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Sportarts Rob Eijkelenboom wil 
direct een misvatting wegnemen: 
hoewel de naam anders doet 
vermoeden, richt sportgenees-
kunde zich zeker niet uitsluitend 
op de begeleiding van top-
sporters. “Het vakgebied wordt 
langzamerhand steeds breder. 
Dat zie je ook terug in mijn 
dagelijkse werkzaamheden. 
We richten ons steeds meer op 
beweegproblemen, zowel bij 
sporters als bij niet-sporters.”

De juiste balans
Als sportarts wil Eijkelenboom
de gezondheid bevorderen en 
herstellen van mensen die sporten 
en bewegen of die hiermee willen 
starten. “Aan de ene kant hebben 
we cliënten waarbij het bewegen 
en sporten niet goed gaat, 
bijvoorbeeld door een blessure. 
Aan de andere kant zetten we 
beweging en sport juist in om de 
gezondheid te bevorderen. Het is 
algemeen bekend dat mensen 

met diabetes, hart- en vaatziekten 
en overgewicht baat hebben bij 
bewegen. Maar ook na bijvoor-
beeld een oncologiebehandeling 
is bewegen goed. Bij (chronisch) 
zieken letten we op het vinden 
van de juiste balans tussen fysieke 
belasting en belastbaarheid. Dan 
komen ook zaken aan bod als 
vermoeidheid bij sporten, of 
andere fysieke klachten tijdens 
het bewegen. Denk aan hoofdpijn 
of maagdarmproblemen.”

Preventieve onderzoeken
Op de afdeling Sportgeneeskunde 
werken twee sportartsen en drie 
assistenten. Zij werken intensief 
samen met de sportfysio-
therapeuten en -diëtisten binnen
VieCuri. Naast het begeleiden van 

mensen bij blessures, doen de 
sportartsen veel aan preventie 
middels sportmedische 
onderzoeken. Een dergelijk 
onderzoek brengt eventuele 
gezondheidsrisico’s in kaart, geeft 
de huidige conditie weer en biedt 
trainingsadvies op maat. Er is 
keuze uit zeven verschillende 
onderzoeken: van een basis 
sportmedisch onderzoek tot 
een uitgebreid sportmedisch 
onderzoek met ademgasanalyse. 
“We bieden ook een keuring voor 
zweefvliegers die ze wettelijk 
verplicht zijn om te volgen, 
maar doen ook keuringen voor 
studenten die een sportopleiding 
willen gaan volgen.”

 Lees verder op pagina 2

Sportgeneeskunde VieCuri:

n Sportgeneeskunde VieCuri is hét centrum voor sportmedische 
 zorg in Noord- en Midden-Limburg. Het centrum, dat in het 
ziekenhuis in Venlo is gevestigd, is er voor iedereen die de beste 
behandeling wil bij een sportblessure, maar ook voor mensen die 
verantwoord en gezonder willen (beginnen met) bewegen of hun 
sportieve prestaties willen verbeteren. 

‘Het gaat om de balans tussen belasting en
belastbaarheid’

‘Gezondheid bevorderen 
en herstellen van mensen 
die sporten en bewegen’

‘Gezondheid bevorderen 
en herstellen van mensen 
die sporten en bewegen’
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Sportmedische keuringen
De sportmedische keuringen 
worden ook aangevraagd door 
mensen die intensief sporten. Zij 
willen vaak weten of ze verstandig 
en verantwoord trainen. “Aan de 
hand van een inspanningstest en 
op basis van hun trainingsdoelen, 
kunnen we een advies op maat 
geven. We kijken ook naar het 
bewegingsapparaat en beoordelen 
of het verantwoord is voor deze 
persoon om op dit niveau te 
sporten. Daarnaast geven we tips 
welke ondersteunende trainingen 
iemand kan volgen, zoals kracht-
training of stabiliteitsoefeningen.”

Hart en longen gezond?
Naast de sporters en mensen 
die regelmatig bewegen, zijn de 
sportmedische keuringen zeker 
ook bedoeld voor mensen die 
juist willen beginnen met sporten 
of bewegen. “Als je nog nooit hebt 
gesport en de huisarts aanraadt 
te gaan bewegen, bijvoorbeeld 
omdat er sprake is van over-
gewicht of een hoge bloeddruk, 
is een sportkeuring met een 

maximale inspanningstest heel 
nuttig voor het beoordelen van de 
belastbaarheid van het hart. Soms 
ontdek je daarbij afwijkingen, 
die een aanvullende beoordeling 
door de cardioloog nodig maken. 
Daarnaast is een inspanningstest 
een goed uitgangspunt voor een 
trainingsprogramma. Ook letten 
we erop hoe iemand beweegt. 
Je kunt wel van plan zijn om te 
gaan hardlopen, maar als je heel 
erg door je voeten zakt tijdens 
het rennen, is het van belang om 
eerst stabiliteit en spierkracht op 
te bouwen.”

Samenwerking orthopeden
Naast de samenwerking met 
sportfysiotherapeuten en 
-diëtisten, werken de sportartsen 
ook samen met de VieCuri-
orthopeden binnen de afdeling 
poliklinische sportorthopedie. 
“We kijken samen naar sport-
blessures van sporters die 
verwezen zijn door de huisarts. 
Het verschil tussen onze vak-
gebieden is dat sportartsen niet 
opereren en orthopeden wel. 
Daarnaast richten wij ons meer 
op de achterliggende oorzaak van 

een klacht. Wat zit er bijvoorbeeld 
achter een overbelasting van 
de Achillespees? Meestal zit de 
oorzaak in hoe mensen bewegen, 
hoe hun stabiliteit en coördinatie 
is. Dat heeft te maken met de 
bewegingsketen, alle schakeltjes 
die nodig zijn om te bewegen.” 

Bewegingsketen
De sportarts legt uit dat je bijvoor-
beeld voor de hardloopbeweging 
achtereenvolgens je tenen, en-
kels, knieën, heupen, lage rug en 
armen gebruikt. “Als je ergens in 
die bewegingsketen iets verkeerd 
doet, bijvoorbeeld omdat je rug 
vast zit, leidt dat op een bepaalde 
plek in het lichaam tot een 
probleem, bijvoorbeeld een zere 
enkel. Natuurlijk kijken we naar 
die enkel, maar we gaan ook 
op zoek naar de bron van het 
probleem. Gezien deze manier 
van werken, denk ik dat er nog 
meer samenwerking met andere 
afdelingen binnen het ziekenhuis 
mogelijk is. Nog meer specialisten 
kunnen gebruikmaken van onze 
kennis van bewegen en het 
vinden van de juiste balans tussen 
belasting en belastbaarheid.”

U kunt bij het team van sportartsen, -fysiotherapeuten en 
-diëtisten terecht voor:
•  sportmedisch onderzoek;  •  sportkeuringen;  •  preventief advies en een snelle diagnose;
•  blessurebehandeling en sportbegeleiding;  •  training op maat.

Voor een bezoek aan de sportarts hebt u (in 2015) nog geen verwijsbrief van huisarts of fysiotherapeut 
nodig. In 2016 worden de blessureconsulten waarschijnlijk vergoed vanuit de basisverzekering en krijgt 
de sportarts wat dat betreft dezelfde status als alle overige specialisten. Een verwijzing van de huisarts is 
dan wel nodig. Meer informatie op www.sportgeneeskundeviecuri.nl

De sportfysiotherapeut: ‘Bij ernstige 
blessures kijkt de sportarts mee: 
een duidelijke meerwaarde’

Sporten is gezond, maar brengt helaas ook risico’s 

met zich mee. Zo is er kans op blessures. Blessure-

behandeling is een speciaal onderdeel van de afdeling 

Sportgeneeskunde. Sportfysiotherapeut en manueel 

therapeut Maarten Toll werkt al vanaf 1998 bij VieCuri 

en begeleidt onder meer mensen die een sportblessure 

oplopen. 

De meest voorkomende sportblessures zijn functionele klachten 
aan de wervelkolom, maar ook blessures door overbelasting, zoals 
knieproblemen bij hardlopers. “Ik zie ook veel kruisbandblessures, 
die meestal ontstaan door een verdraaiing van de knie tijdens 
bijvoorbeeld het voetballen”, aldus Toll. 

Kinderen
Ook kinderen vanaf twaalf jaar kunnen bij de sportfysiotherapeut 
terecht. “Als kinderen die volop in de groei zijn te intensief sporten, 
kunnen ze problemen met de groeischijven krijgen. Kinderen onder 
de twaalf verwijzen we overigens door naar de kinderfysiotherapeut, 
omdat dit echt een vak apart is.”

Goede samenwerking
De meerwaarde van het feit dat de blessurebehandeling plaatsvindt 
binnen VieCuri is volgens Toll dat de lijnen met de sportartsen kort 
zijn. “In geval van een ernstige blessure, kan de sportarts snel 
meekijken. Ik hecht veel belang aan de goede samenwerking tussen 
onze afdeling en de andere disciplines in het ziekenhuis. Naast de 
sportartsen zijn dat ook de orthopeden. Samen met hen zitten we 
in het Voorste Kruisband Revalidatienetwerk van Noord-Limburg. 
We komen met zo’n twaalf praktijken uit Noord-Limburg een 
aantal keren per jaar bij elkaar om de neuzen in dezelfde richting te 
houden. Ook hanteren we allemaal hetzelfde behandelprotocol.”

Bewegende mens
Voor de behandeling van blessures kan Toll gebruikmaken van een 
goed uitgeruste fitness- en oefenruimte en een sporthal met alle 
benodigdheden. Het leuke 
aan zijn vak? “Je bent met 
de bewegende mens bezig. 
Het is heel dankbaar werk 
omdat je mensen helpt 
met hun functioneren, 
in dit geval bij het sporten. 
Het is mooi als 
iemand na een 
blessure 
klachtenvrij 
de deur 
uitgaat!”

De sportdiëtist: Voor een deskundig voedingsadvies bij sport

Loes Smits begeleidt sporters bij de keuze voor de juiste voeding voor een optimale sportprestatie. Zij werkt sinds 2008 als diëtist bij VieCuri en is als sportdiëtist verbonden aan 
de afdeling Sportgeneeskunde. Zij volgde hiervoor – na het afronden van haar opleiding Voeding en Diëtetiek – de post-HBO opleiding Sportdiëtetiek.

“Als je als sporter goed wilt presteren, dan zul je ook aandacht moeten hebben voor een uitgebalanceerde voeding”, legt Loes uit. “Voor zowel duur-, 
kracht- als spelsporters zijn het gebruik van een adequate voeding en de beheersing van het lichaamsgewicht van direct invloed op de sportprestaties. 
Een goed advies van een sportdiëtist kan daarbij heel waardevol zijn.”

Als sportdiëtist vertaalt Loes de kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar een praktisch advies. “Koolhydraten, eiwitten en vocht hebben een 
directe invloed op de sportprestatie. Een bepaalde voorraad koolhydraten heb je nodig om je sport optimaal uit te kunnen voeren, en na het sporten 
moet deze voorraad opnieuw worden aangevuld door het gebruik van koolhydraatrijke producten. Eiwitten zorgen voor sterke spieren en voor 

een optimaal herstel na het sporten. Wanneer je niet voldoende drinkt, gaat je sportprestatie direct achteruit. Belangrijk is om dan te weten te 
komen wat voldoende is en welke producten met koolhydraten en eiwitten precies gebruikt kunnen worden. Daarbij kan ik helpen. Er zijn veel 

ontwikkelingen en trends op sportvoedingsgebied. Het is een hele uitdaging om hierin een balans te vinden: welke ontwikkeling is goed 
onderbouwd en hoe filter je de ‘hypes’ eruit.”

De sportarts verwijst naar de sportdiëtist wanneer er een hulpvraag op het gebied van voeding is, en ontvangt een terugrapportage over 
de dieetbehandeling. Regelmatig geeft Loes voorlichtingen over sportvoeding, vaak in combinatie met een lezing door de sportarts.

Een afspraak kan gemaakt worden via Vitaal in Voeding en Dieet. Er zijn mogelijkheden voor diverse locaties, zowel overdag als in de 
avonduren. Voor het maken van afspraken of informatie kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het secretariaat: 

telefoon: 0478-522777, e-mail: belvitaal@viecuri.nl.
Wij werken bij voorkeur op verwijzing van een arts of specialist. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw verzekeraar om na te 
kijken hoe je voor dieetadvisering verzekerd bent.

Sportdiëtist Loes Smits

Sportfysiotherapeut 
en manueel therapeut 

Maarten Toll 

Sportarts Rob Eijkelenboom
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Meer voorbeelden?
Heeft u voorbeelden van mooie, bijzondere of hartverwarmende 
acties binnen de zorg? Of wilt u uw waardering uitspreken voor een 
zorgverlener? Mail uw reactie naar communicatie@viecuri.nl

Roze lintje
Elk jaar voert de borstkanker-
vereniging de Monitor Borst-
kankerzorg uit om patiënten en 
mogelijke patiënten meer inzicht 
te geven in hoe de borstkanker-
zorg in een bepaald ziekenhuis 
is georganiseerd. VieCuri voldoet 
aan alle criteria van het onderzoek 
en behaalde daarmee voor de 
vijfde keer op rij het keurmerk. 
Een belangrijk criterium was de 
mate waarin de gevolgen van 
mogelijke behandelingen worden 
besproken met een patiënt. 

Mening van de patiënt 
Naast informatie over de onder-
zoeks- en behandelmogelijkheden 

in de verschillende ziekenhuizen, 
maakt BVN ook inzichtelijk hoe 
patiënten de borstkankerzorg 
hebben ervaren. De mening van 
patiënten over de geboden zorg is 
voor VieCuri erg belangrijk.

Stomazorg
Ook de stomazorg in VieCuri 
voldoet aan de normen. De 
Nederlandse Stomavereniging 
heeft de Stoma Zorgwijzer 
uitgevoerd om de stomazorg per 
ziekenhuis in kaart te brengen. 
Deze wijzer biedt stomadragers 
betrouwbare informatie over de 
stomazorg in Nederlandse 
ziekenhuizen en helpt hen zo 
bij het maken van een afgewogen 

keuze voor een ziekenhuis.
Naast bereikbaarheid en laag-
drempeligheid werd getoetst of 
een patiënt voorafgaand aan een 
operatie kan oefenen met sto-
mamateriaal en of er een eigen 
spreek- en behandelruimte is voor 
vertrouwelijke gesprekken tussen 
de stomaverpleegkundige en de 
stomadrager. Door stomadragers 
te laten zien of een 
ziekenhuis voldoet aan de 
normen voor goede stomazorg, 
weten zij welke zorg ze kunnen 
verwachten. De normen zijn 
ontwikkeld door de Nederlandse 
Stomavereniging samen met 
patiënten, verpleegkundigen, 
chirurgen en urologen.

n De zorg voor patiënten met borstkanker is goed op orde bij 
 VieCuri Medisch Centrum. Daarom heeft het ziekenhuis een 
roze lintje gekregen van de Borstkankervereniging Nederland. Ook 
kreeg VieCuri een ‘groen vinkje’ voor de stomazorg. VieCuri is blij 
met deze toekenningen.

Roze lintje en groen vinkje voor VieCuri
Kwaliteitskeurmerken toegekend

Facebook VieCuri ‘ontploft’ na bericht 
over hartverwarmende actie

VieCuri over op één gezamenlijk patiëntendossier

‘Zorg moet positieve 
zaken meer voor het 
voetlicht brengen’

De herdenkingsbijeenkomst 
wordt georganiseerd door 
medewerkers van de afdelingen 
Verloskunde, Neonatologie en de 
Kinderafdeling. Ook betrokken 
zijn de kinderarts, gynaecoloog 
en spiritueel zorgverlener. De 
bijeenkomst vindt plaats in het 
Stiltecentrum in Venlo. Na afloop 
is er – voor wie daar behoefte toe 
voelt – gelegenheid om na te 
praten.

Monument
“Sinds september 2012 hebben 
wij een gedenkplek voor kinderen 
die in het ziekenhuis zijn 
overleden”, vertelt spiritueel 
zorgverlener Suzan Willemse. 
“Speciaal hiervoor is een prachtig 
monument in ons Stiltecentrum 
ontworpen door kunstenares 
Ine Schriever. Met dit monument 

willen wij familie en naasten een 
plek bieden waar zij hun kinderen 
kunnen gedenken. Daarmee geef 
je als ziekenhuis ruimte aan het 
verdriet wat mensen hier hebben 
meegemaakt en probeer je steun 
te bieden.”

Stijlvol en ingetogen
De bijeenkomst was stijlvol en 
had een ingetogen karakter. 
Suzan: “De herdenking die we nu 
hebben georganiseerd is erop 
gericht om gezamenlijk, ouders, 
naasten en medewerkers van het 
ziekenhuis, erbij stil te staan dat 
de kinderen ondanks de goede 
zorg niet konden blijven leven. 
Dat deze bijeenkomst in een 
behoefte voorziet, merkten we uit 
de reacties na afloop. Er werd van 
de gelegenheid gebruik gemaakt 
om nog met elkaar na te praten.”

Het monument is te vinden in het 
Stiltecentrum, de ruimte waar 
u even de ziekenhuissfeer achter u 
kunt laten. Het bevindt zich op de 
begane grond, aansluitend aan de 
Zorgboulevard, naast de apotheek, 
routenummer 27. Het Stilte-
centrum is 24 uur per dag geopend. 
U kunt naar binnen door op de 
knop naast de deur te drukken. 
Het Stiltecentrum is toegankelijk 
met rolstoel en bed. 

n Begin juli dit jaar was een eerste bijzondere herdenking 
 georganiseerd voor ouders en hun naasten. Tijdens deze sfeer-
volle en troostrijke bijeenkomst werden de namen genoemd van de 
overleden kinderen. Ook werd er voor hen een kaars aangestoken, 
een sterretje opgehangen bij het monument en een gedenkkaartje 
geplaatst. 

Bijzondere herdenkingsbijeenkomst overleden 
kinderen in Stiltecentrum

Toen de 84-jarige mevrouw 
Lichteveld uit Arcen begin mei 
werd opgenomen op de afdeling 
Cardiologie van VieCuri, moest zij 
haar terminaal zieke echtgenoot 
in de steek laten. En dat na jaren 
lief en leed te hebben gedeeld. Dit 
greep Bart van de Ven (teamleider 
Cardiologie), zijn collega Harm 
Geelen en de andere medewerkers 
van de afdeling Cardiologie enorm 
aan. Vooral omdat mevrouw 
haar 90-jarige echtgenoot zelf 
verzorgde en hij, doordat zijn 
vrouw in het ziekenhuis lag, 
moest worden overgebracht naar 
een hospice. 
De medewerkers van VieCuri 
stelden alles in het werk om 
meneer Lichteveld te laten 
overplaatsen naar VieCuri. Met 
succes: alle partijen werkten mee 
en binnen een uur kon meneer 
Lichteveld worden verwelkomd 
op de afdeling cardiologie. 
Stralend lagen meneer en 
mevrouw Lichteveld naast elkaar. 
Hand in hand, bedden tegen 
elkaar Het echtpaar bracht vier 
dagen door bij VieCuri. Toen 
konden ze terug naar huis, waar 
meneer Lichteveld overleed.

Stormvloed aan reacties
Dit bericht bracht een ware 
stormvloed aan reacties teweeg 
op sociale media. Hieruit bleek 
dat mensen blij, maar ook 
ontroerd waren door de actie van 
de afdeling Cardiologie. “Dit zijn 
nog eens berichten waar ik blij 
van word. Dat is menselijke zorg 
op maat. Respect voor de 
mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt”, zo luidde een reactie. 
Iemand anders schreef: “Geweldig, 
het hart op de goede plek. Een 
pluim voor ieder die hier aan mee 
heeft geholpen!”
Anderen benadrukten dat 

dergelijke acties eigenlijk geen 
uitzondering zouden moeten zijn 
in de zorg: “Dit zou niet bijzonder 
moeten zijn, maar altijd mogelijk 
moeten zijn!” Nog een reactie: 
“Helemaal top. Dat beetje extra 
zorg is dat menselijke wat de 
samenleving soms ontbeert. 
Ik zeg: laat elk ziekenhuis dit als 
basis opnemen.”

‘Meer communiceren’
Hoe kijkt teamleider Bart van de 
Ven terug op het hele gebeuren? 
En hoe verklaart hij de overwel-
digende respons op het bericht? 
“Ik ben nog steeds verbaasd door 
het grote aantal reacties”, zegt 
Van de Ven. “Veel mensen spra-
ken hun waardering uit over het 
feit dat er ‘eindelijk eens iets posi-
tiefs’ gebeurde in de zorg. Dat is 
enerzijds mooi, anderzijds vraag 
ik me ook af hoe dit komt. Het is 
echt niet zo dat onze actie uniek 
is binnen VieCuri en binnen de 
Nederlandse zorg; er zijn veel 
soortgelijke initiatieven. We zijn 
als zorg echter niet gewend om 
dit ook te communiceren naar de 
buitenwereld.”

Van de Ven benadrukt dat hij zijn 
ogen niet sluit voor de realiteit 
dat in de zorg steeds meer moet 
gebeuren ‘voor minder’. “Maar 
desondanks kun je met weinig 
inspanningen en geld vaak toch 
een groot verschil maken, en 
zo het verblijf van de patiënt 
veraangenamen en tegelijkertijd 
de zorgverleners motiveren. Deze 
zaken moeten we wereldkundig 
maken. Zodat we op een 
verjaardag niet meer alleen 
negatieve verhalen horen over 
de ziekenhuiswereld, maar dat 
zorgverleners die zich met hart 
en ziel inzetten ook eens een 
welverdiende pluim krijgen!”

n 1700 likes, 382 reacties en 73.312 bereikte personen. Dit was de
 verrassende Facebook-score van een bericht dat medio mei 
online werd geplaatst, over het echtpaar Lichteveld. VieCuri-mede-
werkers zorgden ervoor dat de terminaal zieke meneer Lichteveld 
kon worden overgeplaatst naar VieCuri, om samen met zijn vrouw op 
een kamer te verblijven. “Deze actie staat niet op zichzelf; in de zorg 
gebeuren een heleboel positieve dingen.”

In het EPD staat alle informatie 
die bij de patiënt hoort, zoals 
afspraken, opnamen, onder-
zoeken, uitslagen, medicatie, 
diagnoses en medisch beleid. Zo 
is alle informatie beschikbaar in 
één systeem op elke plek en voor 

iedere zorgverlener die bij de 
behandeling betrokken is. Hier-
mee maken wij de zorg veiliger en 
dus beter voor de patiënt.

Gefaseerde invoering
In de afgelopen twee jaar heeft 

VieCuri het EPD gefaseerd 
ingevoerd, een omvangrijk en 
complex traject. In november 
2014 gingen de eerste vakgroepen 
gezamenlijk vanuit één centraal 
EPD werken, begin juli volgde de 
rest. “Alle informatie is nu op elke 
plek beschikbaar in één systeem, 
voor iedere zorgverlener die bij de 
behandeling van de patiënt is 
betrokken”, zegt lid Raad van 
Bestuur Arend Vreugdenhil. 
“Hierdoor nemen onze efficiëntie 
en patiëntveiligheid verder toe.”

Anders werken
De digitalisering heeft grote 
gevolgen voor het werken op de 
afdelingen. Dossiers hoeven niet 
meer te worden klaargelegd of 
opgehaald. Ook het uitwerken van 
de aantekeningen van de dokter 
door de polikliniekassistente is 
niet meer nodig. De meeste artsen 
zetten tijdens het spreekuur 
direct hun bevindingen en 
afspraken in het EPD. De digitale 
dossiers zijn vanwege privacy-
wetgeving technisch heel goed 
beveiligd en alleen in te zien door 
zorgverleners die bij de behande-
ling van de patiënt zijn betrokken.

n VieCuri werkt vanaf begin juli volledig digitaal. Dat wil zeggen
 dat er geen papieren medische dossiers meer worden 
gebruikt. Alle zorgverleners in het ziekenhuis maken gebruik van het 
geïntegreerd elektronisch patiënten dossier (EPD).
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Achter de schermen

n Wat als u ’s nachts buikpijn krijgt die niet te harden is? Of u in het weekend een fikse blessure oploopt tijdens het 
 sporten? In het geval van een zeer ernstige of levensbedreigende situatie belt u 112. Is het letsel niet dusdanig ernstig, 
maar heeft u het gevoel dat acute zorg wel noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen met de nieuwe Spoedpost Noord-
Limburg. Hier kunt u niet alleen terecht voor huisartsenzorg, maar ook voor apothekers- en tandartsenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en specialistische ziekenhuiszorg.

Begin juni opende de Spoedpost Noord-Limburg officieel haar deuren. In deze Spoedpost werken diverse eerste- en tweedelijns 

zorgorganisaties samen die acute zorg bieden. Om erachter te komen hoe de zorg verloopt als je ’s avonds of in het weekend (pijn)

klachten hebt die niet kunnen wachten, namen we een kijkje in het nieuwe gebouw bij VieCuri Venlo.

Zorgorganisaties bundelen krachten voor spoedzorg buiten kantooruren

Eén loket voor alle spoedzorg
Aangekomen bij de spoedpost, komt u in de centrale hal. Hier meldt u zich aan de balie. Dit is het loket 
van de huisartsenpost. “Is er vooraf nog geen telefonisch contact geweest – niet alle mensen bellen 
eerst –, dan bepaalt een huisarts alsnog de urgentie van de klacht en, indien nodig, de meest geschikte 
zorgverlener”, legt Van Groenland uit. “Hebben mensen wel eerst gebeld, dan worden ze via de 
medewerker achter de balie doorverwezen naar de huisarts, tandarts of geestelijke verzorger die op dat 
moment dienst heeft en soms ook wel meteen naar de spoedeisende hulp.”

Gemak voor u als patiënt
“De nieuwe spoedpost betekent voor u als patiënt vooral een stukje 
gemak”, zegt Arne van Groenland. Hij is manager van de huisartsen-
post, die een centrale rol vervult binnen de spoedpost. “Doordat alle 
organisaties die in Noord-Limburg acute zorg bieden samen in één 
gebouw zitten, is er één aanspreekpunt voor alle acute zorgvragen 
buiten kantooruren. Mensen hoeven dus niet meer uit te zoeken 
waar ze precies moeten zijn; het is veel overzichtelijker geworden!”
De Spoedpost Noord-Limburg is gevestigd in een gloednieuw 
gebouw aan de achterzijde van het VieCuri-ziekenhuis in Venlo en 
heeft zijn ingang aan de Professor Gelissensingel. 
In de spoedpost werken alle organisaties samen die in Noord-
Limburg acute zorg bieden: Cohesie Huisartsenzorg (een samen-
werkingsverband van 113 gevestigde huisartsen in Noord-Limburg), 
Tandartsenpost Venlo, VieCuri, de crisisdienst van Vincent van Gogh 
(geestelijke gezondheidszorg) en de DienstApotheek Noord-
Limburg. “Eerst werkten deze partijen ook wel samen, maar zaten 
ze op verschillende locaties met allemaal en eigen loket en telefoon-
nummer.”

Medicijnen meteen meenemen
Krijgt u medicijnen voorgeschreven door een zorg-
verlener op de spoedpost, dan kunt u deze meteen 
afhalen bij de Dienstapotheek Noord-Limburg. 
Deze is ondergebracht in de spoedpost. De dienst-
apotheek, die ruim en modern is opgezet, is een 
samenwerking tussen apothekers in de regio. 
“Je hoeft ’s nachts of in de weekend dus niet ergens 
anders je medicijnen af te halen; dat is een belang-
rijk voordeel!”

Bij een bezoek aan de Spoedpost kun je je medicatie direct afhalen bij 
de Dienstapotheek die ook in het nieuwe pand is gevestigd.

Betere stroomlijning van zorgproces
Wanneer sprake is van echte urgente problemen, 
bijvoorbeeld hartproblemen of zichtbare breuken, 
wordt u zonder tussenkomst van de huisartsen-
post doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp 
(SEH). Daarnaast kan bij onderzoek op de huis-
artsenpost blijken dat het nodig is om u door te 
verwijzen naar de SEH. “In principe kunnen 
mensen dus niet meer zomaar de SEH binnen-
gaan, zoals voorheen het geval was; de triagist of 
huisarts bepaalt welke zorg noodzakelijk is. Op 
deze manier proberen we meer medische 
klachten te tackelen in de ‘eerste lijn’ en zo de 
tweedelijns zorg, de ziekenhuiszorg, te ontlasten. 
Aangezien ziekenhuiszorg veel duurder is dan 
een bezoek aan de huisarts, kan de zorg op deze 
manier ook goedkoper worden ingericht. Daarbij hoeven patiënten voor huisartsenzorg niet hun eigen 
risico aan te spreken.” Volgens Van Groenland is het een groot voordeel dat de huisartsenpost en de SEH 
nu zo dicht bij elkaar zitten. “Nu hoeven we maar een deur door te lopen. Hierdoor kunnen we sneller even 
overleggen en verloopt de overdracht eenvoudiger.” 

Altijd eerst even bellen
Als inwoner van Noord-Limburg kunt u bij de spoedpost terecht voor 
alle urgente zorgvragen op momenten dat uw eigen huisartsen- of 
tandartsenpraktijk gesloten is. De spoedpost is op werkdagen te berei-
ken van 17.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend en op feestdagen 
van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur. “Ongeacht 
welke zorgvraag mensen hebben, dienen ze altijd eerst te bellen met 
het speciale telefoonnummer van de spoedpost: 0900-8818”, vertelt 
Van Groenland. “Ze worden dan gevraagd een keuze te maken tussen 
echte acute zaken of tussen de huisartsenpost en de tandartsenpost. 
Vervolgens krijgen ze een triagist aan de lijn; dit zijn zorgverleners van 
de huisartsenpost, die zijn opgeleid om te bepalen hoe urgent een 
klacht is. Zij bekijken of de zorgvraag kan wachten totdat de eigen 
huisartsen- of tandartsenpraktijk weer bereikbaar is, of het nodig is 
dat de patiënt thuis wordt bezocht of dat een afspraak moet worden 
ingepland op de spoedpost in Venlo of de huisartsenpost in Venray. 
Gemiddeld komen er zo’n 65.000 telefoontjes per jaar binnen en 
brengen 35.000 mensen een bezoek aan de spoedpost.”

Nieuwe spoedpost: voor alle acute zorgvragen 

Wie de Spoedpost belt, krijgt een zorgverlener aan de lijn, die gespecialiseerd is in het bepalen 
van de urgentie van een klacht.

De balie van de Spoedpost, waar je je meldt, is het loket van de 
huisartsenpost.

De ingang van de nieuwe Spoedpost (en het Geboortecentrum) bevindt zich aan de Professor 
Gelissensingel.

Spoedeisende medische zorg (foto links) en spoedeisende tandheelkundige zorg. 

Overdracht van een patiënt vanuit de huisartsenpost naar de 
Spoedeisende Hulp.

Huisartsenzorg
De huisartsenpost is de spil binnen de spoedpost. Bij spoedeisende medische zorg wordt u op de spoedpost 
altijd eerst gezien door een huisarts of een verpleegkundig specialist. “Bij de behandeling richten we ons 
met name op het overbruggen van de periode tot de eigen huisartsenpraktijk weer open is; behandeling 
door de eigen huisarts heeft namelijk de voorkeur, aangezien deze de achtergrond van de patiënt kent”, 
geeft Van Groenland aan.
De huisartsenpost beschikt over zeven spreekkamers en twee behandelkamers; hier kunnen kleine ingrepen 
worden uitgevoerd, zoals het hechten van een wond of het toedienen van injecties. 
In totaal hebben 170 huisartsen bij toerbeurt dienst op de huisartsenpost. In een weekend zijn er gemiddeld 
vijf huisartsen aanwezig. 
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De nieren van een mens halen 
afvalstoffen en overtollig vocht uit 
het bloed en zorgen er tegelijker-
tijd voor dat goede stoffen 
behouden blijven voor het 
lichaam. Functioneren de nieren 
niet goed, dan kan dialyse worden 
ingezet. Met deze techniek wordt 
het bloed gefilterd en worden 
afvalstoffen en een teveel aan 
water uit het lichaam gehaald. 
In 1945 werd de eerste succesvolle 
dialyse uitgevoerd. Aan het basis-
principe van dialyse (diffusie en 
filtratie) is tot op heden nog niets 
veranderd, wel is de techniek 
veel geavanceerder geworden. 
“Mensen komen onder andere 
in beeld bij de nefroloog – de 
specialist die zich bezighoudt met 
nieraandoeningen – als ze nog 
dertig procent nierfunctie 
hebben”, vertelt Willi van Kuijk, 
internist-nefroloog bij VieCuri. 
“Gaat de nierfunctie richting de 
25 procent, dan komt iemand in 
aanmerking voor predialyse. 
Dit is het voorlichtingstraject 
voor mensen die in de toekomst 
moeten gaan dialyseren. Ze 
krijgen dan informatie over de 
verschillende dialysevormen. 
We starten met de dialyse als 
de nierfunctie ongeveer tien 
procent bedraagt.” 

Hemodialyse en buikdialyse
Er zijn twee dialysetechnieken: 
hemodialyse en peritoneale 
dialyse, oftewel de buikdialyse. Bij 
de hemodialyse wordt het bloed, 
met behulp van een machine, 
gefilterd door een kunstnier. 
Hiervoor komen patiënten drie 
keer per week vier uur naar het 
ziekenhuis. “De hemodialyse 
gebeurt via een shunt; een 
inwendige verbinding van een 
slagader met een ader in de 
arm, waar het dialyseapparaat 

op wordt aangesloten”, legt Max 
Gaasbeek, OE-manager Dialyse 
bij VieCuri, uit.
Bij de buikdialyse fungeert het 
buikvlies als filter. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als iemand een 
voorkeur heeft voor deze 
behandelvorm of slechte vaten 
heeft en hemodialyse geen optie 
is. “Buikdialyse kan gewoon thuis 
plaatsvinden, wat de patiënt meer 
vrijheid geeft. Deze vorm van 
dialyse gaat wel 24 uur per dag op 
een geleidelijk niveau door. Het 
is echter medisch niet altijd 
mogelijk om deze methode toe te 
passen. Als het buikvlies ooit 
ontstoken is geweest, is dit 
bijvoorbeeld geen optie. VieCuri 
biedt deze vorm van dialyse sinds 
eind jaren tachtig aan. Bij VieCuri 
worden ruim honderd patiënten 
behandeld met hemodialyse en 
ongeveer vijfentwintig via buik-
dialyse.”

Thuisdialyse met meerzorg
In 2002 was VieCuri het eerste 
perifere dialysecentrum dat 
het HKZ-Certificaat ontving: 
een kwaliteitskeurmerk van 
de Harmonisatie Kwaliteits-
beoordeling in de Zorgsector. 
Het HKZ-Certificaat geeft aan 
dat de geleverde zorg voldoet aan 
bepaalde kwaliteitsnormen. 
Ook het dialysecentrum in 
Venray, dat in 2008 werd geopend, 
mag dit keurmerk voeren. 
In 2006 werd een volgende 
belangrijke stap gezet: toen 
introduceerde VieCuri de 
zogeheten thuishemodialyse 
met meerzorg. “Hierbij gaat het 
om een dialysebehandeling die 
bij de patiënt thuis wordt 
uitgevoerd, onder begeleiding 
van een dialyseverpleegkundige”, 
zegt Gaasbeek. “Wij zetten deze, 
samen met alle andere vormen 

van thuishemodialyse, in de 
markt onder de naam ‘Vitaal 
Thuisdialyse’.”
Inmiddels is Vitaal Thuisdialyse 
het snelst groeiende thuisdialyse-
centrum van Nederland en wordt 
het concept in heel Nederland 
aangeboden. “Het aantal thuisdi-
alyse-patiënten verdubbelt 
jaarlijks. Gelukkig werken de 
zorgverzekeraars mee, omdat 
ze zien dat de kwaliteit van leven 
bij patiënten sterk verbetert.”
Vorig jaar startte VieCuri, met 
subsidie van de Nierstichting, ook 
met de Vitaal Teledialyse. Hierbij 
krijgen patiënten een tablet met 
app, waarmee ze rechtstreeks 
vragen kunnen stellen aan de 
coördinator van de thuisdialyse. 
“Zelfs het maken van de afspraak 
met de nefroloog kan via de iPad!”
Thuisdialyse is echter niet voor 
iedereen een optie. Sommige 
mensen hebben geen geschikte 
ruimte om thuis te dialyseren, 
anderen houden ‘privé’ en 
medische zaken liefst zoveel 
mogelijk gescheiden. “Soms is 
er ook een medische reden 
waarom thuis dialyseren niet 
kan”, zegt Van Kuijk. “Daarnaast 
vinden sommige patiënten het 
juist prettig om in het ziekenhuis 
te dialyseren, vooral vanwege 
het sociale aspect.”

Online dialyse
Een andere opzienbarende 
ontwikkeling is de zogeheten 
online dialyse, waar VieCuri in 
2000 mee begon. “Dit is hemo-
dialyse waarbij zeer zuiver water 
als aanvullende spoelvloeistof 
wordt gebruikt. Deze vloeistof 
wordt aan het bloed toegevoegd 
en in de kunstnier gefiltreerd”, 
legt Van Kuijk uit. “Deze methode 
benadert veel meer de werking 
van de eigen nier. Je kunt hiermee 

grotere hoeveelheden afvalstof-
fen uit het lichaam halen en het is 
aangetoond dat dit de overleving 
verbetert. Inmiddels is 
deze behandeling eigenlijk de 
standaard geworden.”

‘Winst te behalen’
Van Kuijk en Gaasbeek benadruk-
ken dat in de afgelopen decennia 
weliswaar veel is bereikt, maar 

dat er nog altijd winst te behalen 
is. “Zo zou het goed zijn als 
patiënten de mogelijkheid 
hadden om vaker en langer te 
dialyseren”, zegt Max Gaasbeek. 
“Op deze manier boots je steeds 
meer de normale fysiologische 
24/7 nierfunctie na, waardoor de 
patiënt zich ook beter voelt.”
Een nieuwe dialysemachine met 
een herbruikbare kunstnier, die 
binnenkort op de markt komt, 
kan hierbij wellicht een rol 
vervullen. Momenteel moet de 
kunstnier nog na iedere dialyse 
worden vervangen. “Is de kunst-
nier herbruikbaar, dan betekent 
dat minder afval en kan de patiënt 
altijd dialyseren als hij dat wil.”

Willi van Kuijk blikt tot slot 
vooruit: “In de nabije toekomst, 
zeg binnen tien jaar, zal er 
waarschijnlijk een draagbare 
kunstnier op de markt komen. 
Dit zal een mooie aanvulling 
worden op de huidige behandel-
methoden. Kortom: ons vak 
blijft in ontwikkeling.”

Dialyseafdeling VieCuri bestaat veertig jaar:

n De Dialyseafdeling van VieCuri vierde onlangs haar veertigjarig bestaan. In de afgelopen decennia 
 is er veel veranderd, en zijn de dialysetechnieken beter en geavanceerder geworden. Een belang-
rijke vooruitgang is dat nierpatiënten sinds enkele jaren ook thuis een hemodialysebehandeling kunnen 
ondergaan. Volgens ‘dialysemanager’ Max Gaasbeek en internist-nefroloog Willi van Kuijk zitten er nog 
meer nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn.

Het veertigjarig bestaan van de dialyseafdeling werd op 7 juni 
gevierd met een open dag. Deze werd georganiseerd in samen-
werking met Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten. Tijdens de dag 
werd getoond welke zorg wordt geboden en welke ontwikkelingen 
nog in de pijplijn zitten. De open dag, die was bedoeld voor 
patiënten en personeel en hun familieleden, werd bezocht door 
ruim 400 mensen.

Open dag

Voor een deel van de nierpatiënten is transplantatie een optie, aldus Willi van Kuijk. “Op jaarbasis worden 
in ons land 900 tot 1000 niertransplantaties uitgevoerd Meer dan de helft van deze nieren komt inmiddels 
van levende donoren, en dat aantal is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Dit maakt het ook 
mogelijk om al te transplanteren voordat je begint met dialyseren; eigenlijk is dit de meest optimale optie.”
Toch is transplantatie niet voor iedereen weggelegd. Patiënten die geen eigen donor hebben, staan 
gemiddeld vier à vijf jaar op een wachtlijst. “Van de 125 nierpatiënten die bij VieCuri worden behandeld, 
worden er jaarlijks ongeveer tien getransplanteerd”, zegt Gaasbeek. “Het merendeel van de patiënten 
komt dus niet voor transplantatie in aanmerking.”

Steeds meer niertransplantaties

• In 1938 werd de eerste kunstnier gemaakt door de Nederlander 
 Willem Kolff. 
• In 1943 werd de eerste dialyse uitgevoerd, maar de eerste 
 patiënten overleden tijdens of kort na de dialyse. 
• De eerste succesvolle dialyse vond plaats in 1945. 
• In jaren zestig vonden voor het eerst dialysebehandelingen op 
 uitgebreidere schaal plaats. Vanaf de jaren zeventig gingen meer 
 ziekenhuizen dialysebehandelingen aanbieden. 

Dialyse door de jaren heen 

Editie VieCuri – augustus 2015

Internist-nefroloog Willi van Kuijk

‘Veel bereikt, maar nog steeds winst te behalen’

Manager Dialyse Max Gaasbeek

Hemodialyse in VieCuri. Thuishemodialyse met meerzorg via Vitaal Thuisdialyse.
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Toen Peter Brouwer in 1979 als 
assistent in opleiding in Maas-
tricht werkte, brak hij zijn heup. 
De breuk moest vanzelf genezen; 
hij werd niet geopereerd. “Het 
was duidelijk dat ik waarschijnlijk 
ooit een nieuwe heup zou moeten 
krijgen. En afgelopen voorjaar 
was het zover. Een operatie was 
nodig, want ik kreeg bewegings-
problemen. Ik kon mijn vrouw 
niet meer bijhouden met lopen, 
en fietsen werd lastig.”

Statement
Brouwer besloot zich in VieCuri 
te laten opereren en vroeg oud-
collega en goede vriend Wim 
Morrenhof of hij de operatie wilde 
uitvoeren. “Ik heb aangegeven: 
‘als je het liever niet doet, moet 
je het zeggen’. Het is immers toch 
anders om iemand te 
opereren die je goed kent. Dat 
emotionele aspect moet hij 

tijdens de operatie aan de kant 
zetten. Ik heb specifiek Wim 
benaderd omdat ik zijn werkwijze 
ken en omdat hij veel heup-
ervaring heeft.” 
Bij een dergelijke heupoperatie 
hebben mensen meestal de tijd 
om zich te oriënteren naar welk 
ziekenhuis ze willen gaan omdat 
er geen sprake is van een spoed-
operatie. “Iedereen geeft advies: 
zelfs ik als voormalig orthopedisch 
chirurg kreeg ongevraagd tips van 
mijn omgeving wat ik het beste 
kon doen! Ik vond het een goed 
statement om me in Venlo te laten 
opereren, want ik sta voor de 
kwaliteit die we hier leveren.”

‘Pet van professional’
De orthopedisch chirurg heeft 
absoluut geen spijt van zijn keuze 
voor VieCuri. “Omdat ik met 
pensioen was, voelde ik me echt 
patiënt. Maar van de andere kant: 

als je hier binnen stapt, gaat die 
pet van professional ook weer 
op. Ik had met de verpleging 
afgesproken dat ik heel kritisch 
zou kijken naar wat er om me 
heen gebeurde. En er waren 
diverse puntjes van opbouwende 
kritiek. Ik vind dat de meiden 
hard werken, maar ik vind ook dat 
de bureaucraten zoveel invloed 
op het werk hebben dat de 
kwaliteit er soms onder lijdt. Zo 
moest ik op een gegeven moment 
antibiotica hebben via het infuus: 
om de twaalf uur moest de spuit 
worden gewisseld. Dat gebeurde 
om twee uur ’s nachts. Nu vond 
ik dat persoonlijk niet erg, maar 
ik kan me voorstellen dat dit voor 
veel patiënten niet prettig is, 
gezien je er wakker van wordt. 
Typisch iets dat iemand achter een 
bureau heeft bedacht, maar in 
de praktijk patiëntonvriendelijk 
uitpakt.”

Brouwer vroeg het verplegend 
personeel en de artsen in 
opleiding om hem vooral niet 
anders te behandelen dan andere 
patiënten. “Voor mij geen 

uitzonderingspositie: ik wil goede 
zorg, net als iedereen. Ik wil wel 
voorop stellen dat ik ontzettend 
ben verwend, ik hoop dat alle 
patiënten dit net zo ervaren!”

Voormalig VieCuri-orthopedisch chirurg Peter Brouwer krijgt nieuwe heup:

‘Ik sta voor de kwaliteit die we hier leveren’
n Ruim dertig jaar werkte Peter Brouwer (68) als orthopedisch chirurg bij VieCuri. In april 2013 ging
 hij met pensioen. Dit voorjaar was Brouwer terug in het ziekenhuis, maar nu als patiënt; hij onder-
ging een heupoperatie. 

Wonden zijn er in alle soorten 
en maten. Zo zijn er operatie-
wonden, doorligwonden, wonden 
als gevolg van kanker en wonden 
na een val of ongeval. Verloopt de 
genezing niet volgens plan of 
zijn er problemen, dan kunnen 
patiënten terecht bij het wond-
expertisecentrum van VieCuri. 
“Patiënten worden naar ons 
verwezen door de huisarts of de 
specialist ouderengeneeskunde”, 

vertelt wondconsulente Romy 
Stürbl. “Indien nodig proberen 
wij de patiënt binnen 24 uur te 
zien. Alleen in de weekenden lukt 
dat niet, aangezien het wond-
expertisecentrum van maandag 
tot en met vrijdag geopend is.”

Wondbehandelplan
Komt een patiënt in het wond-
expertisecentrum, dan wordt 
allereerst achterhaald waarom 

een wond niet of slecht geneest. 
“Wordt een wond bijvoorbeeld 
veroorzaakt door een vaat-
probleem, dan zal dit moeten 
worden aangepakt. Enkel en
alleen de wond behandelen, heeft 
dan geen zin en levert onnodige 
pijn en last op voor de patiënt”, 
legt wondconsulente Yvonne 
Bouten uit.
De wondconsulenten stellen, 
samen met de patiënt en de 

specialist, een wondbehandel-
plan op. “Dit plan wordt definitief 
nadat alle noodzakelijke onder-
zoeken en/of ingrepen zijn 
uitgevoerd. En afhankelijk van 
hoe de wondgenezing verloopt, 
wordt dit plan gedurende het 
traject al dan niet bijgesteld.”

Centrale schakel
De wondconsulenten werken 
intensief samen met de medisch 
specialisten en ander zorg-
verleners binnen VieCuri. “Indien 
nodig vragen we specifieke 
deskundigen erbij, zoals diëtisten, 
het pijnteam of gipsverband-
meesters”, vertelt Romy Stürbl. 
“Wij als wondconsulenten blijven 
echter gedurende het hele traject 
het aanspreekpunt voor de 
patiënt en diens partner, maar 
ook voor de verpleegkundigen en 
de specialisten in het ziekenhuis 
alsmede voor de huisarts.”
In de geschetste samenwerking 
schuilt de belangrijkste kracht 
van het wondexpertisecentrum. 
“Doordat er korte lijnen zijn, 

kunnen we optimaal gebruik-
maken van de expertise die 
VieCuri in huis heeft. Dit draagt 
bij aan een goede en gerichte 
behandeling en daardoor ook aan 
een snelle genezing. Het wond-
expertisecentrum is de schakel 
tussen alle partijen die betrokken 
zijn bij de wondbehandeling.”

Wondzorgprotocol
Behalve met de specialisten in 
huis, werken de wondconsulenten 
intensief samen met andere 
zorgverleners, bijvoorbeeld huis-
artsenorganisatie Cohesie, De 
Zorggroep en Proteion Thuiszorg. 
“We hebben gezamenlijk de 
website www.wondzorglimburg.nl 
gelanceerd, waarop veel 
informatie te vinden is”, vertelt 
Stürbl. “Daarnaast maken we 
gebruik van een regionaal 
wondzorgprotocol, dat richtlijnen 
bevat voor het behandelen van 
een wond. Dit zorgt voor meer 
continuïteit in de behandeling. 
Ook hier plukt de patiënt de 
vruchten van.”

Wondexpertisecentrum: korte lijnen met VieCuri-specialisten en -deskundigen 

‘Betere wondzorg door bundeling expertise’
Diabetische voetenpoli
De wondconsulenten van het wondexpertisecentrum leveren ook 
een bijdrage aan de Diabetische voetenpoli van VieCuri. Diverse 
deskundigen, waaronder de vaatchirurg, de orthopedisch chirurg, 
de internist en de gipsverbandmeester, werken hierin samen om 
het ontstaan van voetwonden bij diabetici te voorkomen of om 
deze adequaat te behandelen Door de multidisciplinaire aanpak, 
kunnen patiënten in één bezoek worden onderzocht en behandeld 
door alle noodzakelijke specialisten. 

Patiënt Jolanda van de Winkel: 
‘Fijn om al mijn vragen en onzekerheden te kunnen bespreken’
“In januari 2015 kwam ik voor het eerst bij de wondconsulenten van het wondexpertisecentrum. Dit vanwege een grote open wond bij mijn heup, lies en bovenbeen. Deze 
ontstond toen ik, na een aantal operaties, last kreeg van een vleesetende bacterie die huid en onderliggende weefsels vernietigde. Ook na een hersteloperatie van mijn littekens, 
in juni dit jaar, ontstond door een infectie helaas weer een open wond. Toen kwam ik opnieuw onder behandeling van de wondconsulenten.
Vooral de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de consulenten viel me meteen op. Ze begrepen dat datgene wat mij was overkomen behoorlijk schokkend was. In de bijna 
twee maanden dat ik in het ziekenhuis lag, kwam één van de consulenten mij steevast ’s ochtends bezoeken en de wond verzorgen. Daarnaast checkten de consulenten of de 
wondgenezing naar wens verliep. Na mijn ontslag uit het ziekenhuis was er nog telefonisch contact; ik kon met al mijn vragen bij de consulenten terecht. Dat heb ik als zeer prettig 
ervaren!
Ook de samenwerking tussen de plastisch chirurg waar ik onder behandeling ben en de wondconsulenten verliep prima. Ik vond het fijn dat de assistente van de afdeling plastische 
chirurgie en de wondconsulente samen aan mijn ziekenhuisbed stonden en in mijn bijzijn overlegden over de behandeling. Zo kon ik meteen alle vragen stellen en onzekerheden 
bespreken; dat heeft een duidelijke meerwaarde. Ook nu, bij de behandeling van de nieuwe wond, wordt deze werkwijze gehanteerd.”

n Soms geneest een wond niet vanzelf en is specifieke expertise gewenst. Deze patiënten worden 
 behandeld bij het wondexpertisecentrum van VieCuri. Wondconsulenten Yvonne Bouten en 
Romy Stürbl werken hierbij intensief samen met de specialisten en andere zorgverleners binnen VieCuri. 
Dit tilt de kwaliteit van de zorg naar een hoger plan. 

Wondconsulenten Romy Stürbl en Yvonne Bouten (r) zijn een belangrijke schakel tussen alle partijen, betrokken bij wondbehandeling.
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Door zuurstofgesprek bij de geboorte heeft Renée Remmers (27) spasmen en daarnaast continu pijn 
door extreme spierspanning. Desondanks bouwde ze in de loop der jaren een heel zelfstandig leven op. 
“Ik wilde grenzen verleggen, zelfstandiger worden. Na de Mytylschool ging ik naar het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs, waar ik intern woonde. Hier leerde ik mijn vriend Rick kennen, die ook een beperking heeft. 
Op advies van mijn revalidatiearts ben ik met hydrotherapie bij VieCuri begonnen; dat is goed voor mijn 
spieren en spasmen.” Renée is trots op de fotoserie die Frans van haar heeft gemaakt. “De winst is echter 
veel groter dan alleen deze fototentoonstelling; er is een hechte vriendschap ontstaan.”

Renée Remmers

‘De winst is groter dan alleen deze tentoonstelling’

Frans Smets (62) fotografeerde 
jarenlang als hobby, naast zijn 
werk als technisch adviseur. Tien 
jaar geleden kreeg het leven van 
de Venlonaar een geheel andere 
wending, toen Frans een aantal 
beroertes kreeg als gevolg van 
de ziekte van Lyme. “Ik moest 
revalideren, waaronder twee jaar 
bij VieCuri”, vertelt hij. “Omdat 
ik moeite bleef houden met 
communiceren en mijn 
concentratie en geheugen te 

wensen overlaten, kon ik niet 
meer terug naar mijn oude baan. 
Aangezien ik toch iets zinnigs 
wilde doen met mijn leven, 
besloot ik meer te gaan doen in 
de fotografie.” 

Niet achter de geraniums
Frans besloot een Masterclass 
Verhalende Fotografie te gaan 
volgen bij fotograaf John 
Lambrichts in Maastricht. “Ik 
wilde niet zomaar foto’s maken, 

maar een verhaal vertellen met 
mijn foto’s. Ik was ook vrijwilliger 
bij een dagvoorziening voor 
mensen met een beperking en 
daar leerde ik Renée kennen. Ik 
vroeg haar of zij wilde meewerken 
aan een fotoserie; ik wilde 
namelijk laten zien dat mensen als 
Renée niet achter de geraniums 
zitten, maar juist heel actief zijn. 
Met mijn foto’s bracht ik de 
diverse facetten van haar leven in 
beeld: opstaan, hydrotherapie bij 
VieCuri, fysiotherapie, voorlezen 
bij ouderen, zelf boodschappen 
doen en de zorg van vriendschap 
met haar vriend Rick Nabben”

Past perfect
Frans maakte een paar duizend 
foto’s van Renée; een selectie 
daarvan werd beoordeeld in het 

kader van de Masterclass 
Verhalende Fotografie die hij 
volgde. “Ik slaagde en mocht mijn 
serie, samen met vier andere 
fotografen, exposeren in het 
Centre Céramique in Maastricht.”
Fysiotherapeut Joke Verlinden 
van VieCuri, die de fotoserie had 
gezien, vroeg Frans of hij de 
serie van veertien foto’s ook op

de revalidatieafdeling wilde 
exposeren. Ben Neelen, team-
leider revalidatie vertelt: “Deze 
fototentoonstelling past perfect; 
hij raakt aan het wezen van 
revalidatie en laat zien hoe 
revalidatie in zijn werk gaat. De 
foto’s tonen dat je ondanks een 
beperking goed kunt participeren 
in de samenleving.”

Expositie op afdeling Revalidatie 

n In de wachtruimte en de gangen van de revalidatieafdeling van
 VieCuri is een bijzondere expositie te bewonderen. De foto’s 
van Frans Smets, die ruim tien jaar geleden revalideerde bij VieCuri, 
geven een bijzondere inkijk in het leven van Renée Remmers. Zij 
revalideert bij VieCuri, omdat ze door spasmen beperkt is in haar
bewegingsvrijheid. De expositie laat vooral zien dat je ondanks een 
beperking goed kunt participeren in de samenleving. 

‘Deze fototentoonstelling raakt aan het wezen van revalidatie’

De leerlingen van de basisschool 
maakten zelf een mooie cheque 
met het totaalbedrag. Na het 
officiële moment, een ontmoeting 
met kinderarts dr. Karin van Dael 
en de fotoshoot was er tijd voor 
een lekkere versnapering. 
Vivian Bierstekers, lid van de 
Ouderraad van de St. Willibrordus-
school, is zeer tevreden over het
resultaat. “De leerlingen van groep 
6, 7 en 8 hebben zelf het goede 
doel mogen uitkiezen. Voorwaarde
was een lokaal doel, zodat de 
kinderen zien waar het geld naar-

toe gaat. Het doel is extra speciaal, 
omdat een van de leerlingen van 
groep 8 zelf diabetes heeft.”

Overweldigend resultaat
Gertie Berben, diabetesverpleeg-
kundige bij VieCuri is overweldigd 
door het resultaat. “Het is toch 
fantastisch dat de kinderen zelf 
een goed doel uitkiezen. Leuk en 
belangrijk dat er juist aandacht is 
voor diabetes type 1 bij kinderen. 

Deze actie zegt wat over de 
saamhorigheid die er is tussen 

de school ouders, kinderen en de 
gemeenschap.”
 
Kinderen en jongeren
Met deze donatie organiseren de 
diabetesverpleegkundigen van 
VieCuri een leuke dag later dit 
jaar. In VieCuri zijn ruim 60 kin-
deren en jongeren met diabetes in 
behandeling. Gertie Berben: “Met 
name de jongeren zijn vaak lastig 
te bereiken. We denken ze met 
een middagje karten een groot 
plezier te doen. Deze dag heeft 
naast een ontspannend doel ook 
een educatief doel. Na het karten 
krijgen de kinderen en hun 
ouders meer informatie over wat 
deze inspanning doet met hun 
lichaam en over het in controle 
houden van hun ziekte. Dat is toch 
anders dan dat je deze voorlichting 
in het ziekenhuis geeft.”

n Een leuke activiteit voor kinderen met diabetes, dat hadden de
 leerlingen en de ouderraad van basisschool St. Willibrordus uit 
Venlo voor ogen met de opbrengsten van hun kerstmarkt eind vorig jaar. 
Tijdens deze kerstmarkt haalden ze ruim 1550 euro op. Een geweldige 
opbrengst die op 10 juni op feestelijke wijze werd overhandigd aan 
kinderarts Karin van Dael en diabetesverpleegkundige Gertie Berben 
van VieCuri.

Geweldige opbrengst basisschool St. Willibrordus 
voor kinderen en jongeren met diabetes

Cops4Cancer is aangesloten bij 
de Stichting Mont Ventoux die al 
vanaf 2007 een evenement 
organiseert waarbij de Mont 
Ventoux in Zuid-Frankrijk zo vaak 
mogelijk beklommen wordt. 
Hanneke: “Deelnemers halen, 
individueel of in teamverband, 
geld op. Hiermee leveren zij een 
bijdrage aan de strijd tegen 
kanker. Onder het motto 
‘Grootverzettegenkanker’ 
beklimmen fietsers, handbikers, 
wandelaars en hardlopers de 
bekende berg in Frankrijk. 
Een zware strijd, die symbool 
staat voor de strijd tegen 

kanker. Als fysiotherapeut van 
VieCuri wil ik graag de verzorging 
van deze inspirerende groep 
mensen voor mijn rekening wil 
nemen.”

Als team doet Cops4Cancer mee 
en de wandelaars, hardlopers 
en fietsers beklimmen op 3 en 
4 september zo vaak mogelijk de 
Mont Ventoux, met een lengte 
tussen de 21 en 26 km. Het geld 
dat het team Cops4Cancer 
ophaalt wordt verdeeld over de 
KWF Kankerbestrijding (60%) 
en het Toon Hermans Huis in 
Roermond (40%). 

Wie Hanneke en het team 
Cops4Cancer wil steunen, kan 
terecht op de website 
www.grootverzettegenkanker.nl. 
Zoek bij ‘Overzicht Teams’ naar 
de teamnaam Cops4Cancer. 
Vervolgens klik je bij het plaatje 
‘Gehele team sponsoren’ op de 
button ‘steun mij’. U wordt dan 
doorgeleid naar een site waar u 
direct uw gegevens kunt invullen 
en het bedrag doneren. Het 
gedoneerde bedrag wordt 
onmiddellijk zichtbaar op de 
website. 

n Bij toeval kwam ze ermee in aanraking: Cops4Cancer. Fysiotherapeut Hanneke Denissen van de 
 afdeling Revalidatie van VieCuri vond de deelname van het team collega’s en familieleden van de 
politie in Limburg om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kankerbestrijding zo’n goed initiatief 
dat zij spontaan aanbood deze groep te begeleiden en te verzorgen bij de beklimming van de Mont 
Ventoux. Hiervoor neemt zij in september een week vakantie op. 

Fysiotherapeut VieCuri Hanneke Denissen steunt Cops4Cancer

Renée en haar vriend Rick kijken met Frans Smets (r) naar de foto expositie op de Revalidatie.

Diabetesteam VieCuri blij met donatie.
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Editie VieCuri – augustus 2015

Geboortecentrum in de schijnwerpers

Het was een groot succes de feestelijke opening van het nieuwe Geboortecentrum en de daarop volgende open 

middag voor de bevolking in de regio. Aansluitend volgde de verhuizing en de daadwerkelijke ingebruikname. 

Vanaf het moment van inhuizing was het al superdruk, zowel op de afdeling Neonatologie/Couveusesuites als op de Kraamsuites. 

Hieronder een impressie van een aantal activiteiten in de eerste periode. 

Open dag
Naar schatting kwamen ruim vierduizend mensen naar VieCuri om 
een kijkje te nemen bij de (ver)nieuw(d)e afdelingen. Vooral het 
Geboortecentrum trok veel bekijks. Er was dan ook van alles te zien 
en te doen in het centrum: echo laten maken, kraam- en couveuses-
uites bekijken, in gesprek gaan met de professionals en meedoen 
aan een prijsvraag. Kortom, veel informatie voor de bezoekers, 
maar ook de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis te 
maken met de verschillende facetten van de zorgverlening.

De eerste baby’s
De eerste vier baby’s geboren in het Geboortecentrum zijn op 3 juni in het zonnetje 
gezet, inclusief de bijbehorende bloemen van de Raad van Bestuur. Omdat Jurre de aller-
eerste baby in het Geboortecentrum is, kreeg hij nog een babyfotoshoot aangeboden. 

Welkom aan onze 100e baby: Kim
Binnen een maand werd de honderdste baby in het Geboortecentrum verwelkomd. 
Reden voor gynaecologe Annemieke van Wijck en kraamverzorgende Debbie Janssen 
om het jonge gezin een aardige attentie aan te bieden en met de trotse ouders en hun 
Kim op de foto te gaan. 

Rian Cox en Janine Beekman raden meest voorkomende 
jongensnaam in 2014
Op maandag 6 juli was de prijsuitreiking voor de winnaars van 
de open dag prijsvraag. Hierbij ging het om het raden van de 
meest voorkomende jongens- en meisjesnaam in 2014. Omdat 
de meisjesnaam Mila niet werd geraden, werden Janine 
Beekman en Rian Cox waren de gelukkige winnaars. Beiden 
sleepten met de jongensnaam Max de prijs in de wacht die hen 
tijdens een gezellige bijeenkomst op het Geboortecentrum werd 
overhandigd door de organisatoren van de prijsvraag verpleeg-
kundigen Marielle Hermans en Nicole van der Goor. Het toeval 
wilde dat beide winnaressen moeder zijn van obstetrieverpleeg-
kundigen in het Geboortecentrum.

Verhuizing
Dinsdag 2 juni was de verhuizing van de afdeling neonatologie, de 
kraamafdeling en de verloskamers naar het nieuwe geboorte-
centrum. Een dag eerder, maandag 1 juni, was de polikliniek 
verloskunde van VieCuri al over. Ook het echocentrum CVONL en 
de praktijken van de eerstelijns verloskundigen en de kraamzorg-
organisaties waren al in het nieuwe centrum getrokken. Met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid werden de gezonde zuigelingen 
met hun moeders en de te vroeg geboren of zieke baby’s 
overgebracht naar respectievelijk de gloednieuwe privé kraam- en 
de couveusesuites. Een spannende dag voor alle betrokkenen. Rian Cox (l) en Janine Beekman.
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...vraag onze plastisch chirurgen 
en dermatologen
het hemd van het lijf!
Op dinsdag 22 september van 19.00 - 22.00 uur organiseert VieCuri MOOI een open avond 
op locatie Venlo. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken en ‘speeddaten’ met plastisch 
chirurgen en dermatologen.

Stel geheel vrijblijvend vragen over bijvoorbeeld: borstreconstructie en handchirurgie. Maar ook vragen over 
esthetische behandelingen zoals ooglidcorrecties, borstcorrecties of botox en fillers. Dit keer kunt u ook terecht 
met vragen voor de dermatoloog. Denk daarbij aan huidaandoeningen of laserbehandelingen voor ontharing of 
vaatproblemen. Er zijn diverse stands met informatie over plastische chirurgie en dermatologie.

Aanmelden speeddatesessie
www.viecurimooi.nl/speeddate
O f  b e l  0 7 7  -  3 2 0  6 8  6 5
(tot 15 september, vol = vol)

www.facebook.com/viecurimooi      @viecurimooi




