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Op de verjaardag van de wereld-
beroemde Britse verpleegkundige 
Florence Nightingale, 12 mei, 
wordt jaarlijks de Dag van de 
Zorg gehouden. Op deze dag 
verraste de Raad van Bestuur 
de medewerkers van VieCuri 
met twee mooie cadeaus: een 
kunstwerk én een bezoek aan 
de voorstelling Adem van het 
Tanktheater. Deze theatershow 
is speciaal gemaakt voor zorg-
medewerkers. Lid Raad van 

Bestuur, Nastasja Cornelissen, 
vertelt: “We kennen natuurlijk 
een meer dan bijzonder anderhalf 
jaar, waarin al onze collega’s in 
het ziekenhuis op extreme wijze 
zijn uitgedaagd. Ze moesten uit 
hun comfortzone stappen en 
met een compleet nieuwe ziekte 
omgaan. Zeker in de eerste golf 
zijn we enorm overstelpt door 
patiënten; op een gegeven 
moment lagen er 120 mensen 
met corona in ons ziekenhuis. 

We hebben in deze periode 
gezien dat onze zorgprofessionals 
tot grote hoogten kunnen stijgen; 
ze zijn loyaal, veerkrachtig en 
creatief. Op meerdere momenten 
hebben we daarvoor onze 
waardering tot uitdrukking 
gebracht, bijvoorbeeld met een 
speciaal lied van Lex Uiting. 
Op de Dag van de Zorg mocht 
er dan ook zeker wat moois 
gebeuren!”

Dankbaarheid en trots
In de namiddag van 12 mei 
kwamen de VieCuri-medewerkers 
in kleine groepjes samen. Onder 
het genot van gebak kregen zij 

een film te zien waarin de twee 
bijzondere cadeaus werden 
onthuld. Het eerste cadeau is 
een kunstwerk gebaseerd op een 
tekening van Albert Kiefer. Het 
werk staat inmiddels in de centrale 
hal van zowel VieCuri Venlo als 
Venray. “Met dit blijvende kunst-
werk staan we stil bij een bijzondere 
tijd. Het symboliseert onze 
dankbaarheid, verbondenheid 
en trots. De handen om het hart 
staan symbool voor de persoonlijke 
aandacht die wij altijd aan onze 
patiënten willen geven. Hoe 
moeilijk dat de afgelopen periode 
soms ook was. Het staat ook 
voor de emotie die altijd in ons 

ziekenhuis aanwezig is.” In een 
ziekenhuis werk je nooit alleen, 
aldus Cornelissen. “Er is een 
grote onderlinge afhankelijkheid 
om die geweldige prestaties 
iedere dag neer te zetten. Het is 
dan ook toepasselijk dat talloze 
persoonlijke foto’s van onze 
professionals in mozaïek het
kunstwerk vormen.”

Voorstelling Adem
De tweede verrassing voor de 
VieCuri-medewerkers vormt een 
bezoek aan het Tanktheater.

n	 Het afgelopen anderhalf jaar was voor VieCuri-medewerkers door 
 de coronapandemie veelbewogen. Extra reden om hen tijdens de 
Dag van de Zorg extra in het zonnetje te zetten!

Lid Raad van Bestuur Nastasja Cornelissen: “Met dit kunstwerk staan we stil bij een bijzondere tijd. Het symboliseert onze dankbaarheid, verbondenheid en trots.”

Medewerkers in zonnetje gezet op Dag van de Zorg
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PIJN OP DE BORST KLACHTEN CONTINUE PIJNSTILKATHETER CORONA-NAZORGPOLI SPECIAAL MENOPAUZE SPREEKUUR HARTFALEN? 

Virtuele SanaCoach houdt patiënt 
thuis in de gaten 
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Voorzitter Raad van Bestuur IJsbrand 
Schouten: “Ik ben zielsdankbaar en 
tegelijk apetrots op de medewerkers 
van VieCuri die zich in de afgelopen 
16 maanden van hun allerbeste kant 
hebben laten zien.”

VieCuri Medisch Centrum Venlo | route 76 plastische chirurgie
www.viecurimooi.nl | bel 077 - 320 68 65

U straalt, voelt zich zelfverzekerd en gelukkig.

Van borstvergroting, 
buikwandcorrectie, ooglidcorrectie, 

verwijderen moedervlek 
tot injectable of facelift.

Last van 
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze 
begeleiding pakt u het aan!

en de verschillende operaties. Natuurlijk 
is het mogelijk om uw vragen te stellen. 
De voorlichting is bedoeld voor mensen 
met obesitas, hun naasten en andere 
belangstellenden. 

Kijk op voor 

De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo
geeft regelmatig voorlichting over de 
(operatieve) behandeling van obesitas 
(ernstig overgewicht). Onze collega’s 
geven informatie over het leefstijltraject 

obesitaskliniek.nl/agenda
onze gratis voorlichting. U kunt zich hier ook 
direct aanmelden.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
045 - 30 30 900 of zuid@obesitaskliniek.nl

Gratis voorlichting

13 juli
15.00 tot 16.30 uur

16 september
18.30 tot 20.00 uur



Madeleine Kremers, initiatief-
nemer van stichting Tanktheater 
is enorm trots op de voorstelling 
Adem, die tot stand kwam in 
samenwerking met VieCuri. 
“Ik heb zelf ervaren dat de mede-
werkers van VieCuri warm en 
hartelijk zijn en dat naasten met 
een ziekte daar veel steun aan 
hebben. Toen de coronacrisis 
uitbrak, werd al snel het idee 
geboren om een theaterproductie 
te maken als cadeau voor de 
hardwerkende mensen in de 
zorg. Het was geweldig om dit 
in samenspraak met VieCuri en 
met ondersteuning van VieAmi 
te kunnen doen.” Het moest 
een voorstelling worden waarin 
zorgmensen zich zouden 
herkennen, vertelt Kremers. 
“Daarom mochten we meelopen 
met diverse zorgmedewerkers 
binnen VieCuri. Hun verhalen 
vormden de inspiratie voor de 
voorstelling. Ook zijn tweehonderd 
medewerkers gefotografeerd. Deze 
beelden vervullen een rol op het 
podium.”

Drijfveer om in de zorg te 
werken
De voorstelling vertelt het 
verhaal van twee mensen die 
in het ziekenhuis werken 
tijdens de coronacrisis. 
“Het gaat over zorgen, 
over zorg verlenen en 
hoe dat door mensen 
ontvangen wordt. Ook 
wordt er veel gezongen 
en gedanst op het 
podium. En op een 
groot led-scherm komen 
niet alleen de foto’s van 
zorgmedewerkers, maar 
ook een aantal mini-
documentaires waarin 
VieCuri-zorgverleners vertellen 
over hun drijfveer om in de 
zorg te werken en wat de corona-
crisis voor hen betekent”, aldus 
Kremers. “Inmiddels is al door 
zorginstellingen, ziekenhuizen 
en hospices uit het hele land 
een aanvraag gedaan om ook 
de voorstelling te bezoeken. 
De landelijke première is op 
6 juli, voor VieCuri starten de 
voorstellingen op 8 juli. We hopen 
met deze voorstelling als het ware 

een 
knuffel te 
geven aan 
iedereen in de 
theaterzaal.”

Waardering
Evelien Peeters, 
bestuurslid van het 
Verpleegkundig Staf-
bestuur begeleidde de 
mensen van het theater 
door VieCuri. “Ik heb hen een 
(verpleegkundig) uniform aan 
laten doen om hen te laten 
beleven hoe dit voelt. Op de 
afdeling moesten ze beschermende 
kleding aan. Zo konden ze ervaren 
hoe het is om in isolatie zorg te 
verlenen. Ik vond het waardevol 
om deze ervaring mee te geven 
aan de theatermakers.” Peeters 
ziet de twee cadeaus die op de 
Dag van de Zorg zijn aangeboden, 
als een erg mooi gebaar. “Ik ervaar 
veel erkenning en een luisterend 
oor vanuit de organisatie, op 
allerlei manieren. De theater-
voorstelling is voor ons de kers 
op de taart. En het kunstwerk 
is prachtig! Ik loop er steeds 
voorbij tijdens mijn werk en het 
voelt echt als waardering voor 
het harde werk van alle VieCuri-
medewerkers.’’

Reflecteren
Met het aanbieden van de twee 
cadeaus is de blijk van waardering 
niet voorbij, stelt Nastasja 
Cornelissen: “We zijn super trots 
op een verzuim van maar vijf 
procent. Tegelijk realiseren we ons 
dat we er nog niet zijn. Er is sprake 
van inhaalzorg en van druk op de 
medewerkers. Wie tot grote 
hoogten stijgt, moet ook kunnen 
herstellen van die intensieve tijd.” 
Evelien Peeters is dan ook blij met 
alle nazorg die er geboden wordt. 
“Er is in de coronatijd alles aan 
gedaan om ons staande te houden. 
Nu hebben we pas de mogelijkheid 

om te reflecteren; wat heb ik
allemaal gezien en gedaan? 
En hoe voelde dat? We zullen daar 
in de nazorg aandacht aan blijven 
geven. De theatervoorstelling zal 
in die zin ook voor herkenning 
zorgen. En in het kunstwerk komt 
de eenheid die we onderling 
voelen prachtig tot uiting.”
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Juist Noord-Limburg is ernstig 
getroffen door corona, ook in de 
tweede en zeker in de derde golf. 
Veel ernstiger dan de rest van 
Nederland. Ik maak me daar met 
mijn collega’s grote zorgen over. 
Het raakt elke medewerker van 
VieCuri. Wij voelen ons mede-
verantwoordelijk voor uw 
gezondheid, voor de gezondheid 
van de bevolking van onze 
regio. En als we dan ook nog 
eens vanwege de Covid-zorg 
een gedeelte van onze reguliere 
zorg moeten ‘afschalen’, dan 

voelt dat helemaal niet goed…
 

Laten we er met elkaar alles aan 
doen om deze vreselijke pandemie 
zo snel mogelijk de wereld 
uit te helpen. Allereerst door 
voorzichtig te zijn en de corona-
regels goed in acht te nemen, 
maar vooral door zorgzaam 

voor elkaar te zijn. Ik zie dat 
gelukkig veel om me heen. U 
mag gerust weten dat ik ziels-
dankbaar en tegelijk apetrots 
ben op de medewerkers van 
VieCuri die zich in de afgelopen 
16 maanden van hun allerbeste 
kant hebben laten zien. We 
hebben ze dat op 12 mei, de 
Dag van de Zorg nog maar eens 
heel goed laten weten met een 
monument in onze hal. Tevens 
hebben we die dag aangekondigd 
dat alle zij allemaal welkom zijn 
bij de theatervoorstelling Adem, 
een geweldig initiatief van een 
aantal enthousiaste en liefde-

volle mensen uit de regio 
(www.tanktheater.nl).  

Ik wens u ondanks alles wat 
achter ons ligt en met de zware 
periode die we nog steeds met 
elkaar doorstaan alle goeds en 
een heerlijke zomer toe. Ik sluit 
af zoals ik dat wekelijks doe in 
mijn ‘briefings’ aan onze mede-
werkers: “pas goed op jezelf, pas 
goed op elkaar!”

IJsbrand Schouten
Voorzitter 
Raad van Bestuur 

Initiatiefnemer van stichting Tanktheater Madeleine Kremers: “We hopen met deze voorstelling 
als het ware een knuffel te geven aan iedereen in de theaterzaal.’’

Voorzitter Raad van Bestuur IJsbrand 
Schouten: “Ik ben zielsdankbaar en 
tegelijk apetrots op de medewerkers 
van VieCuri die zich in de afgelopen 
16 maanden van hun allerbeste kant 
hebben laten zien.”

“We zijn super trots 
op een verzuim van 
maar vijf procent”
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Lid 
Raad van Bestuur 

Nastasja Cornelissen: 
“We hebben gezien dat 
onze zorgprofessionals 

tot grote hoogten kunnen 
stijgen; ze zijn loyaal, 

veerkrachtig en 
creatief”

Pas goed op jezelf, 
pas goed op elkaar! 

“Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor 
uw gezondheid, voor de gezondheid van 
de bevolking van onze regio” 

n	 Deze nieuwe VIEtamine valt aan het begin van de zomer 2021 op uw deurmat. Of u hebt hem 
 meegenomen na een bezoek aan VieCuri. Fijn dat u belangstelling heeft voor ons ziekenhuis! 
Ik hoop dat het goed met u gaat. Dat u zich gezond voelt. Ik zeg dat graag met grote nadruk, omdat er 
nogal wat Noord-Limburgers zijn geraakt door de coronapandemie. Velen van hen zijn aan de zorgen 
van VieCuri toevertrouwd. Helaas zijn er sinds de uitbraak van corona bij VieCuri al 227 van de ruim 
1.100 opgenomen corona-patiënten overleden. Het overgrote deel van hen heeft het ziekenhuis 
inmiddels revaliderend kunnen verlaten. 



We spreken in dit geval over hart-
vaten disfunctie: het niet goed 
functioneren van de grote en/of 
kleine slagaders van de hartspier. 
Omdat de aandoening relatief 
onbekend is en moeilijk is vast te 
stellen, worden klachten vaak 
genegeerd . Cardioloog Joan Meeder: 
“Inmiddels hebben naar schatting 
zo’n 60.000 patiënten in Nederland 
te maken met het ziektebeeld; 
10.000 mensen kampen dagelijks 
met ernstige klachten. In twee 
derde van de gevallen gaat het om 
vrouwen, vaak in de menopauze.” 

Uitgebreider testen
VieCuri heeft sinds kort de 
mogelijkheid om, als vijfde zieken-
huis in Nederland, hartvaten 
disfunctie vast te stellen via de 
zogenaamde vaatfunctietest. 
VieCuri-cardiologen Filip Eerens 
en Wouter Remkes zijn getraind om 
deze test toe te passen. “Zo komen 
oplossingen voor de problemen 
van de kleine haarvaatjes en 
verkramping van de hartslagaders 
steeds eerder en beter in beeld. Dit 
helpt enorm bij het stellen van de 
juiste diagnose en behandeling”, 
aldus Meeder, die landelijk het 
onderwerp mede op de agenda 
zette en andere cardiologen 
onderwijst hoe ze de stoornis 
kunnen vaststellen en behandelen.

Eindelijk erkenning van klachten
Volgens Meeder is het voor 
patiënten een enorme opluchting 
dat er eindelijk erkenning is van 
hun klachten. “Alleen al het stellen 
van de diagnose geeft mensen 
rust.” De cardioloog geeft mensen 
ook advies hoe om te gaan met de 
stoornis. “Door stress verergeren 
de klachten en tegelijkertijd krijgen 
mensen stress als ze iets voelen. 
Deze vicieuze cirkel kunnen we 
doorbreken met leefstijladviezen 
en medicijnen.” 

Geavanceerde techniek
Naast de inzet van deze geavanceerde 
functietest, start VieCuri dit najaar 
met een eHealth-toepassing. Doel 
hierbij is om mensen nog gerichter 
te helpen, namelijk met een horloge 
dat stress kan meten. “Op het 
moment dat de patiënt een signaal 
krijgt, biedt de behandelapp op de 
smartphone hulp om de stress te 
verlagen. De bedoeling is dat de 
patiënt steeds meer handvatten 
krijgt om de klachten onder 
controle te krijgen en te houden.” 
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n	 Bij pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid zoekt de cardioloog vaak naar vernauwingen 
 in de grote slagaders van het hart. Is daar geen sprake van, maar blijven de klachten aanhouden? Dan 
kan er sprake zijn van een relatief onbekende ziekte die voorheen niet was vast te stellen. Sinds kort kunnen 
VieCuri-cardiologen dit wel en is adequate behandeling mogelijk!

Nieuwe vorm van diagnostiek:

Wat is hartvaten disfunctie? 
Het hart heeft drie grote krans-
slagvaten en ontzettend veel 
kleine hartslagadertjes, de haar-
vaten. Meestal zit de oorzaak 
van pijn op de borst in het 
dichtslibben (ofwel ader-
verkalking) van de grote slag-
aders rond het hart. Maar in 
twintig procent van de gevallen 
blijkt ‘hartvaten disfunctie’ het 
probleem te zijn. De grote en 
kleine hartslagaders blijken 
veel vaker dan gedacht te 
verkrampen (vaatspasme). 
Tijdens dit verkrampen stroomt 
er te weinig bloed naar de 
hartspier. Ook kan verdikking 
en/of afname in het aantal 
haarvaatjes zorgen voor zuur-
stoftekort in de hartspier. 

“Ik voel me een ander mens”

“Het begon in 2016 met vermoeidheid. Ik zat niet lekker in mijn vel. 
Toen ik ook druk op de borst voelde, ging ik naar de huisarts. Hij 
maakte een hartfilmpje en checkte de bloeddruk, vertrouwde het 
niet en belde de ambulance. In VieCuri werd echter niets gevonden 
en kon ik na observatie naar huis. Maar de klachten keerden terug 
en de cardioloog besloot uitgebreider onderzoek te doen. Op dat 
moment kwam daar niet veel uit; ik kreeg wel medicijnen tegen 
hoge bloeddruk.”

Verschil van dag en nacht
De jaren erna nemen de klachten toe: mevrouw Verhaeg ervaart 
steeds meer druk op de borst en is benauwd, maar uit de diverse 
onderzoeken komt geen duidelijke diagnose. “Pas toen in VieCuri 
dit voorjaar de nieuwe onderzoeksmethode werd toegepast, bleek 
duidelijk: er is sprake van hartvaten disfunctie. De kleine vaatjes 
konden onvoldoende de hartspier van zuurstof voorzien.” Sinds half 
mei krijgt ze nu gerichte medicatie. “Al na twee dagen medicijnen 
slikken merkte ik verschil. Ik slaap weer beter. En als ik de trap op 
loop, hoef ik niet meer zo te hijgen. Het huishouden gaat me nu ook 
makkelijker af. Ik kan weer het bed verschonen of de was ophangen 
zonder dat ik tussendoor moet gaan zitten om op adem te komen. 
Het is een verschil van dag en nacht.”

n	 De 60-jarige Nellie Verhaeg-Janssen uit Meerlo kreeg in 
 2016 last van haar hart. Onlangs werd de diagnose hartvaten 
disfunctie gesteld. Met de medicijnen die ze nu krijgt, kan ze naar 
eigen zeggen de wereld weer aan.

Na juiste diagnose en medicatie:

Cardiologen Wouter Remkes (links) en Joan Meeder (rechts). Volgens Meeder is het voor 
patiënten een enorme opluchting dat er eindelijk erkenning is van hun klachten.

Jos van Wanrooy (73) is een fiets-
liefhebber pur sang; al sinds 
hij jong was, maakt hij lange 
fietstochten in binnen- en 
buitenland. Dat hij in augustus 
2019 op de pedalen zou stappen 
voor een tocht naar het Spaanse 
pelgrimsoord Santiago de 
Compostella, dat hield Jos echter 
lange tijd voor onmogelijk. 
In november 2018 maakte hij 
namelijk een flinke val. “Ik viel 
tijdens het klussen een volledige 
verdieping naar beneden”, 
vertelt Jos. “Ik ving de val 
op met mijn linkerarm. Het 
schouderkapsel scheurde af 
en ik liep behoorlijk peesletsel 
op. Ik kon mijn linkerarm niet 
meer opheffen. Dit bracht 
veel ongemak met zich mee. 
Richting aangeven of het stuur 
overnemen bij het autorijden 
was bijvoorbeeld lastig. Ook kon 
ik niet op mijn linkerschouder 
schouder liggen, wat niet prettig 
was bij het slapen.”

Voorspoedig herstel
Jos kon meteen na zijn val 
terecht bij VieCuri. Hij kreeg 
te horen dat het niet mogelijk 
was om het schouderkapsel te 
herstellen, maar dat met een 
innovatieve operatietechniek 
wel een nieuwe schouderkapsel 
op de kapotte pezen kon worden 
geplaatst. Deze operatie vond 
eind maart 2019 plaats. “Door 
deze vernieuwende techniek 
was een prothese-operatie, 
waaraan toch behoorlijk wat 
risico’s zitten, niet nodig. 
Voordeel was ook dat het om 
een kijkoperatie ging. De 
chirurg kan dan namelijk beter 
zien hoe de pees hersteld moet 
worden, waardoor de kans op 
letsel kleiner is. Ook is een kijk-
operatie veel minder ingrijpend

dan een normale operatie; je 
hebt immers een minder grote 
wond.” 

Daarna startte het revalidatie-
traject. De eerste zes weken mocht 
Jos zijn arm niet gebruiken, 
daarna begon hij met fysiotherapie. 
“Dat heb ik een jaar gedaan, tot de 
start van de coronacrisis. Sindsdien 
doe ik dagelijks thuis oefeningen: 
iedere ochtend til ik een gewicht 
van één kilo zo’n vijftien keer 
boven mijn hoofd. Eigenlijk kon 
ik mijn schouder al na een paar 
maanden weer normaal gebruiken; 
het herstel verliep uitermate 
voorspoedig. Ik heb alleen nog 
wat krachtverlies, en dat zal ook 
wel zo blijven. Maar gelukkig kan 
ik mijn wielrenfiets van 7 kilo wel 
optillen, om deze op te hangen. 
Fijn is ook dat VieCuri het herstel 
intensief monitort: iedere drie 
maanden wordt een foto of een 
scan van mijn schouder gemaakt. 
Ook vul ik regelmatig een vragen-
lijst in, zodat VieCuri een goed 
beeld heeft van hoe het gaat.” 

Fietstocht van 2600 kilometer
Dat het herstel van Jos uitermate 
voorspoedig verliep, bleek ook 
wel uit het feit dat hij al relatief 
snel weer op de fiets kon stappen. 
Sterker nog: op 28 augustus 
2019 begon hij met enkele fiets-
vrienden aan een tocht van 
2600 kilometer naar Santiago 
de Compostella. Hier kwamen 
ze op 1 oktober aan. “Dit was een 
geweldige ervaring: het waren 
zware en lange dagen, maar ik 
heb er enorm van genoten en 
geen moment last gehad van 
mijn schouder. We zijn dan ook 
al volop bezig met het plannen 
van nieuwe fietstochten; in 
september gaat de reis richting 
Toscane!”

n	 Eind 2018 maakte Jos van Wanrooy een ongelukkige val, waarbij 
 zijn schouderkapsel afscheurde en hij peesletsel in de schouder 
opliep. Daarop werd hij bij VieCuri geopereerd volgens een unieke 
en innovatieve methode. Mede hierdoor kon de plaatsing van een 
prothese worden voorkomen en fietste Jos in augustus 2019 naar 
Santiago de Compostella. 

Weer snel op de 
pedalen dankzij 
innovatieve aanpak 
peesletsel in schouder 

Jos van Wanrooy fietst vijf maanden na schouder-
operatie naar Santiago de Compostella

Vijf maanden na zijn schouderoperatie fietste Jos van Wanrooy naar Santiago de 
Compostella. Jos: “Het waren zware en lange dagen, maar ik heb er enorm van genoten 
en geen moment last gehad van mijn schouder.”

Nellie Verhaeg: 
“Ik kan weer de was 

ophangen zonder dat ik 
tussendoor moet gaan 
zitten om op adem te 

komen. Het is een 
verschil van dag 

en nacht.”

“Dit brengt rust voor patiënten 
met klachten van onbegrepen 
pijn op de borst” 
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De innovatieve operatietechniek die VieCuri inzet bij patiënten 
met peesletsel in de schouder is, samen met de geoptimaliseerde 
patiëntenzorg, topklinisch bevonden door STZ (de Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen). 
VieCuri is één van de STZ-ziekenhuizen in ons land. Dat 
betekent dat VieCuri, naast uitstekende basiszorg, ook complexe 
zorg en behandelingen aanbiedt waarvoor 
patiënten niet in ieder ziekenhuis terecht-
kunnen. Dat noemen we topklinische zorg. 
Om de zorg naar een hoger plan te tillen, 
voert VieCuri patiëntgericht wetenschappelijk 
onderzoek uit en wordt telkens de verbinding 
gelegd tussen onderzoek en opleiding. De STZ-
erkenning voor gespecialiseerde schouderzorg 
is de vijfde erkenning voor VieCuri.

Predicaat Topklinische Zorg 
voor gespecialiseerde schouderzorg 

Jos van Wanrooy was één van de eerste patiënten met peesletsel 
in de schouder die een unieke operatiemethode onderging. 
Hierbij werd aanvankelijk met een stukje kunsthuid een nieuw 
schouderkapsel gemaakt, inmiddels gebeurt dat met een pees-
blad uit het bovenbeen. “Wij zijn één van de weinige zieken-
huizen in Nederland die deze innovatieve methode inzet. Deze 
methode is vooral geschikt voor jonge, actieve mensen met 
groot peesletsel, waarbij geen sprake is van slijtage aan het 
schoudergewricht”, zegt Okke Lambers Heerspink, orthopedisch 
chirurg bij VieCuri. “Het voordeel van deze aanpak is dat er 
sprake is van goede resultaten en een prothese-operatie kan 
worden uitgesteld of voorkomen. Inmiddels hebben we de 
operatie ruim twintig keer met succes uitgevoerd.”
Naast de innovatieve operatietechniek heeft VieCuri ook de zorg 
voor patiënten met peesletsel in de schouder geoptimaliseerd. 
Zo krijgt een patiënt met peesletsel sinds kort bij de eerste 
afspraak meteen een echo van de schouder én de diagnose. Dit 
voorkomt extra ziekenhuisbezoeken voor aanvullend onderzoek 
en diagnostiek. Ook houdt VieCuri, van elke patiënt met pees-
letsel, bij wat de gevolgen zijn voor de lange termijn. Bovendien 
is een interactieve behandelapp in ontwikkeling, waarmee de 
patiënt op persoonlijke wijze wordt begeleid en gemonitord 
tijdens zijn herstel.

Unieke zorg bij peesletsel 
in de schouder

Patiënten die herstellen van een 
darmoperatie na dikkedarm-
kanker kregen tot voor kort 
morfine tegen de pijn. Dat leidde 
tot vervelende bijwerkingen 
zoals misselijkheid, obstipatie, 
verwardheid en kans op vallen. 
Op zoek naar een oplossing 
bedacht chirurg-oncoloog Jeroen 
Vogelaar de continue pijnstil-
katheter. Hoe het werkt? Jeroen 
Vogelaar: “Meteen na de ingreep 
plaatsen we een dun slangetje 
in de wond. Dat slangetje loopt 
naar de buikwand, waar het 
wordt aangesloten op een 
vacuüm-pompje. Dit pompje is 
zo afgesteld dat er continu een 
pijnstillend middel via de wond 
op het buikvlies komt, precies 
op de plek waar de zenuwen zich 
bevinden die voor de meeste 
pijn zorgen. Het middel, geen 
morfine, zorgt voor een verdoving
zoals je die bij de tandarts ervaart. 
Patiënten voelen daardoor weinig
pijn, zijn snel weer mobiel en 
hoeven niet in bed te blijven

liggen. Na maximaal drie dagen 
worden het slangetje en pompje 
verwijderd, heel eenvoudig. De 
patiënt kan naar huis en daar 
rustig verder werken aan een 
volledig herstel.”

“De dag erna liep ik alweer”
De 79-jarige Otto Groen uit 
Grubbenvorst ondervond aan 
den lijve de winst van de continue 
pijnstilkatheter. Hij had dikke-
darmkanker. “Hoewel het best
een pittige ingreep was, kwam

ik door die nieuwe manier van 
pijnstilling, waarbij je nauwelijks 
pijn voelt, snel weer in beweging. 
De dag erna liep ik alweer! En na 
drie dagen was ik zo goed hersteld 
dat ik naar huis mocht. Even het 
slangetje eruit halen, pompje 
loskoppelen, paar tabletjes mee 
voor als ik toch nog wat pijn zou 
ervaren, en weg was ik. Die pillen 
heb ik trouwens niet gebruikt, de 
paracetamol volstond. Thuis kon 
ik rustig verder werken aan mijn 
herstel.”

n	 Met de Zinnige Zorg Award 
 worden acties of ideeën in 
het zonnetje gezet die de zorg 
beter en simpeler maken. Uit 
ruim tweehonderd inzendingen 
werden veertien kansrijke 
initiatieven geselecteerd. De 
pijnstilkatheter die VieCuri-
chirurg Jeroen Vogelaar toepast bij 
operaties van dikkedarmkanker 
kreeg de meeste stemmen van het 
Nederlandse publiek. Uiteindelijk 
werd het initiatief  op 1 juni 2021 
bekroond met een zilveren award!

Continue pijnstilkatheter: minder pijn en sneller herstel

VieCuri-chirurg wint zilveren Zinnige Zorg Award!

VieCuri: meeste stemmen van het publiek
Oplossingen die de zorg eenvoudiger, slimmer en logischer maken, met meer aandacht voor de patiënt: 
naar dat soort ideeën is zorgverzekeraar VGZ samen met zorgverleners op zoek. Dit jaar selecteerde VGZ 
veertien initiatieven in het kader van de Zinnige Zorg Award. De vijf initiatieven met de meeste publieks-
stemmen maakten kans op een gouden, zilveren of bronzen award. VieCuri was met het idee van dokter 
Jeroen Vogelaar dit jaar het enige Limburgse ziekenhuis dat genomineerd was voor de award. Op 1 juni 
mocht hij namens zijn team de prijs in ontvangst nemen tijdens de digitale finaleavond. Het publiek 
stemde massaal op het idee: VieCuri ontving van alle veertien nominaties de meeste stemmen van het 
publiek! De vakjury bekroonde  de innovatie uiteindelijk met een zilveren award. De geldprijs die hieraan is 
gekoppeld, wordt besteed aan het verder brengen van de zorgvernieuwing. Jeroen Vogelaar: “Het is een 
geweldige waardering voor dit mooie initiatief! Er hebben waanzinnig veel mensen gestemd en de reacties 
waren enthousiast en hartverwarmend. Het is absoluut een teamprestatie van de chirurgie, de anesthesie, 
het pijnteam en de apotheek. De grootste winnaar is wat mij betreft de patiënt!”

“Mijn schouder kon ik 
na een paar maanden 
weer normaal gebruiken’’

“Na drie dagen 
was ik zo goed 
hersteld dat ik 
naar huis mocht”

Otto Groen is zo goed als hersteld van zijn operatie aan de dikke darm. De tumor is met 
succes verwijderd, hij is helemaal ‘schoon’.

VieCuri-chirurg Jeroen werd verrast door Elly Roos 
-Swarthoff van PAJUNK met een prachtige bos bloemen. 
Als leverancier van de ‘continue pijnstilkatheter’ zijn zij 
natuurlijk ook apetrots!
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De corona-nazorgpoli werd in 
juli 2020 opgericht, direct na de 
eerste golf. Longarts Roel van 
Zeeland: “De poliklinische 
patiënten die doorverwezen 
worden door de huisarts, zien we 
meestal maar één keer. Dan kijken 
we wat nodig is om hun herstel te 
bespoedigen. De mensen die wel 
in het ziekenhuis lagen, zien we 
na drie maanden voor de eerste 
keer terug en na één jaar voor de 
controle. We maken de eerste keer 
een CT-scan en hartfilmpje, doen 
bloedonderzoek en checken de 
longfunctie. Samen met de internist 
bekijken we of er sprake is van 
restklachten. Ons belangrijkste 
doel is om eventuele lange termijn 
schade in kaart te brengen en te 
behandelen. Bij de jaarcontrole 
doen we zo nodig een CT-scan en 
longfunctietest, iedereen krijgt 
sowieso een hartfilmpje en bloed-
onderzoek.”

Grotendeels herstel
Nu de eerste patiënten hun 
jaarcontrole hebben gehad, kan 
longarts Van Zeeland voorzichtige 
conclusies trekken. “We zien dat 
veel mensen na drie maanden 
nog klachten hebben, maar dat 
de meesten na een jaar groten-

deels zijn hersteld en geen rest-
schade aan de longen hebben. 
Er zijn meestal nog maar 
minimale littekens op de longen 
zichtbaar. Na een jaar worden 
vaak alleen nog de meest zieke 
patiënten, die op de IC lagen, 
belemmerd in hun dagelijkse 
leven.” Ook mentaal gaat het met 
de meeste mensen na een jaar 
weer beter. “Vaak zijn het de 
mensen die een IC-opname 
hebben meegemaakt die nog 
psychische klachten hebben, 
wat natuurlijk ook een heftige 
ervaring is.”

Revalidatie
Over het algemeen is Van 
Zeeland positief, hoewel er ook 
een groep patiënten te maken 
heeft met lang aanhoudende 
klachten zoals conditie- en 
krachtverlies en vermoeidheid. 
Ondanks dat ze geen long-
schade hebben en vaak al fysio-
therapie krijgen, komen ze 
maar niet vooruit. In ons multi-
disciplinaire overleg kijken 
we dan of revalidatie nodig is, 
waarbij de patiënt wordt begeleid 
door een team dat onder meer 
bestaat uit de revalidatiearts, 
ergotherapeut en diëtist.”

n	 Wie in het ziekenhuis is opgenomen met corona, gaat naar de 
 corona-nazorgpoli van VieCuri. Ook coronapatiënten die niet 
werden opgenomen maar toch lang restklachten blijven houden, 
kunnen via de huisarts doorverwezen worden naar deze speciale 
nazorgpoli. Inmiddels hebben de eerste patiënten hun jaarcontrole 
achter de rug.

Tot nu toe zijn er 1200 mensen met corona opgenomen geweest in 
VieCuri. Daarnaast zijn via de huisarts nog eens 200 patiënten door-
verwezen naar de corona-nazorgpoli. Tot de laatste coronapatiënt 
zijn jaarcontrole heeft gehad, blijft de nazorgpoli zeker bestaan. 

“Ik voel me een geluksvogel”

“Het gaat inmiddels heel goed met mij! Ik ben dolgelukkig met wat 
ik nu kan en doe. Bij de jaarcontrole bleek dat mijn longfunctie van 
41 naar 75 procent is gegaan. Ik heb de arts direct gevraagd of we 
samen een terrasje zouden gaan pakken!”, lacht meneer Naus. 

Dikke pluim
Meneer Naus voelt zich een stuk energieker. “Thuis pak ik de 
klusjes weer op die ik voorheen ook altijd deed. Ik kan zelfs weer 
twee uur op een ladder staan. De kracht in de armen komt 
duidelijk terug dankzij de goede begeleiding van fysiotherapeut 
Gerard van Fysiomotion. En iedere maandagmorgen loop ik 
zeker vijf kilometer. Ik voel me een geluksvogel. De woorden 
‘samen zijn’ hebben voor mij en mijn vrouw een andere 
betekenis gekregen. Over een paar maanden zijn we 54 jaar 
getrouwd en we hopen er een speciale dag van te maken!” 
Tot slot wil de ex-coronapatiënt een dikke pluim uitdelen aan 
de VieCuri-medewerkers. “Hoe ik verzorgd en zelfs verwend 
ben geworden toen ik in het ziekenhuis lag, dat is geweldig. 
Dat positieve gevoel kreeg ik ook weer op de nazorgpoli: 
ik ben er geen keer met tegenzin naartoe gegaan.”

n	 Na negen weken IC en veertig dagen coma wist de nu 76-jarige Henk Naus in de loop van 2020 op te 
 krabbelen van een corona-infectie. Onlangs ging hij voor zijn jaarcontrole naar de nazorgpoli.

Ex-coronapatiënt Henk Naus na de jaarcontrole:

“Corona heeft een maatschappelijk 
grote impact op ons allemaal. 
Dat zien we terug in het aantal 
donaties”, vertelt Ruud Stikkelbroeck 
namens VieCuri. “Opvallend 
is dat er uit veel verschillende 
hoeken wordt bijgedragen. Van 
particulieren en ondernemers-
clubs tot bedrijven en overheden. 
De bedragen variëren van een 
euro tot vele duizenden. Onlangs 
nog werd een projectaanvraag 
bij het Innovatiefonds Regio 
Noord-Limburg gehonoreerd. 
Dankzij deze steun kunnen we 
een onderzoeker-promovendus 
financieren die zich specifiek 
bezighoudt met COVID-19-
onderzoek.”

Interessante gegevens
Al vroeg in de pandemie begon 
VieCuri met het bijhouden 
van gegevens over opgenomen 
coronapatiënten. Door de 
uitgebreide gegevensbank, 

kunnen artsen en wetenschappers 
nu beter voorspellen welke 
patiënten hoogstwaarschijnlijk 
op de Intensive care terecht 
komen. Het onderzoek is ook 
essentieel voor betere nazorg. 
“Op de nazorgpoli worden ex-
coronapatiënten begeleid. 
Er wordt gekeken of ze hun 
dagelijkse leven weer kunnen 
oppakken, of ze langdurige 
klachten ondervinden en welke 
therapie van invloed kan zijn. 
Ook dit onderzoek wordt via 
het fonds gefinancierd.”

Dichtbij huis
VieCuri voert tal van corona-
gerelateerde onderzoeken uit;
zelfstandig, maar ook samen 
met universiteiten en andere 
ziekenhuizen op landelijk en 
internationaal vlak. “We leren 
van elkaar. Dat kan én moet 
omdat we te maken hebben 
met een wereldwijd probleem. 

En als we het dicht bijhuis 
houden: de bevolking van 
Noord-Limburg is er ook 
mee gebaat. De waardevolle 
inzichten worden direct 
toegepast bij de coronazorg!’’

VieCuri doet onderzoek dankzij donaties Coronafonds 
n	 Hoe meer we weten over het coronavirus en het verloop van de 
 ziekte na besmetting, hoe beter de behandeling en nazorg 
ervan. Daarom richtte VieCuri het Coronafonds op. Dankzij de vele 
donaties vindt nu volop wetenschappelijk onderzoek plaats.

Ook bijdragen?
Alle beetjes helpen ook nu 
nog! Iedereen kan doneren 
aan het VieCuri
Coronafonds via 
www.viecuri.nl/
coronafonds.

Meer lezen over de 
(corona)onderzoeken 
die VieCuri doet? Kijk 
op: www.viecuri.nl/
wetenschap

“De meesten zijn na een jaar 
grotendeels hersteld en hebben 
geen restschade aan de longen’’

Corona-nazorgpoli 
ziet al meer dan 
1000 ex-patiënten

Meneer Naus: 
“Over een paar maanden 
zijn Mariet en ik 54 jaar 

getrouwd en we hopen er 
een speciale dag van te 

maken!”
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Van fysiek naar telefonisch
Door de coronapandemie werden 
veel fysieke afspraken omgezet 
naar telefonische afspraken. 
Uit onderzoek blijkt dat het 
merendeel van de patiënten hier 
begrip voor heeft, maar dat ze het 
persoonlijke contact erg missen. 
Het feit dat arts en patiënt elkaar 
niet in de ogen kunnen kijken, 
wordt ervaren als een groot gemis. 
Het belang van de mogelijkheid tot 
beeldbellen neemt toe. VieCuri 
onderzoekt of een afspraak via 

beeldbellen oplossing biedt 
en hoe een beeldbelafspraak 
veilig kan worden ingezet.

Advies door Cliëntenraad
De uitkomsten van het 
Patiëntenpanel worden gedeeld 
met de Clientenraad. Deze raad 
vertegenwoordigt de belangen 
van de patiënt en heeft overleg 
met de Raad van Bestuur en 
medewerkers van VieCuri. 
Voorzitter Huub Selen: 
“De uitkomsten van de panel-
onderzoeken nemen we zeer 
serieus en gebruiken wij in ons 
advies aan de Raad van Bestuur. 
Als panellid levert u dan ook 
een belangrijke bijdrage aan de 
verbetering van onze zorg en 
dienstverlening.” 

n	 Dankzij het VieCuri Patiëntenpanel weten we wat er leeft onder 
 onze patiënten. Als panellid ontvangt u meerdere keren per jaar 
een emailuitnodiging met een online vragenlijst waarin we vragen uw 
ervaringen over de zorg en dienstverlening met ons te delen. Na de 
eerste en tweede coronagolf vroegen wij onze panelleden naar hun 
ervaringen met VieCuri in tijden van corona. Hieruit komt duidelijk naar 
voren dat patiënten het persoonlijke contact met hun arts erg missen. 

Hoe ervaren patiënten 
VieCuri in coronatijd?

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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Coronapatiënten die stabiel zijn 
maar wel nog zuurstof nodig 
hebben, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden eerder naar huis 
dankzij het thuismonitoring-
systeem. Projectleider Marion van 
den Broek: “In Nederland maken 
diverse ziekenhuizen inmiddels 
gebruik van het systeem. Wij zijn 
er in februari mee begonnen. 
Inmiddels gebruiken patiënten 
van dertig tot zeventig jaar de app 
en zijn er al 22 mensen hierdoor 
eerder uit het ziekenhuis ontslagen. 
De winst is duidelijk: ze kunnen 
enkele dagen eerder naar huis en 
herstellen vaak beter in hun eigen 
omgeving. Tegelijk komt er ook 

eerder een bed vrij in het zieken-
huis voor nieuwe patiënten.”

“Thuis zelf dag indelen”
Eén van de patiënten is de 68-
jarige Math Mennen uit Roggel. 
Hij testte maandag 19 april jongst-
leden positief. In de loop van de 
week verslechterde zijn situatie. 
Op vrijdag werd hij opgenomen in 
VieCuri met nog maar 56 procent 
zuurstof in het bloed. “Ik kwam 
op de IC terecht maar hoefde 
gelukkig niet in slaap te worden 
gebracht. In het ziekenhuis ging 
het langzaam maar zeker beter”, 
vertelt hij. Op 6 mei mocht meneer 
Mennen naar huis dankzij het 
thuismonitoringssyssteem: 
wat hem betreft een perfecte 
oplossing. “Op de afdeling kon 
ik op een gegeven moment al 
zelfstandig douchen. Natuurlijk 
wilde ik zo snel mogelijk naar 
huis, ook al had ik nog zuurstof 
nodig. Thuis ben ik meer op mijn 
gemak en kan ik mijn dag zelf 
indelen.”

“Super fijn”
Drie keer per dag meet meneer 
Mennen onder andere zijn hart-
slag, temperatuur en zuurstof-
gehalte met een saturatiemeter 
van het ziekenhuis. “Het werkt 
super fijn, ik doe het helemaal 
zelfstandig. De gegevens vul ik 
in de app in en worden in het 
ziekenhuis door de longverpleeg-
kundige gecheckt. Wijken de 
waarden af, dan belt ze direct. 

Daarnaast heb ik een noodnummer
 van het ziekenhuis dat ik 24/7 
kan bellen. Is mijn vraag niet 
dringend, dan stel ik die via de 
app.” Inmiddels wordt de zuur-
stof thuis afgebouwd. “Ik heb bij 
inspanning nog maar één liter 
nodig, het gaat steeds beter. De 
begeleiding van het ziekenhuis 
is heel goed bij het afbouwen.”

Zuurstof afbouwen
Ook longverpleegkundige Janine 
Hendrikx is tevreden met de werk-

wijze. “We bieden de mogelijkheid 
als we denken dat de patiënt het 
kan én een mantelzorger mee kan 
kijken. Samen installeren we 
de app en leg ik uit hoe het 
werkt. Ook krijgt de patiënt een 
saturatiemeter mee om thuis 
het zuurstofgehalte te meten. Als 
ik de ochtend na het ontslag bel, 
zeggen veel patiënten dat ze zo 
lekker hebben geslapen in hun 
eigen bed.” De longverpleegkundige 
volgt de gezondheidstoestand 
van de thuispatiënten nauwgezet.

 “Als ik aan de waarden merk dat 
het slechter gaat, bel ik direct. 
Bij twijfel overleg ik met de 
longarts of de patiënt toch naar 
het ziekenhuis moet voor extra 
controle.” Blijft een patiënt 
stabiel, dan wordt stap voor stap 
de zuurstof afgebouwd. “Dit is 
echt de toekomst, want thuis 
herstel je toch fijner.” 

De thuismonitoring app is 
ontwikkeld door digitale partner 
Luscii.

n	 Coronapatiënten kunnen sinds half februari de laatste fase van 
 hun herstel thuis doorlopen dankzij de inzet van thuismonitoring. 
Via een app op hun telefoon of tablet geven ze hun gezondheidstoestand 
drie keer per dag door aan de longverpleegkundige. Ze worden nauw-
gezet in de gaten gehouden door het ziekenhuis, maar kunnen in hun 
vertrouwde omgeving zijn. 

Coronapatiënten sneller naar huis dankzij thuismonitoring 

Ook meedoen?
Goede zorg leveren kan alleen als je weet wat er onder patiënten 
leeft. Hoe meer mensen zich aansluiten bij het VieCuri Patiënten-
panel, des te betrouwbaarder de uitkomsten die ingezet worden 
voor de verbetering van de dienstverlening. Deelname is geheel 
vrijblijvend en u bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u deelneemt. 
Tevens worden de uitkomsten aan u teruggekoppeld. Aanmelden? 
Kijk op www.viecuri.nl/patientenpanel voor meer informatie.

Math Mennen:   
“De begeleiding van
het ziekenhuis is heel 
goed bij het afbouwen 

van zuurstof”

Voorzitter Cliëntenraad Huub Selen: 
“De uitkomsten van de panel-
onderzoeken nemen we zeer serieus 
en gebruiken wij in ons advies aan de 
Raad van Bestuur van VieCuri.”

“Dit is echt de 
toekomst, want
thuis herstel je 

toch fijner”

Saturatiemeter

www.viecuri.nl/patientenpanel
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“Voorheen mochten moeders 
aangesloten aan een CTG 
feitelijk wel uit bed, maar kon-
den door alle draden eigenlijk 
geen kant op”, begint VieCuri-
gynaecoloog Anika Dam. De 
CTG meet de hartslag van de 
baby én de moeder en meet de 
weeën-activiteit. “Sinds kort 
hebben we in het Geboorte-
centrum vijf draadloze CTG’s. 

Voor de moeder zelf is het heel 
fijn dat ze nu vrij kan bewegen. 
Ook kan ze tussendoor naar het 
toilet of zelfs douchen of in bad, 
want het apparaat is water-
bestendig.”

Beter ontspannen
Ook verloskundige Lizzie Tania 
Caballero Vega ziet alleen maar 
voordelen. “Ik merk dat vrouwen 
beter ontspannen omdat ze 
meer mogelijkheden hebben om te 
bewegen tijdens de bevalling. Dan 
kan de ontsluiting sneller gaan.” 

Pijnstillend
Het comfort is niet de enige winst 
van het draadloze CTG-apparaat, 
vertelt gynaecoloog Dam. 
“Douchen werkt vaak pijnstillend 
waardoor mensen minder 
behoefte hebben aan medische 
pijnstilling.” Volgens Dam is de 
draadloze CTG ook nog veiliger. 
“De gegevens kunnen op afstand 

door het hele team bewaakt 
worden, dus ook als mensen 
op de recovery liggen na een 
ruggenprik of tot het laatste 
moment van een keizersnede.”

“Je kan ermee douchen”
De 27-jarige Cynthia Lutgens 
uit Venlo beviel op 26 mei van 
haar tweede kindje: Jayden. Ze 
merkte direct de voordelen van 
het draadloze CTG-apparaat. 
“Je kan ermee douchen en naar 
de wc. Omdat je nergens aan 
verbonden bent, hoef je nergens 
naar te kijken, dat is heel fijn. 
Door het apparaat werd het 
kindje in de gaten gehouden 
en mijn weeën en harde buiken 
geregistreerd. Ik ben de hele dag 
aangesloten geweest aan de CTG 
en heb er totaal geen hinder van 
ervaren.”
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Wie een afweerstoornis of auto-
immuunziekte heeft, kan het 
medicijn immunoglobulinen 
toegediend krijgen via een infuus. 
Verpleegkundige Will Peeters: 
“In de praktijk betekent het dat 
deze patiënten eens in de drie 
of vier weken urenlang in het 
ziekenhuis zitten. Mensen met 
een afweerstoornis moeten dit 
hun leven lang doen. Je kunt je 
voorstellen dat deze ‘ziekenhuis-
dagen’ een enorme impact hebben 
op iemands vrijheid. In 2016 zijn 
we daarom begonnen met een 
pilot waarbij zes patiënten thuis 
worden behandeld.”

“Het kost minder tijd”
VieCuri brengt daarmee de zorg 
die normaal in het ziekenhuis 
wordt gegeven bij patiënten 
thuis, of eventueel op het werk- 
of revalidatieadres. Dat heeft vele 
voordelen, aldus de verpleeg-
kundige. “Mensen hoeven niet 
naar het ziekenhuis te reizen, 
het kost hen minder tijd én ze 
kunnen in hun eigen omgeving 
blijven. Neem mevrouw Manders; 

zij krijgt al jaren een infusie met 
immuunglobuline. Ze kwam 
daarvoor eerst naar de dag-
behandeling, maar omdat ze slecht 
ziet moest ze voor het vervoer 
naar het ziekenhuis altijd andere 
mensen vragen. De zorg aan huis 
is voor haar een uitkomst.”

In eigen omgeving
De 53-jarige Miranda Manders uit 
Horst aan de Maas is ontzettend 
blij thuis het infuus te krijgen. 
“Ik heb een auto-immuunziekte 
en moet levenslang de medicatie 
toegediend krijgen. Vanaf 
november 2011 ging ik daarvoor 
naar het ziekenhuis; eerst eens 
in de vier weken, toen eens per 
drie weken en tot slot iedere twee 
weken. De behandeling duurde 
dan van tien uur ’s ochtends tot 
drie uur ’s middags. Omdat ik 
door mijn ziekte niet meer goed 
zie, moest ik steeds iemand 
vragen om mij brengen en op te 
halen. Nu ik de behandeling thuis 
krijg, scheelt dat enorm! Ik hoef 
niet meer op de klok te kijken en 
ben in mijn eigen omgeving.”

Zelf afkoppelen 
De verpleegkundige doet de 
medische handeling, zoals het 
aan- en afkoppelen van het 
infuus. Binnenkort wordt een 
nieuwe stap gezet in deze werk-
wijze, en krijgen patiënten die dit 
kunnen, de mogelijkheid om het 
afkoppelen van het infuus zelf te 
verzorgen. Op dat moment hoeft 
de verpleegkundige niet meer de 
hele looptijd van het infuus bij 
de patiënt te blijven en neemt de 
patiënt de regie over. Will Peeters: 
“Omdat mevrouw Manders slecht 
ziet, kan zij niet zelf het infuus of 
de pomp bedienen en blijven we 
er wel continu bij.” De tijd dat het 
infuus loopt, verschilt per patiënt 
van anderhalf tot zo’n vier uur 
maximaal. “Omdat het medicijn 
sterker is geworden, is de inloop-
tijd recent met de helft afgenomen. 
Dat is pure tijdswinst.”

Vertrouwelijk
Inmiddels hebben verpleegkundige 
Will Peeters en Miranda Manders 
een hechte band. “Eigenlijk 
hadden we die al, want mevrouw 
Manders kwam al heel lang op de 
afdeling. Maar kom je bij iemand 
thuis, dan is het toch anders en 
wordt het snel heel vertrouwelijk”, 
aldus de verpleegkundige. Ook 
mevrouw Manders ervaart de 
hechte band. “Er komen afwisselend 
vijf verschillende verpleegkundigen, 
die kende ik al jaren vanuit het 
ziekenhuis. Daardoor kwam er 
geen vreemde in huis. We hebben 
altijd genoeg te vertellen! Ik zie 
ze eigenlijk ook niet meer als 
verpleegkundigen. Het zijn 
geweldige kennissen geworden.”

Service voor andere patiënten
In de toekomst wordt het aantal 
patiënten dat gebruik kan maken 
van deze zorg aan huis uitgebreid. 
Will Peeters: “Dan zullen we ook 
andere patiënten die een ander 
medicijn via het infuus krijgen, 
deze service gaan bieden.”

Niet meer in VieCuri maar thuis een infuusbehandeling: 

“De verpleegkundige is nu een 
goede kennis die op bezoek komt”
n	 Steeds meer zorg kan verplaatst worden van het ziekenhuis naar 
 thuis. Handig, want dan hoeft de patiënt niet te reizen en vindt 
de behandeling in de vertrouwde omgeving plaats. Sinds 2016 wordt 
er bijvoorbeeld voor bepaalde patiënten van de afdeling Neurologie 
zorg aan huis geboden. Binnenkort krijgt de patiënt daarin nog meer 
zelf de regie. Verpleegkundige Will Peeters en patiënte Miranda 
Manders vertellen over hun ervaringen.

“Draadloos CTG-apparaat 
heeft alleen maar voordelen”

Speciaal menopauze spreekuur:

“Overgangsklachten 
zijn bespreekbaar 
én behandelbaar” 
n	 Ongeveer 75 procent van de vrouwen krijgt te maken met 
 overgangsklachten. Zijn die klachten heftig of raakt een vrouw 
op jonge leeftijd in de overgang, dan is het raadzaam om advies in 
te winnen via het speciale menopauze spreekuur dat VieCuri in het 
leven riep. 

“Door hormoontherapie 
knapte ik snel op”

“Ik slikte de pil continu door op advies van de neuroloog, 
omdat ik al jaren veel last van migraine had. Toch besloot ik 
vorig voorjaar te stoppen, omdat ik het niet zag zitten om de 
pil tot mijn zestigste te blijven slikken. Nou, dat heb ik geweten! 
Ik had weer veel migraine, maar ook opvliegers en pijn in mijn 
hele lijf. Zo wilde ik niet jaren doorsukkelen. Ik verdiepte me 
in het onderwerp en vroeg de huisarts om een doorverwijzing 
naar de gynaecoloog.” 

De voorgeschreven hormoontherapie blijkt een succes: “Al heel 
snel voelde ik me niet meer zo’n vaatdoek en knapte ik flink op. 
Inmiddels slik ik de medicijnen nu bijna een jaar. Over een tijd 
ga ik terug naar de VieCuri-gynaecoloog en bespreken we een 
afbouwschema. Zo kan mijn lichaam stap voor stap wennen 
aan minder hormonen.”

n	 Toen de 54-jarige Gini Peters uit Venlo vorig jaar stopte 
 met de pil, begonnen haar overgangsklachten. Gini besloot 
hier niet jaren mee te worstelen. Inmiddels zijn de klachten 
dankzij hormoontherapie goed onder controle.

n	 Wie in het Geboortecentrum bevalt met een medische indicatie,  
 wordt eigenlijk altijd aangesloten op een CTG-apparaat dat 
moeder en baby in de gaten houdt. Sinds kort is dit apparaat draadloos. 
Hierdoor kan de moeder meer bewegen waardoor ze minder pijn en 
meer ontspanning ervaart. 

Cynthia 
Lutgens

Anika 
Dam 

Verpleegkundige Will Peeters (links) en Miranda Manders (rechts) hebben inmiddels een 
hechte band. 

Gynaecoloog Frouke Notten: “Vrouwen 
hoeven niet met overgangsklachten rond 
te blijven lopen!”

De menopauze, ook wel 
overgang genoemd, is de laatste 
menstruatie van de vrouw. “Als 
een vrouw een jaar niet meer 
heeft gemenstrueerd, dan 
weet je achteraf dat dit de 
menopauze is. Hormonaal 
verandert er in die periode veel 
omdat de eierstokken niet meer 
actief zijn en het vrouwelijk 
hormoon oestrogeen niet meer 
wordt aangemaakt”, aldus 
gynaecoloog Frouke Notten. 

Klassieke klachten
Overgangsklachten variëren 
per persoon van heel mild tot 
vrij heftig. “Klassieke klachten 
zijn onder meer opvliegers, 
slechter slapen, hartkloppingen 
en stemmingswisselingen. 
Sommige vrouwen ervaren ook 
stijfheid in de gewrichten. Door 
het oestrogeentekort ontstaat 
in de jaren na de menopauze 
botontkalking. Ook kunnen de 
wanden van de vagina en de 
blaas dunner worden, wat zorgt 
voor droogheid van de vagina. 
Dit kan leiden tot pijn bij het 
vrijen en een grotere kans op 
blaasontsteking. Ook hebben 
vrouwen na de menopauze 
meer kans op hart- en vaat-
problemen.” Gemiddeld duren 
overgangsklachten vier tot tien 
jaar. “Maar door de stijgende 
levensverwachting kampen 
vrouwen tegenwoordig een 
langer deel van hun leven met 
de (lange termijn-)klachten van 
de menopauze. Vrouwen die 
veel last hebben of jong, tussen 
de 40 en 45 jaar, in de overgang 
komen, helpen we daarom nu 
structureel via het menopauze 
spreekuur. De huisarts kan 
patiënten doorverwijzen naar 
dit spreekuur.”

Therapie met veel
gezondheidswinst
Een mogelijke behandeling van 
ernstige menopauzeklachten is 
hormoontherapie. De laatste 
twee decennia werd de therapie
niet veel voorgeschreven 
vanwege mogelijke ernstige 
bijwerkingen. “Onterecht, blijkt 
nu”, stelt Notten. “Na zorgvuldige 
wetenschappelijke studies blijkt 
nu dat hormoontherapie in veel 
gevallen heel veilig is. En dat het 
zelfs gezondheidswinst oplevert 
als vrouwen de therapie direct 
na de menopauze ondergaan.” 
Overigens is hormoontherapie 
niet de enige oplossing, 
benadrukt de gynaecoloog. “Er 
zijn alternatieve behandelingen. 
En indien nodig verwijzen we 
door naar andere VieCuri-
specialisten. Vrouwen hoeven 
niet met deze klachten rond te 
blijven lopen!”

Bij de behandeling van ernstige overgangsklachten zijn 
diverse VieCuri-specialisten betrokken, zoals de internist en 
de psycholoog/seksuoloog. Lees er meer over in het uitgebreide 
artikel op www.viecuri.nl/gynaecologie

Geboortezorg
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Bij mensen die last hebben van 
hartfalen is de pompkracht van 
de hartspier onvoldoende. Het 
lichaam krijgt te weinig zuurstof, 
en dat levert tal van problemen 
op. Zo zijn mensen met hartfalen 
vaak erg vermoeid en houden 
ze vocht vast. Het is een ernstige 
aandoening: wel te behandelen, 
maar zelden te genezen. “Het 
aantal mensen met hartfalen zal 
de komende jaren verdubbelen”, 
stelt cardioloog Wilfred Heesen. 
“Dat komt niet alleen door de 
vergrijzing, maar ook omdat 
mensen steeds vaker een hart-
infarct overleven. Het betekent 
dat we met hetzelfde aantal zorg-

medewerkers straks veel meer 
mensen moeten helpen.”

Meetapparatuur thuis
De Hartfalenpoli ondersteunt de 
cardiologen en gespecialiseerde 
verpleegkundigen al tien jaar. 
Sinds kort wordt de thuiszorg 
ook ingeschakeld. Daarnaast 
zet VieCuri een slimme, digitale 
oplossing in: de SanaCoach 
Hartfalen. Het programma wordt 
op een tablet geïnstalleerd en 
de patiënt kan thuis, net als de 
eventuele mantelzorger, veel 
meer te weten komen over zijn 
aandoening. Een avatar, ofwel 
een virtueel persoon, praat tegen 

de patiënt. En mensen kunnen 
via het programma vragen 
stellen aan de hartfalenverpleeg-
kundige. Ook krijgt de patiënt 
meetapparatuur van het zieken-
huis: een bloeddrukmeter en 
weegschaal, gekoppeld aan 
een tablet. Heesen: “Dit zorg-
programma is het verbindende 
element tussen het ziekenhuis, 
de thuiszorg en op termijn ook de 
huisarts.” De thuiszorg kan waar 
nodig mensen wegwijs maken 
in het programma, waardoor 
patiënten niet alleen thuis-
metingen kunnen doen, maar 
ook leren wat ze zelf kunnen 
doen om hun hartfalen onder 

controle te houden. “Hierdoor 
behoudt de patiënt zelf de regie.”

Minder opnames
De patiënt hoeft door deze netwerk-
zorg en de inzet van de SanaCoach 
minder vaak naar het ziekenhuis 
voor een controle. Het streven 
is ook dat mensen minder vaak 
opgenomen hoeven worden, of 
eerder naar huis kunnen. “We 
signaleren eerder dat er iets mis 
is en kunnen dan tijdig ingrijpen. 

Neem als voorbeeld plotselinge 
gewichtstoename. Dat kan duiden 
op een vochtophoping in het 
lichaam, een slecht teken. Omdat 
alle gegevens iedere week bij ons 
binnen komen, kunnen we nog 
voordat iemand zelf merkt dat er 
iets mis is, signaleren dat we actie 
moeten ondernemen. Het systeem 
is zo slim, dat we niet vaak valse 
meldingen krijgen. Zo ontstaat 
er ook voor de patiënt geen 
onnodige onrust.” De hartfalen-

verpleegkundige, thuiszorg en op 
termijn de huisartsen, kunnen alle 
informatie via SanaCoach inzien. 
“Zo ontstaat een kort lijntje. Als 
de thuiszorg bijvoorbeeld merkt 
dat de patiënt aanmerkelijk 
benauwder is geworden, kan er 
snel contact worden gelegd met 
het ziekenhuis. En natuurlijk 
geldt dat als er ernstige klachten 
optreden, mensen ook zelf altijd 
kunnen bellen! De SanaCoach is 
alleen een extra vangnet om de 
zorg nog beter te maken.”

Ernst klacht snel inschatten
Door de nieuwe werkwijze wordt 
vooral voorkomen dat mensen 
met milde klachten naar het 
ziekenhuis moeten. Cardioloog 
Heesen: “Als voorheen een hart-
falenpatiënt belde dat hij duizelig 
was, wilden we toch wat metingen 
doen in het ziekenhuis. Nu kunnen 
deze thuis plaatsvinden. Zo kunnen 
we op afstand de medicijnen 
aanpassen als dat nodig is en dat 
ook weer controleren daarna.” 
De SanaCoach voor mensen met 
hartfalen is versneld ingevoerd in 
coronatijd. “Op dat moment heel 
belangrijk om niet onnodig naar 
het ziekenhuis te hoeven komen. 
We zetten deze werkwijze door 
om mensen zo goed mogelijk, of 
zelfs beter, thuis te kunnen blijven 
controleren.” 

Regio bundelt zorg en zet eHealth-toepassing in: 

Hartfalen? Virtuele SanaCoach 
houdt patiënt thuis in de gaten 
n	 De komende vijftien jaar zal het aantal mensen met hartfalen verdubbelen. Om al die patiënten adequaat 
 te helpen, moet de zorg anders worden georganiseerd. VieCuri is daar op diverse fronten mee bezig: 
door ketenzorg in de regio én de inzet van een bijzondere eHealth-toepassing.

Benieuwd naar wat de hartfalenverpleegkundige van de werkwijze 
vindt? En een interview lezen met de bedenker van de SanaCoach? 
Het uitgebreide verhaal vindt u op www.viecuri.nl/cardiologie

In de beginjaren van zijn 
chronische aandoening moest 
meneer Megens regelmatig naar 
het ziekenhuis en was hij soms 
erg vermoeid. “Inmiddels gaat 
het een stuk beter met mij, en heb 
ik minder klachten. Ik slik wel 
veel medicatie voor mijn hart 
en voor andere aandoeningen, 
zoals diabetes. Daardoor heb 
ik bijwerkingen. En sommige 
medicijnen reageren op elkaar, 
waardoor ik klachten kreeg zoals 
duizeligheid. Door de nieuwe 
werkwijze in de vorm van de 
SanaCoach, hoef ik minder vaak 
naar het ziekenhuis terwijl ik 
toch al mijn vragen kwijt kan. 
Mijn gezondheid wordt goed in 
de gaten gehouden.”

Uitkomst
Meneer Megens vindt het 
vooral fijn dat hij niet voor 
een kleinigheidje naar VieCuri 
hoeft. “Vroeger moest ik naar 
het ziekenhuis om alleen maar

te horen dat een uitslag goed 
was. Het scheelt veel tijd dat 
zoiets nu digitaal kan. Kijk, als er 
echt iets mis is, moet je toch naar 
het ziekenhuis. Gezondheid gaat 
voor alles. Maar als blijkt dat een 
uitslag goed is, hoef ik dankzij 
niet onnodig veertig kilometer 
naar VieCuri te rijden. Dat is een 
uitkomst.”

“Geen echt mens”
De tablet kreeg meneer Megens 
via de Hartfalenpoli. Naar eigen 
zeggen is hij geen ‘computer-
nerd’. “Maar zelfs ik had er niet 
veel problemen mee om het 
programma te leren. Mijn zoon 
heeft het me uitgelegd, en ik 
kan het nu geheel zelfstandig.” 
De avatar is een computerfiguur. 
“Het is geen echt mens, maar 
ik vind dat niet erg. Ik mis het 
contact met een echte zorg-
verlener niet. En als ik dat wel 
zou willen, kan ik altijd contact 
opnemen met de hartfalenpoli.”

Waarschuwing
Via het programma vult meneer 
Megens elke maandag zijn 
algehele gezondheidstoestand, 
bloeddruk en hartslag in. “De 
vragen die gesteld worden, 
variëren van: ‘hoe is het met de 
kortademigheid en waren de 
voeten of benen dikker dan 
normaal?’ tot: ‘voelde u zich de 
afgelopen dagen moe of zonder 
energie? Bent u angstig of bezorgd 
over uw hartfalen?’. De onder- en 
bovendruk wordt gemeten en je 
krijgt een terugkoppeling of het 
goed is of niet. Aan het eind van 
het programma kun je ook vragen 
stellen of meer uitleg vinden over 
zaken. Ik heb geen thuiszorg nodig. 
Maar het gevoel dat er via de 
SanaCoach op mij wordt gelet, 
vind ik fijn. Een tijdje geleden was 
ik aangekomen en was er kans 
dat ik vocht vasthield; toen kreeg 
ik direct een waarschuwing en 
advies. Ik vind dat een goede zaak, 
want dan ben je zelf meer alert.”

Patiënt Giel Megens uit Grashoek:

“Alleen al het gevoel dat er 
op je wordt gelet, is heel fijn” 
n	 De 69-jarige Giel Megens uit Grashoek heeft sinds zijn vijftigste hartfalen. Inmiddels gebruikt hij de 
 digitale SanaCoach. “Ik hoef minder vaak naar het ziekenhuis, terwijl er toch op mij wordt gelet.” 

“We signaleren 
eerder dat er iets 
mis is en kunnen 

dan tijdig ingrijpen”

Via het programma vult meneer Megens elke maandag zijn algehele gezondheidstoestand, 
bloeddruk en hartslag in.

Giel Megens:
“Vroeger moest ik naar 

het ziekenhuis om alleen 
maar te horen dat een 
uitslag goed was. Het 

scheelt veel tijd dat zoiets 
nu digitaal kan.”

Cardioloog Wilfred Heesen: ‘’We signaleren eerder dat er iets mis is en kunnen dan tijdig ingrijpen.’’
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