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NIEUW IN VIECURI ACHTER DE SCHERMEN VRIENDENSTICHTING VIEAMI PATIËNT AAN HET WOORD PRAKTISCHE INFORMATIE 

gewoon beter

‘Dottercentrum 
VieCuri heeft zich 

bewezen’
Selahattin Aydin, 

interventie-
cardioloog
(lees op pagina 7)

Mensen van zeventig jaar of ouder 
kampen vaak met (chronische) 
ziekten en lichamelijke 
beperkingen. Hierdoor kunnen 
bij een ziekenhuisopname eerder 
complicaties optreden; denk 
bijvoorbeeld aan verwardheid. “Dit
zorgt ervoor dat deze patiënten 
langzamer herstellen en na 

ontslag uit het ziekenhuis minder 
goed de draad kunnen oppakken”, 
vertelt Réka Csepán-Magyar, 
klinisch geriater bij VieCuri. 
Csepán benadrukt dat kwetsbaar-
heid geen ziekte is. “Het is een 
geriatrisch symptoom, dat met de
leeftijd toeneemt. In hun dagelijks
ritme kunnen mensen dan nog 

normaal functioneren, maar als 
sprake is van andere prikkels – 
bijvoorbeeld bij een ziekenhuis-
opname – kunnen eerder ziekten 
optreden en raken ze uit balans.”

Screening bij opname
VieCuri probeert de zorg zoveel 
mogelijk af te stemmen op de 
kwetsbare oudere patiënt; een 
groep die, als gevolg van de 
vergrijzing, steeds groter wordt. 
Om deze reden worden alle 
patiënten van 70 jaar en ouder 
bij een opname gescreend op hun 
‘kwetsbaarheid’. “Aan de hand van 
een vragenlijst bepalen we in 
hoeverre iemand kans heeft op 
een delier (acute verwardheid, 
red.), een val, ondervoeding en 
fysieke beperkingen. Wanneer

een patiënt tot de categorie 
‘kwetsbare ouderen’ hoort, dan 
houden we hier rekening mee in 
de behandeling en nemen we 
preventieve maatregelen.”

Valkliniek en pijnmeting
Aparte aandacht is er voor 
ouderen die gevallen zijn. Zij 
kunnen bij de valkliniek Geriatrie
van VieCuri terecht voor een 
uitgebreid (dag)onderzoek. 
“Een val kan voor ouderen grote 
gevolgen hebben; denk bijvoor-
beeld aan een botbreuk. Wanneer 
er niets aan de oorzaak wordt 
gedaan, zien we ook ouderen 
die al een keer zijn gevallen, 

n	 Net als in veel andere ziekenhuizen, is de zorg voor kwetsbare
 ouderen een speerpunt van VieCuri. En dat levert resultaat op: 
niet voor niets ontving VieCuri al twee keer het keurmerk Senior-
vriendelijk Ziekenhuis. Er zijn intussen al verschillende activiteiten 
en zorgprogramma’s om de oudere patiënt zo goed mogelijk te 
ondersteunen en optimale zorg te kunnen bieden. En deze zorg 
wordt continu verder geoptimaliseerd en uitgebreid. Zo worden 
sinds kort vrijwilligers ingezet op de verpleegafdeling Orthopedie/
Traumatologie, om te voorkomen dat kwetsbare oudere patiënten 
gedesoriënteerd en verward raken.

Meer activiteiten 
nodig voor ouderen 

in ziekenhuis

Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum
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Steeds meer zorgverlening en activiteiten voor specifi eke doelgroep 

Zorg voor kwetsbare ouderen naar een hoger plan



dikwijls nog een keer vallen. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebruik van 
medicatie en de combinatie van 
verschillende geneesmiddelen. 
Om de oorzaak te achterhalen is 
hiervoor bij de valkliniek Geriatrie 
een speciaal onderzoeks-
programma opgezet.”
Verder focust VieCuri zich sinds 
enkele jaren actief op het meten 
en registreren van pijn bij de 
oudere demente patiënt. “Deze 
patiënten kunnen vaak zelf niet 
aangeven dat ze pijn hebben. Zij 
uiten dit anders, bijvoorbeeld 
door een gespannen of verdrietig 
gezicht, grommen, continu met 
de handen friemelen of wrijven of 
onrustig of sociaal onaangepast 
gedrag”, zegt Csepán. “In VieCuri 

heeft pijnconsulent Heidi Althaus 
een speciale pijnmeting voor 
deze doelgroep ontwikkeld. Het 
gaat hierbij om de PAINAD, die 
eenvoudig in gebruik is en weinig 
belastend voor de patiënt. Deze 
meting helpt ons ook de juiste 
pijnmedicatie toe te dienen; niet 
te zwaar en ook niet te licht.”

Vrijwilligers en mantelzorgers 
Om te voorkomen dat kwetsbare 
ouderen cognitief achteruitgaan 
tijdens een ziekenhuisopname 
en gedesoriënteerd raken, 
worden sinds kort bij wijze van 
proef vrijwilligers ingezet op de 
verpleegafdeling Orthopedie/
Traumatologie; zij gaan bij de 
patiënten langs voor een praatje, 
spelletje of een andere activiteit 
(zie kader hieronder). Daarnaast 

is onlangs gestart met het project 
Participatie Mantelzorger. Doel 
hiervan is om mantelzorgers in 
te zetten bij de verzorging van 
kwetsbare oudere patiënten. 
Zij kunnen bijvoorbeeld onder-
steunen bij de persoonlijke 
verzorging, helpen bij eten of 
drinken of oefeningen doen met 
de patiënt. Dat was op diverse 
afdelingen al mogelijk,maar dit 
wordt nu meer structureel 
ingebed in de werkwijze van 
VieCuri. Een werkgroep is daarom 
bezig met het opstellen van regels, 
voorwaarden en een uniforme 
aanpak voor de inzet van mantel-
zorgers op de verpleegafdelingen. 
Waarschijnlijk start eind maart 
een pilot op de verpleegafdelingen
Longgeneeskunde en Interne 
Geneeskunde/Nefrologie.

Beleidscommissie
Om te voorkomen dat de diverse 
activiteiten voor kwetsbare 
ouderen elkaar overlappen, of dat 
langs elkaar heen wordt gewerkt, 
is er binnen VieCuri de Zorg 
voor Ouderen Beleidscommissie 
(ZOBC). Deze commissie kijkt met
een helikopterblik naar alles wat
er binnen het ziekenhuis gebeurt 
voor kwetsbare ouderen. Er wordt 
gekeken waar verbindingen 
kunnen worden gelegd tussen 
projecten en specialismen en hoe 
er gebruik kan worden gemaakt 
van elkaars kennis en kunde. 
De ZOBC heeft een belangrijke 
sleutelrol in het verbeteren van 
de zorg voor de patiëntengroep 
kwetsbare ouderen. 

2

 Vervolg van pagina 1
Seniorvriendelijk 
ziekenhuis

Het project werd opgezet naar 
aanleiding van signalen vanuit 
de afdeling Orthopedie/
Traumatologie. Verpleeg-
kundigen op deze afdeling zagen
dat kwetsbare ouderen vaak 
langzaam herstelden. “Deze 

patiënten kregen natuurlijk de 
benodigde medische zorg, maar 
zaten verder maar op hun kamer, 
zonder aanspraak. Dikwijls krijgen
oudere mensen ook nog maar 
weinig bezoek”, zegt geriatrie-
verpleegkundige Marit Sillen.

Voorkomen van delier
De conclusie was dat er meer 
prikkels en activiteiten nodig 
waren om deze groep kwetsbare
ouderen goed te laten herstellen 
na bijvoorbeeld een heup-
operatie. Zo rees het idee om 
vrijwilligers te gaan inzetten voor
het aanbieden van activiteiten 
aan deze ouderen. De verpleeg-
afdeling Orthopedie/Trauma-
tologie en consultatie team 
Geriatrie zette daarom een pilot 
op, die begin januari van start 
ging. “Iedere ochtend gaat een 
vrijwilliger langs bij de patiënten 
op Orthopedie/Geriatrie, die tot 
de categorie ‘kwetsbare ouderen’ 
behoren”, vertelt Marit Sillen. “Zij 
maken een praatje, en bespreken 

bijvoorbeeld met de patiënt 
welke dag het is, waar ze zijn en 
wat er in de wereld gebeurt. Zo 
houden we patiënten in het hier 
en nu, voorkomen we dat ze 
gedesoriënteerd raken en wellicht 
een delier krijgen. Daarnaast 
spelen de vrijwilligers een 
spelletje met de patiënt, lezen 
ze samen de krant, luisteren 
ze naar muziek of doen ze een 
andere activiteit. Vanuit het 
VieCuri - Doctors Dinner-
evenement, dat jaarlijks de 
opbrengst bestemt voor een 
goed doel in de patiëntenzorg, 
ontvingen we 7500 euro om de 
opleiding van de vrijwilligers te 
bekostigen en diverse materialen 
aan te schaffen voor dit project.”

Scholing voor vrijwilligers
De vrijwilligers die meedraaien in 
het project volgden een scholings-
programma om zo goed mogelijk 
te kunnen omgaan met kwetsbare 
ouderen en in te springen op hun 
specifieke wensen en behoeften. 
Deze scholing werd verzorgd door 
de vrijwilligerscoördinator van het 
Radboud UMC in Nijmegen. 
“In het Radboudziekenhuis draait 
namelijk al jaren een project 
gericht op de ondersteuning van 
kwetsbare ouderen, met zeer 
positieve resultaten”, vertelt Marit 
Sillen. 

Belangrijke winst
De pilot op de afdeling Ortho-
pedie/Traumatologie loopt tot 
de zomer. Blijven de resultaten 
positief, dan wordt het project 
vanaf volgend jaar ziekenhuis-
breed uitgerold. Teamleidster 
Carla Claassen van Orthopedie/
Traumatologie ziet nu al de 
meerwaarde van het project. 
“Kwetsbare patiënten krijgen 
meer aandacht, waardoor ze
minder snel wegzakken in hun 
eigen wereld. Ook geeft een 
bezoekje van een vrijwilliger 
afleiding. Omdat deze patiënten 
vaak weinig bezoek krijgen 
en meestal ook maar weinig 

medische onderzoeken hebben, 
duurt de dag voor hen erg lang. 
En omdat sommige patiënten 
het risico lopen om ondervoed 
te raken, zullen de vrijwilligers 
in die gevallen ook vaak wat 
eten of drinken met de oudere.”
Het is volgens de teamleidster 
lastig om nu al te zeggen of de 
kwetsbare ouderen inderdaad
minder snel verward raken en 
sneller herstellen dankzij de 
inzet van de vrijwilligers. 
“Daarvoor is het nog te vroeg. 
Maar duidelijk is wel al dat de 
patiënten zich minder eenzaam 
voelen. Dat is al een belangrijke 
winst.”

n	 Een ziekenhuisopname heeft vaak grote impact op kwetsbare 
 ouderen, waardoor de kans bestaat dat zij fysiek en psychisch
achteruitgaan. Om dit te voorkomen, gaan sinds begin dit jaar 
vrijwilligers bij de ouderen op de afdeling Orthopedie/Trauma-
tologie langs voor een praatje, een spelletje of een andere 
activiteit. In de toekomst wordt het project waarschijnlijk verder 
uitgerold binnen het ziekenhuis. 

Zorg voor de kwetsbare ouderen is het dagelijks werk van geriater Réka Csepán (l) en geriatrieverpleegkundige Marit Sillen. 

Alle inspanningen werpen 
hun vruchten af: afgelopen 
najaar kreeg VieCuri voor de 
tweede maal het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis 
toegekend. Dit keurmerk 
geeft aan dat we voldoen aan 
de kwaliteitsnorm van de 
samenwerkende ouderen-
organisaties. Belangrijk 
hierbij is bijvoorbeeld dat 
er een vast team is met 
geriatrische expertise, dat er 
voldoende continuïteit van 
zorg is tijdens de opname en 
na het ontslag en dat er 
specifieke voorzieningen zijn 
voor (kwetsbare) ouderen. 
Op al deze onderdelen haalt 
VieCuri een goede score.

Proef op verpleegafdeling Orthopedie/Traumatologie

Vrijwilligers houden kwetsbare oudere patiënten in het ‘hier en nu’



De verkiezing tot ‘Clinicus van 
het Jaar’ is een initiatief van 
studievereniging Pulse van de 
Universiteit Maastricht. Doel 
is middels deze verkiezing 
waardering uit te spreken voor de 
opleiders die zich dag in dag uit, 
inzetten voor goed onderwijs 
binnen de ziekenhuizen in Zuid-
oost Nederland. “Coassistenten 
die in de ziekenhuizen 
coschappen, oftewel hun stage, 
lopen, mochten stemmen”, aldus 
Thomas Schok, die in 2013/2014 
de titel wél won. Waarom hij nu 
weer genomineerd was? “Dat is 
lastig over jezelf te zeggen. Ik 
weet wel dat het belangrijk is 
dat we coassistenten prettig en 
enthousiast onderwijzen en 
opleiden. Daardoor voelt de 
coassistent zich gewaardeerd en 
onderdeel van het team. En zo 
ontplooit hij of zij zich ook veel 
beter.”

Erkenning 
Chirurg Joop Konsten vindt de 
nominatie een hele eer. “Dat zegt 
echter meer over ons als team en 
het hele ziekenhuis, dan over mij 
en Thomas als individu. In het 
ziekenhuis creëren we samen een 
sfeer waarin de coassistent zich 
veilig voelt om te leren. Om te 
durven vragen en om te durven 
meedoen. Onze nominatie 
zie ik daarom vooral als een 
erkenning voor het ziekenhuis.” 
Want de vakgroepen binnen 
VieCuri maken tijd om onderwijs-
poli’s in te richten: onderwijs-
plekken op de poli waar extra tijd 
en ruimte is voor begeleiding van 

de coassistenten. “Daarin zijn 
we denk ik onderscheidend ten 
opzichte van veel ziekenhuizen. 
Deze aandacht voor opleiden 
betaalt zich in de toekomst terug 
doordat mensen graag bij ons 
willen werken, enthousiast zijn. 
Zo investeren we in de regio.”

Zelf het vak ervaren
Arts in opleiding Schok geeft aan 
dat hij niet alleen veel uitleg aan 
de coassistenten geeft, maar ze 
ook – onder begeleiding – zelf 
handelingen laat doen. “Soms is 
dat lastig in de drukke praktijk 
van alledag. Toch is het belangrijk 
dat ze zelf het vak ervaren. Als 
de begeleiding in het ziekenhuis 
niet goed is en de coassistent zijn 
stage niet aansprekend vindt, zal 
hij nooit voor het vak kiezen.” 

Opleidingsziekenhuis
VieCuri behoort tot de Stichting 
Samenwerkende Topklinische 
Ziekenhuizen (STZ): dit is een 
kwaliteitskeurmerk voor een 
dertigtal ziekenhuizen in ons 
land die zorgdragen voor het 
opleiden van toekomstige 
specialisten. Schok: “We zijn echt
een opleidingsziekenhuis. Slechts 
een enkele patiënt heeft er 
bezwaar tegen dat een coassistent 
mee kijkt.” In tegendeel, vult 
chirurg Konsten aan: “de meeste 
mensen vinden het juist leuk en 
zijn geïnteresseerd in de studie-
voortgang van de coassistenten.”

Zelf vindt Konsten het ook 
goed om door de coassistenten 
bij de tijd gehouden te worden. 

“Natuurlijk volg ik alle bij-
scholingen, ga ik naar congressen 
en lees ik vakliteratuur. Maar 
de coassistenten houden mij 
ook kritisch bij de les. Wat ik 
persoonlijk heel leuk vind, is de 
ongevraagd feedback die ze soms 
geven op je eigen functioneren. 
‘Je hebt de vraag van de patiënt 
niet beantwoord’, krijg je dan 
bijvoorbeeld te horen. Dat zijn 
pareltjes, die jezelf scherp 
houden.” 

De komst van het nieuwe 
Geboortecentrum in juni vorig 
jaar was aanleiding om ook de 
voorlichtingsbijeenkomsten eens 
kritisch onder de loep te nemen. 
Uit diverse enquêtes onder de 
bezoekers bleek dat de deel-
nemers aan een dergelijke avond 
eigenlijk wel graag de plek 
willen zien waar de bevalling gaat 
plaatsvinden. Op de voormalige 
verlosafdeling in het ziekenhuis 
was dat niet mogelijk. Het nieuwe 
Geboortecentrum biedt daarin 
meer mogelijkheden. 

Samenwerking
De avonden worden tien keer 
per jaar georganiseerd in samen-
werking met eerstelijnsverlos-
kundigen, kraamzorgorganisaties 
en VieCuri. Tijdens de rondleiding 
in het Geboortecentrum kom je 
meer te weten over de samen-
werking tussen de verschillende 
hulpverleners op het gebied van 
verloskundige zorg en de kraam-
zorg. Als de zorg het toelaat, kun 

je diverse ruimtes bezichtigen, 
zoals de kamer waar je kunt 
bevallen onder begeleiding van 
je eigen verloskundige of – als je 
in behandeling bent bij de 
gynaecoloog – van de ziekenhuis-
verloskundige. Ook een bezoekje 
aan de kraamsuite en de couveuse-
suite is in de rondleiding 
opgenomen. Er is veel ruimte om 
je vragen te stellen en met de 
andere aanwezigen over onder-
werpen van gedachten te wisselen.
Naast de rondleiding is nog een 
kort gezamenlijk gedeelte waarbij 
onderwerpen als pijnbestrijding 
tijdens de bevalling, kunst-
verlossing, het inleiden van de 
bevalling, borstvoeding en 
kraamzorg tijdens en na de 
bevalling aan bod komen. 
De avonden zijn voor alle 
aanstaande ouders, ongeacht 
wie de begeleiding van de 
zwangerschap verzorgt. Zij zijn 
het meest geschikt voor aan-
staande ouders die tussen de 
28 en de 32 weken zwanger zijn. 
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VieCuri-chirurg en arts in opleiding:

n	 Chirurg Joop Konsten en arts in opleiding Chirurgie Thomas 
 Schok waren begin dit jaar genomineerd voor de titel ‘Clinicus 
van het Jaar’! Helaas wonnen ze niet, maar de nominatie alleen al 
is een positieve bevestiging van het feit dat opleiden een belangrijk 
speerpunt is voor de artsen van VieCuri, en dat ze dit met verve doen. 
Dit komt natuurlijk ook de patiënt ten goede.

n	 Op dinsdag 16 februari was de eerste voorlichtingsavond 
 zwangerschap en bevalling nieuwe stijl in het Geboorte-
centrum. Het was een informele, kleinschalige bijeenkomst, waarbij 
de deelnemers in kleine groepen over de afdeling werden rondgeleid. 
Op interactieve wijze kwamen de belangrijkste zaken rondom de 
bevalling aan bod. Met name het kijkje in het Geboortecentrum zelf 
biedt meerwaarde voor de deelnemers. 

Genomineerd voor Clinicus van het Jaar

Geslaagde voorlichtingsavond zwangerschap en 
bevalling nieuwe stijl in het Geboortecentrum

De genomineerden: Joop Konsten (l) en Thomas Schok 

Coassistent en arts in opleiding: 
wat is het verschil?
1. De coassistent leert voor arts; hij of zij mag niet zelfstandig 
 medische handelingen verrichten zonder toezicht van een arts 
 in opleiding.

2. De arts in opleiding is een dokter die klaar is met zijn genees-
 kundestudie en in VieCuri verder leert voor medisch specialist. 

Naast de voorlichtingsavonden zwangerschap en bevalling, zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor 
borstvoeding en meerlingenzwangerschap. 
Meer informatie vind je op de website 
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl/zwangerschapsbegeleiding/voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsavonden 2016: 
• 12 april
• 10 mei
• 14 juni
• 12 juli
• 13 september
• 11 oktober
•  8 november
• 13 december

De voorlichting begint om 
19.00 uur. Het duurt tot 
uiterlijk 21.00 uur. Inloop is 
vanaf 18.45 uur. Belangstellen 
vragen wij zich aan te melden 
via het formulier op de 
website. 
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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
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Achter de schermen

n	 Dertien medewerkers zijn verantwoordelijk voor de 
 beveiliging van de VieCuri-locaties Venlo en Venray en van 
de regiopoli’s. Het waarborgen van de veiligheid van patiënten, 
medewerkers en bezoekers, maar ook van de gebouwen en 
terreinen staat hierbij centraal. Dit maakt de werkzaamheden 
van de afdeling Beveiliging veelzijdig en afwisselend. “Geen dag 
is hetzelfde. En we komen in aanraking met iedereen binnen 
VieCuri; van de schoonmaakdienst tot de Raad van Bestuur.” 

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.

Wat doet de afdeling Beveiliging van VieCuri? 

‘We zitten echt niet met de benen op tafel’

Big brother is watching you
De meldkamer, die is gevestigd bij de nieuwe Spoedpost en 
het Geboortecentrum, is het kloppend hart van de afdeling 
Beveiliging. In deze meldkamer zit 365 dagen per jaar, 24 uur per
dag een beveiliger, die – via diverse monitoren – de situatie op
cruciale plekken in het ziekenhuis in de gaten houdt. “Alle 
ingangen van VieCuri, de buitenterreinen, de centrale hal en 
andere kritieke of risicovolle locaties worden bewaakt met 
camera’s. Iedereen die bij VieCuri binnenkomt, wordt minstens 
één keer gefilmd”, vertelt teamleider Marc Jessen. 
Ziet de beveiliger iets ongewoons of alarmerends, dan seint hij 
zijn collega in die op dat moment een ronde loopt door het 
ziekenhuis. “Naast een beveiliger in de meldkamer is er ook 
altijd een collega aanwezig op de ziekenhuisvloer”, geeft Ruud 
Sturznickel aan. Hij is als BHV-coördinator verbonden aan 
de afdeling Beveiliging. “Hij of zij checkt of alles in orde is; 
bijvoorbeeld of nooduitgangen vrij zijn en of brandblussers 
nog op hun plek hangen. Ook kijkt hij of zich geen verdachte 
personen ophouden in of bij het ziekenhuis.”

 

Aanspreekpunt bij calamiteiten
Alle beveiligingsmedewerkers van VieCuri zijn 
tegelijkertijd Ploegleider Bedrijfshulpverlening 
(BHV’er). “Wij zijn de eerste afdeling waarop 
wordt teruggevallen in geval van calamiteiten. 
Onze medewerkers moeten de brandweer zo 
snel mogelijk naar de plek des onheils leiden”, 
zegt Ruud Sturznickel. “Al onze mensen hebben 
immers veel kennis in huis over het gebouw en 
de terreinen; wij weten bijvoorbeeld precies waar 
bepaalde installaties en aansluitingen zitten. 
Ook kunnen we een inschatting maken van de 
gevolgen als er iets misgaat met bijvoorbeeld 
een installatie. We weten precies waar de risico’s 
liggen, op alle plekken in het ziekenhuis. Dat is 
van onschatbare waarde.”

Bewustwording creëren
In de avond maken de beveiligers steevast een 
ronde door het ziekenhuis. Ze gaan alle 
afdelingen langs om te kijken of er deuren, ramen 
of kasten openstaan, of er bijvoorbeeld nog een 
laptop met privacygevoelige informatie aanstaat 
en of de bureaus zijn opgeruimd. “Komen we iets 
tegen, dan laten we een gele kaart achter met 
een korte boodschap. We willen op deze manier 
vooral een stukje bewustwording creëren bij de 
medewerkers”, geeft Van Hattem aan. “Daarnaast 
controleren we branddeuren, zijn we alert op 
brandgevaarlijke situaties en kijken we of er 
niemand achterblijft op het toilet.”
Van Hattem geeft aan dat de afdeling Beveiliging 
zich vanaf dit jaar nog verder gaat profileren en 
mensen ook gaat aanspreken op hun gedrag. “Denk
bijvoorbeeld aan het handhaven van het rook-
beleid en het juist parkeren door medewerkers.”

Reduceren van agressie
De afdeling Beveiliging wordt ook ingeschakeld 
wanneer sprake is van (dreigende) agressie. “Iedereen
die bij VieCuri binnenkomt, heeft een rugzakje vol 
emotie. Hierdoor reageren mensen vaak anders en 
heftiger dan normaal”, geeft Irma van Hattem aan. 
“Dit gebeurt het vaakst op specifieke afdelingen als 
de Spoedpost en de Kinderafdeling.”
Bij (dreigende) agressie proberen de beveiligings-
medewerkers de zaak te sussen. “Al onze mede-
werkers hebben een speciale training gevolgd om 
agressie te reduceren”, zegt Marc Jessen. “Praten 
helpt in 85 procent van de gevallen. Zo niet, dan 
staan onze mensen - ook de drie vrouwen in ons 
team – hun mannetje. Kunnen we het op deze 
manier niet oplossen, dan wordt de politie 
ingeschakeld.” 
Sturznickel voegt toe dat beveiliger zijn in een 
ziekenhuis iets heel anders is dan een gewone 
beveiligingsfunctie. “Je moet je kunnen inleven in 
de situatie van patiënten en bezoekers. Dat leer je 
alleen in de praktijk.”

Huismeester van VieCuri
Buiten ‘kantoortijden’ zijn de medewerkers van de 
afdeling Beveiliging ook aanspreekpunt bij allerlei 
vragen en problemen. “Wanneer de Technische 
Dienst en andere afdelingen naar huis gaan, worden 
diverse telefoonlijnen doorgeschakeld naar onze 
meldkamer”, zegt Marc Jessen. “Is er iemand een 
sleutel kwijt, werkt een toegangspasje van een 
medewerker niet, of weigert een beamer dienst 
tijdens een presentatie, dan worden wij gebeld. In 
feite vervullen we dan ook de taak van huismeester. 
Vaak wordt gedacht dat beveiligers alleen maar met 
de benen op tafel zitten, maar we doen veel meer 
dan de meeste mensen denken.”

Het kloppend hart van de afdeling Beveiliging: de meldkamer in de SpoedPost/ 
Geboortecentrum met zicht op cruciale plekken.

Beveiligingsmedewerkers zijn allemaal ploegleider BHV (bedrijfshulpverlening). 

Beveiliging is goed in het sussen van dreigende agressie.   

Gastheer Terreinen John Rutten heeft overzicht op het parkeerterrein in Venlo. 

Relaxte ontvangst
VieCuri wil bezoekers gastvrij ontvangen. En dat begint al op 
het parkeerterrein. Daarom is sinds begin dit jaar een speciale 
medewerker van de afdeling Beveiliging verantwoordelijk 
voor de gang van zaken op de buitenterreinen van VieCuri. 
“Hij leidt bijvoorbeeld het verkeer in goede banen, zorgt dat 
mensen niet verkeerd parkeren en begeleidt bezoekers naar 
de ingang. Alles om een welkome ontvangst te garanderen”, 
vertelt Irma van Hattem, manager Services. “Daarnaast is 
deze medewerker alert op diefstal, hangjongeren, et cetera. 
Ziet hij iets vreemds, dan seint hij zijn collega’s in. De 
beveiligers kunnen dan besluiten de politie in te schakelen.”

Tijdens de avondronde door het ziekenhuis worden alle ruimtes gecontroleerd.

Aanspreekpunt bij alle vragen en problemen, bijvoorbeeld als je een sleutel 
nodig hebt. 
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Noord- en Midden-Limburg was 
lange tijd een blinde vlek als het 
ging om dotterbehandelingen: 
patiënten uit deze regio moesten 
voor een dergelijke behandeling 
naar Eindhoven of Maastricht 
reizen. “En dat terwijl bij een acuut
hartinfarct iedere seconde telt”, 
zegt Selahattin Aydin, interventie-
cardioloog bij VieCuri. “De richtlijn

is dat 90 procent van de patiënten 
binnen 90 minuten na een hart-
infarct geholpen moet worden. 
Voorheen haalde maar 60 procent 
van de infarctpatiënten in deze 
regio deze norm. Hoe sneller de 
vernauwing van de kransslagader 
wordt verholpen, hoe groter de 
overlevingskans en hoe beter de 
kwaliteit van leven nadien.”

Verschil tussen leven en dood
In eerste instantie werden in 
VieCuri alleen ‘planbare’ patiënten 
behandeld, om de organisatie 
op orde te krijgen en te kijken 
waar zich eventuele kinderziekten 
bevonden. “’Planbare’ patiënten 
hebben weliswaar een vernauwing
in de kransslagader, maar de 
situatie is niet dusdanig alarme-

rend dat meteen actie moet 
worden ondernomen”, vertelt 
Aydin. “Hebben mensen echt al 
pijn op de borst, dan is er meer 
haast bij. In dat geval moeten zij 
eigenlijk binnen 12 tot 24 uur 
worden gedotterd.”

Na een jaar was VieCuri klaar om 
ook spoedeisende patiënten te 
behandelen. Sindsdien worden – 
in nauwe samenwerking met het 
Laurentius Ziekenhuis Roermond 
en het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht – 24/7 dotter-
behandelingen aangeboden. 
Dit gebeurt in twee gloednieuwe 
hartkatheterisatiekamers, die 
van de modernste technieken zijn 
voorzien. “Hier staat binnen een 
half uur een team van artsen en 
verpleegkundigen paraat; ook 
’s nachts en in het weekend”, zegt 
Astrid Saljé, verpleegkundige op 
de hartkatheterisatiekamers.
Interventiecardioloog Aydin durft 
te stellen dat, dankzij de komst 
van het dottercentrum van Vie-
Curi, meerdere levens zijn gered. 
“Kijk bijvoorbeeld naar patiënten 
uit de omgeving Echt. Voor hen 
is Maastricht of Eindhoven 
behoorlijk ver weg, terwijl ze 
binnen twintig minuten in Venlo 
zijn. Dat kan bij een acuut hart-
infarct het verschil maken tussen 
leven en dood.”

Onder vergrootglas
Het aantal patiënten dat bij 
VieCuri wordt gedotterd, stijgt 
gestaag: in 2013 en 2014 waren 
dat er nog ongeveer 1000 en 
afgelopen jaar al 1200, waarvan 
380 acute gevallen. “En in de 
eerste twee maanden van dit jaar 
hebben we zelfs dubbel zoveel 
behandelingen uitgevoerd als 
vorig jaar”, zegt Saljé trots. 
De toename is volgens Aydin vooral
te danken aan de kwalitatief 
goede zorg die het dottercentrum 
levert. “We zijn kritisch op wat 

we doen en vergelijken onze 
cijfers - bijvoorbeeld wat betreft 
overlevingsduur, complicaties, 
et cetera - al sinds het begin met 
die van andere dottercentra. 
Hierbij scoren we heel goed; dat 
werpt zijn vruchten af.”
Saljé voegt toe dat er in eerste 
instantie nogal wat scepsis 
bestond over de dotter-
behandelingen van VieCuri. “In 
het begin wordt alles wat je doet 
onder een vergrootglas gelegd. 
En om op safe te spelen laten 
veel mensen zich in eerste 
instantie liever behandelen in 
gevestigde dottercentra. 
Inmiddels hebben we bewezen 
dat we goed werk leveren en 
kiezen steeds meer patiënten 
voor VieCuri.” 

Puntjes op de i
Er zijn nog volop plannen voor de 
toekomst. “We hebben de zaken 
nu goed op orde, maar willen 
voorop blijven lopen”, zegt Aydin. 
“Daarom blijven we de puntjes 
op de i zetten. Ook kijken we op 
welke manier we de zorgverlening 
op onze afdeling verder kunnen 
uitbreiden. Zo zouden we in de 
toekomst bijvoorbeeld graag ICD’s 
– een apparaatje dat het hartritme 
kan normaliseren door het 
toedienen van een elektrische 
schok – in ons eigen ziekenhuis 
willen implanteren. Hiervoor 
hebben we alle expertise in huis. 
Eén van onze cardiologen 
implementeert de ICD’s in het 
Maastricht UMC+. Zodra de 
zorgverzekeraar deze ingreep in 
Venlo gaat vergoeden, kunnen 
we hiermee ook in VieCuri van 
start. Dat we zulke grote stappen 
kunnen zetten als afdeling, komt 
mede doordat we een ontzettend 
gemotiveerd team hebben en 
de organisatie ons de ruimte 
geeft. Hierdoor kunnen we echt 
een verschil maken voor de 
patiënt.”

n	 Bijna vijf jaar geleden opende VieCuri haar eigen dottercentrum. Inmiddels staan de interventie-
 cardiologen en -verpleegkundigen 24/7 klaar voor mensen die, al dan niet acuut, een dotter-
behandeling nodig hebben. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vormt hierbij de leidraad. 
“Dat werpt zijn vruchten af: we scoren goed in vergelijking tot andere dottercentra, en het aantal 
patiënten groeit gestaag.”

‘Dottercentrum VieCuri heeft zich bewezen’
De balans na vijf jaar dotterbehandelingen

Dotteren; hoe 
en waarom?
Een dotterbehandeling wordt 
uitgevoerd om een vernauwing 
in de kransslagaders – bloed-
vaten aan de buitenkant van 
de hartspier - op te heffen. 
Bij een acute afsluiting wordt 
gesproken over een hart-
infarct. 
Dotteren gebeurt door de 
kransslagader onder hoge 
druk op te rekken met een 
ballon. Meestal wordt daarna 
een stent (een metalen buisje) 
geplaatst om het bloedvat 
open te houden.

Nieuwe dottertechniek voor patiënten 
met aderverkalking
Bij patiënten met ernstige aderverkalking is ‘gewoon’ dotteren geen optie. Zij moesten tot voor kort vaak 
geopereerd worden of werden verwezen naar een ander ziekenhuis. Sinds twee maanden hanteren de 
interventiecardiologen van VieCuri hierbij echter een nieuwe techniek: een rotablator, een soort kleine 
boor. “Wanneer een bloedvat ernstig verkalkt is, is oprekken met een ballon niet mogelijk. Hierdoor kun 
je ook geen stent op de juiste plek krijgen”, zegt Selahattin Aydin. “Door met de rotablator, die heel snel 
ronddraait, in de kalklaag te boren, verpulvert de kalk en kun je toch de ballon en de stent plaatsen. Dat 
betekent dus dat deze patiënten niet geopereerd of doorverwezen hoeven te worden; een grote winst.”
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Wie is VieAmi?

Ons bestuur
Wij stellen ons graag aan u voor,
van links naar rechts: 

Irmgard Winia-Michon, 
bestuurslid
 
Cyrella Beckers, 
coördinator VieAmi

Annette Theuws, directeur VieAmi

dr. Joan Meeder, bestuurslid

dr. Gé Hoffland, vice-voorzitter

Hans van Oijen (zittend), 
voorzitter

Frank Nelissen (staand), 
penningmeester

n	 Kent u VieAmi al? Misschien
 nog niet. Maar de Parkeer-
taxi’s die in Venlo over het 
parkeerterrein rijden vast wel. 
VieAmi heeft deze samen met 
sponsors en donateurs 
gerealiseerd. Stichting VieAmi is 
de vriendenstichting van VieCuri. 
Wij dragen bij aan het bieden 
van iets extra’s in de beleving 
van de zorg voor de patiënten 
van VieCuri. Waardevol voor 
patiënten, onze regio en het 
ziekenhuis. 

Wij 
kunnen uw 

hulp heel goed 
gebruiken! 

Parkeertaxi’s 

Natural Light: daglichtnabootsing op de hartbewaking 

Bijna afgerond: dankzij een 
donatie van Stichting Musical 
Stella Duce hebben we het 
laatste geld bij elkaar om 
webcams voor de couveuse-
suites aan te schaffen. Ouders 
kunnen dan vanuit thuis hun 
kleintje zien. 

Vleugelpiano in centrale hal Venlo

iPads voor dialyse-afdeling

Gerealiseerde 
projecten

Optie 1
Ik machtig Stichting VieAmi om, tot wederopzegging, maandelijks 
een bedrag af te schrijven van: 

 € 3,-      € 5,-      € 10,-      € 15,-      anders: € ...............................

Optie 2
 Ik machtig Stichting VieAmi om een eenmalige donatie af te 

 schrijven van: € ................................

Optie 3
Ik heb een ander idee om VieAmi te steunen.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Als VieAmi Vriend houden we u op de hoogte van nieuws en projecten van VieAmi.

              ik steun de patiënten van VieCuri!Ja,  dhr.      mevr.

voornaam en achternaam ........................................................................................................ geboortedatum ............................

straat, postcode en woonplaats .............................................................................................................................................................

e-mailadres ....................................................................................................................................... datum ................................................

handtekening ...................................................................................................................................................................................................

rekeningnummer (IBAN) 

Alles ingevuld? Alles ingevuld? U kunt de bon ingescand mailen naar: info@vieami.nl
Of stuur deze bon terug naar: Stichting VieAmi, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo

Vragen of 
suggesties?Wij horen graag van u!www.vieami.nl

info@vieami.nl
077-3205138

Project in wording: serre en beleeftuin voor oncologiepatiënten. 
Even tot rust komen in een hectische tijd.

Waar vindt u ons?
www.vieami.nl                       Facebook                         Twitter                         LinkedIn
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Ellen was al jaren bang om borst-
kanker te krijgen: haar moeder 
leed aan dezelfde ziekte toen 
Ellen dertien jaar was. Toen ze in 
april 2015 een knobbeltje voelde, 
wist ze dan ook meteen dat het 
foute boel was. “Ik heb nooit iets 
gemankeerd en ineens beland je 
in een wereld van bloedprikken 
en ziekenhuisafspraken. 
Uiteindelijk onderging ik op 
29 april 2015 een borstsparende 
operatie; in juni volgden 21 
bestralingen. En omdat het om 
een vrij agressieve vorm van 

borstkanker ging, kreeg ik hierna 
chemokuren.”

Haren verliezen
Het verliezen van de haren als 
gevolg van de chemo, was iets 
waar Ellen niet tegenop keek. “Het 
leek me vooraf niet zo erg, want 
haar groeit wel weer aan. Maar 
na de eerste chemokuur verloor 
ik zo snel mijn haren, dat was 
afschuwelijk; er lagen hele 
plukken op mijn kussen! Het 
aanmeten van een pruik vond ik 
ook verschrikkelijk, maar het is 

wel een fijne en mooie pruik, die 
precies uitziet alsof het mijn 
eigen haren zijn. Ik krijg zelfs 
complimentjes van mensen dat 
mijn haren zo goed zitten.”

Kracht
Om haar ziekteproces vast te 
leggen en te verwerken, vroeg 
Ellen een bevriende fotograaf of 
hij professionele portretfoto’s van 
haar wilde maken. “Dit is ook een 
periode uit mijn leven die bij mij 
hoort. Daarom wilde ik er wel 
foto’s van, puur voor mezelf.”

Fotograaf Richard Fieten legt 
iedere fase, van ziekte tot herstel, 
op de gevoelige plaat vast. Ellen: 
“De eerste keer was ik hartstikke 
kaal en zie je goed aan mijn 
gezicht dat ik ziek was. De tweede 
keer was ik opgemaakt en was 

mijn gezicht ook al weer wat 
voller. Ik geef me op de foto’s 
bloot; ze zijn voor mij een 
manier om mijn ziekteproces te 
verwerken. Je mag zijn hoe je 
bent. Al die emoties die horen 
bij een ernstige ziekte, mag je 

toelaten; je moet het doorstaan, 
anders kun je het niet verwerken. 
Hoewel ik dat in het begin van 
mijn ziekte niet dacht, heeft het 
me wel veel sterker gemaakt. Deze 
foto’s laten heel mooi zien hoeveel 
kracht je in je hebt!”

n	 De 53-jarige Ellen Verheijen uit Venlo kreeg vorig jaar borst-
 kanker. Nu, na een intensief behandeltraject, gaat het berg-
opwaarts: Ellen voelt zich steeds beter en dat straalt ze ook uit. Voor 
haar eigen verwerking besloot ze professionele foto’s te laten maken 
van zichzelf tijdens en na haar ziekteproces. Ellen: “De foto’s stralen 
uit dat je mag zijn wie je bent, met alle bijkomende emoties.”

‘Ook deze periode uit mijn leven hoort bij mij’
Ellen liet portretfoto’s maken tijdens haar ziekteproces:

Behandelend chirurg Heinrich Janzing herinnert zich Piet Burger nog goed: “De heer Burger was al meteen 
heel blij dat de ruggenprik alle pijn had weggenomen. Tijdens de hele operatie was hij geïnteresseerd
in de manier waarop we zijn gebroken heup behandelden. Daarbij bleek hijzelf een stevige kennis van 
al de gebruikte instrumenten te hebben. Soms zijn patiënten toch wat angstig of gespannen tijdens een 
operatie met een ruggenprik maar de heer Burger was juist heel ontspannen en vrolijk geïnteresseerd. 
Het deed ons veel plezier dat hij de hele behandeling bij ons zo positief heeft ervaren.”

Zo begint het verhaal van schoon-
dochter Janoh de Groot, die de 
ervaring van Piet met zijn 
heupoperatie op papier zette. 
Piet koos ervoor om tijdens de 
operatie bij kennis te blijven 
en genoot ervan om te kijken 
hoe zijn heup vakkundig werd 
hersteld.  

Toen ik binnenkwam vroeg een 
arts aan mij: ‘we brengen je onder 
narcose, wil je wakker blijven of 
niet? Ik weet dat het een illusie is 
dat je dingen onder controle kunt 
houden, want je kunt er niets aan 
doen, maar ik blijf er graag met 
mijn hoofd bij. Na de ruggenprik 
voelde ik geen pijn meer, niets. 
Het was fijn dat die pijn weg was, 
want het deed daarvoor wel 
verschrikkelijk zeer. Er zat een 
vrouw achter een computer en er 

was een team van twaalf man. Er 
stond een opbouw, dat hadden ze 
aan elkaar gelast, dat kon je zien en
er was met een blauw laserlijntje 
precies aangegeven waar dat ding 
moest staan. Mijn linkervoet ging 
in een schoen die vast zat. Een 
laserstraal gaf aan waar het been 
in een rechte lijn naar het bekken 
toe kon worden gezet. Het been 
werd gefixeerd en zat hartstikke 
vast. Die computermevrouw zegt 
op een gegeven moment: ‘nu gaan 
we snijden’. Ik denk: ‘nou gaat het 
gebeuren’, maar ik voelde er niets 
van.
Toen ik aan kwam rijden had ik 
al die apparatuur al zien staan 
en dacht ik: ‘Jezus mina’. Ik zag 
beitels, een soort houtklem en een 
dikke boormachine. Ik dacht: ‘Ik 
ben wel op de goede plek!’ Bij het 
boren kon ik voelen dat het bot 

eruit kraste. Ik voelde geen pijn, 
maar wel dat het gebeurde. Ik 
vroeg: ‘hoe diep moeten we?’. Dat 
bleek 12 centimeter te zijn, met 
een boor van 12 mm dikte, gewoon 
met een centrumboortje, met zo’n 
puntje eraan en van die mesjes 
ernaast’. Daarna ging er een soort 
smeermiddel of lijm in. Om half 
twee ’s nachts was het klaar. Een 
paar nietjes erin, een plakkertje 
erop en toen zei die man: ‘We gaan 
sluiten!’. Ik gaf hem een hand en 
zei tegen hem: ‘je hebt een heel 
mooi team, dat werkt perfect’. 

Piet is 79 jaar en vindt dat hij in 
blessuretijd leeft. Letterlijk. 
De blessures die komen gewoon, 
daar kun je op wachten. Hij 
sluit af: ‘Ik heb genoten van dat 
circus, ik had de avond van m’n 
leven.’

n	 Dinsdag 17 november, ’s avonds om negen uur, wilde mijn schoonvader Piet Burger uit Helden even
 iets afwassen, maar toen hij de kraan open deed, voelde hij dat hij naar de wc moest. Hij draaide 
zich om en toen gebeurde het. Hij viel en wist meteen dat het niet goed was. De ambulance kwam en 
bracht hem naar VieCuri in Venlo. Daar aangekomen moest hij nog steeds plassen.

Zonnebloem Peel en Maas 
richt jongerengroep op:

Aan het woord is Fabiola Pijnaker, 
bestuurslid van de Zonnebloem 
Peel en Maas. Deze vrijwilligers-
organisatie bezorgt mensen 
met een lichamelijke beperking 
en hun mantelzorgers een 
onvergetelijke dag. En dat doen 
ze niet alleen voor ouderen, 
maar ook voor jongeren met een 
lichamelijke beperking. De regio-
afdeling Peel en Maas richtte 
onlangs een speciale groep op 
voor jongeren met een handicap. 
“Het is belangrijk dat ze sociale 
contacten opdoen en de deur uit 
gaan. Vaak weten jongeren, die 
bijvoorbeeld door een auto- of 
motorongeluk een handicap 
kregen, niet welke mogelijkheden 

er zijn om er nog op uit te gaan. 
Ze zonderen zich af, terwijl er 
nog zoveel mogelijk is om leuke 
dingen te ervaren. Juist deze 
jongeren mogen we niet vergeten. 
Door hen uit hun isolement te 
halen, helpen we niet alleen de 
jongeren zelf, maar ook hun 
ouders en mantelzorgers.”

Musical of high-tea
De activiteiten die de Zonnebloem
organiseert, zijn heel divers. Het 
sociale aspect staat in ieder geval 
voorop. “De een wil naar een 
musical of sportwedstrijd. De ander
droomt van een ballonvaart, een 
dagje naar zee of een rondvaart 
met high-tea. Zelfs een vakantie 
behoort tot de mogelijkheden. 
Maar ook gewoon een avondje 
met elkaar kletsen kan.” Voor 
het vervoer naar activiteiten is 
indien nodig een ambulance 
beschikbaar. En natuurlijk gaan 
gespecialiseerde vrijwilligers mee 
als dat nodig is. De afdeling Peel 
en Maas kan rekenen op ruim 
200 vrijwilligers. “Wij zoeken 
echter ook vrijwilligers die met de 
jongere doelgroep mee kunnen.”

n	 Jongeren met een lichamelijke beperking denken vaak dat ze 
 door hun handicap niet lekker erop uit kunnen. Terwijl er, 
onder deskundige begeleiding, zoveel mogelijk is! De regioafdeling 
Zonnebloem Peel en Maas zet deze jongeren graag in het zonnetje: 
“We gaan bijvoorbeeld met ze varen, naar een voorstelling, sport-
wedstrijd of zelfs op vakantie.”

Inloopdag en ontmoeting
Op zaterdag 2 april is er een inloopmiddag voor jongeren vanaf 
18 jaar om zich aan te melden en hun wensen kenbaar te maken.
Locatie: Kasteel De Keverberg, Van Kessel zaal, Kasteelhof 4, 
5995 BX Kessel. Tijdstip: 14.00 uur.
Programma: ontvangst met koffie en vlaai. Aansluitend rondleiding 
in het kasteel o.l.v. twee gidsen. Afsluitend een drankje; eind van 
de middag is om 17.00 uur. Het kasteel is rolstoeltoegankelijk.
Meer informatie: via het bestuur, voorzitter Paul Delissen, 
tel.: 06-45780757 of Fabiola Pijnaker, tel.: 06-39441448.
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 maart via e-mail bij het regio-
secretariaat: famhaarmeijer@home.nl of tel.: 077-4651901 met 
vermelding van naam en adresgegevens. Ook willen we graag weten 
of er begeleiding met je mee komt.

‘We willen graag jongeren in het 
zonnetje zetten’

Genieten van een heupfractuur?!

Voorzitter Paul Delissen en Fabiola Pijnaker.
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Nieuwe routenummers VieCuri Venlo:

Afspraak op de poli? Raadpleeg het digitale routebord!

Vanwege de renovatie en interne 
verhuizingen zijn poliklinieken op 
andere plekken in het ziekenhuis 
gehuisvest, soms zelfs op locaties
waar eerder geen patiënten 
kwamen. Projectleider Facilitair 
Bedrijf Jessica van Krevel: “Steeds 
meer disciplines zijn naar de 
achterzijde van het ziekenhuis 
verhuisd. Ook het nieuwe 
Geboortecentrum ligt bijvoor-
beeld aan de achterzijde. Door 
al deze veranderingen wilden we 
een nieuwe, logische opbouw van 
de routenummers creëren. Wat dit 
echter extra lastig maakt, is dat we 
nog steeds aan het renoveren zijn. 
Er lopen als het ware drie plannen

naast elkaar; de situatie hoe het 
was, hoe het nu is en hoe het 
wordt als de renovatie is voltooid.”

Alle communicatie aangepast
Per 1 februari zijn alle routes 
opnieuw genummerd. Dit had de 
nodige voeten in aarde. “Want”, 
vertelt Jessica van Krevel, “niet 
alleen de routeborden moesten 
worden aangepast. Het begint al 
met de afspraakbevestigingen die 
mensen per brief thuis krijgen; 
ook daar staan routenummers 
in verwerkt. Daarnaast moesten 
de afspraakkaartjes, folders, 
plattegrondjes en de informatie 
op internet worden aangepast.”

Verhuizen van poli’s
Ondanks dat alle routes opnieuw 
zijn genummerd, raadt VieCuri 
aan om voor de meest actuele 
situatie altijd het digitale route-
bord in de centrale hal te raad-
plegen. “Het kan voorkomen 
dat de poli waar iemand al jaren 
naartoe gaat, nu ineens een ander 
nummer heeft gekregen. Of dat 
de poli op een heel andere plek 
in het ziekenhuis zit. Want in 
mei verhuist weer een aantal 
afdelingen. Het digitale routebord 
kunnen we ieder moment van 
de dag actualiseren, dus die 
informatie is het meest betrouw-
baar.”

Tip: Bent u vergeten op het digitale routebord te kijken en raakt u de weg kwijt? Alle medewerkers 
hebben een overzicht van de actuele routenummers bij de hand. U kunt natuurlijk ook altijd de hulp 
vragen van een van onze gastdames of -heren. 

Belangrijkste doelstelling van 
de nieuwe website is om goed 
toegankelijk te zijn voor patiënten
en bezoekers. Zo is er een 
voorleesfunctie beschikbaar voor 
mensen die moeite hebben met 
lezen. De website is via Google 
Translate in zeven talen beschik-
baar en ook goed te bekijken op 
de mobiele telefoon of tablet. 
En aan informatie ontbreekt het 
niet: er zijn meer dan 750 folders, 
die u kunt inzien of downloaden. 
Ook de medisch specialisten 
zijn met foto en achtergrond-
informatie over hun speciale 
aandachtsgebieden, opleiding 
en een korte biografi e vertegen-
woordigd. 

Patiëntenportaal
Met de komst van de nieuwe 
website is vooral de zoekfunctie 
sterk verbeterd. Er wordt gebruik 
gemaakt van de ‘Google zoek-
functie’. En de komende periode 
wordt de website verder 
ontwikkeld, onder meer met de 
implementatie van het patiënten-
portaal om bijvoorbeeld zelf je 
gegevens te kunnen raadplegen 
of voor het maken van een 
afspraak op de polikliniek. Het 
streven is om deze nieuwe 
service eind dit jaar in te voeren.
 

Optimalisatie
De vernieuwingen op de website 
zijn tot stand gekomen, mede 
dankzij een websitepanel van 
ruim honderd personen. Onder 
hen 59 betrokken mensen uit de 
regio. Tijdens het proces heeft het 
websiteteam veel nuttige tips en 
reacties van dit panel ontvangen. 
De komende tijd zal de website nog
verder worden geoptimaliseerd. 
Het websiteteam zit klaar voor 
alle reacties, tips, complimenten
en verbeterpunten. Komt u 
onduidelijkheden tegen op onze 
nieuwe website? Laat dan een 
bericht achter. Op elke pagina op 
de website vindt u rechtsonder 
een feedbackknop.

Op zondag 10 april is er weer een VieCuri Matinee. Dit keer staat de middag in het thema ‘Sport je 
gezond?!’ Dit thema kan op twee manieren worden uitgelegd. Door middel van sport en beweging kun
je jezelf fi t houden en het risico op bepaalde ziektes verlagen. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, 
overgewicht en het daarbij behorende risico op diabetes. Maar daarnaast wordt sporten steeds meer 
ingezet als medicijn bij bepaalde chronische ziekten – bijvoorbeeld kanker –, om mensen fi t door 
behandelingen te helpen. En bij een groot aantal aandoeningen heeft sporten een meerwaarde in het 
revalidatietraject. 

Tijdens VieCuri 
Matinee lichten 
medisch specialisten
en therapeuten van 
VieCuri toe wat 
sport en bewegen 
kan doen op 
preventief gebied 
en welke rol dit kan 
spelen tijdens een 
ziekte en revalidatie-
traject. Natuurlijk 
valt er ook veel 
te beleven en te
ontdekken! 

Website VieCuri vernieuwd Achtste VieCuri Matinee: ‘Sport je gezond?!’

n	 Gebruiksvriendelijkheid en snel vinden wat je zoekt; dat zijn 
 de uitgangspunten van de nieuwe website van VieCuri. De 
 website viecuri.nl bevat meer dan 1000 pagina’s met informatie over 
de zorgverlening in onze ziekenhuisorganisatie

n	 Als u vaker op de poli moet zijn, dan loopt u waarschijnlijk blindelings naar de voor u vertrouwde 
 afdeling. Maar door interne verhuizingen kan het de komende tijd gebeuren dat u niet uitkomt 
waar u verwacht uit te komen. Onlangs vernieuwde VieCuri Venlo alle routeborden en kregen poli’s 
andere routenummers toegewezen. Kijk daarom voor de meest actuele situatie op het digitale routebord 
in de centrale hal.

Onze 
nieuwe website 
viecuri.nl bevat 

meer dan 
1000 pagina’s 
met informatie 
over de zorg-

verlening 

Wij hopen 
u te mogen 
begroeten 
op zondag 

10 april!
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Eind februari heeft lid Raad van 
Bestuur Arend Vreugdenhil na 
een periode van ruim acht jaar 
afscheid genomen van VieCuri. 
Hij heeft een nieuwe bestuurs-
functie aanvaard bij Pameijer, 
een organisatie die mensen 
ondersteunt voor wie deelnemen
aan de samenleving lastig is, 
bijvoorbeeld door psychische 
problemen of een verstandelijke 
beperking. 
Vreugdenhil heeft een belangrijke 
rol gespeeld in het versterken van 

de financiële positie van VieCuri 
en de grootscheepse renovatie van
de locatie Venlo met de realisatie 
van nieuwe voorzieningen als 
de Spoedpost en het Geboorte-
centrum en het bestralings-
centrum van MAASTRO Clinic. 
Voor een invulling van de vacante 
functie is Daan Boot aangesteld 
als lid Raad van Bestuur ad 
interim. Hij heeft ruime ervaring 
als (interim) manager op het 
gebied van financiën en control 
binnen de zorg.

Dagelijks bezoeken enkele 
honderden patiënten de poli-
klinieken en onderzoeks-
afdelingen van ons ziekenhuis. 
Vaak worden die afspraken ruim 
vooraf ingepland. Daardoor komt 
het wel eens voor dat een afspraak 
wordt vergeten. Met behulp van 
de sms-service worden patiënten 
eraan herinnerd dat zij een 
afspraak hebben in VieCuri. 

In het berichtje staat de datum, 
het tijdstip van de afspraak, 
het specialisme en de locatie 
benoemd. Ook de geboortedatum 
is in het bericht opgenomen. 

Wie als mantelzorger de sms-
herinnering ontvangt, kan dan 
aan de geboortedatum zien voor 
wie de afspraak geldt. 

Het is overigens niet zo dat 
iedereen zomaar een sms-
herinnering ontvangt. Hiervoor 
is registratie nodig in het 
elektronisch patiëntendossier. 
Zowel bij de poliklinieken, de 
betrokken onderzoeksafdelingen, 
bij het centraal plein Venlo en 
de receptie Venray zal hiernaar 
worden gevraagd. Wanneer 
toestemming is gegeven voor de 
sms-herinnering, geldt dat voor

alle specialismen. Overigens kun 
je de sms-service ook weer uit 
laten zetten wanneer je geen 
berichten meer wilt ontvangen.
Het gaat om afspraken bij de 
specialist, bij de (gespecialiseerd) 
verpleegkundige en bepaalde 
geplande onderzoeken.

Eind vorig jaar ontving Annie 
Reinders-van Loon, een trouwe 
vrijwilliger van de nier-
patiëntenvereniging Sint 
Maarten een lintje. Zij 
ondersteunt al jarenlang haar 
man Frans, die dialysepatiënt 
is in VieCuri. Daarnaast is zij 
zeer maatschappelijk betrokken 
in haar woonplaats Grashoek. 
Annie ontving de welverdiende 
onderscheiding uit handen van 
burgemeester Wilma Delissen 
tijdens het kerstdiner van 
nierpatiëntenvereniging Sint 
Maarten in Maasbree.

Afgelopen Carnaval, tijdens 
de sleuteloverdracht op het 
Venlose stadhuis werd longarts 
Harry Pouwels benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Burgemeester Scholten speldde 
hem het lintje op vanwege zijn 
verdiensten voor carnavals-
vereniging Jocus en de Venlose 
Vastelaovend. Na vijftien jaar 
als voorzitter en ‘vors’ van Jocus, 
legt hij zijn taken eind dit jaar 
neer. 

Wisseling van de wacht 
Raad van Bestuur

n Een bloemetje, een bidon én een maand gratis fitnessen bij 
 VieCuri. Op donderdag 14 januari kreeg Bart Cornelissen (81) 
dit aangeboden van sportinstructeur Dave Ewalts. Bart is de 100e 
deelnemer aan het sportprogramma ‘Hart in Beweging’ (HIB) dat op 
beide locaties van VieCuri wordt gegeven. 

n Na een succesvolle pilot met de sms-herinnering bij de poli-
 klinieken MDL, Dermatologie en Pijnbestrijding gaat VieCuri 
deze service vanaf 15 maart invoeren voor alle poliklinieken. Deze 
service geldt alleen voor patiënten die aangeven dat zij deze sms-
herinnering op prijs stellen. Twee werkdagen vóór de afspraak 
ontvangen zij dan rond 19.00 uur een sms-berichtje. 

SMS-herinneringsbericht voor poli-
kliniekafspraken half maart van start

Honderdste deelnemer 
HIB-sportprogramma in 
de bloemetjes

Colofon 
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Wilt u reageren?
Stuur uw reactie naar:
communicatie@viecuri.nl

Meer informatie: www.viecuri.nl

VIEtamine is het patiëntenblad van VieCuri Medisch Centrum. Deze uitgave 
wordt huis aan huis verspreid in de brede regio van Venlo en Venray én in 
VieCuri op de ziekenhuislocaties. 

Daan BootArend Vreugdenhil

Wilt u ook bewegen onder begeleiding?
De fitness van VieCuri is aangesloten bij De Hart&Vaatgroep en 
biedt sport- en beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding. 
U weet zeker dat er rekening wordt gehouden met uw aandoening en 
dat het beweegaanbod is afgestemd op uw mogelijkheden. Dat biedt 
zekerheid en veiligheid.

Kijk voor meer informatie op www.hartenvaatgroep.nl/leefstijl/
sporten-en-bewegen of neem vrijblijvend contact op met 
sportinstructeur Dave Ewalts, mail dewalts@viecuri.nl of 
telefoon 077 3206537

Ontvang
nu een 

sms’je voor
je afspraak

op de
polikliniek

Koninklijk onderscheiden 
Bart Cornelissen kreeg ruim een 
half jaar geleden plotseling een 
hartinfarct en werd opgenomen 
in VieCuri Venlo. “Na een prima 
behandeling en verzorging kwam 
ik in een vervolgtraject terecht: 
een sportprogramma, speciaal 
toegesneden op patiënten zoals 
ik. Onder begeleiding van 
instructeurs met kennis van zowel 
de geneeskundige als de sportieve 
kant van de behandeling heb ik 
het programma afgewerkt.” 

Tot zijn verrassing bleek aan het 
eind van dit revalidatietraject dat
hij nog door kon gaan met sporten 
in VieCuri als deelnemer van het 
HIB-programma. Hier gaat hij 
dankbaar gebruik van maken, 
samen met zijn vrouw Lydia, die 
ook onlangs is hersteld van een 
hartinfarct. “Zo blijf je toch onder 
controle én op verantwoorde 
wijze met je conditie bezig”, aldus 
Bart.



12




