onder meer om kritisch naar mijn ei-
gen handelen in de verpleging te kij-
ken. Vaak is het motto ‘we deden het
altijd al zo’. Nu heb ik een meer onder-
zoekende houding: is wat ik doe ook
wel écht de beste oplossing? De oplei-
ding is een verbreding van mijn kennis,
ik kan het iedereen aanraden!” 

Ook Sanne Joosten-Van de Schoor
volgde de opleiding tot Bachelor of
Nursing. “Ik ben iemand die niet stil
wil blijven staan, ik wil mezelf blijven
ontwikkelen. Door de opleiding heb ik
nu een heel andere kijk op de zorg. Ik
denk bijvoorbeeld meer na over inno-
vaties. En met dit diploma op zak kan
ik echt alle kanten op binnen het zie-
kenhuis.”

Sander Teeuwen heeft zijn Bachelor of Nursing diploma behaald. Voor zijn afstuderen deed
hij onderzoek onder medewerkers naar een rookvrij ziekenhuisterrein.
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“Vaak hebben onderzoekers bin-
nen VieCuri wel een beeld van
het onderwerp dat ze willen on-

derzoeken, maar eigenlijk begint het met
de vraag hoe je dat in de vorm van een we-
tenschappelijk onderzoek kunt gieten”, be-
gint Frits van Osch. “Binnen het Weten-
schapsbureau kunnen we hierin faciliteren.
Ook worden via een online portaal alle cli-
nical trials en eigen geïnitieerd onderzoek
binnen VieCuri aangemeld bij het Weten-
schapsbureau. Alle onderzoeken die binnen
VieCuri worden uitgevoerd, worden door de
Raad van Bestuur geaccordeerd. Er is een
hele procedure, die nauwgezet wordt ge-
volgd.”

Zo is vaak ook goedkeuring van een me-
disch-ethische commissie nodig. “En als er
sprake is van wetenschappelijk onderzoek

met externe partijen, bijvoorbeeld andere
ziekenhuizen, dan moeten uiteraard ook
contracten worden opgesteld: wij houden
er toezicht op dat dit volgens de regels ge-
beurt en het verschilt per type studie wat
voor stappen nodig zijn”, verduidelijkt Coby
van de Bool. “Ons doel is om die stappen zo
snel en zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen.” Het Wetenschapsteam kijkt ook naar
de wet- en regelgeving, in samenwerking
met de afdeling Juridische zaken van Vie-
Curi. Francy Crijns: “We hebben te maken
met de Wet medisch-wetenschappelijk on-
derzoek met mensen. Bij mensgebonden
onderzoek gelden er Europese en landelijke
richtlijnen.” 

IEDER ZIJN EIGEN AANDACHTSGEBIED
Ieder heeft binnen het Wetenschapsteam
zijn en haar eigen aandachtsgebieden. Zo
geeft Van Osch bijvoorbeeld korte colleges
aan medewerkers die onderzoek willen
gaan doen. “Ik leer mijn collega’s binnen
het ziekenhuis bijvoorbeeld meer over
welke onderzoeksmethoden er zijn en hoe
je een studie kunt opzetten. Daar komt een
stukje statistiek bij kijken. Ik ben van de ge-
tallen en hoe je bepaalde uitkomsten moet
analyseren, dus die kennis deel ik graag met
collega’s.” Van de Bool is juist meer thuis in
het coördineren van een studie. “Ik heb zelf
klinisch interventie-onderzoek gedaan,
waardoor ik weet waar je allemaal aan
moet denken bij het opzetten en uitvoeren
van een studie.” 

VERBINDEN
Crijns tot slot zoekt naar  verbindende fac-
toren binnen VieCuri, en tussen VieCuri en
de buitenwereld op het gebied van weten-
schappelijk onderzoek. “Ik onderzoek wat er
allemaal in het brede onderzoeksveld bin-
nen ons ziekenhuis speelt en hoe we dat

kunnen verbinden met elkaar. Hoe kunnen
we daar grotere projecten van maken? Ook
kijk ik naar mogelijkheden die de buiten-
wereld biedt, bijvoorbeeld op het gebied van
subsidies. Welke kansen liggen er en hoe
kunnen we die zo goed mogelijk binnen Vie-
Curi benutten? Ik ben heel erg van de ver-
binding en de samenwerking, zowel intern
als naar buiten toe.” Crijns merkt dat me-
dewerkers door de patiëntenzorg veelal in-
tern gericht zijn. “Er wordt nog weinig ge-
bruikgemaakt van externe subsidies, daar
is dus nog veel winst te behalen.”

Er zijn verschillende stappen nodig om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Het Wetenschapsbureau
faciliteert en ondersteunt alle onderzoekers binnen VieCuri. Recent traden een aantal nieuwe krachten toe tot het
team: Coby van de Bool, Francy Crijns en Frits van Osch. 

Het Wetenschapsteam van VieCuri:

‘We zien veel kansen om het
onderzoek in VieCuri een
extra impuls te geven’

Wetenschap

EVEN VOORSTELLEN: 
COBY VAN DE BOOL
“Ik werk sinds maart dit jaar in VieCuri
en mijn taak is het professionaliseren
van het wetenschappelijk onderzoek
binnen VieCuri. Dat doe ik uiteraard
niet alleen, maar samen met de andere
leden van het Wetenschapsteam. Ik
heb ruim acht jaar onderzoekservaring
als bewegingswetenschapper op de
Universiteit Maastricht en heb altijd
beseft dat ik me wil inzetten voor het
optimaliseren van de gezondheidszorg.
In een STZ-ziekenhuis als VieCuri kan
dat op het snijvlak van wetenschappe-
lijk onderzoek en topzorg. Het mooie is
dat wetenschappelijk onderzoek hier
ook direct geïmplementeerd kan wor-
den: dat maakt waar we mee bezig zijn
heel concreet.”

EVEN VOORSTELLEN: FRANCY CRIJNS
“Ik werk sinds januari 2019 in VieCuri
als senior beleidsmedewerker weten-
schap. Voorheen was ik verbonden aan
de Universiteit Maastricht en Zuyd Ho-
geschool. Daar werkte ik achtereen-
volgens als docent, onderzoeker, team-
leider en projectleider. Ik coördineerde
diverse onderzoeksprojecten. Eén van
die projecten liep binnen VieCuri en zo
kwam ik met dit ziekenhuis in aanra-
king. Wat ik fijn vind is dat er binnen
het Wetenschapsteam een grote be-
trokkenheid heerst. Mijn aandachtsge-
bied is het professionaliseren van
wetenschappelijk en verpleegkundig
onderzoek en het goed borgen van de
link met STZ. Samen met medisch spe-
cialisten bekijk ik potentiële topklini-
sche zorgfuncties en ga ik op zoek naar
mogelijke externe financiering voor
onderzoek. Wat ik zo mooi vind aan de
wetenschappelijke studies die in Vie-
Curi plaatsvinden, is dat het echt toe-
gepast onderzoek betreft. Je ziet snel
resultaat van onderzoeken.”
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VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK
Elk jaar krijgt het Wetenschapsbureau zo’n
honderd nieuwe aanmeldingen voor we-
tenschappelijk onderzoek, inclusief afstu-
deeronderzoeken. “We zien gelukkig ook

steeds meer aanvragen voor verpleegkun-
dig onderzoek”, aldus Crijns. “We zijn als
Wetenschapsteam intensief bezig om ook
op dat vlak een professionaliseringsslag te
maken. Nu staan de onderzoeken die ver-
pleegkundigen doen nog vaak op zichzelf;
het is onze taak om daar structuur en ver-
bindingen in aan te brengen, zodat er straks
onderzoekslijnen ontstaan. Op die manier
kunnen onderzoeken elkaar versterken.”

KRUISBESTUIVING
Ook het medisch onderzoek is wat betreft
de nieuwe leden van het Wetenschapsteam
hier en daar nog te versnipperd. Van Osch:
“We willen graag alle onderzoekers in huis
met elkaar verbinden. Nu zijn veel mensen
bezig om met wetenschap hun eigen vak-
gebied naar een hoger plan te tillen. Maar
juist door meer kruisbestuiving van ideeën
op gang te brengen, kan kennisdeling ont-
staan. Zo hebben we plannen voor de opzet
van een Wetenschapscafé, waar onderzoe-
kers elkaar informeel treffen. We zien nog
veel kansen om het onderzoek in VieCuri
een nieuwe impuls te geven. Uiteindelijk is

het doel dat onderzoekers van elkaar weten
waar ze mee bezig zijn en zelf die verbin-
dingen leggen. Samenwerken en kennisde-
len zijn immers essentieel voor weten-
schap.”

Nieuwe krachten binnen het Wetenschapsteam (van links naar rechts): Coby van de Bool, Frits van Osch en Francy Crijns.

EVEN VOORSTELLEN
FRITS VAN OSCH
“Ik ben in Maastricht gepromoveerd 
als epidemioloog. Als fulltime weten-
schapper werk ik nu met mensen die op
de eerste plaats patiëntenzorg doen en
daarnaast onderzoek uitvoeren. Ik vind
het uitdagend om anderen te helpen
hun onderzoek zo goed mogelijk aan te
pakken en kan daar veel eigen praktijk-
ervaring in meebrengen. Door heel veel
medewerkers op die manier een zetje
vooruit te geven, ben ik met veel ver-
schillende aandachtsgebieden bezig.
Daarnaast geef ik les bij Campus Venlo
van de Universiteit Maastricht en houd
ik me bezig met een eigen onderzoeks-
project over diabetes en blaaskanker.” 

HET WETENSCHAPSTEAM VAN 
VIECURI
- Maryska Janssen-Heijnen
(epidemioloog)
- Frits van Osch (medisch
wetenschappelijk medewerker)
- Coby van de Bool (medisch
wetenschappelijk medewerker)
- Francy Crijns (senior
beleidsmedewerker wetenschap)
- Quinten de Bakker (senior
bibliothecaris)
- Dorine Hendrikx-Faassen
(administratief medewerker)
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Mensen met schizofrenie worden
vaak behandeld met medicatie.
Ziekenhuisapotheker Paddy Jans-

sen licht toe: “Voor de medicatie die deze
patiënten gebruiken, moeten we eerst een
aantal medische zaken meten. Een bepaalde
bijwerking van die medicijnen is namelijk
een afwijking in de bloedcellen. Als je deze
bloedbeeldafwijking niet behandelt, wordt
iemand gevoeliger voor infecties. En bij geen
behandeling is de afwijking uiteindelijk le-
vensbedreigend.”

BLOEDBEELD CHECKEN
De afwijking komt bij één procent van de
patiënten voor. “Maar doordat je niet weet
bij wie het gaat optreden, moet je iedereen
nauwgezet meten. Hier zijn standaard pro-
tocollen voor. In Nederland is het gangbaar

om de eerste zeventien weken van de the-
rapie te volgen hoe het met de patiënt gaat.
Bij de inzet van dergelijke zware medicijnen
wordt het bloedbeeld gecheckt. De concen-
tratie van medicijnen in het bloed is immers
bij iedereen anders. Het stofje wordt in het
lichaam gemetaboliseerd. Dat wordt door
een aantal enzymen in het lichaam gedaan
en dat proces verloopt bij alle mensen net
wat anders.”

NIEUWE WERKWIJZE
Het doel van het onderzoek naar de perso-
nalized clozapinetherapie is tweeledig, al-
dus Janssen. “De checks van het bloedbeeld
vinden altijd in het ziekenhuis plaats; het
was vooralsnog niet mogelijk een dergelijk
onderzoek in de huisartsenpraktijk uit te
voeren. Daarom hebben we nu in ons lab
een diagnostiek ontwikkeld waarbij we wil-
len voorspellen hoe de concentratieopbouw
van stoffen in het lichaam gebeurt. Dat was
tot voor kort niet mogelijk. Ook willen we
af van het feit dat mensen invasief bloed
moeten laten prikken. De nieuwe diagnos-
tiek die we ontwikkelden, gaat uit van een
bloedspotmeting. Uit een druppeltje bloed
meten wij de geneesmiddelconcentratie.
Deze nieuwe werkwijze is toepasbaar voor
de huisarts of een verzorgende. Of - in de
mooiste situatie - kan een patiënt het zelf.”

THERAPIETROUW
De onderzoekers van VieCuri ontwikkelden
een analysetechniek, gebruikmakend van
een wegwerpapparaatje waar de bloedspot
in wordt opgenomen. “Dat wordt naar het
lab gestuurd waar de geneesmiddelconcen-

traties worden gemeten en het bloedbeeld
wordt bekeken. Door cellen te tellen kunnen
we opmaken of er sprake is van een afwij-
king in het bloed.” Tegelijk kan door de
bloedspotmeting in de gaten worden ge-
houden of een patiënt therapietrouw is. “De
grootste winst van de nieuwe werkwijze die
we nu onderzoeken, is dat de patiënt meer
zelfstandig is en grip op zijn of haar eigen
leven heeft. Hij of zij wordt minder afhan-
kelijk van het ziekenhuis. Tegelijk biedt het
ons mogelijkheden om meer de vinger aan
de pols te houden. Het geeft handvatten
aan behandelaren om te zorgen voor een
betere therapie.”

PROEFPERSONEN
Janssen en zijn collega’s ontwikkelden in
het lab ook een diagnostisch middel om te

Mensen met schizofrenie worden vaak jarenlang intensief behandeld. Momenteel onderzoekt VieCuri of het
mogelijk is dat die behandeling deels in de thuissituatie wordt voortgezet. 

Onderzoek naar personalized clozapinetherapie:

‘Betere therapie en meer regie
voor de patiënt zijn de
belangrijkste doelen’

Onderzoek

OVER SCHIZOFRENIE
Het Vincent van Gogh Instituut (VvGi)
heeft een belangrijke rol in de oplei-
ding tot ziekenhuisapotheker. Janssen:
“Verder zijn we als onderdeel van de sa-
menwerking met het VvGi sinds vele
jaren nauw betrokken bij de opleiding
tot psychiater en klinisch geriater.”
VvGI behandelt jaarlijks ongeveer acht-
honderd mensen met schizofrenie. De
aandoening schizofrenie kenmerkt zich
door psychotische stoornissen (wanen
en hallucinatie). De meeste mensen
met schizofrenie zijn aangewezen op
onderhoudsbehandeling met antipsy-
chotica om terugkomst van een psy-
chose te voorkomen. 

Ziekenhuisapotheker Paddy Janssen: "Ik
hoop dat de nieuwe werkwijze bijdraagt
aan een betere therapie voor mensen met
schizofrenie.''
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voorspellen wie van de patiëntgroep risico
loopt op de bloedbeeldafwijking. “Dat doen
we door onszelf in eerste instantie als proef-
persoon te gebruiken. We gebruiken verbin-
dingen die niet schadelijk zijn, zoals koffie,
hoestmiddel of een middeltje tegen maag-
klachten dat je bij de drogist krijgt. Door
het middel ’s avonds in te nemen en ’s och-
tends de urine op te vangen, kunnen we het
urinemonster in het lab testen. Hiermee
proberen we een methode te ontwikkelen
waarmee we zien hoe stoffen in het 
lichaam worden omgezet. Hoe het lichaam
niet-schadelijke stoffen kan omzetten,
werkt als een voorspeller voor hoe medicij-
nen worden omgezet.” 

Als de methode werkt, wordt deze eind 2019
toegepast bij patiënten. “We beginnen met
ongeveer twintig patiënten.  Het onderzoek
zal een halfjaar lopen. Gedurende dat half-
jaar worden er meer patiënten geïnclu-
deerd, waardoor uiteindelijk zo’n honderd
patiënten deelnemen aan het onderzoek.
Over negen maanden beschikken we dan
over onderzoeksdata.”

UITDAGENDE PUZZEL
Het onderzoek is voor Janssen vergelijkbaar
met een uitdagende puzzel. “Mijn drijfveer
is dat ik hoop dat de nieuwe werkwijze bij-
draagt aan een betere therapie. Daarnaast
zie ik onderzoek doen als een onlosmakelijk

onderdeel van mijn werk. We zijn een op-
leidingsziekenhuis, daar hoort onderzoek
doen ook bij. Aios Ziekenhuisfarmacie Joost
van Raaij is in het kader van zijn opleiding
tot ziekenhuisapotheker kartrekker van het
project. Overigens werken we voor het on-
derzoek ook samen met de psychiaters Wiek
Vaes en Frank van der Heijden, die beiden
in het Vincent van Gogh Instituut werken.
Zonder hen kan dit onderzoek niet plaats-
vinden. Zij werken samen met de patiënt
en moeten achter de nieuwe onderzoeks-
methode staan. We hebben een gemeen-
schappelijk doel.”
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Denk mee
met VieCuri!

Gaan belangrijke zaken in en rondom 
VieCuri u aan het hart? Meld u aan via:

www.viecuri.nl/patientenpanel

VieCuri Medisch Centrum vindt het belangrijk om te weten wat 

patiënten verwachten en wat ze vinden van onze zorg. De mening 

en ervaring van de patiënt zijn voor ons een bron van informatie 

en inspiratie en kan leiden tot betere dienstverlening. Met behulp 

van het VieCuri Patiëntenpanel dragen (toekomstige) patiënten, 

bezoekers en inwoners in en rondom Venlo en Venray zo bij aan 

de verbetering van de zorg van VieCuri.



Onder leiding van de VieCuri-cardio-
logen Joan Meeder en Braim Rahel
en arts-onderzoeker Lisa Frenk is

onderzocht hoe de triage door de huisart-
senpost geoptimaliseerd kan worden als ie-
mand zich meldt met pijn op de borst. “Na-
tuurlijk willen we niemand missen: mensen
die écht iets ernstigs hebben, moeten zo
snel mogelijk worden geopereerd. Maar
mensen die geen hartinfarct hebben, willen
we niet onnodig met de ambulance mee
laten gaan”, begint Joan Meeder. “De huis-

arts denkt vaak dat er sprake is van een hart-
infarct of twijfelt en neemt dan het zekere
voor het onzekere. Heel vaak blijkt er sprake
van loos alarm. Met een snelle bloedtest,
een ECG en een gevalideerde vragenlijst
kunnen hulpverleners snel en adequaat de
juiste diagnose stellen.”

STERFGEVALLEN TERUGDRINGEN
De hartzorg in de regio Noord-Limburg be-
vond zich voorafgaand aan dit onderzoek
al op hoog niveau. Braim Rahel: “Negentig

procent van de mensen met een hartinfarct
wordt binnen negentig minuten behandeld.
Door nog sneller een juiste diagnose te stel-
len en te behandelen, kunnen we het aantal
complicaties en sterfgevallen verder terug-
dringen. Door de nieuwe werkwijze die is
opgezet na uitgebreid onderzoek, kunnen
we de zorg bij een hartinfarct nog verder
verbeteren: dat is uniek in Nederland.” 

Als iemand bij de huisarts komt met pijn op de borst, wordt al snel met spoed naar het ziekenhuis doorverwezen.
Toch blijkt uit onderzoek dat maar liefst tachtig procent van deze spoedverwijzingen achteraf niet nodig waren.
Dat betekent een onnodige belasting op de gezondheidszorg én de patiënt, voor wie de ambulancerit vaak veel
impact heeft. Uit VieCuri-onderzoek blijkt dat het met een aantal aanpassingen mogelijk is om het aantal
onnodige doorverwijzingen terug te dringen. Tegelijk krijgen de patiënten die wél een hartinfarct hebben dan
sneller de juiste hulp.

Wetenschappelijk onderzoek door VieCuri-cardiologen:

Adequater handelen bij verdenking
hartinfarct dankzij nieuwe werkwijze

STZ

Cardiologen Braim Rahel (links) en Joan Meeder ontwikkelden samen met arts-onderzoeker
Lisa Frenk een nieuwe werkwijze bij verdenking hartinfarct. 
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TEST VIA EENVOUDIGE VINGERPRIK
Vooral de kleine hartinfarcten zorgen mo-
menteel nog voor hoofdbrekens bij huisart-
sen(posten). “Deze zijn lastig te herkennen.
Met het nieuwe protocol dat we nu hebben
opgesteld, is het kaf makkelijker van het ko-
ren te scheiden”, aldus Meeder. Dat komt
mede door de snelle bloedtest met een vin-
gerprik; een methode die bij VieCuri is ont-
wikkeld. “Uit het bloed kun je bepaalde
waarden halen waaruit blijkt of iemand een
hartinfarct heeft. Hiervoor wordt normaal
gesproken bloed geprikt via de ader. Deze
techniek is voor veel hulpverleners in de eer-
ste lijn lastig, je moet echt goed getraind
zijn om dit correct uit te kunnen voeren.
Daarom onderzochten we of een vinger-
prikmethode ook betrouwbaar kan zijn. Ver-
gelijk het met de vingerprik die diabetici
zelf uitvoeren om hun suikerwaarden te
meten: iedereen, ook een leek, kan dat zelf
na een instructie doen.” 

VEILIGE WERKWIJZE
De werkwijze werd uitvoerig bij de huisart-
senposten in de regio getest en daaruit
bleek dat de methode veilig is. “Hiermee ge-
ven we de huisartsen(posten) een praktisch
handvat om in te schatten of iemand een
hartinfarct heeft. De kans op een hartinfarct
is extreem klein, maar zelfs voor ons als car-
dioloog is het op basis van het verhaal van
de patiënt alleen ook bijna niet in te schat-
ten. Door de nieuwe werkwijze krijgen hulp-
verleners een hulpmiddel in handen waar-
mee ze de afweging om iemand met spoed
door te sturen met een acceptabele veilig-
heid kunnen maken. En is er geen sprake

van een hartinfarct, dan kunnen ze vervol-
gens sneller doorzoeken naar de echte oor-
zaak van de klachten, bijvoorbeeld een gal-
blaasontsteking, maag- of spierklachten”,
aldus Rahel.

RAPID RESPONDER
Voor de nieuwe werkwijze bestaat er een
goede samenwerking tussen VieCuri, huis-
artsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en
de andere ziekenhuizen in de regio. De ko-
mende maanden wordt verder onderzocht
hoe de werkwijze ook in de thuissituatie in-
gezet kan worden. “Hiervoor gaan we begin
2020 een zogenoemde rapid responder in-
zetten: een zeer ervaren ambulancever-
pleegkundige die met een kleine auto van
de ambulancedienst snel ter plaatse is. Hij
of zij heeft ecg-apparatuur bij zich en voert
de vingerprik bloedtest uit die binnen een
paar minuten uitsluitsel geeft. Zo kan snel
worden vastgesteld of er al dan niet sprake
is van een hartinfarct. De rapid responder
wordt vooral ingezet bij twijfelgevallen; als
we direct denken dat iemand een groot
hartinfarct heeft, wordt natuurlijk meteen
de reguliere ambulance ingeschakeld”, ver-
telt Meeder. Er zal de komende tijd één rapid
responder voor de regio Venlo worden in-
gezet en één voor de regio Roermond. “Al-
leen de meest ervaren en hoog opgeleide
ambulanceverpleegkundigen kunnen deze
taak van rapid responder op zich nemen en
rijden helemaal zelfstandig.” 

ONDERZOEK VAN ÉÉN JAAR
De proef met de rapid responder gaat naar
verwachting in januari 2020 van start. 

Rahel: “We zullen ongeveer een jaar nodig
hebben om voldoende patiënten te inclu-
deren voor het onderzoek. Daarna gaan we
deze mensen volgen gedurende een maand,
zes maanden en twaalf maanden. We vol-
gen overigens ook de groep mensen die na
onderzoek van de rapid responder thuis blij-
ven. Deze mensen wordt gevraagd om bin-
nen 24 uur alsnog naar het ziekenhuis te
gaan om ook nog via de ader bloed te laten
prikken, om zo te kunnen bewijzen dat de
vingerprikmethode daadwerkelijk veilig is.”

ENORME BESPARING
De VieCuri-cardiologen zullen de onder-
zoeksresultaten in landelijke bijeenkomsten
delen, zodat ook andere ziekenhuizen en
huisartsen(posten) hier hun voordeel mee
kunnen doen. “Een Leidse econoom heeft
becijferd dat als we deze werkwijze over
heel Nederland uitrollen, dat zo’n twintig
miljoen euro per jaar zal schelen. Een am-
bulancerit en een ziekenhuisopname zijn
immers heel duur. Deze studie kan dus lei-
den tot een enorme besparing. Maar wat
vooral belangrijk is: door de nieuwe werk-
wijze worden mensen niet onnodig per am-
bulance vervoerd. Voor veel mensen is dat
een traumatische ervaring, waarvan we we-
ten dat het kan leiden tot extra zorgvraag.
Tegelijk worden de mensen die echt een in-
farct hebben niet gemist: daarmee gaan we
het aantal sterfgevallen verder terugdrin-
gen!”

TOPKLINISCHE ZORG, OPLEIDEN EN 
ONDERZOEK
STZ staat voor Samenwerkende Topklini-
sche opleidingsZiekenhuizen. “Met de
STZ-erkenning laten we zien een ambiti-
eus ziekenhuis te zijn. Wij zijn niet ‘zo-
maar’ een ziekenhuis in de regio. We blin-
ken uit in topklinische zorg, opleiden en
wetenschappelijk onderzoek”, aldus be-
stuursvoorzitter Ankie van Rossum.

VieCuri heeft 17 medische vervolgoplei-
dingen en 11 verpleegkundige opleidingen,
er werken ruim 50 artsen in opleiding, 140
verpleegkundig stagiairs en zo’n vijftig 

coassistenten. “Het opleidingsklimaat is
sterk", zo constateert de STZ commissie.
“Studenten ervaren het ziekenhuis als een
veilige leeromgeving, met toegankelijke
supervisors, een informele sfeer en een
cultuur waarin feedback geven gestimu-
leerd wordt. A(n)ios kiezen voor VieCuri
vanwege de goede begeleiding en vele
mogelijkheden om echt zelf te leren in de
praktijk t.o.v. een grootschaligere acade-
mische setting.”

VieCuri had sinds einde 2017 twee STZ er-
kende topklinische zorgfuncties: het ‘Cen-
trum voor metabole botaandoeningen en

osteoporose’ en ‘Zorg
voor ouderen met colo-
rectaal carcinoom’. Afge-
lopen juni is daar als
derde erkenning bijge-
komen het adequaat handelen bij verden-
king van een hartinfarct: ‘Optimale 
prehospitale triage en inhospitale behan-
deling van patiënten met een Acuut Co-
ronair Syndroom (ACS)’. 

In september kreeg een vierde topklini-
sche zorgfunctie, 'Behandeling van com-
plex Jicht’ de goedkeuring vanuit STZ (zie
p7).

VieCuri Wetenschapsmagazine | Jaargang 4 | nr 2 | 2019 12



Als verpleegkundig specialist op de
osteoporosepoli, wilde Marsha van
Oostwaard zich verder ontwikkelen.

Sinds medio 2018 is zij aan VieCuri verbon-
den als verpleegkundig specialist. Ze startte
in 2019 met haar promotietraject. “Ik wil
mijn verpleegkundige kennis en kunde kop-
pelen aan onderzoekvaardigheden en zo bij-
dragen aan verbeteringen in de zorg. Ik denk
dat ik met mijn verpleegkundige achter-
grond met een iets andere bril onderzoek
doe dan artsen. Voor mij is dit promotietra-
ject een grote kans om vanuit mijn intrin-
sieke motivatie de zorg voor de patiënt beter
te maken. Het biedt uitdaging, groei en car-
rièreperspectief. En ik zie elke dag de impact
die fracturen hebben op kwaliteit van leven.
Daarnaast is er een verhoogde mortaliteit:
circa 25 procent van de mensen met een
heupfractuur is na een jaar niet meer in 
leven. Dat maakt mij extra gedreven om het
aantal botbreuken zoveel mogelijk terug te
dringen.” 

DEELONDERZOEK
Samen met haar promotieteam bepaalt van
Oostwaard de thema’s waar ze de komende
jaren onderzoek naar doet. “Een deelonder-
zoek is bijvoorbeeld het opzetten van het
PROSTEO-zorgpad voor mannen met pros-
taatkanker, die door hun hormoontherapie
(androgeen deprivatie therapie) een ver-
hoogd fractuurrisico hebben, of dit ontwik-
kelen gedurende deze behandeling. Vanaf 
1 januari 2019 wordt deze patiëntengroep
in het kader van hun botgezondheid en frac-
tuurrisico doorgestuurd naar het VieCuri Ex-
pertisecentrum voor Metabole Botaandoe-
ningen. Met onder meer foto’s, botdicht-
heids- en sterktemetingen (middels DEXA-
VFA en XtremeCT), een vragenlijst en bloed-
onderzoek kunnen we een al dan niet ver-
hoogd risico op fracturen vaststellen en een
behandeling starten om de risico’s te be-

perken. Daarnaast krijgen patiënten voor-
lichting over aanpasbare en leefstijlgerela-
teerde risicofactoren, zoals calciuminname,
roken, alcoholconsumptie en bewegen.”

LITERATUUR VERSUS PRAKTIJK
Van Oostwaard kijkt in haar onderzoek wat
er gebeurt als je zo’n poli opzet: met welk
type patiënten heb je vooral te maken: wat
zijn hun bot- en val-gerelateerde factoren,
wat is hun kennis over botgezondheid, zijn
het kwetsbare ouderen of juist niet? “Als
we dat weten, kunnen we daar de zorg op
afstemmen. Na een jaar gaan we het zorg-
pad evalueren op onder andere: hoeveel
mannen hebben we gezien, hoeveel hadden
er een verhoogd fractuurrisico en hoeveel
behandelingen zijn gestart? Vanuit de lite-
ratuur is er een duidelijk verband tussen de
hormoontherapie bij prostaatkanker en het
risico op fracturen. In de praktijk wordt die
link vaak niet zo snel gelegd, onder meer
omdat de focus van (andere) betrokken
zorgverleners op de directe behandeling van
prostaatkanker ligt en er minder aandacht
is voor botsterkte. Tot nu toe is er geen enkel
ziekenhuis in ons land dat op deze wijze
een zorgpad heeft opgezet; wij lopen daarin
met deze proeftuin voorop.”

BELANGRIJKE ONAFHANKELIJKE VOOR-
SPELLER
Ook Lisanne Vranken is gedreven om het
aantal fracturen terug te dringen. Ze begon
in 2013 met promotieonderzoek en sinds
2017 doet ze dit promotieonderzoek naast
haar opleiding tot internist. Een bijzonder
onderdeel van de studies van zowel Van
Oostwaard als Vranken, vormt de Xtreme-
CT - hoge resolutie CT-scanner. “Hiermee
kan de microarchitectuur in beeld worden
gebracht”, legt Vranken uit. “Wervelbreuken
zijn een belangrijke onafhankelijke voor-
speller voor nieuwe botbreuken. Binnen de

Iedere zes minuten breekt in ons land iemand van boven de vijftig een bot. Dat aantal zal met de toenemende
vergrijzing alleen maar stijgen. We weten ook dat patiënten met een botbreuk een hoger risico hebben op een nieuwe
botbreuk. Verpleegkundig specialist Marsha van Oostwaard en aios interne geneeskunde Lisanne Vranken doen beiden,
ieder met een eigen insteek, wetenschappelijk onderzoek om het aantal fracturen - en de ernstige gevolgen daarvan -
te verminderen. 

Lisanne en Marsha doen onderzoek om aantal fracturen te verminderen:

‘We zien elke dag de ernstige
gevolgen van fracturen’

Onderzoek

WAAROM 
(PROMOTIE)ONDERZOEK?
Tijdens haar onderzoek leerde Vranken
onder meer om kritisch te kijken naar
onderzoeken en behandeling. “En ik
leerde te beoordelen of het beoogde
doel wordt gehaald, en waar mogelijk
de zorg verbeterd kan worden. Zo zag ik
tijdens het spreekuur op ons Expertise-
centrum voor Metabole Botaandoenin-
gen regelmatig patiënten die in hun
voorgeschiedenis al meerdere botbreu-
ken hadden, maar volgens de richtlijn
geen behandeling - in de vorm van anti-
osteoporose medicatie - nodig hadden.
Ik vraag me dan af: kunnen we deze pa-
tiënten beter behandelen?” 

Onderzoek doen is voor Vranken uitda-
gend. “Je moet bij onderzoek out-of-the-
box denken. Dat is zeker niet makkelijk.
Ik hoop volgend jaar mijn promotieon-
derzoek af te ronden, maar dat betekent
niet dat ik stop met het doen van on-
derzoek. Er zijn nog veel nieuwe ideeën
en plannen waar ik na mijn promotie-
onderzoek mee aan de slag wil gaan.
Onderzoek doe je nooit alleen; je werkt
met een team. Niet alleen met artsen,
maar ook met verpleegkundigen die ook
onderzoek doen, zoals Marsha.” 

Ook Marsha vindt het doen van onder-
zoek uitdagend. “Onderzoek doe je niet
tussen negen en vijf, ik ben er de hele
dag mee bezig. Het wordt een soort life-
style: onder het hardlopen komen soms
de beste ideeën binnen. En zoals Lisanne
al zegt, het is echt een team-effort. Ie-
dereen draagt zijn of haar steentje bij.
Zo leren we ook weer van elkaar.”
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FX MoVie studie is aangetoond dat vrouwen
met wervelbreuken een slechtere micro-ar-
chitectuur hebben, onafhankelijk van de
botmineraaldichtheid. Dit is gemeten met
de DEXA-scan, een onderzoek dat in de re-
guliere zorg gebruikt wordt. Of de micro-
architectuur een onafhankelijke voorspeller
is voor nieuwe botbreuken, moet nu nog
onderzocht worden.” 

MISVERSTANDEN OVER FRACTUREN EN
OSTEOPOROSE
“Patiënten denken vaak dat osteoporose/
botontkalking bij het normale verouderings-
proces hoort”, aldus Vranken. “Ook wordt
de behandeling van osteoporose en secun-
daire fractuurpreventie als laagcomplexe
zorg gezien. Er zijn echter veel risicofactoren
die in kaart gebracht moeten worden. Zo
hebben veel verschillende ziektebeelden zo-
als COPD en reumatoïde artritis, en medi-
camenten zoals glucocorticoïden, maar ook

middelen tegen hoge bloeddruk en antide-
pressiva invloed op de botkwaliteit en het
valrisico.” Om deze risicofactoren en hun re-
latie met nieuwe botbreuken in kaart te
brengen, volgde Vranken drie jaar lang vijf-
honderd patiënten. Een derde van de men-
sen die met een fractuur binnenkwam,
bleek osteoporose te hebben. “Alle mensen
in mijn onderzoek ondergingen extra tes-
ten, zoals een wandeltest en een knijp-
krachttest van de handen. Een derde van de
onderzoeksgroep krijgt direct een behan-
deling; twee derde nu nog niet. We analy-
seren nu de hele groep om te zien of we
ook deze mensen, die een voorstadium van
osteoporose, oftewel osteopenie, hebben,
toch ook al kunnen behandelen.”

Verpleegkundig specialist Marsha van Oostwaard (links) en aios interne geneeskunde Lisanne Vranken doen beiden wetenschappelijk
onderzoek met als doel het aantal fracturen te verminderen.
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GROEI VAN WETEN-
SCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
VieCuri heeft een fonds
voor wetenschappelijk
onderzoek & innovatie. De STZ com-
missie gaf aan onder de indruk te zijn
van de groei van de wetenschappelijke
output. Zo is het aantal wetenschap-
pelijke publicaties in 7 jaar tijd verdub-
beld. Verder is er steeds meer aandacht
voor verpleegkundig onderzoek.



Tijdens de Dag van de Dementie in
2018 was Stichting miMakkus aanwe-
zig in VieCuri. “We leerden toen meer

over de miMakkusmethode en er was een
miMakker aanwezig; een professional die
met een speciale benadering contact maakt
met dementerende personen die in hun ei-
gen wereldje zitten. We vonden de methode
zo interessant, dat we er ons in gingen ver-
diepen en de technieken achter de miMak-

kusmethode graag aan onze verpleegkun-
digen willen leren”, vertelt verpleegkundig
consulent geriatrie Truus Hoenson. 

NON-VERBAAL CONTACT
Bij mensen met dementie valt de taal op
een gegeven moment (deels) weg. “Non-
verbaal contact is dan erg belangrijk”, licht
geriater Reka Csepán-Magyar toe. “Toch is
dat soms lastig, in de alledaagse drukte van
een ziekenhuis. De verpleging komt langs
voor medische zaken, er moet vaak snel veel
geregeld worden zoals het prikken van
bloed en het opnemen van de bloeddruk.
Bij iemand met dementie werkt dat ave-
rechts: als je wilt haasten kan dat weerstand
opwekken waardoor de zorg juist langer kan
duren. De verpleging is daarom zeker ge-
baat bij praktische handvatten om beter
met deze doelgroep om te gaan. Maar voor
de patiënt is er ook grote winst, verwacht
ik: door een adequate benadering ontstaat
er minder onrust bij mensen.”

BELEVINGSGERICHTE ZORG
De miMakkusmethode gaat uit van bele-
vingsgerichte zorg en wordt vandaag de
dag regelmatig in zorginstellingen gebruikt.
Tot voor kort werd het nog niet in een zie-
kenhuisomgeving toegepast: VieCuri is het
eerste ziekenhuis in ons land dat in een
proef met deze benadering werkt. “De af-
deling Longgeneeskunde is uitgekozen als
proeftuin. In oktober volgden alle verpleeg-
kundigen een training van twee keer vier
uur. Twee weken later, in november, vindt

dan coaching on the job plaats om het ge-
leerde in de praktijk te finetunen”, vertelt
Hoenson. 

MINDER RUSTGEVENDE MEDICATIE
Na de training worden in december metin-
gen gedaan. De geriater: “We hopen door
kwantitatief onderzoek onder patiënten van
boven de zeventig jaar die op afdeling Long-
geneeskunde  zijn opgenomen, aan te kun-
nen tonen dat de methode werkt. Dat het
aantal delieren minder wordt, er minder
vaak vrijheidsbeperkende maatregelen
moeten worden ingezet, en dat er minder
rustgevende medicatie nodig is. We verge-
lijken de cijfers hierover van december 2018
met die van december 2019. In juni 2020 en
december 2020 meten we nog een keer: zo
kunnen we ook zien of er een verschil is in
effect direct na de training en op wat lan-
gere termijn.”

MEER WERKPLEZIER?
Nijmeegse studenten hbo Verpleegkunde
interviewen voor het onderzoek getrainde
verpleegkundigen. Hoenson: “Zij kunnen
vertellen over de mogelijke verschillen die
ze merken bij de benadering van patiënten,
maar ook over wat het doet met hun eigen
werkplezier. We hopen dat deze methode
een positieve bijdrage aan hun werkplezier
zal hebben.”

DRIJFVEER
Als de resultaten uit het onderzoek positief
zijn, is dat een goede basis om de miMak-

De zorg voor mensen met dementie kan worden verbeterd door een andere manier van contact en communicatie
in te zetten. Stichting miMakkus introduceerde daarvoor de miMakkusmethode in de gezondheidszorg. In
oktober werden de verpleegkundigen van de afdeling Longgeneeskunde van VieCuri getraind in de methode.
Onderzoek moet vervolgens uitwijzen of de methode breed kan worden ingezet bij alle afdelingen. 

MiMakkus training helpt verpleegkundigen in omgang mensen met dementie

‘Door een adequate benadering 
ontstaat er minder onrust’

Innovatie
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Klinisch geriater Reka Csepán-Magyar: ''Onze
drijfveer is om aan te tonen dat de
miMakkusmethode in ziekenhuizen ook
goed toepasbaar is.''



kusmethode in het hele ziekenhuis in te zet-
ten. Geriater Csepán-Magyar licht toe: “Tot
nu toe is er bij mijn weten geen weten-
schappelijk onderzoek gepubliceerd over
deze methode. Onze drijfveer is om aan te
tonen dat de miMakkusmethode in zieken-
huizen ook goed toepasbaar is, waardoor
de zorg voor kwetsbare ouderen, en in het
bijzonder mensen met dementie, kwalita-
tief beter wordt. Tijdens je opleiding als
zorgverlener wordt er aandacht besteed aan
hoe om te gaan met kwetsbare ouderen.
Helaas wordt daar door de drukte in de da-
gelijkse praktijk niet altijd rekening mee ge-
houden. De handvatten die de miMakkus-
methode biedt, kunnen een groot verschil

maken. Heel vaak zit het in simpele dingen,
en bewustwording. Wie, bijvoorbeeld, met
haast een kamer binnenloopt, draagt dat
opgewonden gevoel over aan de patiënt.
Mensen met dementie zijn daar extra ge-
voelig voor.”

ROLLENSPEL
Truus Hoenson volgde een voorproefje van
de miMakkustraining en is erg enthousiast.
“Aan de hand van een rollenspel werd ge-
toond hoeveel prikkels het een patiënt geeft
als een verpleegkundige heel druk binnen-
komt. We leerden met simpele tips hoe je
de rust herpakt net voordat je de kamer van
een patiënt binnen gaat, bijvoorbeeld door

even een momentje bewust je voeten over
de gangvloer te laten gaan. In de training
komt ook aan bod hoe je als verpleegkun-
dige beter leert observeren. Mensen met
dementie kunnen vaak dingen niet goed
verwoorden, maar door erop te letten waar
zij hun blik naartoe richten, haal je soms
wel eruit waar ze mee bezig zijn. Het zijn
misschien kleine aanpassingen, maar ze
kunnen een groot verschil voor de patiënt
betekenen. Daar doen we het voor.”

Tijdens de miMakkustraining oefenen verpleegkundigen onder meer de eerste kennismaking met een patiënt. 
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In het simulatiecentrum, dat is ingerichtin een aparte unit op de Intensive Care,
kunnen acute, levensbedreigende situa-

ties wordt nagebootst. De ruimte is uitge-
rust met alle relevante apparatuur, en er
wordt gebruikgemaakt van geavanceerde
trainingspoppen. “Deze poppen kunnen bij-
voorbeeld ademen, ze kunnen blauw aan-
lopen en het is mogelijk om intubatie toe
te passen”, vertelt Theo Manders, reanima-
tiecoördinator en projectleider ‘SAMEN LE-
REN door SimuLEREN’ bij VieCuri. “Op deze
manier kunnen situaties waarin patiënten
vitaal bedreigd zijn dus levensecht worden
gesimuleerd.”

DIVERSE TRAININGEN
Naast het nieuwe trainingscentrum, wordt
in 2020 ook een nieuwe trainingsaanpak
geïntroduceerd. “Medisch specialisten en
verpleegkundigen van de acute afdelingen
van VieCuri volgen diverse trainingen ge-
richt op de omgang met vitaal bedreigde
patiënten”, zegt Joke Geelen, opleidings-
functionaris bij VieCuri. “Het gaat dan bij-
voorbeeld om reanimatietrainingen - zowel
Basic Life Support als Advanced Life Sup-

port-, maar ook om trauma-opvang. Daar-
naast volgen zij trainingen op het gebied
van Crew Resource Management (CRM).”
Manders geeft aan dat het in deze CRM-
training niet draait om het opdoen van ken-
nis en het trainen van vaardigheden, maar
om een goede communicatie, leiderschap
en het omgaan met stress in acute situaties.
“Dergelijke zaken zijn van cruciaal belang
en kunnen echt het verschil maken. Je kunt
je voorstellen wat er gebeurt wanneer een
verpleegkundige of arts-assistent richting
een medisch specialist geen waarheidsge-
trouw beeld kan schetsen van de situatie
waarin een patiënt verkeert. Of wanneer
men niet van elkaar weet waar men mee
bezig is, en er geen duidelijke leider is. Ze-
ventig procent van de fouten in acute situ-
aties worden veroorzaakt door dit soort za-
ken. Om die reden worden de CRM-
trainingen, die voorheen alleen werden ge-
volgd door medewerkers van de OK en de
IC, nu verder uitgerold naar andere acute
afdelingen. Het doel is dat alle zorgprofes-
sionals van alle acute afdelingen deze trai-
ning nog dit jaar volgen.”

GEOLIEDE MACHINE
Tot voor kort maakten de OK en de IC voor
het uitvoeren van de trainingen gebruik van
hun eigen middelen en mogelijkheden.
Geen ideale situatie, geeft Manders aan. “Er
werden meestal ruimtes op de afdelingen
gebruikt. Maar vaak waren deze op het laat-
ste moment toch niet beschikbaar, ook leid-
den de trainingen regelmatig tot verstoring
van de processen op de afdelingen. Dat we
nu gebruik kunnen maken van het simula-
tiecentrum is een grote winst. Maar een
groot nadeel is wel dat de zorgprofessionals
van verschillende afdelingen nog niet sa-
men trainen en hierdoor té weinig op elkaar
ingespeeld zijn. En dat terwijl ze in acute
situaties wel moeten samenwerken. Bij een
reanimatie worden namelijk zorgverleners
van meerdere afdelingen opgeroepen om
samen de vitaal bedreigde patiënt te be-
handelen. Dan wil je dat er sprake is van
een goede interprofessionele samenwer-
king, en een geoliede machine. Op dat vlak
is nog het nodige te winnen.”

COMBINATIETRAINING
Om die reden wordt, onder de vlag van het
project ‘SAMEN LEREN door SimuLEREN’ een
nieuw trainingsprogramma uitgerold. Hier-
bij trainen medisch specialisten en verpleeg-
kundigen van de acute afdelingen samen
de diverse aspecten die van belang zijn bij
de behandeling van de vitaal bedreigde pa-
tiënt. “De onderdelen van de acute trainin-
gen worden gecombineerd in diverse mo-
dules, die de verschillende vakgroepen
samen gaan volgen. In het simulatiecen-
trum worden casussen nagespeeld, waarbij
alle benodigde kennis en vaardigheden wor-
den gecombineerd. Het CRM-gedachtegoed
vormt de rode draad in alle modules”, legt
Geelen uit. Zij werkt, samen met Theo Man-
ders en Henk van Leeuwen en in samen-
spraak met medisch specialisten, aan de 

Sinds kort beschikt VieCuri over een simulatiecentrum, waar medisch specialisten en verpleegkundigen het
handelen in acute levensbedreigende situaties samen kunnen trainen. Vanaf 2020 wordt hierbij ook een nieuwe
aanpak gehanteerd: meerdere trainingen worden gecombineerd én professionals van diverse afdelingen en niveaus
gaan gezamenlijk oefenen. Dit moet de zorg voor vitaal bedreigde patiënten naar een hoger plan tillen, maar ook
een veiligere omgeving creëren voor de zorgprofessional. 

Nieuwe trainingsaanpak moet zorg in acute situaties verder verbeteren

‘Van een team van professionals
naar een professioneel team’

Innovatie
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Voor nieuwe artsen is een een ‘basistraining’ ontwikkeld. Ze leren daarin om de vitaal 
bedreigde patiënten te herkennen en hoe ze in acute situaties moeten handelen.



V.l.n.r.: Theo Manders, Joke Geelen en Henk van Leeuwen in het nieuwe simulatiecentrum, waar acute levensbedreigende
situaties kunnen worden getraind.

ontwikkeling van de nieuwe combinatietrai-
ning. 

Voor nieuwe artsen is een een ‘basistraining’
ontwikkeld die hen voorbereidt om mee te
draaien in de combinatietrainingen. “Ze le-
ren daarin om de vitaal bedreigde patiënten
te herkennen en hoe ze in acute situaties
moeten handelen. Ook worden ze wegwijs
gemaakt in het CRM-gedachtegoed en op
het gebied van interprofessionele samen-
werking. Met deze basis op zak wordt het
voor hen makkelijk om de verdere trainingen
te volgen.”

DRIELEDIG DOEL
Met de nieuwe trainingsaanpak worden
meerdere doelen nagestreefd. In de eerste
plaats is het voor medici een manier om
voor zichzelf helder te krijgen of ze beschik-
ken over de juiste kennis en vaardigheden
voor het handelen in acute situaties. “Iedere
praktijkcase die we naspelen, wordt gefilmd
en nabesproken. Op die manier krijgt ieder-
een zicht op wat hij of zij goed doet, maar
ook wat er beter kan”, legt Geelen uit. 

Daarnaast moeten de combinatietrainingen
de interprofessionele samenwerking, tussen
zorgverleners van diverse niveaus en afde-

lingen, verbeteren. Ook hier wordt in de eva-
luatie op ingegaan. “Iedereen is weliswaar
specialist op zijn eigen vlak, maar dan ben
je nog niet gegarandeerd van een optimale
zorgverlening. Een team van professionals
is immers nog geen professioneel team. Die
switch willen we wel maken; de onderlinge
binding tussen de professionals moet wor-
den vergroot.”
Ook moet de nieuwe opzet tijdswinst ople-
veren voor de zorgprofessionals, aangezien
meerdere trainingen worden gecombineerd.
Tot slot moet er sprake zijn van een soort
signaalfunctie. “Door meer samen te werken
en diverse casussen na te spelen, krijgen we
waarschijnlijk meer zicht op welke proces-
sen en protocollen beter en efficiënter kun-
nen. Of welke specifieke materialen nodig
zijn om de zorgverlening te verbeteren. Dit
kaarten we aan bij het management.”

WINST VOOR PATIËNTEN EN 
ZORGVERLENERS
Dit alles moet uiteindelijk resulteren in vei-
ligere en betere zorg voor de vitaal bedreigde
patiënt. “We willen deze categorie patiënten
eerder signaleren en hier sneller en beter op
anticiperen. Dit moet het aantal calamitei-
ten verder verminderen”, zegt Manders. “Te-
gelijkertijd moet de nieuwe aanpak ertoe

bijdragen dat zorgverleners zich veiliger en
vertrouwder voelen in een acute situatie.
Mede doordat ze - dankzij goede teamaf-
spraken - weten wat er van hen verwacht
wordt. Want hoe je het ook wendt of keert:
dergelijke situaties zijn behoorlijk heftig en
hebben vaak veel impact. Ook voor zorgver-
leners; dit zijn immers ook maar mensen.”
Manders en Geelen zijn beiden trots een
steentje te mogen bijdragen aan de nieuwe
trainingsaanpak, die ook past binnen de sta-
tus van VieCuri als topklinisch STZ-zieken-
huis. “Opleiden en trainen hebben altijd
mijn belangstelling gehad”, zegt Manders.
“Het feit dat het niet meer alleen draait om
kennis en vaardigheden, maar dat ook
steeds meer wordt gekeken naar de waarde
van samenwerking, vind ik een positieve
ontwikkeling. Het is mooi om hier met dit
project een steentje aan bij te kunnen dra-
gen.”
Geelen vindt het vooral een grote winst dat
diverse zorgverleners straks meer op gelijk-
waardig niveau zullen samenwerken. “De
medisch specialist staat  niet boven een ver-
pleegkundige, maar ernaast; in een acute
situatie heeft iedereen zijn rol en iedereen
is belangrijk. Je doet het echt sàmen; dat
besef zal dankzij de nieuwe aanpak onge-
twijfeld verder groeien.”
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In de BuitensteBinnenTuin worden allezintuigen geprikkeld via de natuur, kunst
en cultuur. Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis

bedacht jaren geleden al het concept, dat
hij human sense modulation noemt. In het
Oncologiecentrum wordt al een tijdje geëx-
perimenteerd met dit principe, waarbij zin-
tuigen worden geprikkeld om de gewenste
gemoedstoestand te bewerkstelligen. In de
wachtruimte wordt bijvoorbeeld met aro-
matherapie gewerkt. De kleuren van het in-
terieur en de verlichting zijn nauwkeurig
bepaald. En de kas en belevingstuin bieden
nieuwe aanknopingspunten om angstre-
ductie en een gevoel van welbevinden te
versterken. “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 gezellig-
heid. Ook in winkels wordt het concept toe-
gepast; wie rond de feestdagen gaat win-
kelen komt ongemerkt in een ‘shopmood’
door een slimme toepassing van bepaalde
geuren, geluiden en licht.”

STRESS VERLAGEN
Hetzelfde principe staat centraal in de Bui-
tensteBinnenTuin, waar mensen door de
juiste inzet van verlichting, geluiden zoals
kabbelend water en het getjilp van vogels,
geuren, kleuren, kunst en natuur in een an-
dere wereld komen. Worden bij een healing
environment alleen voorwaarden gescha-
pen voor een gemoedstoestand, bij human
sense modulation wordt hier actief op ge-
stuurd. “We hebben goed gekeken welke
planten en bloemen insecten en vogels aan-

trekken. De tuin werkt continu prikkelend
op de zintuigen”, aldus Nijhuis. 
We weten uit onderzoek al dat de natuur
stress-verlagend werkt. “In de tuin en serre
die we nu realiseerden, kunnen mensen met
kanker voor of na afspraken de zinnen even
verzetten. De veronderstelling is dat groen
een positief effect op de gezondheid heeft.
Het werkt stress-reducerend, mensen voe-
len zich prettiger in het groen. Daar is al
veel wetenschappelijk onderzoek naar ge-
daan door Jolanda Maas, senior researcher
op de afdeling klinische psychologie van de
VU. Nu zijn Nijhuis, Maas en Maryska Jan-
sen-Heijnen, klinisch epidemioloog, van
plan om een dergelijk onderzoek in samen-
werking met de VU en diverse andere part-
ners uit te voeren binnen de klinische set-
ting van ons ziekenhuis.”

GEVOEL VAN VEILIGHEID
Nijhuis is gedreven om het concept verder
uit te breiden, met als doel dat patiënten
iets rustiger de spreekkamer binnenkomen

In het Oncologiecentrum krijgen patiënten vaak ingrijpende berichten te verwerken. Met de officiële opening van een
BuitensteBinnenTuin op 28 september is er letterlijk en figuurlijk een groene oase van rust ontstaan waar mensen met
kanker troost en afleiding vinden, met als mogelijk gevolg gezondheidswinst. De volgende stap: een onderzoek naar de
effecten van de tuin op het welbevinden van patiënten en naasten.

BuitensteBinnenTuin biedt oncologiepatiënten afleiding en troost: 

‘Prikkelen zintuigen voor minder
angst en meer therapietrouw’

Onderzoek

UNIEK IN NEDERLAND
Samen met meerdere universiteiten,
waaronder de VU Amsterdam, Univer-
siteit Wageningen, Universiteit Maas-
tricht en de Rijksuniversiteit van
Groningen, zijn er vergevorderde plan-
nen om de werking van human sense
modulation de komende jaren weten-
schappelijk te onderzoeken. VieCuri is
voor zover bekend het enige zieken-
huis dat het prikkelen van de zintuigen
in de volle breedte toepast. Paul Nij-
huis: “Ik vind het ontzettend uitda-
gend om bezig te zijn met
vernieuwende zaken. Met de Buiten-
steBinnenTuin is er letterlijk en figuur-
lijk sprake van een proeftuin die nog
nooit in Nederland is vertoond.”

Een groepsfoto van de sprekers tijdens de opening van de BuitensteBinnenTuin
op 28 september 2019 in de kas van de BuitensteBinnenTuin.
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en daardoor beter ontvankelijk zijn voor de
informatie die ze van de specialist krijgen.
“Als we door wetenschappelijk onderzoek
kunnen aantonen dat het mogelijk is men-
sen door onder meer geuren, geluiden, kleu-
ren en natuur in een bepaalde mindset te
krijgen, opent dat een wereld aan mogelijk-
heden. Dan zouden we immers al bij de in-
gang van het ziekenhuis actief kunnen wer-
ken met die wetenschap, om bijvoorbeeld
een gevoel van veiligheid over te brengen
op de bezoekers.” De secundaire gezond-
heidswinst van een initiatief als de Buiten-
steBinnenTuin en de human sense modu-
lation die daar wordt toegepast, is volgens
verwachting van Nijhuis groot. “Als mensen
rustiger in mijn spreekkamer komen, pakken
ze beter de informatie op waardoor ze een
meer gefundeerde keuze kunnen maken.
Ook zal het dan minder vaak nodig zijn dat
mensen achteraf gespecialiseerd verpleeg-
kundigen bellen met extra vragen.”

MEER THERAPIETROUW
Duizenden mensen bezoeken jaarlijks het
Oncologiecentrum van VieCuri. “Onze in-
tentie is om bij het aanstaande onderzoek

in ieder geval mensen met borstkanker en
dikkedarmkanker te betrekken, omdat het
gaat om grote patiëntgroepen”, aldus Nij-
huis. Maar hoe meet je nu of het onderbe-
wustzijn van iemand reageert op bepaalde
geluiden en geuren? “Er bestaan gevali-
deerde vragenlijsten die deze subjectieve
zaken kunnen meten. In het onderzoek wil-
len we de tuin toegankelijk maken voor één
onderzoeksgroep; de andere groep krijgt
geen toegang. Vervolgens wordt gemeten
welke effecten de BuitensteBinnenTuin
heeft. Als blijkt dat er gezondheidswinst te
behalen valt door de inzet van human sense
modulation en mensen zich prettiger voe-
len in het ziekenhuis, is dat op iedere afde-
ling van ieder ziekenhuis toepasbaar. We
hopen dat uit toekomstig onderzoek blijkt
dat deze aanpak er niet alleen voor zorgt
dat mensen minder angstig zijn in het zie-
kenhuis, maar ook dat ze daardoor bijvoor-
beeld de inhoud van het gesprek met de
arts beter onthouden.”

GEZONDSTE REGIO VAN HET LAND
Programmamanager Oncologie, Marion 
Titselaar, is enthousiast over de Buitenste-

BinnenTuin en kijkt uit naar het eraan ge-
koppelde onderzoek. “Dit concept past bin-
nen onze visie op positieve gezondheid. Bin-
nen het begrip positieve gezondheid ligt de
focus op gezondheid in plaats van ziekte.
Het biedt mensen de mogelijkheid meer re-
gie en zeggenschap over de uitdagingen
van hun leven te nemen en daarbij de zorg
en ondersteuning te kiezen die ze zelf wil-
len. De leefstijlprogramma’s die we binnen
VieCuri opzetten sluiten hier bijvoorbeeld
goed op aan: we willen dat mensen zoveel
mogelijk fit het ziekenhuis in en weer uit
gaan.” Het Oncologiecentrum van VieCuri
werd in 2015 in gebruik genomen. “Met de
komst van de BuitensteBinnenTuin zetten
we een stap naar onze ambitie om verder
te kijken dan de muren van het ziekenhuis;
samen met talloze partners willen we ons
inzetten om van Noord-Limburg de gezond-
ste regio van het land te maken.”

Bij het inrichten van de tuin is goed gekeken naar welke planten en bloemen insecten en vogels aantrekken.
De tuin werkt continu prikkelend op de zintuigen.
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