1

Jaargang 10, nummer 4, december 2019

Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum

Vervolgzorg
nodig na een
ziekenhuisopname?

En opnieuw vloog
het jaar voorbij...
Inmiddels is Sinterklaas, met of
zonder Zwarte Piet, weer vertrokken
en staat er in veel huizen weer een
kerstboom. Een natuurlijk moment
van terugblikken op de zaken die in
2019 passeerden. Samen hebben we
opnieuw bergen verzet en is binnen
VieCuri veel bereikt. Prestaties die
we samen hebben neergezet: want
alleen ga je misschien sneller, maar
samen komen we verder! Bij samen
denk ik niet alleen aan alle mensen
die bij VieCuri werken maar denk ik
ook aan de huisartsen in de regio,
aan de eerstelijnsverloskundigen en
de fysiotherapeuten. Aan partners
met wie we op dagelijkse basis
samenwerken zoals Vincent van
Gogh, De Zorggroep, Proteion, La
Providence en de AmbulanceZorg
Limburg-Noord. Afgelopen jaar
hebben we vaak de druk van de
krappe arbeidsmarkt gevoeld en
opnieuw mogen constateren dat
we niet zonder een goede samenwerking met deze organisaties
kunnen. De patiënt is natuurlijk
altijd en vooral van zichzelf maar
als hij of zij zorg nodig heeft, toch
ook een beetje van ons allemaal!

Mien en Jo Versleeuwen maken regelmatig een wandelingetje over de afdeling om de revalidatie van Mien te bevorderen.

De juiste zorg op de juiste plek
n

Wie uit het ziekenhuis ontslagen wordt en daarna nog
verzorging of verpleging nodig heeft, kan rekenen op de hulp
van de transferverpleegkundigen van VieCuri. Dat ondervond ook
de 78-jarige Mien Versleeuwen-Verhaegh uit Panningen.

gezondheidsklachten. Ik probeer
mijn vrouw zoveel mogelijk te
helpen, maar 81 jaar is toch heel
iets anders dan 18!”

verpleeg- of thuiszorg, legt de
transferverpleegkundige uit.
“Bovendien kunnen we door de
vervolgzorg snel te regelen, een
plek vrijmaken voor een patiënt
die wel ziekenhuiszorg nodig
heeft. Door personeelstekorten
zijn de plekken in verpleeghuizen en in de thuiszorg op
dit moment helaas schaars.
Dat maakt ons werk er niet
makkelijker op, maar we doen
ons uiterste best. We proberen
zoveel mogelijk vooruit te denken,
maar het soort en de mate van
vervolgzorg kunnen we vaak pas
inschatten tijdens de ziekenhuisopname.”

In 2019 is nog meer dan in voorgaande
jaren de transformatie van de zorg
een thema geworden. Immers: de
juiste zorg op de juiste plek, dat is
onze opdracht. Een ongekend aantal
patiënten maakt gebruik van het
digitale portaal mijnVieCuri. In
november zelfs meer dan 30 procent.
Daarmee scoort het portaal van
VieCuri hoger dan alle andere ziekenhuizen in Nederland. Ook de VieCuri
Behandelapp mag zich verheugen in
een grote belangstelling. In deze
behandelapp leggen we voor meer
dan 100 behandelingen en onderzoeken vast hoe het zorgpad loopt.
En onze ambitie ligt hoog, want
eind 2020 verwachten we dat het er
300 zullen zijn. Kijk ook eens of uw
klacht, behandeling of aandoening al
beschikbaar is in de behandelapp.
In dit soort vernieuwingen trekken
we op met onze zeer betrokken en
deskundige Cliëntenraad; daar wordt
iedereen beter van. De Cliëntenraad
vertegenwoordigt onze patiënten,
en de patiënt is onze belangrijkste
samenwerkingspartner. Want bij
VieCuri streven we ernaar om de
patiënt als partner in de zorg te zien
en álles samen met onze patiënten
te doen. Samen met de Cliëntenraad
ontwikkelden we in 2019 ook het
VieCuri Patiëntenpanel. Daar kunt
u als patiënt aan deelnemen. U krijgt
dan periodiek, digitaal een vraag
gesteld zodat u ons uw mening
als patiënt kunt geven. Het eerste
onderzoek is net afgerond en ging
over onze communicatie met u.
In deze VIEtamine leest u de
uitkomsten. Veel leesplezier!

ontsteking had en dat een nieuwe
operatie nodig was.” Toen Mien
Versleeuwen-Verhaegh voldoende
was opgeknapt en de specialist
haar ontslagen had uit het
ziekenhuis, werd een verpleegkundige van het Transferbureau
ingeschakeld. Deze afdeling
heeft veel kennis van andere
zorginstellingen die de zorg na
ontslag uit het ziekenhuis kunnen
overnemen. Echtgenoot Jo
Versleeuwen: “We wonen nog
geheel zelfstandig, maar ik ben
de jongste niet meer en heb ook

Doorstromen naar vervolgplek
Transferverpleegkundige Ans
Stiphout regelde daarom thuiszorg. Samen met haar collega’s
regelt zij alle nazorg die nodig
is. Naast zorg in de thuissituatie
kan het ook gaan om zorg in een
andere instelling, bijvoorbeeld
een revalidatiecentrum, verpleegof verzorgingshuis of hospice. Ans
Stiphout: “Als er geen medische
noodzaak meer is om in het
ziekenhuis te verblijven, is het
voor de patiënt het beste om door
te stromen naar een vervolgplek.”
Ziekenhuiszorg is anders dan
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Mien Versleeuwen-Verhaegh
werd onlangs aan haar rug
geopereerd. “Lopen ging steeds
moeilijker. Toen de pijn doortrok
naar de benen, zijn we via de huisarts doorgestuurd naar VieCuri”,
vertelt echtgenoot Jo Versleeuwen.
Een operatie aan de ruggenwervels
bood uitkomst. “De operatie is
geslaagd, maar na een paar dagen
thuis ging het mis: mijn vrouw kreeg
ontzettende pijn en voelde zich
beroerd. Ze is met de ambulance
terug naar het ziekenhuis gebracht.
Daar bleek dat ze een fikse

Voor nu wil ik u en
zij die u lief zijn,
hele fijne feestdagen wensen en
een voorspoedig
nieuwjaar!
Ankie van Rossum
Voorzitter Raad
van Bestuur

 Lees verder op pagina 3
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“

Ik voel me mooier
en dat straal ik weer uit
”

Wilt u iets aan uw rimpels doen maar zonder operatieve ingreep?
Kies dan voor een behandeling met botox en fillers: uw gezicht krijgt een
zachtere uitdrukking en jongere uitstraling. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijke aandacht en perfecte nazorg
in de professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.
Voor meer informatie:
www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65
www.facebook.com/viecurimooi
@viecurimooi
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Vervolg
van
pagina 1
werkt aan ontslag naar huis of
naar een andere zorginstelling.”
Is dit niet de voorkeursplek? Dan
‘verhuist’ de patiënt evengoed,
maar behoudt hij zijn plaats op
de wachtlijst om door te stromen
naar de voorkeursinstelling zodra
daar plek is.

Samen met haar collega’s regelt transferverpleegkundige Ans Stiphout alle nazorg die nodig is
voor patiënten.

Voorkeursplek niet altijd
mogelijk
Snel schakelen hoort bij het werk
van de transferverpleegkundige.
“Het is een uitdaging. In mijn
werk heb ik dagelijks intensief
overleg met afdelingen binnen
het ziekenhuis. Ook zijn de lijnen
met de zorg buiten het ziekenhuis

kort.” Patiënten willen meestal zo
dicht mogelijk bij huis verzorgd
worden. “Mensen kunnen een
voorkeursplek doorgeven, maar
omdat er in het algemeen weinig
plek is, wordt er vooral gekeken
waar het eerst een passende plek
voor een patiënt is. Wij verwachten
van een patiënt dat hij of zij mee-

Wat kunnen mensen zelf doen?
Patiënten of hun mantelzorgers
kunnen zelf ook proberen te
anticiperen op de situatie, zeker
bij geplande operaties. “Kijk
binnen je eigen netwerk naar
de haalbaarheid van inzet van
mantelzorgers die thuis kunnen
ondersteunen, regel dat er een
bed in de woonkamer komt te
staan en kijk welke andere hulpmiddelen straks nodig zijn. In
een Medipoint-winkel zie je veel
praktische producten, zoals een
postoel of hulpmiddelen om
steunkousen aan te trekken.
Dat maakt de verzorging thuis
net wat makkelijker.” Nog een
tip: “Schaf een persoonlijk
alarm aan. Er zijn ook seniorenmobieltjes te koop die een alarmknop hebben. Als mantelzorgers
niet in huis zijn, biedt het alarm
een mogelijkheid om toch hulp
in te schakelen als dat nodig is.”

Wat kunt u zelf doen?

Voorkom verspreiding van griep
n

Met de ‘r’ in de maand kun je de klok erop gelijk zetten: het wordt
guur buiten en we hoesten, proesten en snotteren wat af. Samen
kunnen we er van alles aan doen om verspreiding van griep en griepachtige verschijnselen te voorkomen: binnen en buiten het ziekenhuis!
Om griep- en verkoudheidvirussen
zo weinig mogelijk kans te geven
zich verder te verspreiden, is het
belangrijk dat iedereen een goede
hand- en hoestdiscipline naleeft.
Dat betekent bijvoorbeeld: hoest
iemand niet aan. Hoest ook niet
in uw hand, maar in een papieren
zakdoek of in uw elleboogplooi.
Gooi papieren zakdoekjes direct na
gebruik weg. En was uw handen
regelmatig, zeker na hoesten,
niezen of snuiten. In het ziekenhuis hangen bij de liften, aan
het bed van de patiënt en bij de
ingang van elke verpleegafdeling
dispensers met handalcohol. In
het griepseizoen staan er op nog
meer plaatsen dergelijke pompjes,
zoals in de entreehal van VieCuri.
Desinfecteer uw handen als u het
ziekenhuis binnenkomt of een

afdeling oploopt. Doe dat ook
voordat u de patiënt bij wie u
op bezoek bent ergens mee
gaat helpen, bijvoorbeeld het
smeren van een boterham.
En wie grieperig of verkouden
is, wordt vriendelijk verzocht
om het bezoekje aan die lieve
buurvrouw toch even uit te
stellen.
Sneltest influenza
Patiënten met de griep kunnen
elkaar in het ziekenhuis eenvoudig
besmetten. VieCuri doet er alles
aan om dat te voorkomen! Zo
worden mensen die met griepverschijnselen op de Spoedeisende Hulp binnenkomen
direct getest op influenza (griep).
Caroline Teeuwen, deskundige
infectiepreventie licht toe:

Griepprik voor medewerkers VieCuri

“Binnen één à twee uur weten
we de uitslag. Mocht blijken dat
iemand echt influenza heeft,
dan wordt deze patiënt in isolatie
verpleegd wanneer hij wordt
opgenomen. Hij of zij ligt alleen
op een kamer en het personeel
draagt mond- en neusmaskers.
Na ontslag wordt de kamer
gedesinfecteerd. Vorig jaar hebben
we door tijdig isolatiemaatregelen
te nemen voorkomen dat het
griepvirus zich op de afdelingen
verspreidde.” Om het risico op
verspreiding van het griepvirus
nog verder in te dammen, kunnen
VieCuri-medewerkers een griepprik krijgen. “Hoe meer medewerkers gevaccineerd zijn, hoe
minder mensen er uitvallen door
de griep. En, het belangrijkste:
wie zelf geen griep krijgt, kan het
niet verspreiden onder patiënten
en collega’s. Voor mensen die
al ziek en kwetsbaar zijn, kan
influenza ernstige gevolgen hebben.
Daarom zijn we extra alert om
verspreiding te voorkomen.”

Vaccinatiegraad VieCuri

Een van de maatregelen om de kans op verspreiding van
griep binnen het ziekenhuis te verkleinen, is het vaccineren
van het personeel. In 2017 lieten 330 medewerkers, dat is 9,7%
van het personeel, zich vaccineren. Daarna zijn er diverse
verbeteringen doorgevoerd om het percentage op te krikken.
En met effect!
In 2018 lieten 550 medewerkers, dat is 19,1%, van VieCuri de
prik zetten. Dit jaar waren het er maar liefst 700, ongeveer een
kwart van onze medewerkers.
Er zijn uiteraard ook medewerkers die de prik via de huisarts
halen. Het werkelijk aantal gevaccineerde medewerkers ligt
dus nog hoger.

Colofon
VIEtamine is het patiëntenblad
van VieCuri Medisch Centrum.
Deze uitgave wordt huis aan huis
verspreid in de brede regio van
Venlo en Venray én in VieCuri op
de ziekenhuislocaties.
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Transferium
Het Transferium van VieCuri biedt patiënten tijdens het wachten op
vervolgzorg een plek. Deze kortverblijfafdeling heeft een huiselijke
setting en er is ruimte voor acht patiënten. Vanuit het Transferium
gaat de patiënt naar de vervolginstelling. Is toch opnieuw medische
ziekenhuiszorg nodig, dan gaat de patiënt terug naar de verpleegafdeling.

Het Transferium van VieCuri biedt patiënten tijdens het wachten op vervolgzorg een plek.
Deze kortverblijfafdeling heeft een huiselijke setting en er is ruimte voor acht patiënten.

Feiten en cijfers over griep
• Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij
mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. De griep- en
verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel.
Door praten, hoesten of niezen verspreiden de virussen zich.
Het griepvirus kan ook overgedragen worden via handen en
voorwerpen, zoals een deurknop.
• De griepepidemie in 2018-2019 in Nederland duurde 14 weken,
van 10 december 2018 t/m 17 maart 2019. Dit is langer dan het
gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar.
• Griep is een besmettelijke ziekte die zich in de winterperiode
vaak snel door het land verspreidt. Als in een land of regio meer
dan een ‘normaal’ aantal mensen tegelijk griep of griepachtige
symptomen heeft en er een griepvirus aangetoond wordt in
afgenomen monsters, dan spreken we van een epidemie. Een griepepidemie wordt ook wel wintergriep of seizoensgriep genoemd
en komt vrijwel ieder jaar voor tussen november en april.
• In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma
Grieppreventie om te ondersteunen in de jaarlijkse griepvaccinatie. De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen
die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep.
Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook mensen met
bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen.
Bron: www.rivm.nl

Desinfecteer uw
handen voordat
u een patiënt
bezoekt.

Gebruik een papieren
tissue bij hoesten, niezen
en snuiten. Gooi de tissue
direct na gebruik weg.

Hoest of nies met een afgewend
gezicht.

Bladmanager/
advertentieverkoop
Barbara Verschoor
T 06 455 766 70

Druk

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Wilt u reageren?

Stuur uw reactie naar:
communicatie@viecuri.nl

Geen tissue bij
de hand?
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elleboogholte.

Bent u verkouden of grieperig?
Ga niet op bezoek bij patiënten.
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www.viecuri.nl
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VieCuri-medewerkers stoppen met roken:

‘Als ik hunker naar een sigaret,
zoek ik nu afleiding’
n

Sinds 1 oktober is VieCuri volledig rookvrij en mag er in de
gebouwen en buiten op het terrein niet meer gerookt worden.
Deze maatregel geldt natuurlijk ook voor de VieCuri-medewerkers.
Daniëlle van de Riet, verpleegkundige Urologie, besloot daarom - net
als diverse andere collega’s - een poging te doen om te stoppen met
roken.

Verpleegkundige Urologie Daniëlle van de Riet brengt een bezoek aan de ‘stoppen-met-roken’
poli van longarts Harry Pouwels.

Daniëlle rookte al sinds haar
zeventiende. “Nu ik bijna vijftig
ben, zou het een geweldig
cadeau aan mezelf zijn als het me
lukt te stoppen. Ik doe het voor
mijn gezondheid, want ik merk
dat mijn conditie achteruit gaat.
En ik wil niet meer aangekeken
worden op mijn sigaret. Wat dat
betreft is het rookvrij beleid van

VieCuri voor mij het laatste zetje
geweest dat ik nodig had om een
nieuwe stoppoging te wagen.”
Extra bewegen
De verpleegkundige deed al eerder
een stoppoging, maar ging na
een jaar toch weer roken. “Het is
een rotverslaving. Ook al stop je,
je komt er nooit echt vanaf. En

ik kwam destijds twaalf kilo aan.
Dat vond ik zo erg, dat ik weer
ben begonnen. Juist daarom ben
ik nu zo blij met de persoonlijke
aanpak en begeleiding binnen het
ziekenhuis. Mijn angst is dat ik
weer ga aankomen, daarom ben
ik al voor mijn stoppoging extra
gaan bewegen. Wat mij helpt, is
erover praten met anderen. Als ik
het zwaar heb, heb ik echt steun
aan collega’s.”
Hunkeren
Na een paar weken zonder
sigaretten heeft Daniëlle het wel
zwaar, geeft ze eerlijk toe. “Jarenlang stak ik direct na het opstaan
‘s ochtends een sigaret op. Het is
heel lastig om die routine te doorbreken. Op het werk gaat het me
wel goed af, want dan heb ik veel
afleiding. Maar als ik dan naar
buiten loop, denk ik altijd direct
aan roken. Vroeger pakte ik direct
een sigaret na het werk. Dat kan
nu niet meer! Als ik ernaar hunker,
wil ik niet iets anders nemen
zoals zoet of vet. Ik probeer op
die momenten mijn aandacht
te verleggen, bijvoorbeeld door
een rondje te wandelen. Gelukkig
rookt niemand in mijn gezin, er
is geen sigaret meer in mijn huis
te vinden. Ik wil het wel zeker
volhouden, dat staat vast.”

Voordelen
van
stoppen
met roken

Cultuuromslag
Longarts Harry Pouwels is ambassadeur van de rookvrije generatie
en longarts. Hij begon een ‘stoppen-met-roken’ poli voor de rokende
medewerkers van VieCuri. Dit betekent niet dat VieCuri-medewerkers inmiddels allemaal zijn gestopt: we zijn er dus nog lang
niet! Pouwels: “Alleen het besef dat roken niet goed is voor
de gezondheid, is nog niet voldoende om er ook daadwerkelijk
vanaf te komen. Dat vraagt ook binnen VieCuri een cultuuromslag.
Iedereen die meedoet, verdient echt grote waardering.”

De VieCuri Behandelapp
In de VieCuri Behandelapp vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek of behandeling. Deze informatie vindt u ook in onze folders en op onze website. Een voordeel
van de app is dat bij sommige behandelingen of onderzoeken de informatie wordt ondersteund met foto’s, filmpjes en links naar betrouwbare websites. De app is gratis te
downloaden in de App Store of Google Play. Zie ook www.viecuri.nl/behandelapp.

Minder pijn, betere kniefunctie en tevreden
over begeleiding dankzij behandelapp
n

Wie een nieuwe knie krijgt, is vaak snel weer thuis na de
operatie. Meestal begint het echte herstelproces dan pas, en
komt er heel wat op de patiënt af. Onzekerheden en vragen als
‘geneest de wond wel volgens plan?’ en ‘welke techniek moest ik
ook alweer gebruiken om de trap af te lopen?’ zijn dan aan de orde
van de dag. VieCuri ontwikkelde daarom een speciale behandelapp,
waarmee de patiënt dagelijks stap voor stap begeleiding krijgt bij
het herstelproces.
De 72-jarige Willemien Schoon
kreeg in september een nieuwe
knie, na jaren met pijnklachten
rond te hebben gelopen. “Toen
ik niet meer kon slapen van de
pijn, werd besloten dat een knieprothese toch echt nodig was. Na
de operatie kon ik na één dag
naar huis. Heel fijn natuurlijk,
maar de informatie die ik voor

de operatie kreeg, had ik zeker niet
helemaal onthouden. De behandelapp van VieCuri bood gelukkig veel
houvast. Iedere ochtend na mijn
ontbijt opende ik de app en vond
ik een berichtje over de verzorging
van de wond of de oefeningen die
ik van de fysiotherapeut moest
doen. Het werkte voor mij als een
ideaal geheugensteuntje.”

Orthopedieconsulente Angelique van der Velden legt stap voor stap uit hoe de behandelapp werkt.

Filmpjes
Alle informatie die patiënten via
foldermateriaal meekrijgen, zien
ze ook terug in de app. De VieCuri
Behandelapp bevat naast veel
informatie ook (veelbekeken!)
filmpjes, waarin de orthopedieconsulente, orthopeed en fysiotherapeut tips geven. Orthopedieconsulente Angelique van der
Velden licht toe: “Als mensen na
zo’n grote operatie thuis zijn,
begint het herstelproces pas.
Na de operatie neemt de vochtproductie toe waardoor de knie
dik, warm en rood kan worden.
Mensen schrikken hier soms
van. In het verleden werd er dan
vaak naar de spoedeisende hulp
gebeld en moest de patiënt met
die dikke knie naar het ziekenhuis,
terwijl dat in de meeste gevallen
voorkomen had kunnen worden.
De behandelapp biedt dan echt
uitkomst. Door de filmpjes en tips
die wij als professionals iedere dag
geven, wordt de patiënt gerustgesteld: die dikke knie, dat hoort
er vlak na de operatie gewoon bij.
Als er toch afwijkende klachten
zijn, kan de patiënt ons natuurlijk
altijd bellen; het nummer staat
ook in de app.”
Bewezen effectief
De behandeling ‘Kniegewricht
vervangen’ in de behandelapp
werd twee jaar geleden als een

proef
ingevoerd.
Orthopeed
Okke Lambers Heerspink
is blij met de
resultaten:
“Voorheen
werden patiënten
overrompeld met
informatie over pijnstilling,
wondzorg, fysiotherapie en
nabehandeling. De behandelapp is in samenwerking met de
ziekenhuizen in Geldrop, Den
Bosch, Veldhoven, Dordrecht
en Den Haag in het leven
geroepen. De patiënt krijgt
drie korte pushberichten per
dag met informatie over hoe de
wond eruit hoort te zien op die
betreffende dag, en andere tips
en informatie. De filmpjes duren
slechts anderhalve minuut; dat is
juist ook de kracht van het succes,
dat het zo kort is.” Tijdens de proef
kreeg een deel van de patiënten
de app tot hun beschikking, terwijl
een ander deel van de mensen het
zonder aanvullende informatie
en filmpjes moest stellen.
“Na vier weken zagen we dat de
mensen die de behandelapp
met alle aanvullende informatie
gebruikten, minder pijn en een
betere kniefunctie hadden en
daardoor ook minder vaak de
huisarts bezochten. Ze zijn dus
niet alleen meer tevreden met

Dankzij de
VieCuri
Behandelapp
wordt Willemien
Schoon stap
voor stap
begeleid in haar
herstelproces

de geboden begeleiding, maar
doen het fysiek ook echt beter.
Deze app is wetenschappelijk
bewezen zinvol; niet voor niets
is in de behandelapp ook de
behandeling ‘Heupgewricht
vervangen’ opgenomen.’’
De behandeling ‘Kniegewricht
vervangen’ is vanuit het
Nederlands vertaald naar het
Arabisch, Turks en Pools.
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Muzikale VieCuri-vrijwilligers
brengen sfeer en afleiding

Word
ook VieCurivrijwilliger.
Meld je nu
aan!

n

Zaterdag 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag.
Ook VieCuri kan rekenen op een grote groep van maar liefst
150 mensen die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van onze
patiënten. Naast gastdames en -heren zijn er diverse muzikanten
die belangeloos hun steentje bijdragen om patiënten en bezoekers
de nodige afleiding te bieden.
Muziekvrijwilliger en VieCuriintensivist Jos le Noble speelt in
zijn vrije tijd saxofoon; hij treedt
samen met Joekskapel ‘Zoeë is
ut laeve’ regelmatig op. Een jaar
geleden ontstond het idee om
met een kleine afvaardiging van
de Joekskapel een kerstoptreden
te verzorgen op de Intensive Care
van VieCuri. Koperblazers Gerard
van Gestel en Peter Hendriks gaan
sindsdien met Jos mee. Peter: “Het
is een heel bijzondere ervaring
om kerstliederen te spelen op een
ziekenhuiskamer. We hopen dat
we op deze manier wat verlichting
en afleiding kunnen brengen. Het
is heel bevredigend om te doen. Als
je van het verplegend personeel
hoort dat de patiënt heeft genoten,
doet je dat zeker wat!”
Ook Gerard ervaart het optreden
bij VieCuri als speciaal: “Mensen
denken dat kerstmuziek simpel
is om te spelen, maar dat is
slechts ten dele waar. Het is de

kunst om deze liederen zo mooi
mogelijk te brengen in deze
kleine setting; we spelen heel
zorgvuldig en bewust niet te
hard. Het is duidelijk te zien dat
mensen meegenomen worden
in de muziek. Zeker mensen met
dementie zie je opleven omdat
ze de kerstliedjes van vroeger
herkennen.”
Minder stress en pijn
Dat muziek een positieve invloed
op patiënten heeft, is niet alleen
de ervaring van deze muzikanten;
het is wetenschappelijk bewezen.
Jos licht toe: “Er zijn diverse
(inter)nationale studies die
uitwijzen dat mensen minder
pijn beleven als ze naar muziek
luisteren. Ze ervaren ook minder
stress, worden rustiger en er is
minder kans op verwardheid.”
De drie heren van de Joekskapel
treden geheel belangeloos in
het ziekenhuis op. “Ik zou er
niet eens een vergoeding voor

Jos le Noble
John Janze

n

willen”, zegt Gerard. “Het is juist
fijn om zoiets leuks voor zieke
mensen te kunnen doen.
En ook het personeel is er blij
mee; een dergelijk optreden
brengt wat kerstsfeer op de
werkvloer!”
Even ziekte vergeten
Niet alleen dankzij het kerstoptreden van Jos, Peter en Gerard

schalt er muziek door het ziekenhuis; sinds enkele jaren mag
iedereen op de piano spelen
die tegenover het restaurant op
de begane grond van VieCuri
Venlo staat. Ook zijn er diverse
vrijwilligers die bezoekers en
patiënten met plezier verrassen
met sfeervolle pianomuziek,
waaronder de 73-jarige John

Janzen, die inmiddels al vier jaar
zo’n drie keer per week in het
ziekenhuis speelt. “Als bezoekers
langs de vleugel lopen, steken ze
spontaan de duim omhoog of ze
zeggen hoe mooi ze het vinden.”
John ziet soms ook patiënten die
speciaal van hun kamer af komen
om te genieten van de muziek.
“Ze gaan in het restaurant zitten
luisteren om even weg te zijn uit
de dagelijkse verzorging. Het doet
me wel wat als ik op een afstand,
over mijn partituren heen, deze
patiënten even zie opfleuren.”

Ook VieCuri-vrijwilliger worden?
VieCuri zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten in en om het ziekenhuis,
bijvoorbeeld om de politaxi of parkeertaxi te rijden, of als gastdame/-heer bij de hoofdingang van het ziekenhuis of op een van de poli’s of verpleegafdelingen. Als gastdame/-heer
bent u onder meer vraagbaak voor patiënten, u begeleidt patiënten naar de juiste plek
binnen het ziekenhuis, u biedt hun wat drinken aan en geeft mensen die daar behoefte
aan hebben extra aandacht. Alle vrijwilligers horen bij VieCuri. Onkosten worden vergoed
en u mag mee met personeelsuitjes.

Bernard Se

ggelinck

kx

n Wil Derc
us Poels e

Tru

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Henriëtte Vos, algemeen teamleider
(vrijwilligers@viecuri.nl) of kijk op www.viecuri.nl/vrijwilligers.

Mijn MangoMoment
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.

Maria Hermoso:

‘Iemand aandacht geven
levert zoveel op’
n

Niet alleen ons zorgpersoneel levert extra persoonsgerichte zorg. Dat ook onze schoonmakers hier
hun steentje aan bijdragen, bewijst het mooie verhaal van de 54-jarige Maria Hermoso. Zij werkt al
28 jaar bij VieCuri, momenteel als schoonmaakmedewerker op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde.

Schoonmaakmedewerker Maria Hermoso lakt soms de nagels van patiënten die dat fijn vinden.

Op deze afdeling liggen vaak
mensen voor langere tijd, omdat ze
bijvoorbeeld aan het wachten zijn
op een plek in het verpleeghuis.
Maria: “Deze mensen zijn fysiek
wel redelijk opgeknapt, maar
kunnen toch niet terug naar huis.
Vaak is er sprake van dementie.
Mijn collega’s in de zorg hebben
het al zó druk met alle zorgtaken,
dat er soms weinig tijd overblijft
om deze mensen wat extra aandacht
te geven. Toen ik een tijdje geleden
op de kamer van een patiënt
kwam, zag ik dat hij onrustig was.
Om hem even wat omhanden

te geven, vroeg ik hem of hij het
fijn zou vinden om mij even te
helpen. Hij veerde direct op. Ik
liet hem de vuilniszakken dragen
en mee wegbrengen. Een ogenschijnlijk klein gebaar, maar zo
waardevol: hij voelde zich even
niet alleen maar patiënt! Mede
hierdoor vond de patiënt zijn draai
weer op de afdeling; hij was trots
dat hij mij mocht helpen.”
Nagels lakken
Dit gebaar was niet alleen waardevol voor de patiënt. Ook voor
Maria betekent het veel: “Ik ben

zo dankbaar dat ik dit kan doen
voor sommige patiënten. Zo lak ik
soms ook de nagels van patiënten
die dat fijn vinden. Een kleine
moeite, maar vaak een heel groot
plezier! Iemand even wat aandacht
geven, in welke vorm dan ook,
levert zoveel op. Het kost me wel
tijd die ik de dag erna in moet
halen, want mijn eigen werk moet
natuurlijk ook af. Maar ik vind
het fijn om iets voor iemand te
kunnen betekenen, zeker voor
deze kwetsbare ouderen. Het
maakt mij echt gelukkig om ze die
extra aandacht te kunnen geven.”
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Co-spoor zorgt
voor hogere
kwaliteit van zorg
n

In september dit jaar zijn Steffie Timmermans en Estelle Adang als eerste coassistenten gestart
met het zogenaamde ‘co-spoor’ bij VieCuri. Sinds 1 september is het mogelijk om de klinische
coschappen allemaal bij VieCuri te volgen. Dat is bijzonder, want meestal wisselen studenten geneeskunde iedere twaalf weken van ziekenhuis voor hun coschappen. Voor de patiënt betekent het initiatief:
minder verschillende gezichten én een hogere kwaliteit van de zorg, omdat de coassistent sneller
bekend is met het reilen en zeilen binnen het ziekenhuis.
De 23-jarige Estelle Adang woont
al bijna haar hele leven in Venlo.
Voor haar is het een opluchting
dat ze al haar coschappen bij
VieCuri kan uitvoeren. “Normaal
gesproken wissel je als coassistent
iedere twaalf weken van ziekenhuis. Door het initiatief co-spoor
is het mogelijk om drie jaar lang
bij VieCuri te blijven. Voor mij
is dat heel prettig, want zo kan
ik mij echt aan deze plek en het
ziekenhuis hechten. Als je steeds
moet wisselen naar een ander
ziekenhuis, kost het toch altijd tijd
om weer te wennen aan nieuwe
collega’s, een andere werkcultuur
en computersystemen.”
Ik mag veel zelf doen
Coassistente Adang had al vóór
haar coschappen een positieve
indruk van VieCuri. “Ik word er
altijd hartelijk ontvangen en vind
het fijn dat het niet zo’n heel
groot, onpersoonlijk ziekenhuis
is. Voor mij is deelname aan
co-spoor ideaal. Ik woon in Venlo,
dus ik hoef niet ver te reizen.
Dat geeft me rust en ik kan me
nog beter op mijn werk in het
ziekenhuis concentreren. Omdat

ik nu gedurende mijn hele coschappen bij VieCuri blijf, kan ik
hier echt mijn draai vinden. Ook
voor patiënten is deze werkwijze
fijn, omdat ze niet steeds andere
gezichten zien.” Adang volgt de
opleiding Geneeskunde bij de
Universiteit Maastricht en begon
in september met haar
coschappen op de afdeling
Chirurgie. “Dankzij de coschappen kan ik proeven aan alle facetten van het werk. Dat VieCuri een
opleidingsziekenhuis is, merk
je aan alles. Ik mag veel zelf
doen, in plaats van alleen maar
meekijken. Het is prettig om
te merken dat ik word meegenomen in het denkproces en
dat specialisten veel kennis aan
mij willen overdragen.”
Tweede thuis
Ook Steffie Timmermans is blij
met de mogelijkheid om haar
coschappen allemaal binnen
VieCuri te volgen. “Hierdoor zit
ik meer op één plek en reis ik
niet door heel Limburg om elk
coschap weer op een nieuwe
plek te beginnen. Dit geeft mij
de mogelijkheid om mijn sociale

leven thuis, zoals sporten en
uitjes met vriendinnen, goed
te combineren met mijn coschappen. Daarnaast vind ik het
prettig om één keer het systeem
van het ziekenhuis te leren in
plaats van dat ik me elke keer
opnieuw het patiëntendossiersysteem eigen moet maken.
Hierdoor ben ik een stuk sneller
ingestroomd om op die manier
zoveel mogelijk uit mijn coschap
te halen. Daarnaast hoop ik dat
VieCuri als een soort van tweede
thuis gaat aanvoelen, waar ik me
goed op mijn plek voel en ook
veel plezier kan hebben.”
Timmermans begon in september
op de oncologie-afdeling bij de
Interne Geneeskunde. Na vier
weken ging ze door naar de
afdeling Cardiologie. Ze heeft nog
geen duidelijk beeld waar ze zich
verder in wil specialiseren: “Ik wil
de komende drie jaar openstaan
om van alles te ontdekken en om
te kijken wat bij mij past en wat
ik leuk vind. Ik merk tijdens mijn
coschap dat er veel oog voor mij
is, en dat het werken in het teken
staat om mij iets te leren.”

Coassistente Estelle Adang: ‘Dankzij de coschappen kan ik proeven aan alle facetten van het
werk.’

Wat merkt u ervan dat VieCuri
een STZ-ziekenhuis is?
VieCuri mag zich een STZziekenhuis noemen. Wist u dat
van de 88 ziekenhuizen in
Nederland slechts 26 ziekenhuizen de STZ-status hebben?
De Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen in ons
land zijn voortdurend bezig met
patiëntgericht wetenschappelijk
onderzoek, topklinische zorg
en opleiding. En dat merk je als
patiënt!
Dat VieCuri een topklinisch
ziekenhuis is, betekent dat er
hooggespecialiseerde zorg
geboden wordt, waarvoor u niet
in ieder ziekenhuis terecht kunt.
Er wordt ook veel aandacht
besteed aan het opleiden van
artsen en verpleegkundigen,
wetenschappelijk onderzoek
en zorginnovatie.
Coassistenten aan ziekenhuis
binden
“Dankzij een initiatief als
co-spoor kan VieCuri studenten
aan het ziekenhuis en aan de
regio Venlo binden”, aldus Philo
Werner, internist-oncoloog en
voorzitter COAA (commissie
opleiding, assistenten en
affiliatie). “Ons doel met cospoor is dat we coassistenten
helemaal in eigen huis opleiden
in een prettig leerklimaat,
zodat mensen zich optimaal
kunnen ontwikkelen en hun
weg vinden binnen VieCuri.
We hopen dat zij ‘aangestoken
worden’ door onze opleidingsgerichte omgeving en door de

positieve ervaring ook later
kiezen voor een eventueel
arts-assistentschap bij ons.
Coassistenten zullen merken
dat ze terecht zijn gekomen
in een ambitieus ziekenhuis
waar ook veel mensen met
wetenschappelijk onderzoek
bezig zijn. Als zij VieCuri als
een leuke werkplek ervaren,
ontstaat er vanzelf een binding
met ons ziekenhuis en neemt
de kans toe dat zij ook na hun
opleiding bij ons willen werken.”
Ook voor de patiënt brengt cospoor een positieve ontwikkeling
met zich mee, stelt Werner.
“Doordat coassistenten door het
co-spoor sneller hun weg binnen
het ziekenhuis vinden, zal de
patiënt eerder het gevoel hebben
dat ze te maken hebben met
een jonge dokter in opleiding in
plaats van een student Geneeskunde. De coassistenten weten
meer van het reilen en zeilen van
ons ziekenhuis en worden sneller
onderdeel van het behandelteam,
en kunnen daardoor bijdragen
aan een hoger niveau van zorg.”

Topklinische Zorgfuncties

Coassistenten Steffie Timmermans en Estelle Adang (4e en 5e van links) worden in het zonnetje gezet bij de start van het co-spoor in september
2019.

Als STZ-ziekenhuis kent VieCuri vier Topklinische Zorgfuncties:
deze thema’s krijgen extra veel aandacht binnen het ziekenhuis,
onder meer in de vorm van wetenschappelijk onderzoek. Eind 2017
waren twee Topklinische Zorgfuncties erkend binnen VieCuri:
het ‘Centrum voor metabole botaandoeningen en botontkalking’
en ‘Ouderen met dikke darmkanker’. Afgelopen juni is daar een
derde bijgekomen: ‘Optimale triage voor ziekenhuisopname en
ziekenhuisbehandeling van patiënten met een hartinfarct’, en in
september een vierde: ‘Complexe jicht’.
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Terugblik

Meer dan 1000 baby’s
geboren

Een greep uit de bijzondere momenten en cijfers van 2019*

In 2019 heeft het Geboortecentrum
Noord-Limburg tot december
584 meisjes en 542 jongens mogen
verwelkomen.

BuitensteBinnenTuin

644 meisjes

Dag van de
Mantelzorg

Op 28 september is de BuitensteBinnenTuin met een knal en een
regen van rozenblaadjes geopend
door burgemeester Scholten van
de gemeente Venlo. In de prachtige
tuin kunnen oncologiepatiënten
en hun naasten zich ontspannen
of zich voorbereiden op het gesprek
met de arts.

Extra’s voor patiënten dankzij VieAmi

596 jongens

Op de Dag van de Mantelzorg zijn 200 zakjes met
chocola uitgedeeld aan
mantelzorgers in het
ziekenhuis. Vriendenstichting VieAmi maakte
deze actie financieel
mogelijk.

Een rookvrije generatie

In 2019 heeft VieAmi, de vriendenstichting van VieCuri, een
aantal belangrijke donaties gedaan die rechtstreeks ten goede
zijn gekomen aan afdelingen in het ziekenhuis, onder meer:

Sinds 1 oktober is VieCuri geheel rookvrij. Dat
betekent dat in de gebouwen en buiten op ons
terrein niet meer gerookt mag worden.

De PraxFit: virtuele fietstocht voor dialysepatiënten
Voor Vitaal Thuisdialyse heeft VieAmi een aantal PraxFits
aangeschaft. Praxfit is software die aan een dialysefiets kan
worden gekoppeld. Op deze manier kunnen nierpatiënten
virtueel door bekende steden zoals Amsterdam of Parijs
fietsen. Door te fietsen tijdens het proces van dialyse wordt
de bloedsomloop gestimuleerd en bovendien is het gezond
voor de patiënt.

“VieCuri,
goedemorgen!’’

De Qwiek.up: een audiovisuele beleving voor
kinderen
In de zomer van 2019 heeft VieAmi een Qwiek.up
geschonken aan de afdeling Kindergeneeskunde.
Met deze geavanceerde beamer kunnen kinderen
grote film projecties maken op de muur of het
plafond. De Qwiek.up is erg populair op de afdeling
en kinderen vinden het geweldig om naar de prachtige
films te kijken. Hiermee wordt bij kinderen die een
behandeling ondergaan de spanning een beetje weggenomen.

In 2019 heeft het Belcentrum
676.000 telefoontjes ontvangen.
Verder hebben de collega’s van de
Receptie maar liefst 145.600 mensen
ontvangen in 2019.

Kent u onze behandelapp al?

Cijfers mijnVieCuri

In de VieCuri Behandelapp vindt
u alle belangrijke informatie over
uw onderzoek of behandeling in
ons ziekenhuis. Meer informatie
vindt u op www.viecuri.nl/
behandelapp.

MijnVieCuri is het persoonlijke digitale portaal voor onze
patiënten. In 2019...
• logden 3500 patiënten in
• zijn 8000 folders klaargezet voor de patiënt
• zijn 6000 digitale vragenlijsten klaargezet voor de patiënt

Wist u dat ...
• er meer dan 2000 appdownloads
waren in 2019?
• er meer dan 130 behandelingen en onderzoeken beschikbaar
zijn in de behandelapp?

VieCuri deelt Wetenschap en Innovatie

Miljoenen
beelden

In VieCuri wordt veel aan onderzoek gedaan. Zo werkten medewerkers van VieCuri in 2019 mee aan
190 wetenschappelijke artikelen.

Jaarlijks maakt de afdeling
Medische Beeldvorming
16.675.274 beelden zoals
röntgenfoto’s, MRI-scans,
CT-scans en echo’s in
meer dan 155.000 studies.

Huisdier op bezoek
In 2019 konden patiënten van
Orthopedie en Longgeneeskunde zich
aanmelden voor een huisdierbezoek
in VieCuri. Hondje Daisy mocht als
eerste op bezoek bij haar baasje die
in het ziekenhuis lag.

SGOrun

*Peildatum 1 december 2019.

Op zaterdag 21 september was de landelijke
SGOrun 2019. Met deze estafetteloop wordt
geld ingezameld voor het onderzoeksfonds van de Spoedeisende Hulp. Een
		
enthousiast team van elf mede-		
		
werkers van VieCuri heeft een
		
knappe prestatiegeleverd 		
			
door € 2.000 op te halen.
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Het Prostaatkankercentrum Zuid biedt
hoogwaardige, toekomstbestendige zorg
n

In augustus 2019 is het Prostaatkankercentrum Zuid operationeel. Vijf ziekenhuizen in Zuid-Nederland,
waaronder VieCuri, hebben de handen ineengeslagen om samen de best mogelijke zorg te bieden aan
prostaatkankerpatiënten. Onderzoek naar prostaatkanker en behandeling met bestraling en of medicatie
worden verricht binnen VieCuri. Als een prostaatoperatie nodig is, vindt deze plaats in Zuyderland, het ziekenhuis in Heerlen, met inzet van robottechnologie.

Uroloog van Marc de Jong: ‘Dankzij de robot
kunnen we heel nauwkeurig de prostaat weghalen en blijft schade aan omliggend weefsel
tot een minimum beperkt.’

Uroloog Marc de Jong van VieCuri
verricht deze operaties in Heerlen
één dag per twee weken. Hij is
enthousiast over de nieuwe werkwijze en de samenwerking:
‘Dankzij de robot kunnen we heel
nauwkeurig de prostaat weghalen.
Omdat we met driedimensionale
technieken werken, wordt de
schade aan omliggend weefsel tot
een minimum beperkt en blijven
zenuwbundels beter intact. Zo
kunnen we incontinentie- en
erectieproblemen beter voorkomen.
Er is ook sprake van weinig bloedverlies en patiënten knappen
snel op. In de meeste gevallen
zijn ze na twee dagen weer thuis.
De robot is een fantastisch mooi
hulpmiddel, al zijn het nog steeds
mensenhanden die hem bedienen.
Uiteindelijk is het de kruisbestuiving van kennis en ervaring
die tot betere resultaten leidt.’

Prostaatkankercentrum Zuid
De samenwerking in het Prostaatkankercentrum Zuid versterkt die
kennis en ervaring. Specialisten
en verpleegkundigen van de
ziekenhuizen Zuyderland (Heerlen,
Geleen/Sittard), VieCuri (Venlo,
Venray), Laurentius (Roermond),
Elkerliek (Helmond) en het
Maastrichtse MUMC+ werken
hierin nauw samen om prostaatkanker zo effectief mogelijk
te bestrijden door hoogwaardige,
toekomstgerichte zorg te bieden.
Marc de Jong: ‘Door de ingrepen
op één locatie te centraliseren,
bundelen we daar veel expertise.
De voor- en nazorg wordt
geboden vanuit het ziekenhuis
bij de patiënt in de buurt, zo
blijft er nauwe binding.’ Kijk op
www.prostaatkankercentrumzuid.nl
voor meer informatie.

Peter Wijnands: snel herstel na
robotoperatie prostaatkanker
Bij prostaatonderzoek wordt in
eerste instantie naar de PSAwaarden (een eiwit) in het
bloed gekeken. Peter hoorde
van de huisarts dat bij hem
een PSA-waarde van 18
was gemeten, veel te hoog,
een directe indicatie
voor prostaatkanker. Na
verder onderzoek werd
de diagnose prostaatkanker gesteld. Uit scans
bleek dat er gelukkig geen
Patiënt
sprake was van uitzaaiingen.
Peter Wijnands
Een operatie in het Prostaatis zeer te spreken
kankercentrum Zuid, locatie
over de begeleiding
Zuyderland in Heerlen volgde.
tijdens en na de
Peter: ‘Met een robot kunnen ze heel
ingreep.
precies al het kwaadaardige weefsel weghalen.
Drie dagen later mocht ik al naar huis.’ Peter is zeer
te spreken over de begeleiding tijdens en na de ingreep: ‘Ik kan daar
alleen maar heel positief over zijn. Ook over de samenwerking tussen
de diverse ziekenhuizen.’

Veel belangstelling voor eerste aneurysma-infodag

‘Inzet nieuwe techniek bij
aneurysma-behandeling biedt
grote winst voor patiënt’
n

Een verwijding van de buikslagader kan fatale gevolgen
hebben. Daarom is het belangrijk
om een zogeheten aneurysma
tijdig te behandelen. Sinds kort
hanteert VieCuri een nieuwe
techniek bij dergelijke operaties,
waarbij nog slechts kleine prikgaatjes in de liezen worden
gemaakt. Hierdoor herstellen
patiënten sneller en is er minder
kans op complicaties.
Op zaterdag 23 november vond
bij VieCuri de eerste ‘Aneurysmainfodag’ plaats. Belangstellenden
konden een gratis echoscreening
ondergaan, om te laten checken
of hun buikslagader verwijd is.
De opkomst was goed, geeft vaaten longchirurg Roel Janssen aan.
“We wilden met deze dag vooral
bewustwording creëren met

Heeft u een van deze kenmerken? Deze
kunnen leiden tot een verwijde buikslagader.

betrekking tot de risico’s van een
aneurysma. Wordt een verwijding
van de buikslagader niet tijdig
behandeld, dan kunnen de
gevolgen namelijk fataal zijn.
Vergelijk het met een ballon: deze
kun je slechts tot een bepaald
punt opblazen, daarna scheurt
hij. In de praktijk betekent dit dat
een patiënt met een niet tijdig
behandelde aneurysma een zware
bloeding krijgt en in de helft van
de gevallen binnen korte tijd
overlijdt. De andere vijftig procent
bereikt wel het ziekenhuis en
wordt met spoed geopereerd. Maar
hierbij komt nog altijd één op de
drie patiënten te overlijden.”
Geen klachten
Aneurysma’s kunnen in alle bloedvaten voorkomen. Ze komen het
meest voor in de buikslagader: een
buikaneurysma. Naar schatting
heeft één tot twee procent van
de mannen van 65 jaar een buikaneurysma. “Bij mannen komt
een buikaneurysma drie tot vier
keer meer voor dan bij vrouwen.
Daarnaast zijn onder meer roken,
hoge bloeddruk en overgewicht
belangrijke risicofactoren, net
zoals familiaire aanleg. Het grote
probleem is echter dat patiënten
geen klachten ervaren. Mannen
die tot de risicogroepen horen,
moeten zich daarom bij voorkeur
tijdig laten screenen. Met behulp
van een echografie kunnen we
kijken of al dan niet sprake is van
een verwijding van de buikslagader.”

Lightversie
Met een preventieve operatie
kan worden voorkomen dat het
aneurysma scheurt. In sommige
gevallen is een grote buikoperatie
nodig, waarbij een prothese in
de buikslagader wordt gebracht.
“Vaak kan echter worden
volstaan met een ‘lightversie’”,
zegt Janssen. “Bij een dergelijke
operatie plaatsen we - met behulp
van katheters en via de liesslagaders - stents in de verbrede buikslagader. Op die manier creëer je
een soort nieuwe ‘binnenband’,
waardoor de druk van de ballon
wordt gehaald. Tot voor kort
moesten we hiervoor twee sneetjes
in de liezen maken. Maar sinds
enkele maanden kunnen wij nu
ook via een prikgaatje in de huid
de stents naar binnen brengen en
met een speciale grote plug het
gat in de slagader sluiten.”
Kleine aanpassing, groot verschil
De nieuwe techniek heeft diverse
voordelen voor de patiënt. Doordat
geen snijwonden meer worden
gemaakt, heeft de patiënt minder
pijn en is er minder kans op
complicaties. “Hierdoor herstellen
patiënten sneller. Ze mogen nu al
één dag na de operatie naar huis,
voorheen pas na twee of drie dagen.
Ook duurt de operatie korter, en
hoeven patiënten minder vaak
op polibezoek in het ziekenhuis.
Kortom: een kleine aanpassing in de
behandeling van buikaneurysma’s
maakt voor patiënten echt een
groot verschil.”

Met een echo is het mogelijk om een verwijde buikslagader (buikaneurysma) tijdig te ontdekken.

‘De wondjes genezen sneller’
Drie jaar geleden werd bij meneer Van der Beld (71) een buikaneurysma geconstateerd en werd hij via de ‘oude techniek’
geopereerd. “Ik meldde me met pijnklachten in de buik bij de
huisartsenpost in Venray. Vervolgens ben ik doorgestuurd voor
een echo van de nieren en daarop was een afwijking van de buikslagader te zien. Ik moest me met spoed melden in het ziekenhuis
en ben diezelfde avond nog geopereerd.”
Onlangs ging meneer Van der Beld voor zijn jaarlijkse controle
terug naar VieCuri. “Ik voelde me goed en had geen pijn, dus
verwachtte geen problemen. Op de echo was echter een lekkage
te zien. Ik moest opnieuw geopereerd worden, al ging het nu om
een geplande ingreep.”
Voor de operatie besprak Roel Janssen de nieuwe operatietechniek
met meneer Van der Beld. “Ik merkte duidelijk verschil na afloop
van de operatie. Ik heb nu maar twee kleine puntjes in mijn liezen,
in plaats van de sneetjes bij de eerste keer. Ook genezen de wondjes
sneller, de huid herstelt beter. Dat is prettig. Ik voel me elke dag
sterker worden.”
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ik ga de stad
voor je verven
en op de muren schrijven
ik zal de stad voor je verven
en op de straten schrijven
dat ik van je hou

www.janketelaar.nl

ik vraag de auto’s
of ze willen remmen
en aan de mensen
dat ze hoi tegen je zeggen

Iedere laatste zaterdag van de maand open werkplaats in Drachten
(Tussendiepen 6) of bel voor een afspraak 06-36009606

11

December 2019

VieCuri heeft gespecialiseerde kinderarts in huis:

Kinderen met nieraandoening snel in regio geholpen
n

Of het nu gaat om een aangeboren nierafwijking of verkeerd
plasgedrag met als gevolg een nieraandoening of -infectie:
VieCuri heeft met kinderarts-nefroloog Karin van Dael een ware
specialist op dit vlak in huis. Van Dael richt zich volledig op nierziekten bij kinderen. Door haar aanwezigheid in VieCuri kunnen
kinderen vaak dichtbij huis behandeld worden.
“Een deel van mijn patiënten ken
ik al voordat ze geboren zijn”,
begint Karin van Dael. Zij doelt
op het feit dat het tegenwoordig
mogelijk is om via de twintigweken-echo aangeboren nieraandoeningen te signaleren. “Het
kan gaan om een lichte afwijking
die uiteindelijk na de geboorte
minder ernstig blijkt te zijn dan
gedacht. Is er toch sprake van een
ernstig probleem dan is het heel fijn
dat we dit in zo’n vroeg stadium
kunnen signaleren en hier alvast
op kunnen anticiperen.”
Nog niet zindelijk?
Naast kinderen met aangeboren
nieraandoeningen, ziet Van Dael
ook veel kinderen die een urineweginfectie krijgen als gevolg van
verkeerd plasgedrag. “Veel scholen
verwachten tegenwoordig dat
kinderen met vier jaar zindelijk
zijn. Dat kan het ophouden van
urine in de hand werken. Verkeerd
plasgedrag is overigens met de
hulp van de urotherapeut goed
af te leren, vaak in samenwerking
met een gespecialiseerde kinder-

bekkenfysiotherapeut in de regio.”
Ook ziet de kinderarts-nefroloog
kinderen die een hoge bloeddruk
hebben. Dit is niet zo vreemd, als
je weet dat de reden voor een
hoge bloeddruk vaak ligt bij een
afwijking in de nieren. En andersom:
door een hoge bloeddruk kunnen
ook nierproblemen ontstaan.”
Specifiek vakgebied
Van Dael werkt ook in het
Maastricht UMC+ en ziet samen
met haar collega-nefroloog daar
alle patiënten uit heel ZuidoostNederland. “Kindernefrologie is
een specifiek vakgebied. Door
mijn aanwezigheid in VieCuri
hoeven ouders van een kind met
een complexe nierziekte niet ver
te reizen met hun kind.
Mijn VieCuri-collega kinderarts
Hylke van der Heijden heeft
als aandachtsveld nieren en
urinewegen; samen kunnen we
zorgen voor continuïteit van
deze specifieke zorg binnen het
ziekenhuis. Mensen zijn er zo
van verzekerd dat hun kind snel
in de regio geholpen wordt.”

“Door een hoge
bloeddruk kunnen
ook nierproblemen
ontstaan.”

Van Dael richt zich volledig op nierziekten bij kinderen. Door haar aanwezigheid in VieCuri Venlo kunnen kinderen vaak dichtbij huis behandeld
worden.

Werken in een fascinerende
wereld? Kom naar VieCuri!
n

De ziekenhuiswereld
is een fascinerende
wereld: als patiënt of bezoeker
zie je meestal niet wat er
allemaal achter de schermen
nodig is om optimale zorg te
leveren. Daar zijn niet alleen
medische vakmensen voor
nodig. Wist je dat er meer dan
vijfhonderd verschillende
functies zijn binnen VieCuri?
Voor iedereen is er een plek
binnen het ziekenhuis!
Bij werken in een ziekenhuis
denken de meeste mensen
aan de artsen en verpleegkundigen die nodig zijn om
goede patiëntenzorg te leveren.
“Een ziekenhuis is als het
ware een bedrijf dat 24 uur
per dag, zeven dagen per week,
optimaal moet functioneren.
We hebben altijd mensen
vóór, maar zeker ook achter
de schermen nodig”, vertelt
Yvonne Nijkamp, beleids-

Patiëntenpanel
n

Dankzij het Patiëntenpanel van VieCuri weten we wat er leeft
		 onder onze patiënten. Panelleden ontvangen vier tot zes
keer per jaar een vragenlijst met onderwerpen rondom de zorg en
dienstverlening van het ziekenhuis. In deze rubriek belichten we
de onderzoeksresultaten van het Patiëntenpanel.
In overleg met de Cliëntenraad ging het eerste panelonderzoek over
de manier waarop VieCuri communiceert met patiënten. VieCuri
vindt het belangrijk om te weten wat patiënten vinden van de manier
waarop het ziekenhuis communiceert. Bijvoorbeeld via de website,
folders, social media en de VIEtamine die u op dit moment leest.
Onlangs legden we het Patiëntenpanel vragen voor rondom dit
thema met als doel de informatievoorziening en communicatie
verder te verbeteren. De vragenlijst werd door 76% van alle leden
ingevuld. Uit het panelonderzoek blijkt onder meer dat van de
meest gebruikte communicatiemiddelen de hoogste waardering
toegekend wordt aan de VIEtamine: deze krant krijgt bijna een 8!

Wellicht heb je onze wervingscampagne al gespot, bijvoorbeeld op de bus! De campagne is
bedoeld om mensen te enthousiasmeren voor het werk in het ziekenhuis: ‘VieCuri zoekt JOU,
de professional van morgen’

verantwoordelijke Recruitment
en Mobiliteit.
Iedereen is even hard nodig
VieCuri is een uitdagende werkgever voor mensen in allerlei
soorten beroepen. “Een ziekenhuis is veel meer dan zorg

alleen. We hebben bijvoorbeeld
beveiligers nodig en mensen die
experts zijn op het gebied van
financiën, facilitaire zaken,
inkoop of personeelszaken. Ook
zien we dat ICT’ers nu en in de
toekomst heel hard nodig zijn,
onder meer door de grotere rol
die digitale technologie in de
samenleving en dus ook ons
ziekenhuis gaat spelen. Voor
bijna iedereen is er wel een plekje
binnen het ziekenhuis,
van schoolverlaters tot academici.
Ik kan het iedereen aanraden:
kom eens een kijkje nemen!
Er zijn ook mogelijkheden om
mee te lopen op een afdeling.
Daarnaast organiseren we ‘speeddates’ waarbij VieCuri-medewerkers vertellen hoe het is om
te werken in een ziekenhuis.”

Benieuwd hoe het is om te werken bij
VieCuri? De deuren staan open! Meld
je bij recruitment@viecuri.nl voor
meer informatie.

Klacht of compliment?
Het merendeel van de respondenten weet waar hij of zij terecht kan
voor vragen over bijvoorbeeld mijnVieCuri of de website. Ook weet
60% van de respondenten waar ze moeten zijn om een klacht in te
dienen en ruim 50% wanneer het om een compliment gaat. Verder
blijkt dat van de respondenten die de afgelopen twaalf maanden
een klacht hadden over VieCuri, 43% een klacht heeft ingediend.
Voor VieCuri’s informatievoorziening geeft 60% van de respondenten
een 8 of hoger.
Verbetersuggesties
Hoewel er veel pluspunten door het Patiëntenpanel genoemd zijn,
zijn er ook concrete verbetersuggesties naar voren gekomen. Daar
gaan we ons voordeel mee doen. Bijvoorbeeld door nog duidelijker
bekend te maken
waar mensen
terecht kunnen
voor klachten,
maar zeker ook
voor tips en
complimenten.
Op de website
van het VieCuri
Patiëntenpanel
zijn binnenkort
alle onderzoeksresultaten
zichtbaar.

Doe mee!
Ook meedenken met VieCuri over onderwerpen die u aan het
hart gaan? Meld u vandaag nog aan voor het VieCuri Patiëntenpanel
via www.viecuri.nl/patientenpanel.
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