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SAMENWERKING ACHTER DE SCHERMEN VERBOUWING NIEUW IN VIECURI GEBOORTECENTRUM NOORD-LIMBURG

gewoon beter

“Versnelde 
diagnostiek bij 

verdenking borst-
kanker: duidelijkheid 

binnen 24 uur”
Paul Nijhuis, chirurg 

oncoloog en mammachirurg

(lees op pagina 7)

Het begint allemaal met de vraag 
wat de regierol van patiënten 
eigenlijk inhoudt. Een eenduidig 
antwoord is er niet: iedereen 
ervaart zijn of haar eigen ziekte-
proces anders. Een voorbeeld 
van de regie nemen over de 
eigen gezondheid is het actief 
werken aan een gezonde leef-
stijl, bijvoorbeeld door te 
sporten en gezond te eten. Zo 
voorkom je dat je ziek wordt. 

Een andere vorm van zelf regie 
nemen is op basis van goede 
voorlichting en in overleg 
met artsen een keuze maken 
tussen verschillende behandel-
mogelijkheden, medicatie en zorg-
instellingen. Alleen als je goed 
geïnformeerd bent, kun je wel-
overwogen keuzes maken. VieCuri 
vindt het daarom belangrijk om 
patiënten goed voor te lichten 
over de diverse mogelijkheden. 

Specialist als coach
Een patiënt die steeds meer 
de regie in handen neemt, 
vraagt om een zorgverlener die 
hierop inspeelt. De specialist 
krijgt in het ziekenhuis van de 
toekomst daarom steeds meer 
een coachende rol en de patiënt 
wordt daarmee de partner in het 
medisch proces. Het perspectief 
van de patiënt is bepalend voor 
de beoordeling van de kwaliteit 
van zorg. De zorgverleners in het 
ziekenhuis zijn adviseur en ‘zorg-
makelaar’ die beschikken over 
gespecialiseerde diagnostiek en 
behandeling. 

Vergroten kennis
De snelle digitalisering in de zorg 
speelt een belangrijke rol in de 
verandering. De snel veranderende 
wijze van diagnostiek en toegang 
krijgen tot informatie, vraagt 
om een andere manier van 
communiceren met de patiënt. 
Niet meer alles hoeft in de fysieke 

omgeving van het ziekenhuis 
plaats te vinden. 

Steeds vaker maakt VieCuri 
gebruik van uitgebreide 
en vaak digitale informatie-
voorziening: de patiënt kan 
thuis al gedetailleerde informatie 
doornemen, zodat hij of zij 
al goed geïnformeerd bij de 
specialist komt. Een voorbeeld 
hiervan is het Medify project: 
een pilot die momenteel bij 
maagdarmonderzoeken loopt. 
Cardioloog Wilfred Heesen licht 
toe: “Patiënten van VieCuri 
krijgen een link thuisgestuurd 
met een videopresentatie. 
Daarin zien ze waar ze worden 
geholpen, wie de behandelaars 
zijn en hoe alles in z’n werk 
gaat. Mensen kunnen ook een 
3D-model bekijken met de uitleg 
van de werking van de maag en 

n	 De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Daardoor 
 verandert ook de rol van de patiënt én van de zorgverlener. 
Steeds meer wil en kan de patiënt zelf de regie nemen over zijn eigen 
aandoening. Maar dat kan alleen als je goed geïnformeerd bent: de 
zorgverlener krijgt daarom steeds meer een coachende taak. VieCuri 
speelt in op deze tendens.

Coachende 
rol voor 

de specialist

Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum
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In het ziekenhuis van de toekomst: 

De patiënt als partner



darmen: een presentatie die ze 
op hun gemak en hoe vaak ze 
maar willen terug kunnen zien.” 
Tot slot zit er in de mail een 

vragenlijst als intake. Als alle 
vragen goed zijn ingevuld, 
volgt alleen nog een controle-
telefoontje, de patiënt hoeft 
niet meer speciaal naar het 
ziekenhuis te komen. Deze 
werkwijze is ook toepasbaar bij 
andere specialismen. “Zo krijgen 
bijvoorbeeld ook kinderen met 
diabetes al voorafgaand aan het 
ziekenhuisbezoek een online 
vragenlijst toegestuurd. Ze 
beantwoorden onder meer vragen 
over hoe de diabetes hun leven 
beïnvloedt. De specialist kan 
op die manier veel gerichter 
het gesprek ingaan.”

Maar zitten mensen te wachten op 
deze vormen van digitalisering? 
Wilfred Heesen: “Je zult je erover 
verbazen hoeveel mensen het fijn 
vinden om bijvoorbeeld online 
zaken na te kunnen kijken en 
vragenlijsten digitaal in te vullen. 
Ook oudere mensen vinden 
dat prettig: bijna iedereen heeft 
tegenwoordig een tablet, en het 
is heel eenvoudig om een filmpje 

te bekijken dat zich opent via 
een link.”

eHealth
Ook door slimme, digitale 
toepassingen in en buiten het 
ziekenhuis, kan de patiënt 
steeds meer in zijn rol als partner 
komen. VieCuri richtte daarom 
vorig jaar een eHealth-team 
op, dat zich richt op innovatieve 
digitale toepassingen. Dit met 
als doel de patiëntenzorg nog 
verder te optimaliseren. Volgens 
Wilfred Heesen – tevens 
coördinator van het eHealth-
team – bestaan er inmiddels 
duizenden gadgets en apps op 
het gebied van gezondheid. “Ons 
eHealth-team is opgericht om 
slimme, al bewezen concepten, 
naar VieCuri te halen. Want niet 
al die gadgets en apps werken 
naar behoren: we zijn heel zorg-
vuldig in de selectie en willen 
eigenlijk alleen toepassingen 
binnenhalen die zich elders al 
bewezen hebben. 
Niet elke app of toepassing leidt 

echt tot verbetering van de zorg. 
eHealth moet geen doel op zich 
zijn, het is een middel. Maar het 
kan heel goed helpen de zorg 
beter en gemakkelijker te maken.” 
Een voorbeeld van vernuftige 
digitale gadgets zijn slimme 
pleisters die koorts, de hartslag 
met het ECG-signaal, adem-
haling en andere functies kunnen 
monitoren. “Wij verwachten dat 
die ook een rol gaan spelen in 
het ziekenhuis, of om patiënten 
thuis beter in de gaten te houden.” 
Ook bij dit soort gadgets wordt de 
regierol van patiënten vergroot:
zo bieden al meerdere fabrikanten 
pleisters aan die elke minuut de 
bloedsuikerwaarden van diabetes-
patiënten kunnen bijhouden, 
zodat zij veel beter zelf kunnen 
bepalen hoeveel insuline ze 
moeten gebruiken. Ook die 
toediening kan via een pleister.

Privacy waarborgen
Tot slot krijgt de patiënt in VieCuri 
ook meer regie over zijn eigen 
zorgproces dankzij inspraak 

in speciale werkgroepen en 
commissies.

Ook met het patiëntenportaal, 
dat eind dit jaar voor de patiënten 
beschikbaar komt, speelt VieCuri 
in op de wens van de patiënt. 
Met behulp van het portaal kan de 
patiënt via DigiD toegang krijgen 
tot zijn (medisch) dossier en 
afspraken in het ziekenhuis. 
Heesen: “Dit valt uit te breiden 
met instructiefilmpjes, 
voorlichtingsfilmpjes over een 
operatie, enquêtes en vragen-
lijsten voor patiënten als intake. 
Sommige mensen zijn huiverig 
voor dit soort systemen, omdat 
ze bang zijn dat hun privacy niet 
wordt gewaarborgd. Natuurlijk 
gaan we zorgvuldig met alle 
gegevens om. eHealth is een 
belangrijk middel voor patiënt-
emancipatie: de patiënt wordt 
minder afhankelijk van alle 
specialisten. Mensen vergroten 
hun kennis wat ook weer leidt 
tot meer effectieve consulten en 
meer tevreden patiënten.” 
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“Onze mening en inbreng 
wordt in de tumorwerkgroepen 
meegenomen. Dat is heel breed: 
we praten mee over bijvoorbeeld 
het ontwerp van een nieuwe 
spreekkamer tot aan onze 
mening over het thema 24 uurs 
diagnostiek”, aldus de 65-jarige 
Frans Osther, die in 2013 
behandeld werd voor een 
melanoom. Het patiënten-
perspectief is voor de zorg-
verleners erg waardevol, merkt 
hij. “Ze spreken in die tumor-

werkgroepen bijvoorbeeld vaak 
over statistieken. Maar ik zeg dan: 
‘daar kan ik niets mee. Ik ben 
Frans, ik ben geen percentage. 
Vertel mij maar wat deze 
behandeling voor mij betekent. 
Zo ontstaan aardige discussies 
tussen arts en patiënt. En het 
fijne is dat de zorgverleners echt 
openstaan voor onze feedback.”

Open deur, of…?
Ook de 61-jarige Mieke Simons,
die in 2013 darmkanker kreeg, en 

de 35-jarige Monique Joordens, 
die in datzelfde jaar de diagnose 
borstkanker kreeg, zijn blij met de 
mogelijkheid om hun mening 
in te brengen in de tumorwerk-
groepen. Samen met Bert 
Denessen, die behandeld is voor 
prostaatkanker en in de tumor-
werkgroep urologie meespreekt, 
geven ze Frans Osther thema’s 
mee die hij mee kan nemen in 
de oncologiebeleidscommissie. 
In deze commissie wordt het 
oncologisch beleid voor VieCuri 
besproken en vastgelegd. De 
commissie bestaat uit onder 
andere een vertegenwoordiging van 
specialisten, huisartsen, verpleeg-
kundigen, diëtist, psycholoog, 
maatschappelijk werk, epide-
mioloog en beleidsmedewerkers 
van het ziekenhuis, maar dus ook 

een patiëntvertegenwoordiger. 
Doel is om samen de oncologische 
zorg steeds verder te verbeteren. 
Monique: “De thema’s die Frans 
namens ons allemaal aansnijdt, 
lijken soms een open deur, maar 
juist omdat het vaak zo voor 
de hand liggend is, stappen 
zorgverleners er overheen. Zo 
bedachten wij samen een richtlijn 
met ‘tien geboden’ bedoeld voor 
artsen en verpleegkundigen. 
Er staan tips op als ‘Geef de 
patiënt het gevoel dat hij er niet 
alleen voor staat’, ‘Laat de keuze 
aan de patiënt voor een second 
opinion’ en ‘Voer gesprekken 
met patiënten altijd op basis 
van gelijkwaardigheid’. We hebben 
deze tien tips opgesteld en 
geplastificeerd, en het blijkt een 
groot succes te zijn.” Mieke 

vult aan: “Ik was laatst bij de 
revalidatiearts en zij zag dat ik 
de tien tips bij me had tussen 
mijn papieren; ze was er al 
mee bekend. En vanuit de huis-
artsenorganisatie Cohesie was 
er ook interesse, en hebben we 
samen een variant speciaal 
voor huisartsen gemaakt.”

In samenspraak
Volgens Mieke is er zeker een 
toegevoegde waarde van een 
patiënt als partner in dergelijke 
commissies. “Specialisten zijn 
vaak zó bezig met hun vak, met 
het medische aspect. Logisch, 
maar het is ook belangrijk om 
niet voorbij te gaan aan de 
emoties die spelen als je de 
diagnose kanker krijgt. Onze 
rol in de tumorwerkgroepen, 
en de bijdrage van Frans in de 
oncologiebeleidscommissie is 
daarom waardevol. Ik vind het 
goed dat patiënten een steeds 
grotere rol binnen hun eigen 
behandeltraject krijgen. Zo 
mocht ik zelf een datum 
kiezen voor de operatie. Als het 
medisch verantwoord was, wilde 
ik liever eerst nog op vakantie. 
Alles wordt tegenwoordig veel 
meer in samenspraak met de 
patiënt gedaan.”

Begrip kweken
Natuurlijk is een patiënt die 
zelf de regie houdt fijn, maar 
volgens Frans en Monique zit 
er ook een klein risico aan. 
Frans: “Het moet altijd in 
samenspraak gaan: ik wil van 
mijn arts eerst de verschillende 
behandelmogelijkheden goed 
uitgelegd krijgen.” Ook Monique 
hecht veel waarde aan het 
advies van haar behandelend 
artsen. “Ik zeg altijd: ik heb er 
niet voor gestudeerd. Ik kan 
ergens wel een gevoel bij 
hebben, en dat bespreek ik dan 
ook. Samen weeg je de voors 
en tegens af. Maar uiteindelijk 
was voor mij het doktersadvies 
leidend.” Frans vult aan: “Dat 
kan alleen als je vertrouwen 
hebt in diegene die tegenover 
je zit. En als die arts ook jouw 
situatie begrijpt. Daarom is 
het zo goed van VieCuri dat er 
de mogelijkheid is om in 
tumorwerkgroepen en de 
oncologiebeleidscommissie 
als patiënt mee te praten. 
Het is tweerichtingsverkeer: 
over en weer kweek je zo 
begrip.”

Patiëntenparticipatie binnen VieCuri:

‘Het is tweerichtingsverkeer: 
over en weer kweek je begrip’

n	 Na hun behandeltraject besloten Mieke, Monique, Bert en 
 Frans om deel te nemen aan tumorwerkgroepen binnen 
VieCuri. Ze praten in deze werkgroepen samen met verpleeg-
kundigen en specialisten over wat er beter kan in de oncologie-
zorg in het ziekenhuis. Frans is daarnaast vertegenwoordiger in 
de oncologiebeleidscommissie. 

Patiëntenvertegenwoordigers in de tumorwerkgroepen. Vlnr: Mieke Simons, Bert Denessen, Frans Osther en Monique Joordens. 

Wilfred Heesen, cardioloog en coördinator 
eHealth.
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De afdeling Cardiologie hanteert 
het evaluatiesysteem ‘Positieve 
Perception Program’ (PPP), 
een programma dat speciaal 
ontwikkeld is om de perceptie 
van de patiënten continu te 
betrekken bij de verbetering 
van de zorgverlening. 

Waardevolle informatie
Monique Claessen, teamleider 
van de polikliniek Cardiologie: 

“Deze laagdrempelige feedback-
methode PPP werkt voor ons 
ontzettend goed. In vijf maanden 
tijd hebben we maar liefst 
900 reacties ontvangen! Andere 
klantwaarderingsprogramma’s 
zoals de bekende Zorgkaart 
Nederland levert bij lange na niet 
zoveel respons op. Een paar keer 
per week delen we de resultaten 
op de afdeling en gaan we 
met elkaar in gesprek om een 

oplossing te vinden voor verbeter-
punten.”

Directe feedback
De essentie van de PPP-methode 
is dat de feedback direct terug-
gekoppeld wordt aan de zorg-
verleners die de zorg hebben 
geleverd. Luc Eurlings, cardioloog 
en mede-initiatiefnemer van dit 
project legt uit: “De patiënt vult 
direct na de afspraak met de arts 
anoniem de digitale beoordeling 
in. De artsen, verpleegkundigen, 
spreekuurassistenten, het 
management, kortom het hele 
zorgteam weet hierdoor direct 
hoe hun patiënten de door hen 
geboden zorg hebben ervaren. 

We vragen de patiënt ook bij 
welke arts ze een afspraak hadden,
hierdoor kan ik eenvoudig terug-
zien in hoeverre mijn patiënten 
tevreden waren en welke verbeter-
punten ze hebben aangegeven. 
De tips die we ontvangen zijn 
waardevol. Ze hebben reeds geleid
tot tot aanpassingen in het poli-
proces waardoor we nog patiënt-
gerichter zijn gaan werken.”

Continu verbeteren
Over het algemeen is de feedback 
over de afdeling Cardiologie 
zeer positief met een gemiddeld 
rapportcijfer van 8,2. Met name 
het ontvangst op de polikliniek 
en het gesprek met de cardioloog 

krijgen een hoge beoordeling. 
“Minder goed beoordeeld werd 
de privacy voor de patiënten”, 
vertelt Monique Claessen. 
“Hierop hebben we verbeteracties 
met het gehele team afgesproken, 
waardoor de patiënt en de arts 
in de spreekkamer minder vaak 
gestoord hoeven te worden. 
Nu is de afstand tussen de wacht-
kamer en de ontvangstbalie 
groter, zodat patiënten in alle 
privacy hun vervolgafspraken 
kunnen maken. Voor ons werkt 
het fantastisch om de patiënten 
bij onze zorg te betrekken. Samen 
met hen kunnen we waarmaken 
dat onze zorgverlening elke dag 
beter wordt.”

Dirk Jan Verbeek en Marja Weijers, 
voorzitters Raden van Bestuur 
VieCuri en Laurentius Ziekenhuis: 
“Wij zien kansen om de kwaliteit 
van onze zorg te verbeteren door 
onze kennis en vakbekwaamheid 
te bundelen. De uitdagingen die 
in de zorg voor ons allen gelden, 
zijn door samen te werken op een 
juiste manier te benaderen. Wij 
geloven dat het door de samen-
werking mogelijk is om een breed 
palet van medisch specialistische 
zorg te blijven aanbieden en ook 
te behouden voor de regio.”

De samenwerking kent twee 
sporen. De eerste is direct aan 
de slag te gaan met een aantal 
multi-disciplinaire samen-
werkingsprojecten op zorggebied, 
bijvoorbeeld de borstkanker-
zorg, maar ook toe te werken naar 
één IT beleid, samenwerking op 
ondersteunende diensten, één 
medisch- en verpleegkundig 
beleid en één kwaliteitsbeleid. 
De initiatieven hiertoe zullen via 
de coöperatie worden ingezet en 
krijgen dit jaar vorm. 

De andere stroom is het opstellen 
van een bedrijfsplan, waarin we 
streven naar een samenwerkings-
vorm waarbij eenheid van 
bestuur en toezicht is tussen 
beide ziekenhuizen. Voor 
concentratie en concernvorming 
worden o.a. door de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) 
strenge eisen gesteld. Daarom 
onderzoeken wij eerst met een 
bedrijfsplan wat haalbaar is. Dit 
plan moet eind van dit jaar zijn 
uitgewerkt.
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n	 VieCuri en het Laurentius ziekenhuis hebben vorig jaar onderzocht in hoeverre er intern draagvlak
 is om de samenwerking tussen beide ziekenhuizen te intensiveren. Conclusie was dat er breed 
draagvlak bestaat en in dat kader wordt er nu een coöperatie opgericht. De coöperatie dient als motor 
van de beide ziekenhuizen om de samenwerking op verschillende onderwerpen op korte termijn te 
initiëren, te ondersteunen, uit te werken en uit te voeren. Beide organisaties blijven daarbij bestaan met 
een eigen identiteit en bedrijfsvoering.

‘Vandaag beter dan gisteren!’

VieCuri en Laurentius Ziekenhuis richten coöperatie op 
voor samenwerking

n	 Onder het motto ‘vandaag beter dan gisteren’ neemt de 
 polikliniek Cardiologie samen met de patiënten haar zorg-
verlening kritisch onder de loep. Dagelijks worden alle patiënten 
op de polikliniek Cardiologie bevraagd naar hun ervaring op de 
polikliniek. 

Dirk Jan Verbeek en Marja Weijers, voorzitters Raden van Bestuur VieCuri en Laurentius 
Ziekenhuis.

Zorgverlening op de poli Cardiologie kritisch onder de loep
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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	 De apotheek van VieCuri behelst veel méér dan de meeste 
 mensen denken. Het is een wereld op zich waar in totaal zo’n 
140 mensen werken! De apotheek van VieCuri bestaat uit verschillende 
onderdelen. Naast de twee poliklinische apotheken in Venlo en 
Venray, is er de ziekenhuisapotheek. Hier worden geneesmiddelen 
ingekocht en klaargemaakt voor patiënten in het ziekenhuis én voor 
een aantal externe zorginstellingen. Laboratorium onderzoek, het 
geven van advies en het bewaken van de medicatieveiligheid behoren 
ook tot de taken van de apotheek.

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.

Maak kennis met de diverse onderdelen van de VieCuri-apotheek 

De apotheek: een wereld op zich binnen VieCuri

Iedere nacht nieuwe voorraad
In een ziekenhuis worden veel geneesmiddelen op verpleegafdelingen 
gebruikt maar ook op afdelingen als de OK of de Dialyse. Dit vraagt om 
inkoop en opslag over meerdere magazijnen op beide locaties. “Iedere 
nacht wordt de voorraad aangevuld door een groothandel”, vertelt 
Marjo Juseirov-Swart, manager bedrijfsvoering Klinische Farmacie. 
“Een farmaceutisch medewerker pakt deze ’s ochtends uit, controleert 
deze en ruimt ze in.” Een afdeling binnen de apotheek houdt zich bezig 
met de inkoop van medicijnen. De inkoopmedewerkers onderhouden 
contacten met leveranciers. “Het komt tegenwoordig helaas regelmatig 

voor dat medicijnen om 
de een of andere reden 
niet leverbaar zijn”, zegt 
Liesbeth van Dijk, hoofd 
Klinische Farmacie. 
“Dan zoeken we naar een 
geschikt alternatief dat zowel 
voor de artsen acceptabel 
is en tevens voor de 
verpleegkundigen te 
gebruiken is. Daarnaast 
proberen we binnen de 
financiële kaders te werken. 
Het streven van VieCuri is om 
de kosten zo laag mogelijk 
te houden en er voor elke 
patiënt de medicatie die hij 
nodig heeft te leveren. Dat 
lukt gelukkig nog wel maar 
het wordt met de nieuwe 
dure geneesmiddelen die 
beschikbaar komen steeds 
moeilijker.”

Bereiding van medicijnen.

Medicijnbereiding
De Ziekenhuisapotheek maakt ook 
zelf medicijnen; bijvoorbeeld zalven, 
drankjes en crèmes. Deze medicijnen 
- denk aan medicijnen tegen kanker of 
medicijnen die via het infuus worden 
toegediend - worden op maat gemaakt, 
o.a. op basis van nierfunctie, lichaams-
gewicht van een patiënt. “Ons zieken-
huis voldoet aan speciale kwaliteits-
eisen om zelf medicijnen te mogen 
bereiden”, zegt Liesbeth van Dijk. 
“Dit wordt regelmatig gecontroleerd 
door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg.”

Iedere ochtend wordt de nieuwe voorraad uitgepakt, 
gecontroleerd en ingeruimd.

Check, check, dubbelcheck
Omdat de Ziekenhuisapotheek zelf medicijnen 
maakt, is een eigen kwaliteits laboratorium 
verplicht. In dit laboratorium worden de grond-
stoffen en de eindproducten gekeurd. “Hierbij 
checken we of er ook daadwerkelijk alles in zit 
wat op de verpakking staat”, zegt Marjo Juseirov. 
Maar het laboratorium doet nog veel meer. “Zo 
meten de analisten van sommige medicijnen de 
hoeveelheid in het bloed om het effect van het 
geneesmiddel te volgen. De arts kan daarmee de 
dosering aanpassen. Ook worden zogenaamde 
toxicologische analyses gedaan in bloed of urine 
van patiënten waarbij mogelijk drugs, alcohol of 
overdoseringen van geneesmiddelen in het spel 
zijn.”

De apotheek heeft een eigen kwaliteitslaboratorium. 

Apotheekrobot met 25.000 doosjes
Alle patiënten die de poliklinieken bezoeken kunnen met hun recepten terecht bij de poliklinische 
apotheken op de locaties Venlo en Venray. De poliklinische apotheken zijn de meest zichtbare onderdelen 
van de VieCuri-apotheek. “Dankzij de koppeling met computersystemen kunnen alle mensen, dus ook 
medewerkers of mensen die toevallig in de regio verblijven, bij ons terecht met hun recept, ongeacht 
wie het heeft uitgeschreven”, vertelt 
Liesbeth van Dijk. “Voor sommige 
specialistische, veelal dure genees-
middelen, voorgeschreven door een 
specialist, is de apotheek van het zieken-
huis echter de enige leverancier. Hiervoor 
vindt veel overleg plaats tussen onze 
apothekers en de behandelaren.” 
De poliklinische apotheek in Venlo 
werd in 2015 vergroot en in een nieuw 
jasje gestoken om patiënten beter te 
kunnen bedienen en de privacy te 
vergroten. Sindsdien staat er in de poli-
klinische apotheek in Venlo ook een 
apotheekrobot. In de robot is plaats 
voor 25.000 medicatiedoosjes. Het 
voordeel is dat de apothekersassistente 
in gesprek kan blijven met de patiënt, 
terwijl de robot de benodigde medicatie 
snel en foutloos pakt. 

In de apotheekrobot van de poliklinische apotheek is plaats voor 
25.000 medicatiedoosjes. 

 

Distributie van de medicijnen is volledig geautomatiseerd.  

Medicijnen op de rol
Opgenomen patiënten gebruiken dagelijks een heleboel medicijnen. 
Alle recepten van de diverse artsen worden hiervoor verwerkt door 
de ziekenhuisapotheek. Anders dan in de thuissituatie worden deze 
door verpleegkundigen klaargemaakt en toegediend aan patiënten.  
Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de distributiemachines. “De 
tabletten worden in een rol met allemaal kleine zakjes op patiënt-
niveau verpakt”, vertelt Marjo Juseirov. “De distributie is volledig 
geautomatiseerd, zodat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Daarnaast scheelt dit de verpleegkundigen een heleboel werk.”
“Naast de medicijnvoorziening binnen VieCuri, verzorgen wij ook 
de medicijnen voor zo’n 2500 bewoners van zorginstellingen in 
de regio”, vertelt Liesbeth van Dijk. “Jaarlijks verwerken we zo’n 
740.000 recepten: ruim 600.000 voor intern gebruik en 140.000 voor 
patiënten buiten het ziekenhuis. Daarnaast hebben onze apothekers 
een belangrijke adviesfunctie: artsen en verpleegkundigen bellen 
dagelijks met vragen over medicijnen en medicijngebruik.”

Het Apotheek Transfer Steunpunt zorgt voor een goede medicatieoverdracht bij 
opname en ontslag van de patiënt. 

Overdracht van medicatie
De apothekersassistenten van het 
Apotheek Transfer Steunpunt bewaken 
de medicijnoverdracht, bij opname of 
ontslag uit het ziekenhuis omdat het 
daar mis kan gaan. “De apothekers-
assistente zoekt voor een opname de 
medicatie op in de computer en neemt 
het medicijngebruik door met de patiënt. 
Dit gebeurt bij alle patiënten voorafgaand 
aan een ingreep of bij patiënten die via 
de Spoedeisende Hulp binnenkomen”, 
vertelt Marjo Juseirov-Swart. “En dat 
gebeurt ook bij ontslag uit het zieken-
huis om ervoor te zorgen dat mensen 
in de thuissituatie de juiste medicijnen 
gebruiken. Ook zorgen ze voor de 
overdracht naar de eigen apotheek 
en huisarts en eventueel andere zorg-
instellingen.”



6



Huis-aan-huis editie - juni 2016 7

De Mammapoli is een speciale 
afdeling in VieCuri voor mensen 
met klachten van hun borsten 
waaronder bijvoorbeeld ook 
verdenking op borstkanker. Samen 
met de afdelingen Radiologie 
en Pathologie is het diagnostisch 
traject bij verdenking van borst-
kanker geoptimaliseerd. Voortaan 
kunnen mensen binnen één dag 
terecht op de polikliniek voor zowel
een onderzoek door de chirurg als 
voor de diagnostische onder-
zoeken op de afdeling Radiologie. 
In bijna alle gevallen volgt daarop 
binnen 24 uur de uitslag.

Snelle geavanceerde apparatuur
Anjob Laurent, radioloog en 
gespecialiseerd in onder andere 
borstonderzoek (mamma-
radiologie): “Bij het onderzoek 
naar borstkanker betreft het eerste 
onderzoek een mammografie, 
een röntgenfoto van de borsten 
en een echografie. Dankzij 
de aanschaf van een nieuw 
geavanceerd röntgenapparaat 
kunnen we het borstweefsel beter 
bekijken en afwijkingen sneller 

vinden. Vaak zijn er nog verdere 
onderzoeken nodig, zoals een 
punctie, een MRI-scan of ander 
aanvullend onderzoek. We 
hebben het onderzoeksproces nu 
zodanig opnieuw vormgegeven 
dat we deze onderzoeken bijna 
allemaal in één dagdeel kunnen 
verrichten en de resultaten dezelfde 
dag nog bekend zijn, in ieder geval 
binnen 24 uur. De hieruit voort-
komende bevindingen worden dan 
door de gespecialiseerde borst 
(mamma-) chirurg met de patiënt 
besproken. Indien er sprake is 
van borstkanker wordt vervolgens 
het uiteindelijke complete 
behandelplan door het mamma-
team vastgesteld, een bijeenkomst 
van verschillende specialisten 
die allemaal betrokken zijn bij de 
diagnose en behandeling, zoals 
de mamma chirurg, radioloog, 
patholoog, radiotherapeut, inter-
nist-oncoloog, verpleegkundig 
specialist en plastisch chirurg.”

Korte toegangstijd Mammapoli
Om mensen binnen 24 uur 
te kunnen ontvangen op de 

Mammapoli worden er voortaan 
extra spreekuren gehouden. 
Chirurg-oncoloog en mamma 
chirurg Paul Nijhuis: “Dagelijks 
ervaar ik de angst van mijn 
patiënten, die vrezen dat ze 
misschien borstkanker hebben. 
Wachten op de uitslag is 
emotioneel zwaar. Gelukkig 
kunnen we veel vrouwen gerust 
stellen, dat ze geen kwaadaardige 
tumor hebben. Voor hen zie ik 
veel meerwaarde in het nieuwe 

24-uurs diagnosetraject. Voor 
vrouwen die helaas wel borst-
kanker hebben, is het fijn dat ze 
snel duidelijk hebben, al vind ik 
het belangrijk dat zij vooral ook 
de tijd nemen om weloverwogen 
keuzes te maken en hun ziekte te 
verwerken. Er komt heel veel op 
hen af. Zij krijgen alle ruimte om 
na de diagnose zelf het tempo 
te bepalen. We zijn hierin heel 
flexibel en laten ons leiden door 
de patiënt.”

VieCuri versnelt diagnostiek bij verdenking borstkanker

Het ziekenhuis is erg blij met de 
komst van het nieuwe Oncologie-
centrum en daarmee de 
centralisatie van de oncologische 
zorg. Patiënten kunnen in het 
centrum terecht voor hun 
afspraken, of het nu met de 
verpleegkundige is, de internist-
oncoloog, de chirurg-oncoloog 
of de radiotherapeut. De artsen 
zijn voor hen beschikbaar in het 
nieuwe Oncologiecentrum. 
Voorheen werden de spreekuren 
gehouden op de afdelingen waar 
de specialisten afkomstig van 
zijn. Op 27 mei startten de eerste 
artsen met hun afspraken in 
het Oncologiecentrum. In de 
komende maanden zullen meer 
oncologische poliklinieken naar 
het centrum verplaatst worden. 

Aangename sfeer
Het nieuwe Oncologiecentrum is
ruim ingericht. Chantalle Coenders,
manager Bedrijfsvoering. “We 
hebben veel aandacht besteed aan
de inrichting en sfeer want het 
centrum moet een locatie zijn 

waar mensen zich op hun gemak 
voelen en waar voldoende 
privacy is. Doordat patiënten 
elke keer naar het Oncologie-
centrum komen, raken ze ook 
vertrouwd met ons vaste team.” 

Centralisatie
Een groot voordeel van het nieuwe 
centrum is dat de artsen die 
gespecialiseerd zijn in oncologie, 
dicht bij elkaar hun spreekuren 
houden. Hierdoor zijn de lijnen 
kort en kunnen ze indien nodig 
snel samen overleg plegen. Het 
is niet zo dat de patiënten hun 
diagnostisch onderzoek zoals 
bloedprikken en het maken van 
een scan of hun behandeling; 
chemo, operatie of bestraling in 
het Oncologiecentrum krijgen. 
Hiervoor kunnen ze terecht in 
de bestaande gespecialiseerde 
afdelingen. Sinds begin van het 
jaar heeft VieCuri op locatie Venlo 
de nieuwe afdeling Oncologische 
dagbehandeling geopend. En 
sinds 2012 heeft MAASTRO Clinic 
een dependance op de Venlose 

ziekenhuislocatie voor bestralings-
behandelingen. Nagenoeg alle 
operaties worden verricht door 
de chirurgen van VieCuri. 
Voor tumoren die minder vaak 
voorkomen, werkt VieCuri samen 
met het Laurentius Ziekenhuis en 
met de academische ziekenhuizen 
in Nijmegen en Maastricht. 

Serre met beleeftuin
Om de patiënten nog meer op hun
gemak te stellen wil VieCuri aan 
het Oncologiecentrum een serre 
met een beleeftuin verwezenlijken.
Chantalle Coenders: “We willen 
onze patiënten graag een plek 
bieden waar ze zich kunnen 
ontspannen en die niet lijkt op 
de ziekenhuissetting. VieCuri 
gelooft in de impact van de 
omgeving op de gemoedstoestand 
van mensen. Zowel voor de 
patiënten als voor hun familie 
zou het van ontzettend grote 
meerwaarde zijn.” Vrienden-
stichting VieAmi gaat zich 
inzetten om geld in te zamelen 
voor de serre met de beleeftuin.

Vriendenstichting VieAmi wil 
graag van betekenis zijn voor 
patiënten door de beleving 
van de zorg, waar mogelijk wat 
aangenamer te maken. Daarom 
steunt de stichting het idee van 
twee oncologen van VieCuri om 
aangrenzend aan het nieuwe 
Oncologiecentrum een serre te 
realiseren. 

Yes van de Wouw, internist-
oncoloog: “Het moet een fijne 
plek worden voor patiënten 
die een bezoek brengen aan het 

oncologiecentrum, waar ze even 
hun gedachten kunnen verzetten 
en tot rust kunnen komen. Een 
beetje afleiding van alle zorgen 
die met deze ziekte gepaard gaan. 
Uit wetenschappelijk onderzoek 
en ervaringen van patiënten 
weten we dat een helende 
omgeving een positieve invloed 
heeft op het welzijn van de 
patiënt. De serre kan dan ook van 
grote toegevoegde waarde zijn 
voor de ruim 7000 mensen met 
kanker die gemiddeld per jaar in 
VieCuri komen.”

De realisatie van deze serre vergt
een behoorlijke financiële 
investering die niet uit de 
reguliere zorgbudgetten kan 
worden betaald. Daarom werft 
VieAmi fondsen voor dit project. 
Eén van de eerste acties was het 
Golftoernooi op de baan van 
Golf- en Countryclub Geijsteren. 
In totaal namen 17 teams deel. 
Het deelnemersveld bestond uit 
ondernemers uit de regio en
specialisten van VieCuri. Naast de 
bijdrage van alle deelnemers die 
een flight hadden gekocht, is er van

diverse organisaties sponsoring 
en donaties ontvangen. In totaal 
heeft het Golftoernooi tot grote 
vreugde van VieAmi, maar liefst 
€ 10.600 opgebracht.

Meer informatie over VieAmi 
en dit project: www.vieami.nl.

n	 Een vaste bekende locatie in het ziekenhuis. Veel privacy en een rustige sfeer en met vertrouwde zorg-
 professionals. VieCuri heeft een nieuw oncologiecentrum gerealiseerd waar de oncologische patiënten 
terecht kunnen voor hun afspraken met de artsen en verpleegkundigen. 

n	 Een serre en beleeftuin bij het nieuwe Oncologiecentrum van VieCuri Medisch Centrum. Voor dat
 doel werd er gegolfd op vrijdag 20 mei 2016. De vriendenstichting van het ziekenhuis, VieAmi, 
organiseerde voor de derde keer een fondsenwervend golftoernooi. Voor de tweede keer werd de golf-
baan gesponsord door Golf- en Countryclub Geijsteren.

Golftoernooi brengt € 10.600 op voor serre en beleeftuin 

Nieuw Oncologiecentrum op locatie Venlo

Duidelijkheid binnen 24 uur
n	 Heb ik misschien borst-
 kanker? Deze vraag brengt 
enorm veel angst en onzekerheid 
met zich mee. Om zo snel 
mogelijk duidelijkheid te bieden, 
biedt VieCuri ‘24-uurs diagnostiek 
bij borstkanker’: binnen 24 uur 
een afspraak in het ziekenhuis 
én binnen 24 uur de uitslag. 
Zeker voor degenen die gerust-
gesteld kunnen worden dat ze 
geen borstkanker hebben, is deze 
snelle diagnostiek heel fijn. 

Paul Nijhuis, chirurg oncoloog en 
mammachirurg. 

Anjob Laurent, radioloog.

Het is belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen in het Oncologiecentrum.

Rust en privacy voor patiënten in de familiekamer.



8



Huis-aan-huis editie - juni 2016 9

De Freya Pluim wordt één keer 
in de twee jaar uitgereikt door 
Freya; de patiëntenvereniging 
voor mensen met vruchtbaar-
heidsproblemen. Om dit keur-
merk te verkrijgen, moeten 
ziekenhuizen aan speciale 
criteria voldoen. “We hebben 
de afgelopen jaren enkele 
belangrijke stappen voorwaarts 
gezet om de pluim te krijgen 
toegekend”, vertelt gynaecologe 
Petra Bourdrez, die zich samen 
met collega Erik Sollie richt 
op de fertiliteitszorg binnen 
VieCuri. “Eén van de eisen voor 
de Freya Pluim is bijvoorbeeld 
dat fertiliteitspatiënten niet 
samen in de wachtkamer 
hoeven te zitten met zwangere 
patiënten. Eerst hadden we hier 
als afdeling Gynaecologie te 
weinig ruimte voor, maar sinds 
de opening van het Geboorte-
centrum is dit geregeld voor 
de paren met kinderwens. Daar-
naast wordt sinds kort zeven
in plaats van zes dagen per week
sperma geïnsemineerd; ook 
één van de criteria van Freya. 
Dit kan bij vruchtbaarheids-
behandelingen een groot 
verschil maken!”

Fertiliteitspreekuren 
Fertiliteitszorg is een belangrijke
pijler binnen de afdeling 
Gynaecologie van VieCuri. Eén 
op de zes paren heeft namelijk 
problemen met zwanger worden. 
“Speciaal voor deze koppels 
hebben we iedere ochtend een 
fertiliteitsspreekuur”, vertelt
Bourdrez. “We beginnen meestal
met een oriënterend fertiliteits-
onderzoek, waarbij we een 
zaadanalyse doen bij de man 
en kijken of de vrouw een 
eisprong heeft en de eileiders 

goed doorgankelijk zijn. Op basis 
van deze gegevens, berekent een 
prognostisch model wat de kans 
is op een spontane zwanger-
schap. Daarnaast kijken we naar 
de kans op zwangerschap mét 
behandeling. Op basis hiervan 
wordt, in samenspraak met het 
paar, de afweging gemaakt of 
een behandeling zinvol is.”

Continu in ontwikkeling
VieCuri werkt continu aan een 
optimalisatie van de diverse 
vruchtbaarheidsbehandelingen 
(zie kader). “Binnen de voort-
plantingsgeneeskunde zijn vanuit 
de Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie en Gynaecologie veel 
studies gaande, om ervoor te 
zorgen dat patiënten de optimale 
behandeling krijgen. Daar doen 
wij ook aan mee”, vertelt Bourdrez. 
“Zo hebben we meegedaan aan 
een onderzoek naar de beste 
vervolgbehandeling nadat paren 
zes maanden zijn behandeld om 
een eisprong op te wekken. 
Daarnaast wordt onderzoek 
gedaan naar het optimale 
moment van de inseminatie ten 
opzichte van de eisprong.” Ook 
op andere vlakken timmert 
VieCuri aan de weg. “Zo willen 
we de patiënttevredenheid 
verder verbeteren, bijvoorbeeld 
door nog meer met vaste 
behandelaars te gaan werken en 
de website voor patiënten te 
verbeteren. En natuurlijk hopen 
we de Freya Pluim in de toekomst 
te behouden.” Bourdrez en haar 
collega’s zijn heel blij met en 
trots op de behaalde pluim. 
“Hier hebben we jaren naartoe 
gewerkt. En natuurlijk hopen we 
dat paren die problemen hebben 
met zwanger worden hierdoor 
eerder zullen kiezen voor VieCuri!” 

Het transmuraal palliatief team 
bestaat uit zorgverleners van binnen 
en buiten VieCuri: van huisartsen 
tot specialisten en verpleeg-
kundigen. Het team zet zich zowel 
binnen als buiten het ziekenhuis 
in. “We bezoeken palliatieve 
patiënten en bekijken als team wat 
voor iedere patiënt afzonderlijk 
de beste plek is”, vertelt Elly. 
“VieCuri levert veel mensen aan dit
transmuraal palliatief team. Als 
mensen in het ziekenhuis liggen 
en de laatste levensfase nadert, 
is vaak de vraag waar ze naartoe 
kunnen. Doordat ik niet alleen 
in VieCuri werk, maar ook in het 
hospice, kan ik een brug slaan en 
mensen zo goed mogelijk uitleggen
hoe het in een hospice is.”

Goede ondersteuning
Wanneer iemand in het hospice 
verblijft, is de eigen huisarts of 
vervangend huisarts de medisch 

verantwoordelijke. Indien nodig 
heeft deze wel contact met de 
specialisten in VieCuri. Elly: “We 
werken in het hospice met tien 
verpleegkundigen en richten 
ons zoveel mogelijk op het 
behandelen van de symptomen 
om te voorkomen dat mensen te 
veel last krijgen. Het geeft me veel 
voldoening als ik de symptomen 
zo goed mogelijk onder controle 
krijg. Doel is dat iemand zo weinig 
mogelijk last en pijn heeft.”
Naast de verzorging van de patiënt 
is ook het contact met de familie 
een belangrijke taak. “We voeren 
regelmatig gesprekken met de 
familie. We bespreken hun vragen 
en verwachtingen, zodat mensen 

zich goed ondersteund voelen. 
Alles met als doel dat de laatste 
levensfase van de patiënt zo 
optimaal mogelijk verloopt. Dat 
is ook bevorderlijk voor het rouw-
proces van de naasten.”

Groene omgeving
Het hospice ligt een stukje buiten 
Horst in een bosrijke omgeving. 
“Alle ruimten zijn op de begane 
grond gevestigd en de kamers 
hebben allemaal een terrasje. 
Ook is er een grote tuin met 
wandelpaden. De sfeer binnen is 
heel huiselijk, zo zijn er allemaal 
warme kleuren gebruikt”, aldus 
Elly. Buurtzorghuis Hospice 
Dovenbos heeft zes bedden voor 
palliatieve zorg en twee bedden 
voor respijtzorg: een vooraf 
afgesproken opnameperiode met 
als doel een mantelzorger even 
te ontlasten. “Voor iedere patiënt 
gaan we in gesprek wat nodig is 
en wat we kunnen bieden. De 
zorg die we hier bieden is altijd 
maatwerk.”

Nieuw in Horst: Buurtzorghuis Hospice Doevenbos 

Geslaagd jubileumsymposium
Opsteker voor fertiliteitszorg

Eerste Freya Pluim 
voor VieCuri 
n	 VieCuri kreeg onlangs voor de eerste keer de Freya Pluim  
  toegekend. Deze pluim geeft aan dat de fertiliteitszorg - de 
zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen - voldoet aan de 
criteria van de patiëntenvereniging. Om de Freya Pluim in de wacht 
te slepen, werd de fertiliteitszorg bij VieCuri de afgelopen jaren 
verder verbeterd. En nog steeds zijn er ambities voor de toekomst.

Meer dan een technische behandeling
VieCuri biedt diverse vruchtbaarheidsbehandelingen aan. 
“Wanneer vrouwen geen eisprong hebben, proberen we deze op 
te wekken met medicijnen of een operatie”, vertelt Bourdrez. “Bij 
andere paren wordt geprobeerd een eisprong te stimuleren door 
hormonale injecties in combinatie met het inbrengen van het 
sperma in de baarmoeder.” Zijn paren na vier tot zes maanden 
behandelen niet zwanger, dan worden ze voor een IVF- en/of 
ICSI-behandeling doorverwezen naar het Radboud UMC Nijmegen 
of Maastricht UMC. “Een vruchtbaarheidsbehandeling is veel meer 
dan alleen een technische handeling”, vertelt Bourdrez. “Zwanger 
worden is voor veel mensen een diepgewortelde wens. Als dat 
niet (meteen) lukt, brengt dat veel emoties met zich mee. Een 
stuk emotionele begeleiding en indien nodig psychologische 
ondersteuning is dan ook erg belangrijk.”

‘Ons doel? Dat de laatste 
levensfase zo optimaal 
mogelijk verloopt’ 

Elly Booyink: “De zorg die we hier bieden is altijd maatwerk.” 

Dr. Hanna Willems, klinisch geriater 
AMC Amsterdam.

Klinisch geriater VieCuri Petra Klijnsma. 

n	 Als iemand niet meer beter  
 kan worden en de laatste 
levensfase aanbreekt, kan het 
soms wenselijk of nodig zijn naar 
een hospice te gaan. Sinds mei 
dit jaar is in Horst Buurtzorghuis 
Hospice Doevenbos geopend. Elly 
Booyink werkt in het transmuraal 
palliatief team Noord-Limburg in 
VieCuri en ondersteunt ook in 
dit nieuwe hospice om de laatste 
levensfase zo goed mogelijk 
te laten verlopen voor zowel de 
patiënten als hun naasten.

Het symposium was georganiseerd omdat de Klinische Geriatrie 
vijfentwintig jaar geleden in onze ziekenhuisorganisatie werd 
geïntroduceerd. Petra Klijnsma, stond als eerste geriater in de zieken-
huisorganisatie, aan de wieg van de ontwikkelingen op dit gebied. In 
de afgelopen jaren is er veel veranderd. Hoogste tijd om stil te staan bij 
deze mijlpaal. 

Er werd teruggekeken, maar ook een blik op de toekomst gewaagd met een aantal gerenommeerde sprekers
als dr. Hanna Willems, klinisch geriater AMC Amsterdam, tevens voorzitter KNVG, prof. dr. Marcel Olde 
Rikkert, klinisch geriater en hoofd afdeling Geriatrie, Radboud Alzheimer Centrum, Nijmegen en dr. Maryska 
L.G. Janssen-Heijnen, klinisch epidemioloog VieCuri. Voorzitter bestuursraad VieCuri, Dirk Jan Verbeek 
sprak over de samenhang in de zorg voor ouderen in het ziekenhuis van de toekomst en Petra Klijnsma sloot 
met haar terugblik op de afgelopen vijfentwintig jaar het symposium af. Petra’s collega, Frans van Schendel 
kweet zich uitstekend van zijn taak als dagvoorzitter. 

Het ontbrak niet aan felicitaties voor de jubilaris, Petra Klijnsma, die samen met haar team in de afgelopen 
jaren de geriatrie in VieCuri duidelijk op de kaart heeft gezet. 
In de volgende VIEtamine gaan we in op de ontwikkeling van de Klinische Geriatrie. 

n	 Op donderdag 2 juni was het jubileumsymposium Geriatrie. 
 Maar liefst honderd gasten van binnen en buiten VieCuri waren 
naar Chateau de Raay in Baarlo gekomen om deze interessante 
middag mee te maken. 

25 jaar Geriatrie in VieCuri: 
The best is yet to come
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Vrijwilliger John speelt piano in VieCuri:

‘Mensen steken spontaan hun duim omhoog’

John Janzen ziet het als een 
verrijking voor de omgeving om 
in het ziekenhuis op zo’n mooie 
pianovleugel te spelen. “De piano-
vleugel staat op een prachtige 
plaats tegenover het restaurant. 
Veel patiënten en bezoekers 
komen in het restaurant wat 
nuttigen en genieten dan tegelijk 
van de pianomuziek. Ook het 
personeel, dat tijdens de lunch 
boven in het restaurant gaat 
pauzeren, kan genieten van de 
muziek.”

Complimenten
De pianist krijgt vaak reacties op 
zijn muziek. “De reacties op het 
pianospel zijn buitengewoon. Als 
bezoekers langs de pianovleugel 
lopen, steken ze spontaan de 
duim omhoog, er ontstaat een 
glimlach of ze zeggen hoe mooi 
ze het vinden. Anderen komen 
even bij je aan de pianovleugel, 
en maken een compliment. 

Bezoekers komen niet in een lege 
ruimte, maar worden al bij 
binnenkomst in het ziekenhuis 
verrast door de klanken, die al van 
verre te horen zijn.”

Ziekte even vergeten
John ziet soms ook patiënten die 
speciaal van hun kamer afkomen 
om te genieten van de muziek. 
“Ze gaan in het restaurant zitten 
luisteren om even weg te zijn uit 
de dagelijkse verzorging. Ik zie 
deze mensen opfleuren en door 
de muziek hun ziekte even 
proberen te vergeten. 
Het doet me wel wat als ik op 
een afstand, over mijn partituren 
heen, naar deze patiënten kijk.”

Motivatie
Als vrijwilliger vindt John het 
heerlijk om in het ziekenhuis te 
spelen. “Het is op de eerste plaats 
de passie van het pianospelen, 
wat ik al vanaf mijn kinderjaren 

doe. Door de jaren heen heb ik 
mij vooral gespecialiseerd in het 
spelen van Evergreens, melodieën 
die voor de meeste mensen 
bekend in de oren klinken. Op de 
tweede plaats is mijn motivatie 
om dit vrijwilligerswerk te doen 
dat ik als patiënt in het ziekenhuis 
vaker naar tevredenheid ben 
geholpen. 

Het ziekenhuis in Venlo is na de 
grote verbouwingsingreep van 
de laatste jaren één van de 
modernste ziekenhuizen van 
ons land. Zodoende heb ik het 
pianospelen als vrijwilliger drie 
keer in de week (maandag,
woensdag en vrijdag tussen 12.00 
en 14.00 uur) graag hiervoor over. 
Net als alle andere vrijwilligers 
die zich inzetten als gastvrouw 
en -heer voor het ziekenhuis. 
Hopelijk kan ik dit nog tot in lengte 
van jaren doen. Zolang mijn vingers 
lopen, blijf ik piano spelen.”

n	 Sinds een tijdje staat er tegenover het restaurant op de begane grond van VieCuri Venlo een piano 
 vleugel. Iedereen mag hierop spelen. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers, waaronder de 70-jarige 
John Janzen, die een aardig deuntje kunnen spelen en bezoekers en patiënten met plezier verrassen met 
sfeervolle pianomuziek.

Het wordt door de patiënten én de vrijwilliger als zeer prettig ervaren.
De gastdames en -heren komen zowel op de afdelingen bij de 
patiënten als op de poli’s waar ze de patiënten wegwijs maken en een 
praatje maken of eventueel een kopje koffie aanbieden. 

Ook zijn er vrijwilligers op de parkeertaxi, de poli-taxi en hebben 
we mensen bij de hoofdingang, onze ‘Welkomstvrijwilligers’, die u 
een helpende hand bieden bij het uitstappen uit de auto en die u zo 
nodig helpten als u een rolstoel nodig heeft. Ook dit laatste wordt 
zeer gewaardeerd door onze bezoekers van Viecuri.

Aanmelden
Mocht u nu denken: “Dat zou ik nu ook wel graag willen doen”, dan 
bent u van harte welkom om te mailen naar: vrijwilligers@viecuri.nl  
t.a.v Henriëtte Vos, teamleider vrijwilligers. Zij zal u dan verder 
inlichten over het vrijwilligerswerk binnen viecuri.

n	 Binnen Viecuri werken op dit moment bijna 170 gastdames 
 en -heren, geheel op vrijwillige basis.

VieCuri zoekt vrijwilligers

Ouder worden
             in deze tijd

 Ingezonden door een van de gastdames

oi

�
punt nl

punt nl

www

Het is gewoon niet voor te stellen,
Je moet met een mobieltje bellen,
Je kunt er ook een tekst op lezen,
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.

Wil je een treinkaartje kopen,
Nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien,
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
In de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
Achter jou zie je een rij
Kwaad en tandenknarsend staan,
Want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
Nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
Anders krijg je nóg geen cent.

Om je nog meer te plezieren,
Mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak,
Alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
Blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man wat een geploeter,
Alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel;
Op www en punt nl
vind je alle informatie,
wie behoedt je voor de frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je bóft,
Je hebt immers Microsoft.

Ach, je gaat er onderdoor,
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid,
Oud worden in deze tijd….
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Het initiatief om de baby’s op 
de afdeling Neonatologie een 
gehaakt inktvisje te geven, komt 
van Annelies van Spronsen, 
verpleegkundige op de Intensive 
Care van VieCuri. Zo’n twee jaar 
geleden las zij via Facebook over 
het initiatief om inktvisjes te 
haken of te breien voor couveuse-
kindjes. “Een vrouw in Scandinavië 
is hier ooit mee begonnen. 
Vanwege de verbluffende resultaten 
is dit initiatief uitgerold naar 
ander landen, waaronder 
Nederland”, vertelt Annelies. “Ik 
werd meteen geraakt hierdoor. 
Omdat ik zelf graag haak, maar 
vooral omdat prematuren zo’n 
ontzettend kwetsbare doelgroep 

zijn. Het is mooi om daar iets voor 
te kunnen betekenen.”

Strenge eisen
Annelies is ‘ambassadeur’ voor 
de neonatologie-afdelingen van 
VieCuri in Venlo, het ziekenhuis 
in Boxmeer en voor de kinder-IC 
van het Radboudziekenhuis in 
Nijmegen. Dit houdt onder meer 
in dat zij de inktvisjes – die 15 tot 
20 centimeter groot zijn – inzamelt, 
controleert, twee keer wast, 
hygiënisch verpakt en voorziet van 
informatie voor de ouders. “In de 
regio zijn een heleboel haaksters 
die de inktvisjes vrijwillig haken 
en deze naar mij opsturen. Ik 
controleer of de inktvissen volgens

de richtlijnen zijn gehaakt. Zo 
mag het katoen niet pluizen, 
aangezien kindjes de pluisjes 
kunnen inademen. Ook mogen de 
tentakels niet te lang zijn, omdat 
deze wellicht om het nekje van 
het kindje gaan zitten. Het luistert 
heel erg nauw!”

Geborgenheid
Drie à vier keer per jaar brengt 
Annelies de inktvisjes naar de 
afdeling Neonatologie van 
VieCuri. Hier is verpleegkundige 
Liezet Custers de contactpersoon. 
Zij ziet in de praktijk wat de inkt-
visjes betekenen voor de baby’s 
op de afdeling. “Ieder kindje dat 
wordt opgenomen krijgt een 

inktvisje, met daarbij een uitleg en 
een wasvoorschrift”, vertelt Liezet. 
“Ouders ervaren dit als een warm 
welkom, vooral ook omdat elk 
inktvisje uniek is. En ze zijn niet 
te koop in de winkel.” Het inkt-
visje wordt vervolgens op die plek 
gelegd waar het kindje behoefte 
heeft aan geborgenheid; soms is 
dat bijvoorbeeld bij de buik, een 
andere keer bij het hoofdje. “We 
zien ook dat kindjes de tentakels 
vaak vastgrijpen; dat werkt 
ontspannend voor hen.” 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
de inktvisjes ervoor zorgen dat 
kinderen minder stress ervaren, 
waardoor hun hartslag omlaag 
gaat en het zuurstofgehalte in 
het bloed verbetert. Dit komt het 
genezingsproces en met name de 
hersenontwikkeling ten goede.” 

Uitgewaaierd 
Jaarlijks krijgen zo’n 400 kindjes 
op de afdeling Neonatologie een 

inktvisje mee. De inktvisjes die 
zijn afgekeurd voor de prematuren, 
gaan naar de Spoedeisende Hulp 
(SEH). “Elke inktvis wordt met 
zorg gehaakt; daarom wordt er niet 
een weggegooid”, vertelt Annelies. 
“Bij de SEH zijn ze heel blij met 
deze inktvisjes. Ieder kind tot 
twaalf jaar dat op de SEH komt, 
krijgt een inktvis als vriendje om 
de behandeling te doorstaan. Zo 
zijn de inktvissen ‘uitgewaaierd’ 
over het hele ziekenhuis.”
 
Meer weten? 
Kijk op www.kleine-inktvisjes.eu 

n	 Alle baby’s die worden opgenomen op de afdeling Neonatologie krijgen een inktvisje, gehaakt 
 door vrijwilligers. Deze inktvisjes geven de baby’s een gevoel van veiligheid en geborgenheid en 
bevorderen hun ontwikkeling. Dit komt vooral omdat de tentakels van de inktvisjes lijken op de navel-
streng, die het kindje vasthield in de buik van de moeder. 

Vrijwilligers haken voor afdeling Neonatologie 

Gehaakte inktvisjes voor couveusekindjes

Geboortecentrum Noord-Limburg één jaar

Een bijzonder 
verjaardagsfeest

IC verpleegkundige Annelies van Spronsen (l) en neonatologieverpleegkundige Liezet Custers 
zorgen als vrijwilligers voor de inktvisjes in VieCuri. 

n	 Op 2 juni, een jaar geleden, werd het Geboortecentrum Noord-
 Limburg in gebruik genomen. Het Geboortecentrum bundelt alle 
zorg rondom zwangerschap en geboorte: van verloskundigenpraktijk 
tot echocentrum, van comfortabele kraamsuites en couveusesuites
tot de spreekkamers van de gynaecologen en het kantoor van de 
kraamzorgorganisaties. Sinds de start van het Geboortecentrum zijn er 
al 1283 baby’s geboren.

De eerste verjaardag van het Geboortecentrum werd feestelijk gevierd 
met een lekkere traktatie voor iedereen.

Voor de ouders van Lou, vorig jaar 
de eerste baby die gebruik konden 
maken van de nieuwe kraam-
suites, was zijn eerste verjaardag 
aanleiding om nog eens een 
bezoekje te brengen aan het 
Geboortecentrum. De mede-
werkers waren blij verrast om hem 
terug te zien. 

Speciale aandacht voor de baby’s Amy (l) en Daan die deze dag hadden
uitgekozen om geboren te worden. Zij vieren voortaan samen met het 
Geboortecentrum hun verjaardag. 
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