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Reuma veelal
onder controle
dankzij moderne
medicatie

Nieuwe ontwikkelingen bij behandelingen reuma:

Reumatologie klaar voor de toekomst
n

Veel mensen denken bij de diagnose ‘reuma’ aan een
aandoening waar ze de rest van hun leven last van zullen
hebben. Volgens reumatoloog Tim Jansen is het dankzij moderne
medicatie inmiddels mogelijk om reuma veelal onder controle
te krijgen. Het onderzoek naar reuma laat baanbrekende
ontwikkelingen zien. Met de komst van een derde reumatoloog –
per 1 november – is de vakgroep reuma binnen VieCuri weer op
volle sterkte en meer dan ooit klaar om in te spelen op deze
ontwikkelingen.
De naam ‘reuma’ is een verzamelnaam voor maar liefst tweehonderd
verschillende reumatische ziekten,
zoals onder meer ontstekingen
van spieren, pezen, gewrichten,
botten en/of inwendige organen.
De reumatische ziekten worden
onderverdeeld in vier groepen:
artritis, bindweefsel- of systeemziekten, artrose en weke delenreuma. “Aan de hand van het
verhaal van de patiënt over zijn

of haar (bewegings- en pijn)klachten, gecombineerd met
de resultaten van lichamelijk
onderzoek én laboratoriumonderzoek, kunnen we vaststellen
of iemand reuma heeft en zo ja
welk type”, aldus reumatoloog
Tim Jansen.

apparaat snel duidelijkheid of
en waar er sprake is van een
ontstekingsreactie in het lichaam.
“De echo is als het ware de
stethoscoop van de reumatoloog.
Hiermee kunnen we het gewricht
van binnen bekijken. De echo
maken we à la minute op de
afdeling en aan de hand daarvan
zien we direct hoe actief de
ontsteking is. Maar we voeren ook
puncties in gewrichten en allerlei
andere onderzoeken uit om vast
te stellen met welk type reuma
we precies te maken hebben.
Aan de hand daarvan stellen we
een behandelplan op maat op.”

keer per jaar op de poli voor een
controle.
‘Revalideren bijna niet meer
nodig’
De reumatoloog is feitelijk de
internist van het afweer- en
bewegingsapparaat. “We houden
ons vooral bezig met chronische
ontstekingsziekten die veel
klachten in spieren en gewrichten
geven. In tegenstelling tot wat
mensen denken, is reuma geen
ziekte die je alleen maar op
latere leeftijd kunt krijgen. We
zien ook kinderen en jongeren
met reuma.”
Het vakgebied van de reumatoloog
is in de loop der jaren sterk
veranderd. “Het beeld dat je reuma
voor je hele leven hebt, geldt voor

Petra Klijnsma,
klinisch geriater:

‘Kwetsbare
ouderen
aandachtspunt
in VieCuri’

Behandelplan op maat
Op de afdeling reumatologie geeft
bij twijfelgevallen een eigen echo-

Dat behandelplan bestaat uit
medicatie, soms in combinatie
met fysiotherapie of hulpmiddelen
zoals een brace. Vervolgens komen
patiënten gewoonlijk één tot vier
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veel mensen gelukkig niet meer.
De jaren dat de reuma actief is in
het lichaam, overbruggen we met
moderne medicatie. Het doel is
om na die jaren de medicatie ook
weer af te kunnen bouwen.” In
tegenstelling tot vroeger, gaan
mensen met reuma veelal niet
meer naar een revalidatiearts.
Meestal is een revalidatietraject
niet meer nodig omdat het
ontstekingsproces vroeg kan
worden geblokkeerd. “Dat doen
we met een heel scala aan
nieuwe geneesmiddelen, meestal
gecombineerd met de oudere
generatie geneesmiddelen. Deze
combinatie is het meest effectief.”
Effectievere inzet medicatie
Jansen houdt zich binnen VieCuri,
maar ook landelijk, veel bezig
met wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van reuma. “Ik leid
bijvoorbeeld de landelijke studie
rondom de doelmatigheid van
duurdere geneesmiddelen. Doel
is deze middelen effectiever in
te zetten en alleen voor de

lange termijn voor te schrijven
bij mensen die het echt nodig
hebben.” Ook loopt er momenteel
een onderzoek naar de invloed
van het eigen afweersysteem op
het onstekingsproces bij jicht; ook
een vorm van reuma. “We gaan
onderzoeken hoeveel invloed je
darmflora en een dieet hebben
op het ziektebeeld. Met de kennis
die dit oplevert, kunnen we weer
nieuwe medicatie ontwikkelen.”
Derde reumatoloog
Tim Jansen en collega-reumatoloog Antoaneta Comarniceanu
verwelkomen 1 november een
derde collega-reumatoloog:
Monique Efdé. (zie kader ‘even
voorstellen’). “Deze uitbreiding
is nodig om de zorgvraag
adequaat aan te kunnen. Iedere
reumatoloog heeft weliswaar zijn
eigen aandachtsgebieden, maar
in principe beheersen we alle
drie de volledige breedte van de
reumatologische aandoeningen.
Met de komst van Monique Efdé
is onze vakgroep weer op volle
sterkte en zijn we klaar voor de
toekomst.”

Reumatologen Tim Jansen en Antoaneta Comarniceanu in overleg.

Even voorstellen: de vakgroep Reumatologie
Tim Jansen (52)
werkzaam sinds 2014

Antoaneta
Comarniceanu (34)
werkzaam sinds 2013

Opleiding: Geneeskunde in
Nijmegen, Opleiding
Internist/Reumatologie:
Arnhem-Nijmegen.
Loopbaan: twaalf jaar in
Medisch Centrum Leeuwarden
en een krappe vijf jaar in
RadboudUMC. Daar was ik
opleider en hield ik me bezig
met research/onderwijs en
poliklinische zorg.
Mooiste van dit vak: de combinatie patiëntenzorg, onderwijs
en onderzoek in de chronische
ontstekingsziekten. Hierdoor
blijf je scherp op alle fronten.

Opleiding: in een Universitair
ziekenhuis in Boekarest:
ik kom uit Roemenië.
Internist/Reumatoloog
geweest in Parijs.
Loopbaan: begonnen op de
afdeling interne geneeskunde
in een ziekenhuis in Frankrijk.
Vanaf 2013 in Nederland:
aanvankelijk Afd Reumatologie
MUMC, Maastricht.
Mooiste van dit vak: onder
meer echografisch onderzoek.
Ik werk graag met mensen en
ik vind het erg leuk wanneer
ik de pijn kan verlichten.

Monique Efdé (38)
werkzaam vanaf
1 novermber 2015
Opleiding: Biologie en
Geneeskunde in Groningen.
Opleiding Reumatologie:
Leeuwarden-Groningen
Loopbaan: sinds maart 2012
werkzaam als reumatoloog
in Medisch Centrum
Leeuwarden.
Mooiste van dit vak: dat je
patiënten ziet van alle
leeftijden (van 0 tot 100!) en
dat je met de ontwikkelingen
in medicatie steeds meer voor
patiënten kunt betekenen.

Hoe herkent u reuma?
De meeste mensen met reuma hebben last van pijn en stijfheid in
gewrichten of spieren en vermoeidheid. Daardoor is bewegen vaak
moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven.
Klachten kunnen een tijdje weg zijn en ineens weer de kop
opsteken.
Ga naar uw huisarts als u last heeft van:
• het dik en warm worden van gewrichten;
• langdurige pijn in spieren en/of gewrichten;
• pijn en stijfheid als u even heeft gezeten/gelegen en weer in
beweging komt.
Deze symptomen kunnen uiteraard ook iets anders betekenen.
De huisarts verwijst u indien nodig naar een reumatoloog of andere
specialist.
• Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm
van reuma.
• 61% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar.
(bron: www.reumafonds.nl)

De verpleegkundig reumaconsulent:

‘Mensen hebben een te
negatief beeld van reuma’

n

Zijn er bepaalde dingen die ik juist wel of niet moet doen met
reuma? Ik voel me steeds zo moe, kan ik daar eens over
praten? En kan ik meer informatie krijgen over het medicijngebruik? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vragen die
worden neergelegd bij de twee verpleegkundig reumaconsulenten
van VieCuri.
Danielle Poeth werkt al sinds
1997 als gespecialiseerd reumaverpleegkundige, oftewel
reumaconsulent, bij VieCuri.
In de loop der jaren is haar
functie – net als die van de
reumatoloog – flink veranderd.
“Voorheen gaven we vooral
voorlichting aan patiënten. Dat
doen we nu natuurlijk ook nog,

Reumaconsulente Mieke Saes

maar daarnaast werken we mee
aan onderzoeken. En stabiele
patiënten zien de ene keer de arts
en de andere keer komen ze bij de
verpleegkundig reumaconsulent.
We zijn een poli in ontwikkeling.
Er wordt nu op een heel andere
manier naar reuma en de
behandeling daarvan gekeken.
We gaan met een jong team mee

Reumaconsulente Danielle Poeth geeft uitleg aan haar patiënte.

in de ontwikkelingen. Want, zoals
gezegd: er is veel veranderd in
reumaland.” Poeth geeft aan dat
mensen tegenwoordig een te
negatief beeld hebben van reuma.
“Ze denken al snel: ‘ik beland in
een rolstoel, ik verlies mijn werk’.
Terwijl er momenteel, door alle
moderne medicatie, een veel
betere kwaliteit van leven kan
worden behaald.”
Onbegrip
De verpleegkundig reumaconsulenten geven niet alleen
antwoord op praktische vragen,
bijvoorbeeld op fysiek gebied.
Ook vragen rondom de gevolgen
van reuma op werkterrein en
privé, komen veelvuldig voorbij.

“Het sociaal-maatschappelijk
aspect is wellicht nog belangrijker dan het fysieke. Want op het
moment dat je hoort dat je reuma
hebt, gaan er veel onzekerheden
spelen. Daar moet je een nieuwe
weg in vinden. Je krijgt te maken
met vragen en onzekerheden als:
‘slaat de medicatie goed aan en
kan ik daarna nog mijn werk doen?
En: hoe vertel ik aan mensen dat
ik reuma heb?’. Omdat je niet aan
iemand kunt zien dat diegene
reuma heeft, is er in de omgeving
vaak sprake van onbegrip.”
Vragen per levensfase
Poeth en haar collega, Mieke
Saes, voeren veel gesprekken over
dit soort vraagstukken. Ze zien

patiënten van jong tot oud. “De
problemen die zich voordoen,
verschillen per levensfase. Bij
jonge mensen bespreek ik
bijvoorbeeld vaak de invloed van
medicijnen op hun kinderwens.
Terwijl ouderen meer vragen
hebben over hoe en waar ze
hulp kunnen krijgen. Naast
voorlichting en advies, verwijzen
we ook door; bijvoorbeeld naar
een ergotherapeut of de thuiszorgorganisatie.”
Vragen? Neem dan contact op
met de Polikliniek Reumatologie.
Locatie Venlo, routenummer 75,
tel.: 077-320 59 32 en locatie
Venray, routenummer 20,
tel.: 0478-52 22 86.
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Afdeling vaatchirurgie krijgt opnieuw Vaatkeurmerk toegekend

‘Wij zijn de loodgieters van
het menselijk lichaam’
n

De vaatzorg van VieCuri werd onlangs opnieuw bekroond met het Vaatkeurmerk; een keurmerk dat
patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep toekent aan ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde
kwaliteitscriteria. Dit is geen toevalstreffer: de afdeling vaatchirurgie streeft namelijk continu naar beter.
Vaatchirurg Jan-Willem Elshof aan het woord over de inhoud van zijn vak en de speerpunten van de
afdeling.
Hart- en vaatziekten behoren tot
de belangrijkste doodsoorzaken
in ons land; 1 op de 4 mensen
sterft aan een hart- of vaatziekte.
Desondanks hebben veel mensen
een verkeerd of onvolledig beeld
van de werkzaamheden van een
vaatchirurg, geeft Jan-Willem
Elshof aan. Hij vormt samen
met Roel Janssen en Martine
Samijn het team vaatchirurgie
van VieCuri. “Wij focussen op
aandoeningen aan de bloedvaten”, legt Elshof uit. “Denk aan
verwijding van de grote buikslagader, spataderen en vernauwingen
in de beenslagaders, de zogeheten
etalagebenen. Ook leggen we
shunts aan bij nierpatiënten: een
onderhuidse verbinding tussen
een slagader en een ader waardoor
een dialysemachine kan worden
aangesloten op de bloedbaan van
de patiënt.”
In geval van vernauwingen
proberen de vaatchirurgen de
verstopping op te lossen of wordt
een bypass, oftewel omleiding,
aangelegd. Bij een aneurysma,
een verwijding van een slagader,
wordt aan de binnenkant van
het bloedvat een nieuwe ‘leiding’
aangelegd die de druk op het
verwijde bloedvat weghaalt. “Wij
zijn als het ware de loodgieters
van het menselijk lichaam”, legt
Elshof uit.
Vaatoperaties, en met name een
aneurysma (een verwijding of
uitstulping van de buikslagader),
worden steeds vaker uitgevoerd
via de lies. “Bij deze behandeling,
de zogeheten EVAR-procedure,
hoeft de patiënt geen grote buikoperatie te ondergaan, hoeft hij
minder lang in het ziekenhuis te
blijven en ook het herstel gaat
sneller.”
Opereren geen must
Elshof benadrukt dat opereren
niet altijd een must is; soms biedt
bijvoorbeeld fysiotherapie ook
soelaas. Ook aanpassingen in de
leefstijl kunnen de problemen
verminderen. ”Hart- en vaatziekten ontstaan vaak door een
hoge bloeddruk en een hoog
cholesterol als gevolg van bijvoorbeeld roken. Hierdoor verkalken
de slagaders”, vertelt Elshof. “Een

Goede zorg, die proef je!
n

VieCuri is in april overgegaan op een nieuwe maaltijdleverancier voor haar patiënten: Daily fresh Food uit Geleen.
In samenhang hiermee is een nieuw voedingsconcept ontwikkeld:
gezond en lekker eten met volop keuze voor iedereen op elk
gewenst moment van de dag.
Het nieuwe voedingsconcept gaat
uit van het samenstellen en klaarmaken van de (warme) hoofdmaaltijd op de verpleegafdeling
en niet centraal vanuit de ziekenhuiskeuken. Op die manier kun
je snel en flexibel inspelen op
de vraag van de patiënt. Goede
voeding levert immers een
belangrijke bijdrage aan het
herstel van de patiënt.
Sous vide
De nieuwe maaltijden worden
‘sous-vide’ bereid. Dit betekent
dat de producten rauw in de
verpakking gaan. Nadat ze
vacuüm zijn gemaakt, worden
ze pas bereid. Hierdoor blijven
alle vitaminen, voedings- en
smaakstoffen bewaard. De
maaltijden behouden zo nog
beter de smaak.
Geleidelijke invoering
Begin oktober werd het nieuwe
voedingsconcept voor het
eerst ingevoerd op de afdeling
Chirurgie in Venlo.
Geleidelijk, in de loop van
volgend jaar, zal de rest van de
verpleegafdelingen volgen.
Hoe werkt het nieuwe voedings-

concept? De zorgservicemedewerker begeleidt de patiënten
in hun keuze voor de maaltijd.
Voor de broodmaaltijden kan de
patiënt kiezen uit het assortiment
op de broodbuffetwagen. Voor de
(warme) hoofdmaaltijd kan een
keuze worden gemaakt uit het
dagmenu of er kan zelf een menu
à la carte worden samengesteld
met behulp van de nieuwe
menukaart.
Met de nieuwe maaltijdvoorziening wil VieCuri niet alleen
de kwaliteit van de maaltijden
verhogen, maar ook de gastvrijheid en de klantvriendelijkheid.
Een smakelijke maaltijd
De eerste dag op de proefafdeling
is goed verlopen. Alle ondersteuning was ter plekke aanwezig
om het op rolletjes te laten
verlopen. En de patiënt? Meneer
van de Sterre was goed te spreken
over zijn kipsaté, nasi goreng,
atjar tjampoer en kroepoek. In
de plaats van een vork en mes,
wilde hij alleen liever een vork en
een lepel. Nadat hij direct op zijn
wensen was bediend, genoot hij
van een smakelijke maaltijd.

Vaatchirurgen Jan Willem Elshof en Martine Samijn.

patiënt met etalagebenen is zich
er vaak echter niet van bewust
dat het probleem waarschijnlijk
groter is dan alleen de benen.
Vaatproblemen staan meestal
niet op zichzelf; vaak is dan ook
sprake van vernauwingen in de
hart- en halsslagaders. Een
gezonde leefwijze is dan dus
van groot belang. Ook krijgen al
onze patiënten het advies om
bloedverdunners en cholesterolverlagers te slikken.”
Omdat vaatproblemen zich vaak
niet beperken tot één enkele plek
in het lichaam, sturen de vaatchirurgen regelmatig patiënten
door, bijvoorbeeld naar de
afdeling cardiologie. “De lijnen
zijn kort, ook met andere
specialismen binnen VieCuri.”
Ultieme droom
Elshof is trots op het feit dat
VieCuri onlangs opnieuw het
Vaatkeurmerk mocht ontvangen.
De afdeling mag dit keurmerk al
voeren sinds 2005, toen het Vaatkeurmerk werd ingevoerd. “Het
keurmerk stelt onder meer eisen
aan de tijd waarbinnen bepaalde

operaties worden uitgevoerd, de
aantallen operaties en het aantal
vaatchirurgen”, zegt Elshof. “De
laatste jaren zijn de criteria flink
aangescherpt, maar wij voldoen
nog steeds aan de hoge eisen.
Kwaliteit is een belangrijk
speerpunt van onze afdeling.”
Vanuit dit streven gaat
Sandra Maassen in november
bijvoorbeeld aan de slag als
verpleegkundig specialist op het
gebied van vaatchirurgie. “Zij
zal op de afdeling en op de polikliniek werkzaam zijn en buiten
medische adviezen ook patiënten
adviseren over hun levensstijl en
hen daarin begeleiden.”

Patiënt van de Sterre geniet van zijn warme maaltijd.

Een ander aandachtspunt is
verdere samenwerking met
andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Laurentius Ziekenhuis
in Roermond. “Onze ultieme
droom is de realisatie van een
eigen hart- en vaatcentrum,
samen met de afdeling
cardiologie.
Dan kunnen patiënten alle
consulten en onderzoeken op
één plek ondergaan.”

Gastvije entree op afdeling Radiologie Venlo

n

De voorbije periode is er op de afdeling Radiologie in Venlo hard gewerkt aan de nieuwe entree.
De balie en wachtruimte zijn inmiddels klaar en de patiënten worden aan de nieuwe balie ontvangen.

Het materiaal- en kleurgebruik
is geheel in lijn met de stijl van
de nieuwe verpleegafdelingen
en de poliklinieken. Ook de
wachtruimte en de toiletten
zijn volledig vernieuwd. Voor
patiënten, maar ook voor de
medewerkers is het prettig dat
deze ruimte is opgefrist.
Wachtruimte bedpatiënten
Behalve de entree is nog meer
aangepakt. Naast de wachtruimte
bevindt zich een ruimte voor de
bedden, waar patiënten die een
CT- of PET-CT scan krijgen, rustig
in bed kunnen wachten. Voordeel
voor de patiënten is dat de

medewerkers in de CT-ruimte
nu meteen kunnen zien of de
volgende patiënt er al is. De
nieuwe wachtruimte zorgt voor
meer rust en privacy voor de
bedpatiënten.
Multipurpose
Ook de multipurpose- en
angiokamer zijn verplaatst. Na
het vrijkomen van de hartcatheterisatiekamer zijn deze
ruimtes bij elkaar geplaatst omdat
ze elkaars back-up zijn. De
vrijgekomen ruimte van de
voormalige multipurpose wordt
de komende periode tijdelijk
ingericht voor cystoscopie, een

inwendig urologisch onderzoek.
Daarnaast zijn er nieuwe ruimtes
ingericht voor de mammograaf
en voor echo/punctie.
Vervolg
Dit najaar gaat de afdeling aan de
slag met de plannen voor de rest
van de afdeling. Want ook de
gangen, de kantoren en de overige
ruimtes worden gerenoveerd.
Geen groot breekwerk, maar
voornamelijk opfrissen. Naar
verwachting gaan we eind 2015
hiermee aan de slag, zodat we
over niet al te lange tijd een
volledig vernieuwde afdeling
Radiologie hebben.
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Achter de schermen
Een ziekenhuis is net een kleine stad. Het krioelt er van de bedrijvigheid. Bij VieCuri werken veel artsen en verpleegkundigen,
maar daarnaast ook een heleboel mensen die hen ondersteunen en zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Denk bijvoorbeeld
aan de mensen van de receptie, de technische dienst, de schoonmaak en de administratie. In de rubriek ‘Achter de schermen’
belichten we deze veelal ‘onzichtbare’ afdelingen en hun belang voor het reilen en zeilen van VieCuri.

Afdeling Logistiek en Transport regelt voorraadbeheer en transport

‘Zorgverleners ontzorgen, dat is ons doel’
n

Als bezoeker of patiënt sta je er meestal niet bij stil hoeveel
materialen er in het ziekenhuis worden gebruikt. Al deze
spullen moeten op voorraad zijn en naar de diverse afdelingen
worden gebracht. Maar ook het vervoeren van de maaltijden, het
ophalen van afval en linnengoed, verhuizingen en patiëntentransport binnen het ziekenhuis hoort tot de taken van de afdeling
Logistiek en Transport. Een kijkje achter de schermen van deze
veelzijdige afdeling.

In het centraal magazijn is er nauw overleg tussen de medewerkers magazijn en transport.

Duizend producten in opslag
In een ziekenhuis zijn tal van producten nodig, die allemaal bijdragen
aan een goede zorgverlening. Van injectienaalden, implantaten en
spuugbakjes tot verbandmiddelen, incontinentiematerialen, schoonmaakmiddelen en vuilniszakken. Deze spullen, die worden besteld
door de inkoopafdeling van VieCuri, worden afgeleverd bij de
goedereningang van VieCuri. Ron Houba, teamleider magazijn: “De
medewerker die de vrachtbrief aftekent, ziet aan de informatie op
de vrachtbon of in het systeem of het materiaal moet worden
opgeslagen in het magazijn of direct doorgaat naar de afdeling. In dit
laatste geval schakelen we de collega’s van de afdeling Transport in.
Zij zorgen ervoor dat de goederen op de juiste plek in het ziekenhuis
terechtkomen.”
Gaan materialen de opslag in, dan zijn er drie opties. Spullen die
steriel moeten worden bewaard - bijvoorbeeld hechtnaalden, injectienaalden, gaasjes en infuusmateriaal - zijn bestemd voor het medisch
steriel magazijn. Daarnaast is er een niet-steriel medisch magazijn
voor pleisters, drukverbanden, handschoenen enzovoort. “Tot slot
hebben we een centraal magazijn, waar zaken als incontinentiematerialen, urinebekers, toiletpapier, papieren handdoekjes en
onderlegmaterialen zijn opgeslagen. In onze magazijnen bewaren we
in totaal duizend verschillende producten en materialen.”

30.000 dekbedden, 28.000 handdoeken en
43.000 lakens per jaar
De afdeling Transport is verantwoordelijk voor
alle verplaatsingen binnen VieCuri. Naast
patiënten en materialen, worden bijvoorbeeld
ook alle maaltijden vanuit de keuken naar de
afdelingen gebracht. John Rutten, medewerker
Transport: “En vergeet de was niet. Onze
transportmedewerkers zorgen voor voldoende
lakens en handdoeken op de afdelingen en
kamers. De linnenkasten op de kamers worden
dagelijks nagelopen; we vullen iedere dag maar
liefst veertig containers linnengoed aan! Ook
nemen we vuil linnengoed in. Voor de beeldvorming: op jaarbasis worden zo’n 30.000 dekbedden, 28.000 handdoeken en 43.000 lakens
gewassen en aangeleverd.” Naast linnengoed voor
de patiënten hoort ook het verstrekken van de
dienstkleding bij de taken. In de kelder van het
ziekenhuis kunnen de medewerkers hun vuile
dienstkleding achterlaten. Middels een badge
krijgen ze nieuwe dienstkleding. “De transportmedewerkers zorgen voor de afvoer van de vuile
was en de aanvoer van de schone dienstkleding.
Het gaat om enorme hoeveelheden per dag!”

De linnenkasten op de verpleegkamers worden dagelijks aangevuld
door de transportmedewerkers.

Een medewerker transport en een verpleegkundige vervoeren gezamenlijk een bedpatiënt, die een onderzoek krijgt.

Patiënten van a naar b
De afdeling Transport vervoert niet alleen materialen en spullen. Rutten: “We hebben vier brancardiers,
die verantwoordelijk zijn voor het patiënttransport. Denk hierbij aan mensen die per bed moeten worden
vervoerd naar een andere afdeling, bijvoorbeeld voor het maken van een foto of omdat ze worden
geopereerd. Er gaat ook altijd een verpleegkundige mee, voor het geval er onderweg iets verandert in de
gezondheidstoestand van de patiënt. De brancardiers vervoeren wel zeker dertig patiënten per dag.”
Verhuizing of nieuw onderkomen
De transportmedewerkers komen ook in actie
wanneer bedden, tafels of stoelen verplaatst
moeten worden of als een complete afdeling een
nieuw onderkomen krijgt binnen VieCuri. “We
hebben alles tot onze beschikking wat nodig is
voor een snelle en efficiënte verhuizing: verhuiswagens, een dieplader, palletwagens en klein
gereedschap”, vertelt John Rutten.

Vijf logistiek medewerkers zijn verantwoordelijk voor het checken van de voorraden op de
ziekenhuisafdelingen.

Bevoorrading afdelingen
Elke afdeling binnen VieCuri heeft een eigen mini-magazijn, waar
een voorraad aan spullen voor ongeveer een week ligt opgeslagen.
Daarnaast staat op iedere patiëntenkamer een kast met een kleine
voorraad handdoeken, linnen, incontinentiematerialen, et cetera.
Om de bevoorrading optimaal te laten verlopen, checken vijf logistiek
medewerkers - die allemaal verantwoordelijk zijn voor een deel van
het ziekenhuis - de voorraden. Ze scannen de productcodes van de
materialen die besteld moeten worden. Op sommige afdelingen,
zoals op de OK en de Intensive Care, gebeurt dat dagelijks. “Ons
geavanceerde voorraadsysteem ‘ziet’ vervolgens of er voldoende
spullen op voorraad liggen in het magazijn. Zo niet, dan weet de
inkoopafdeling dat ze nieuwe materialen moet bestellen”, legt Houba
uit. “Op deze manier proberen wij de zorgverleners zoveel mogelijk
te ontzorgen. Zij kunnen zelf ook nog wel zaken bestellen, maar dat
gebeurt steeds minder.”

1000 kilo restafval per dag
Tot slot moeten er ook bergen afval worden
verplaatst. Rutten: “We halen al het afval op dat
vrijkomt op de afdelingen. Iedere afdeling heeft een
milieu-eiland waar afval wordt gescheiden. Zo is er
een speciale bak voor ziekenhuisafval; bijvoorbeeld
injectienaalden. Ook halen we glas van gevaarlijke
stoffen op en zaken als batterijen, inktpatronen en
dergelijke. Er komt bij VieCuri zo’n 1000 kilo restafval per dag vrij. Al het afval gaat naar de afvalverwerking in de kelder. Wij zetten daar alles klaar
zodat de afvalverwerker het kan ophalen.”
Afvalverwerking verloopt via de kelder van het ziekenhuis.
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Kwetsbare ouderen aandachtspunt in VieCuri:

‘Samen maken we de zorg voor ouderen beter’
n

De zorg voor (kwetsbare) ouderen is, naast oncologische en acute zorg, benoemd tot speerpunt van
VieCuri. De aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt komt op veel verschillende plekken in het
ziekenhuis naar voren. De Zorg voor Ouderen Beleidscommissie (ZOBC) van VieCuri is de verbindende
schakel in deze projecten en zet daarnaast talloze nieuwe initiatieven in gang.
Waarom nu juist de zorg voor
kwetsbare ouderen zo hoog op de
agenda staat binnen het ziekenhuis, legt Petra Klijnsma, klinisch
geriater bij VieCuri en voorzitter
van de ZOBC, uit. “Er komen
steeds meer 75-plussers die ook
vaak veel gezondheidsklachten
hebben. Dikwijls hebben ze
meerdere aandoeningen tegelijk.
Ze wonen langer thuis, komen
zieker het ziekenhuis in en hebben
een hoger risico op complicaties.
Deze doelgroep zal de komende
jaren meer zorg vragen.” Doel
is om de zorg nog beter af te
stemmen op de individuele
behoeften van patiënten en
mantelzorgers. “Zodat ouderen

zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren; dat is het
credo van deze tijd.
Meedenken over ouderenzorg
Om dat te bereiken, kijkt VieCuri
naar het eigen beleid, maar wordt
er ook een blik over de muren van
het ziekenhuis geworpen.
Klijnsma: “De goede zorg van het
ziekenhuis dient naadloos over
te gaan op de huisarts in de
eerste lijn en het verpleeghuis in
de derde lijn.” Om dit te bereiken,
riep de ZOBC dit jaar een klankbordgroep in het leven. Daarin
denken verschillende partijen
mee over het verbeteren van
de ouderenzorg: van verpleeg-

kundigen en de kaderhuisarts
ouderenzorg, tot specialisten
ouderengeneeskunde, de
medewerker farmacie en een
patiëntenvertegenwoordiger.
Projecten
Om de zorg voor kwetsbare
ouderen structureel te verbeteren,
ontwikkelt VieCuri diverse
projecten. “Zo is er onder meer
een werkgroep kwetsbare
ouderen actief, behaalden
we – net als in 2013 – het
keurmerk Seniorvriendelijk
ziekenhuis en volgt een van de
fysiotherapeuten momenteel
een masteropleiding geriatrie.
Samen maken we de zorg voor
ouderen steeds beter.”
Klinisch geriater Petra Klijnsma.

Speerpunt: ouderen en oncologie

Eerder problemen signaleren:

‘Meer vragen zorgen voor meer helderheid’

n

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten een risico. Ze hebben meer kans op
complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen. Hoe eerder de problemen
worden gesignaleerd, hoe meer functieverlies kan worden voorkomen.
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Begin september ontving VieCuri, net als in 2013, het keurmerk Seniorvriendelijk
ziekenhuis. Een groot compliment, want de gestelde eisen waren streng.
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Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis
opnieuw behaald!
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Door patiënten meer vragen te stellen over bepaalde thema’s, kan mogelijk worden voorkomen dat ze
last krijgen van complicaties. Kwetsbare ouderen lopen meer risico op een delier, vallen, ondervoeding en
fysieke beperkingen. Door duidelijker in kaart te brengen of een patiënt meer gevaar loopt om
bijvoorbeeld te vallen, kan tijdig actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door het regelen van een
doorverwijzing naar de fysiotherapeut. De patiënt krijgt door deze werkwijze weliswaar meer vragen van
verpleegkundigen en specialisten, maar dat zorgt wel voor meer helderheid en minder kans op
complicaties.
Binnen VieCuri is een werkgroep kwetsbare ouderen actief. “Omdat de zorg voor deze groep heel
complex is, werken we in de werkgroep met veel disciplines samen. Van diëtisten en fysiotherapeuten tot
consultatieverpleegkundigen geriatrie”, aldus Reka Csepán, klinisch geriater bij VieCuri. De werkgroep
ontwikkelde onder meer een scholingsprogramma dat alle VieCuri-verpleegkundigen volgen. Zo is de
hele ziekenhuisorganisatie extra alert op mogelijke complicaties bij kwetsbare ouderen.
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Ouderen en oncologie is binnen VieCuri een duidelijk
speerpunt. Dilemma in de behandeling van kwetsbare
ouderen is of zij de vaak zware behandeling nog aankunnen.
Internist-oncoloog Yes van de Wouw: “we willen hen niet onderbehandelen, maar zeker ook niet overbehandelen.”
Om te bepalen wie wel en wie niet op hoge leeftijd de oncologische
behandeling aan kan, zoeken de specialisten naar screeningsmodellen om deze beoordeling objectief te kunnen maken. “Dat is
lastig, want het ligt ook aan de verwachtingen van een patiënt van
zijn (kwaliteit van) leven. Het is aan ons om dit goed vooraf met de
patiënt en zijn naaste omgeving te bespreken.”
Work in progress
Ouderen met kanker hebben vaak andere begeleiding nodig dan
andere patiënten, ze zijn bijvoorbeeld minder goed digitaal te
bereiken. Een project binnen VieCuri bestaat uit het opleiden van
vrijwilligers die met patiënten meegaan naar een gesprek met de
specialist en dit gesprek ook samen met de patiënt voorbereiden.
Van de Wouw: “Vooral kwetsbare ouderen kunnen hier veel voordeel
bij hebben. Wel blijkt dat mensen niet zo snel een buitenstaander
toelaten bij dergelijke moeilijke gesprekken.”
Een ander project binnen het thema ouderen en oncologie is dat
van de huisarts als zogeheten verlengde arm: de huisarts legt na
de operatie extra huisbezoeken af om een vinger aan de pols te
houden. “Tot slot voeren we binnen VieCuri doorlopend studies
uit rondom de oncologische zorg van ouderen; het blijft ‘work in
progress’.”

De gezamenlijke ouderenbonden stelden vijftien kwaliteitscriteria op waar een ziekenhuis aan moet
voldoen. Naast het invullen van een vragenlijst, kwamen seniorscouts de situatie ter plekke beoordelen.
Zij keken onder meer naar de bewegwijzering, begaanbaarheid, gastvrije ontvangst, inrichting en
hygiëne in het ziekenhuis. Daarnaast beoordeelden zij de website.
Verbeterpunten
Adviseur Lucienne Willems, een van de kartrekkers van het project, licht toe: “In 2013 scoorden we hoog
op de beschikbaarheid van het geriatrisch team, een gastvrije ontvangst en de begeleiding in de laatste
levensfase.” Er waren natuurlijk ook verbeterpunten. Deze punten zijn zo veel mogelijk opgepakt. Zo
waren de ingangen en trappen nog niet voldoende seniorvriendelijk; daarom is er op iedere eerste en
laatste tree van de trap een rode lijn aangebracht. Ook is de kleurstelling en grootte van de letters van
de bewegwijzering aangepast en hangt er betere verlichting in de trappenhuizen.
‘Het kan nóg beter’
Ook bij de recente toekenning van het keurmerk waren er verbeterpunten, waar VieCuri de komende tijd
verder mee aan de slag gaat. Willems: “We maken een plan om deze verbeteringen waar mogelijk één
voor één door te voeren. Denk aan gesproken aanwijzingen in de lift, stoelen met armleuningen in de
wachtkamers en een nog gebruiksvriendelijkere website.”

Hoe meet je pijn bij dementerenden?

n

Hoe meet je pijn bij iemand die geen pijn kan aangeven, zoals een dementerende patiënt?
Voor haar studie tot pijnconsulent zette anesthesieassistent Heidi Althaus een kwaliteitsverbeteringsproject op.
“Uit de literatuur blijkt dat pijn bij dementerenden niet minder vaak voorkomt, maar het wordt minder
vaak herkend of erkend.” Studies tonen aan dat dementerenden die pijn hebben, dat anders uiten.
Bijvoorbeeld door een gespannen of verdrietig gezicht, grommen, continu met de handen friemelen of
wrijven of uitbarstingen als schreeuwen of tegenstribbelen. Ook onrustig gedrag en sociaal onaangepast
gedrag komt voor, net als slapeloosheid. Althaus: “Bij deze patiënten is het van groot belang om pijn tijdig
te herkennen.” Een hulpmiddel daarvoor is de PAINAD observatieschaal: deze manier van screening is
eenvoudig in het gebruik en kost weinig tijd. “Het gaat om bewustwording. Wanneer dementerende
patiënten bijvoorbeeld agressief gedrag vertonen, wordt niet direct aan pijn gedacht. Het nieuwe beleid
zorgt voor een adequatere toediening van pijnmedicatie.”

Betere doorstroom naar
verpleeghuis en sneller revalideren
voor patiënten met heupfractuur
Ouderen die een heup breken,
zijn extra kwetsbaar. Door de
geriater vanaf de opname bij
het zorgproces te betrekken,
wil VieCuri de kwaliteit van
zorg verbeteren en efficiënter
inrichten.
De traumachirurg blijft de
hoofdbehandelaar, maar de
geriater is medebehandelaar.
Daarbij is het van belang dat
er één aanspreekpunt op de
afdeling wordt gecreëerd voor
de patiënt en de mantelzorger.
Aandacht voor het nazorgtraject is daarbij essentieel.
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Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis ontwikkelde een bijna onzichtbare tumorverwijdering bij borstkanker

Borstbesparende operatietechniek zonder littekens breed toegepast
n

Bijna één op de zeven vrouwen wordt getroffen door borstkanker. Gelukkig is behandeling steeds vaker mogelijk en
effectief. Met de techniek ‘Nearly Invisible Lumpectomy’, die werd
ontwikkeld door VieCuri-chirurg Paul Nijhuis, kunnen tumoren
zonder zichtbare littekens worden verwijderd uit de borst. Inmiddels
wordt de techniek in het hele land toegepast en tonen de resultaten
aan dat deze gegarandeerd veilig is.
Bij ‘gewone’ borstbesparende
operaties, blijft een litteken en
vaak ook een deuk achter als
ongewenst aandenken aan een
vervelende periode. “Dit litteken
is vaak confronterend en blijft
de vrouw herinneren aan een
emotionele tijd”, vertelt chirurgoncoloog Paul Nijhuis, die werkzaam is bij VieCuri. Voor Nijhuis
reden om in 2011, met behulp van
technieken uit de oncoplastische
chirurgie, de manier van borstbesparende operaties verder te
optimaliseren. Hij legt uit dat hij,
net als plastisch chirurgen, bij het
inbrengen van een borstprothese
een sneetje maakt in de huidplooien aan de onderkant of
zijkant van de borst. Hierna wordt
de tumor als het ware van binnenuit verwijderd. Vervolgens wordt
de borst ook weer van binnenuit
gereconstrueerd. “De resultaten
zijn geweldig”, vertelt Nijhuis.
“Aan de borst is cosmetisch niets
te zien, geen litteken en meestal
zelfs geen deuk. Daarom wordt
deze nieuwe operatietechniek de

oktober

borstkankermaand

‘Nearly Invisible Lumpectomy’
-techniek (NIL-techniek)
genoemd, wat staat voor bijna
onzichtbare tumorverwijdering
uit de borst.”
Betrouwbaar en veilig
In eerste instantie was de NILtechniek alleen toepasbaar bij
‘voelbare’ tumoren. Inmiddels
wordt de techniek echter ook
succesvol ingezet bij tumoren die
nog niet voelbaar zijn. Bijzonder
is daarnaast dat de NIL-techniek
juist vooral kan worden toegepast
bij tumoren die zich hoog in de
borst bevinden. “Bij de gangbare
operatietechnieken is het cosmetische resultaat vaak teleurstellend,
omdat meestal zichtbare littekens
of deuken in het decolleté
ontstaan. Dat is bij deze methode
niet het geval.” Desondanks is de
NIL-techniek volgens Nijhuis nog
niet toepasbaar bij alle patiënten.
“Wanneer de tumor te groot is in
verhouding tot de borst, wanneer
deze aan de huid vastzit of als de
kanker zich in de borst heeft

Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis ontwikkelde een bijna onzichtbare tumorverwijdering bij borstkanker.

verspreid, is dit geen optie. In
het laatste geval is een borstamputatie – eventueel gevolgd
door een borstreconstructie –
noodzakelijk.” Door de techniek
verder te verfijnen, verwacht
Nijhuis dat de helft van de
vrouwen met borstkanker in de
toekomst kan worden geholpen
met de NIL-techniek.

Maximaal resultaat
Bij VieCuri zijn inmiddels meer
dan zeventig patiënten
geopereerd via de NIL-techniek.
Ook in andere ziekenhuizen is de
operatietechniek overgenomen.
De database over de NIL-techniek
bewijst wetenschappelijk dat
deze techniek zeker zo veilig is
als de conventionele techniek,

Geboortecentrum draait op volle toeren:

‘Er is sprake van een echt wij-gevoel’

n

Het Geboortecentrum aan de Professor Gelissensingel in Venlo draait inmiddels
zo’n drie en een halve maand op volle toeren. Hoe ervaren patiënten de zorg, wat
zijn de bevindingen van het team en zijn er nog verbeterpunten?
De nieuwbouw zorgde voor een
enorme positieve impuls aan alle
betrokken partijen, stelt VieCurigynaecologe Anika Dam. “Er is
een soort trots ontstaan. Patiënten
merken dat ook; ze zijn heel
positief over de zorg en waarderen
de toegenomen privacy dankzij
de ruime kraamsuites. Sinds
we begin juni intrek hebben
genomen in het Geboortecentrum
blijkt dat heel veel in de praktijk
goed werkt, maar nog niet alles
goed gaat. Dit zijn we nu aan het
optimaliseren; zorg is immers een
continu proces. De grote winst
is dat we merken dat door de
intensievere samenwerking een
echt wij-gevoel ontstaat tussen
zorgverleners. Dat is een goed

uitgangspunt om de eerste en
tweedelijns zorg nog verder op
elkaar afstemmen.”
Feedback ouders
Naast zestien kraamsuites beschikt
het Geboortecentrum over
acht couveusesuites binnen de
afdeling neonatologie. Alle
kinderen op deze afdeling hebben
extra bewaking en zorg nodig,
omdat ze te vroeg geboren zijn
of medische problemen hebben.
Ook hier krijgt het team veel
positieve geluiden van ouders
te horen. Teamleider Jos Swart:
“We vragen ook actief naar
feedback van ouders. Hoe meer
we onze zorg op de behoeften
van ouders afstemmen en alle

randvoorwaarden zo goed
mogelijk invullen, hoe prettiger
ze hun verblijf ervaren. En als
ouders goed in hun vel zitten,
reageert het kind daar ook op
omdat er meer rust is.”
Tegemoetkomen aan wensen
Een voorbeeld van opbouwende
feedback die het team krijgt, is de
vraag waarom er geen televisie
aanwezig is in de couveusesuites.
“Wij hebben hier bewust voor
gekozen: thuis heb je ook geen tv
op de babykamer. Onze focus ligt
op het creëren van een prikkelvrije omgeving voor het kind. In
tegenstelling tot bij de kraamsuites is er daarom geen tv in de
couveusesuites aanwezig. Toch

waarbij wél zichtbare littekens
overblijven”, vertelt Nijhuis.
Nijhuis ervaart dat de meeste
vrouwen vooral blij en opgelucht
zijn dat er geen operatiesporen
te zien zijn als ze lingerie of
badkleding dragen. “Op die
manier worden ze niet continu
herinnerd aan die akelige
ziekte!”
willen we ouders tegemoetkomen; zo is het mogelijk een
tablet of laptop mee te nemen.
En in de toekomst komt er op
de gezamenlijke familiekamer
een televisie. Zo wordt deze
familieruimte ook meer een
ontmoetingsplek. Ouders zitten
immers in hetzelfde schuitje
en kunnen daar ervaringen met
elkaar uitwisselen.”
Doorontwikkeling
Processen worden gestroomlijnd,
keurmerken zijn behaald. “Dat
betekent echter niet dat we
achterover leunen”, aldus teamleider Jos Swart. “Ja, we hebben
het Neokeurmerk en het Borstvoedingscertificaat behaald,
maar we blijven met de nieuwste
ontwikkelingen meegaan. Het
streven naar nog betere zorg stopt
niet na het ontvangen van een
keurmerk.”
In het geboortecentrum zal het
concept van integrale geboortezorg ook de komende tijd verder
doorontwikkeld worden. “Er is
dus nog steeds werk aan de
winkel”, aldus Anika Dam.

Scabiës besmetting in Noord-Limburgse zorginstellingen
n

In augustus werd duidelijk dat er in een aantal zorginstellingen
in Noord-Limburg zich een scabiës besmetting voordeed. In
VieCuri raakten veertien patiënten en veertien zorgprofessionals
besmet en bij thuiszorginstellingen in de regio van het ziekenhuis
was sprake van ongeveer 30 besmettingen.
Arts Microbioloog Mireille
Wulf: “Scabiës, beter bekend als
schurft, is een ongevaarlijke
huidziekte die helaas wel veel
last kan geven, met name jeuk.
De jeuk wordt veroorzaakt
door de scabiësmijt, een met
het blote ook onzichtbaar
beestje. Het volwassen vrouwtje
graaft oppervlakkige gangetjes
in de huid waarin ze haar eitjes
legt. Eén van de belangrijkste
klachten bij scabiës is
toenemende jeuk als gevolg
van een allergische reactie op
de mijt, de eitjes en de
uitwerpselen van de mijt.”

Behandeling
Er zijn twee vormen van scabiës:
gewone scabiës en een
uitgebreide ernstige vorm met
veel huidafwijkingen. Beide
vormen zijn besmettelijk en gaan
ook niet vanzelf over. Wulf legt uit:
“Zonder behandeling blijven de
mijten zich voortplanten en zal
hun aantal toenemen. De ziekte
is gelukkig goed te behandelen
met tabletten of zalf. Bij gewone
scabiës zijn de mijten binnen een
dag dood. Helaas blijft de jeuk
vaak nog wel een aantal weken
bestaan. Zorgvuldige maatregelen
helpen om verdere besmetting te

voorkomen. Daarom hebben we
niet alleen de besmette mensen
behandeld, maar ook zoveel
mogelijk al hun contacten. Dit
om te voorkomen dat zij klachten
zouden krijgen en de mijt zich
wellicht verder zou kunnen
verspreiden. Ruim duizend
personen hebben een preventieve
behandeling ondergaan.”
Kleine kans
Het lijkt het erop dat de schurftmijt
weer verdwenen is. Deskundige
infectiepreventie Caroline
Teeuwen: “Waardoor deze uitbraak
is ontstaan, zullen we nooit
helemaal kunnen achterhalen.
Om de zoveel tijd is er in ons land
wel een uitbraak van scabiës,
vaak gebeurt dit op plekken waar
veel mensen bij elkaar zijn. Zo
was nog een massale uitbraak
onder Maastrichtse studenten in

april van dit jaar. In het ziekenhuis zijn we voortdurend beducht
op besmettelijke ziektes. Een
uitbraak van scabiës in een
ziekenhuis ontstaat eigenlijk
alleen als er een patiënt is met
een uitgebreide vorm. Juist die

Mireille Wulf (l) en Caroline Teeuwen.

vorm kan ook op veel andere
huidziektes lijken en komt maar
heel weinig voor. De kans dat ik
in mijn carrière nóg een keer
zo’n grote scabiësuitbraak mee
maak, acht ik dan ook heel klein.
Gelukkig maar.”
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Een leven lang screenen: van voor de geboorte tot na de dood
n

Twee keer per jaar organiseert VieCuri het VieCuri Matinee, een gratis toegankelijk evenement
waar VieCuri inwoners uit de regio wil laten zien wat het ziekenhuis naast medische zorg nog
meer te bieden heeft. Op een interactieve en laagdrempelige manier delen we kennis over thema’s als
gezondheid, wetenschap, zorg en andere interessante onderwerpen. Het onderwerp van de novembereditie > Een leven lang screenen.

Het screenen van onze gezondheid,om te checken of er sprake
is van (risico op) ziekte, is anno
2015 heel gewoon. Door gezondheidsproblemen eerder in beeld
te brengen, is er een grotere kans
op genezing. Maar een en ander
brengt ook ethische dilemma’s
met zich mee; is het bijvoorbeeld
altijd een voordeel om alles te
weten?
De bekendste vorm van het
screenen van onze gezondheid is
het bevolkingsonderzoek, waarbij
mensen vrijwillig worden getest
op borst- of darmkanker. Door
het vroegtijdig opsporen van
ziekten of risicofactoren is er een
kleinere kans op het ontstaan van
een bepaalde ziekte, zijn minder
ingrijpende behandelingen
nodig en is er een grotere kans
op genezing. “Maar onze gezondheid wordt op nog veel meer
momenten gescreend”, zegt Gé
Hoffland, radioloog bij VieCuri en
voorzitter van VieCuri Matinee.
“Dat begint al voordat we geboren
zijn, bij de 20-wekenecho.
Daarna volgt de hielprik, als we
een paar dagen oud zijn. En dat
gaat gedurende ons hele leven
zo door.” Ook zelf doen we

ongemerkt heel veel aan screening
van onze gezondheid. Bijvoorbeeld
door ons gewicht in de gaten te
houden, door een zwangerschapstest te kopen of door op
eigen initiatief ons cholesterol
of bloedsuiker te meten. En zelfs
nadat we zijn overleden, wordt
ons lichaam soms nog gescreend,
bijvoorbeeld wanneer een
autopsie wordt uitgevoerd.
Volgens Hoffland heeft screening
een belangrijk steentje bijgedragen aan onze hedendaagse
welvaart, bijvoorbeeld door het
uitbannen van tuberculose. “Net
voor de Tweede Wereldoorlog
werd een manier ontdekt om
tuberculose te detecteren aan de
hand van öntgenfoto’s. Hierdoor
kon besmetting en verdere
verspreiding van deze ziekte
worden voorkomen, en werd
tuberculose in de Westerse
landen helemaal uitgeroeid.
In sommige andere landen
komt deze ziekte nog wel voor.
Daarom worden asielzoekers
uit bijvoorbeeld Syrië standaard
gescreend op tuberculose.”

Ongerustheid
Screening kent echter niet alleen

maar voordelen, geeft VieCuriuroloog Gilé Yurdakul aan. Zij is
dagvoorzitter van het november
Matinee. “Het kan onnodige
ongerustheid geven bij een valse
positieve bevinding. En wanneer
een afwijking wordt gevonden,
volgt vaak een behandeling die
achteraf gezien niet altijd nodig
zou zijn geweest. Bijvoorbeeld
als iemand geen last heeft van
de gevonden afwijking of als de
afwijking nooit tot klachten zou
hebben geleid. Daarom is een
bevolkingsonderzoek of medisch
onderzoek pas verantwoord als
de voordelen van de screening
opwegen tegen nadelen. Wanneer
dat precies het geval is, is lastig
te bepalen; ook de kosten en
de betrouwbaarheid van een
bepaalde screeningsmethode
spelen hierbij een rol.”
Ethische dilemma’s
Volgens Hoffland willen mensen
steeds meer weten over hun
gezondheid en is er dus steeds
meer behoefte aan screening. Dit
komt enerzijds door de medische
vooruitgang die is geboekt, mavar
ook omdat het leven wordt gezien
als ‘maakbaar’. “Ziek zijn wordt

Mag ik mijn patiëntendossier inzien?
n

VieCuri wordt regelmatig geconfronteerd met vragen van patiënten die hun medisch dossier willen
inzien. De verwachting van hen is soms dat men bij de receptie of bij het patiëntenservicebureau
het dossier kan opvragen en direct een kopie mee naar huis kan nemen. Helaas is dat niet het geval. Het
inzien van dossiers is gebonden aan wettelijke regels. Op de website van VieCuri kunt u de procedure
vinden voor het inzien van uw medisch dossier. Hoe gaat het in zijn werk?
In VieCuri worden de medische
gegevens van patiënten bewaard
in een medisch dossier. Dit
dossier kan ter inzage worden
gevraagd. Aan inzage zijn geen
kosten verbonden. Ook kunt u
een kopie ontvangen van (een
deel van) uw medisch(e) dossier(s).
Hiertegenover staat wel een
onkostenvergoeding.
Verzoekschrift
Een kopie van (een deel) van het
dossier wordt alleen verstrekt na
een schriftelijk verzoek. Hiervoor
is een formulier op de website
te vinden. Dit formulier kunt u
invullen en ondertekend terug
sturen naar VieCuri.
Wanneer u inzage vraagt of een
kopie van een medisch dossier dat
niet van u zelf is, kan dat slechts

met schriftelijke toestemming
van de betrokkene. Hiervoor kan
een machtigingsformulier worden
ingevuld door de aanvrager én
de gemachtigde. Als het gaat om
een dossier van een persoon die
is overleden, dan neemt de
zorgverlener een besluit over
deze aanvraag. Het machtigingsformulier is ook op de website
te vinden.

Kosten
Als u een kopie wenst van uw
(een deel van) uw medisch(e)
dossier(s) worden wel kosten in
rekening gebracht. Deze kosten
zijn wettelijk bepaald en moeten
contant betaald worden. De
kosten bedragen e 0,23 per kopie
tot een maximum van e 4,50 tot
100 pagina’s. Vanaf 100 pagina’s
bedragen de kosten e 22,50.

Legitimatiebewijs
Bij het inzien van gegevens of
het ophalen van kopieën, is een
geldig legitimatiebewijs van de
aanvrager, noodzakelijk. De zorgadministratie draagt zorg voor
een snelle afhandeling van uw
verzoek en indien mogelijk zal
een verzoek binnen 14 dagen
worden afgehandeld.

Röntgenfoto’s en MRI scans
Ook kunt u röntgenfoto’s en MRI
scans opvragen. Deze krijgt u
mee op een dvd. Bij de afdeling
Radiologie kunt u deze aanvragen.
Hieraan kunnen kosten verbonden
zijn. De hoogte hiervan is
afhankelijk van uw aanvraag. De
afdeling radiologie zal u hierover
informeren.

Screening middels bevolksonderzoek
• Bevolkingsonderzoek
Een screening die al sinds 1990 in ons land bestaat, is de screening
op borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 75 jaar. Doel van het
bevolkingsonderzoek is om borstkanker eerder te ontdekken.
Hierdoor is de kans groter dat de behandeling succes heeft.
VieCuri-radioloog Heleen de Bruin: “Wij hebben een contract met
Bevolkingsonderzoek Zuid voor het beoordelen van de röntgenfoto’s. De foto’s worden door twee radiologen onafhankelijk
beoordeeld. Bij verdenking op afwijkingen, wordt dit doorgestuurd
via de huisarts naar de mammapoli. Daar vindt op één dag de intake
bij de chirurg plaats en het radiologisch onderzoek met eventuele
punctie/biopsie.”
• Darmkanker
Sinds 2014 bestaat ook het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest
die mensen thuisgestuurd krijgen. Ze leveren deze test in, waarna
de ontlasting wordt onderzocht. Bevat het monster bloedsporen,
dan wordt via de screeningsorganisatie een afspraak gemaakt
in een coloscopiecentrum. VieCuri voldoet aan de landelijke
toelatingseisen voor coloscopiecentra en mag het darmonderzoek,
oftewel de coloscopie, daarom uitvoeren. Maag- Darm- Leverarts
(MDL-arts) Rob Adang geeft aan dat in het eerste jaar van screenen
veel gevallen van darmkanker of voorstadia daarvan werden
opgespoord: “Dit aantal was in het eerste jaar van de screening
hoger dan verwacht. Natuurlijk mag het bevolkingsonderzoek
darmkanker niet ten koste gaan van de wachttijd van reguliere
patiënten, maar we doen het niet voor niets: het is dankbaar werk
om mensen in zo’n vroegtijdig stadium te kunnen helpen.”
• Prostaatkanker
Gilé Yurdakul wordt als uroloog geconfronteerd met de vraag of er
een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker dient te komen of
niet. Hoewel men prostaatkanker dankzij grootschalige screening
eerder en in een vroeger stadium kan opsporen, heeft dit nauwelijks
invloed op de uiteindelijke overlevingskansen. “Bij een deel van de
mannen ontwikkelt de prostaatkanker zich namelijk zo langzaam,
dat ze niet als gevolg van, maar wel mét de prostaatkanker
overlijden. Bij sommige mannen blijft de tumor zo klein, dat ze er
geen klachten van ondervinden. Wanneer bij deze mannen de
tumor door middel van screening vroeg wordt opgespoord, worden
ze onnodig behandeld met een ingrijpende operatie of bestraling.
Dit kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid van de
patiënt en overbodig hoge kosten voor de gezondheidszorg.”

in onze maatschappij steeds
minder geaccepteerd, de dood
wordt uitgebannen. Alles is erop
gericht om zo lang mogelijk
gezond te blijven en zo oud
mogelijk te kunnen worden.”
“Het screenen zal in de toekomst
verder aan terrein winnen”, zegt
Hoffland. Maar hij vraagt zich af
of het altijd een vooruitgang is.
“In de toekomst kunnen we
waarschijnlijk aan de hand
van DNA bepalen of iemand
een risico heeft op een bepaalde
ziekte of afwijking. Daarbij

komen echter diverse ethische
dilemma’s om de hoek kijken;
wil je namelijk alles weten?
Als je weet dat je waarschijnlijk
dement zult worden of kanker
krijgt, kun je misschien voorzorgsmaatregelen nemen, maar is er
van een zorgeloos bestaan geen
sprake meer. Hoe ga je daarmee
om? Uiteindelijk gaat het
hierbij dus vooral ook om wat
jíj als persoon wilt, hoeveel je
wilt weten over je leven en
welke keuzes je op dit vlak wilt
nemen.”
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Ondernemers op Zorgboulevard Venlo
n

Met de ingebruikname van de nieuwe poliklinieken op de locatie Venlo, is aan de Zorgboulevard
met OOGpunt een nieuw winkelconcept geopend waar oogzorg centraal staat. Het streven van
OOGpunt is ‘Ogen Optimaal Gezond’.
OOGpunt biedt hoogwaardige
producten en een maatwerk
oplossing voor ieder oogprobleem.
Dit kan een bril of contactlens zijn, maar ook een oogdrukcontrole tussendoor.
Gediplomeerde opticiens en
contactlensspecialisten zijn de
patiënten en bezoekers graag van
dienst. OOGpunt is een samenwerkingsverband tussen Optiek
Verhoeven en de oogartsen van
VieCuri. De oogartsen vinden
het belangrijk dat een optiek in
het ziekenhuis voldoet aan hoge
kwaliteit en aansluit bij de

hedendaagse wensen en
technische mogelijkheden.

in- of uitloopt. Er is een uitgebreid
assortiment.

Regionale ondernemers
Met de komst van OOGpunt
heeft de Zorgboulevard er een
nieuwe ondernemer bij. Aan
de zorgboulevard bieden
regionale ondernemers hun
zorggerelateerde producten en
diensten aan aan iedereen die
in het Venlose ziekenhuis komt.
De Zorgboulevard bevindt zich
in de directe nabijheid van het
Centraal Plein en is niet te
missen voor wie het ziekenhuis

De ondernemers van de Zorgboulevard zijn: Gifts Bizz,
Apotheek VieCuriVitaal, Kapsalon
Huizenaar HAIRMAXX, Huizenaar
Haarwerkspecialisten, Penders
Voetzorg, Proteion Thuiszorg
Noord-Limburg, Kousen-Zorg,
Stufkens Hoorcentrum, Startpunt
Zorg en Van Lierop Orthopedie.
Ook restaurant ‘La Vie’ en het
Patiëntenservicebureau (PSB)
zijn aan de Zorgboulevard
gesitueerd.

Uw afspraak in het M-gebouw? Zoek een parkeerplaats dichtbij!
Patiënten die een afspraak
hebben bij de polikliniek Interne
Geneeskunde, Reumatologie,
Geriatrie of de mamapoli op de
locatie Venlo, moeten daarvoor in
het M-gebouw zijn.
Het M-gebouw is sinds vorig jaar
rechtstreeks te bereiken en
patiënten hoeven niet via de
hoofdingang te lopen. Om de
toegankelijkheid voor hen te
verbeteren zijn er vlak bij de

ingang van het M-gebouw
speciale parkeerplaatsen
gereserveerd. Dit staat met
borden op het parkeerterrein
aangegeven. In het halletje bij
de ingang van het M-gebouw
staan rolstoelen klaar. Daarnaast
is er een eigen parkeerbetaalautomaat, zodat patiënten niet
alsnog naar de hoofdingang
hoeven te gaan om hun
parkeerkaartje te betalen.

Patiënten die met het openbaar vervoer komen, kunnen zich melden aan de balie bij de centrale hal. Zij worden met onze speciale parkeertaxi’s naar het M-gebouw gebracht.

Speciaal dankjewel voor de
gastdames en -heren van VieCuri
VieCuri waardeert de inzet van haar gastdames en -heren enorm.
Geheel belangeloos zetten zij zich in om de patiënten in VieCuri
net dat beetje extra te bieden: op de politaxi en de parkeertaxi, in de
grote centrale hal in Venlo om de mensen beter de weg te wijzen
en op allerlei verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Zij spelen
een belangrijke rol in de gastvrijheid van ons ziekenhuis. Om hen
hiervoor te bedanken organiseren we elk jaar speciaal voor hen
een Dankjewel-dag.

Eten en drinken in het ziekenhuis?

U bent welkom bij La Vie!
Een kopje koffie met iets lekkers erbij, een gezond belegd broodje of een warme maaltijd? U kunt hiervoor
terecht bij La Vie, het restaurant op de begane grond op de locatie Venlo.
Veel patiënten en bezoekers kennen het al: het multifunctionele restaurant La Vie waar u terecht kunt voor
ontmoeting, ontspanning, maar natuurlijk ook eten en drinken.
In La Vie is er voor ieder moment van de dag een passend aanbod aan verse gerechten.
U bent van harte welkom!

Onlangs gingen ze met een groep van ruim 90 van de 146 naar
Nijmegen waar hen een aantrekkelijk programma wachtte. Voor
vertrek was de groep voor een gezamenlijk kopje koffie bijeen
in restaurant ThuiZ. Daar werden ze nogmaals bedankt. De
jubilarissen werden nog speciaal in het zonnetje gezet. Zij ontvingen
een speldje; de bloemen waren
al een dag eerder thuis bezorgd.
Na deze start konden ze
genieten en onderling bijpraten
tijdens een gezellige dag in het
Afrikamuseum in Berg en Dal.

Een van de bijzondere jubilea was die van
Marij Rutten. Al vijfentwintig jaar is zij als
vrijwilliger werkzaam op de Revalidatie
afdeling.

Colofon

Druk
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

VIEtamine is het patiëntenblad van VieCuri Medisch Centrum.
Deze uitgave wordt op de ziekenhuislocaties in Venlo en Venray verspreid.
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Wilt u reageren?
Stuur uw reactie naar:
communicatie@viecuri.nl

Meer informatie: www.viecuri.nl
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“

Dankzij een ooglidcorrectie
zie ik er weer fris en energiek uit

”

Wilt u een frissere blik? Er uitgeruster uitzien?
Na een ooglidcorrectie ziet u er weer stralend uit. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijk aandacht, perfecte nazorg in de
professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.

Voor meer informatie:

www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65
www.facebook.com/viecurimooi

@viecurimooi

