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Polikliniek
wordt kloppend
hart van het
nieuwe ziekenhuis
Bestuursvoorzitter VieCuri Dirk Jan Verbeek:

‘Venray krijgt modernste ziekenhuis van ons land’
n

naar huis, terwijl ze vroeger
wekenlang in het ziekenhuis
lagen.”

De medische zorg in ons land is
de afgelopen decennia compleet
veranderd. Dat geldt ook voor de
ziekenhuiszorg, vertelt Dirk-Jan
Verbeek, voorzitter van de Raad
van Bestuur van VieCuri. “In de
jaren zestig was een ziekenhuis
eigenlijk een soort verpleeghuis.
Mensen die bijvoorbeeld een
hernia hadden, lagen drie weken
plat. Daarvoor verbleven ze in het

ziekenhuis. Omdat de gezinnen
toentertijd veel groter waren, was
hier thuis geen ruimte voor.
Inmiddels is de duur dat mensen
in het ziekenhuis liggen fors teruggebracht. Daarnaast heeft de
medische wetenschap een enorme
ontwikkeling doorgemaakt.
Patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan, kunnen nu
bijvoorbeeld binnen vier dagen

Leegstand
De geschetste ontwikkeling is
volgens Verbeek één van de
belangrijkste redenen dat de
VieCuri-locatie in Venray niet
meer voldoet. Van de 88 bedden
die het ziekenhuis telt, zijn er
gemiddeld nog maar 35 bezet.
“Dit komt ook doordat het ziekenhuis in Venray – oorspronkelijk
het Sint Elisabeth Ziekenhuis
– sinds de fusie met het Venlose
ziekenhuis geen Intensive Care en
Spoedeisende Hulp meer heeft.
Begin jaren negentig werd
namelijk besloten dat de hoofdlocatie van VieCuri in Venlo
kwam te liggen”, licht Verbeek toe.
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VieCuri gaat een nieuw ziekenhuis bouwen in Venray;
de planning is dat de schop volgend jaar de grond in gaat.
De afgelopen jaren kregen de ideeën voor dit nieuwe ziekenhuis steeds
verder vorm. De nieuwbouw wordt kleiner, maar doelgerichter: een
polikliniek, waar alle medische specialismen vertegenwoordigd zijn,
wordt het kloppend hart van het nieuwe ziekenhuis. “De tijd dat
het ziekenhuis een beddenfabriek was, is definitief voorbij. Met dit
medisch centrum is Venray klaar voor de toekomst.”

“Door al deze ontwikkelingen
staat een groot deel van het
Venrayse ziekenhuis de laatste
jaren leeg. Terwijl de exploitatiekosten wel doorlopen. Daar komt
bij dat de technische installaties
en de apparatuur toe zijn aan
vervanging.”
Toekomstig zorglandschap
VieCuri lichtte de afgelopen jaren
verschillende toekomstscenario’s
door voor de locatie Venray: van
het volledig afstoten van deze
locatie tot het oprichten van een
buitenpoli met dagbehandelingen
en overblijfmogelijkheden voor
orthopediepatiënten. “We hebben
uitgebreid in kaart gebracht hoe
è Lees verder op pagina 2

“Op weg naar
behandeling op
maat bij patiënten
met longkanker”
dr. Vivian van Kampen,
longarts
(lees op pagina 7)
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de zorgvraag zich in de komende
twintig jaar zal ontwikkelen.
Hierbij keken we naar de
demografische ontwikkelingen
in deze regio, maar ook naar
cijfers die voorspellen hoeveel
mensen een bepaalde aandoening
zullen krijgen. Daarnaast zal de
communicatie tussen arts en
patiënt in de toekomst steeds
meer plaatsvinden via moderne
technologieën, zoals Skype en
eHealth (contact met arts of
verpleegkundige per e-mail).
Hierdoor verdwijnt de zorg uit het
ziekenhuis. Daarnaast zien we
dat steeds meer taken worden

overgeheveld naar de eerstelijnszorg, met name de huisartsen.” Op basis van al deze
ontwikkelingen kan volgens
Verbeek een goede inschatting
worden gemaakt van het aantal
mensen dat in de toekomst een
beroep zal doen op het ziekenhuis in Venray. “Naar aanleiding
hiervan hebben we de optie om
deze locatie af te stoten vrij snel
laten varen; in de regio Venray
is duidelijk behoefte aan een
ziekenhuis. Daarbij: wanneer
de locatie Venray verdwijnt,
moeten we in Venlo 20 miljoen
investeren, om de extra patiëntenstroom aan te kunnen. Ook zadel
je patiënten op met extra reiskosten.”

“We hebben uitgebreid
in kaart gebracht hoe
de zorgvraag zich in de
komende twintig jaar zal
ontwikkelen.”

Artist
impressions
nieuwe
ziekenhuis
Venray

Modern medisch centrum
Het nieuwe ziekenhuis in
Venray wordt uitgerust met een
uitgebreide polikliniek, een
‘SEH-light’ – waar samen met
huisartsen eenvoudige acute
zorg wordt geboden – en
specialistische afdelingen
orthopedie en oogheelkunde.
“De polikliniek wordt de basis
van het moderne medisch
centrum en is goed voor
zo’n zeventig procent van
de patiëntenstroom”, licht
Verbeek toe. “Alle ziekenhuisspecialismen krijgen een plek
in de polikliniek in Venray.
Patiënten kunnen in Venray
terecht voor diagnostiek,
onderzoek en alle eenvoudig

Ambitie voor zorghotel
In het nieuwe Venrayse ziekenhuis
komen desondanks nog wel
ziekenhuisbedden. “Het ziekenhuis in Venray is prachtig gelegen,
in een bosachtige omgeving;
voor patiënten een perfecte plek
om te revalideren. Hierbij
willen we samenwerken met het
Zuid-Limburgse revalidatiecentrum Adelante. Onze ambitie
is om samen met Adelante en
De Zorggroep een Zorghotel te
openen in het nieuwe medisch
centrum”, geeft Verbeek aan.
“Adelante en De Zorggroep
realiseren deze ‘beddenafdelingen’,
waar zij hun eigen patiënten
kunnen onderbrengen. VieCuri
huurt het benodigde aantal
bedden, bijvoorbeeld voor
orthopedie-patiënten.”
Verbeek voegt toe dat het nieuwe
ziekenhuis in de toekomst
wellicht ook een soort ‘transferafdeling’ zal moeten krijgen, voor
ouderen die korte tijd extra zorg
nodig hebben. “Ouderen wonen
tot op steeds hogere leeftijd thuis.

Er kloppen regelmatig ouderen
bij ons aan met pijnklachten,
ook voelen ze zich vaak onrustig.
Puur medisch gezien hoeven
deze mensen niet in het ziekenhuis te blijven, maar wij willen

planbare zorg. Hiervoor zetten
we de beste specialisten in, die
beschikken over de modernste
apparatuur. Behandeling zal in
de meeste gevallen echter poliklinisch plaatsvinden. En is
er echt iets aan de hand, dan
worden mensen doorverwezen
naar gespecialiseerde zorgcentra, waar specialisten
dedicated bezig zijn met
bijvoorbeeld oncologie of
hart- en vaatziekten. Ook dat
is een belangrijke trend in de
medische wereld: om topzorg
te kunnen bieden, wordt
specialistische zorg steeds
meer gebundeld in speciale
centra, zoals wij dat bij VieCuri
in Venlo hebben”.

als ziekenhuis daarin wel onze
verantwoordelijkheid nemen
en hen enkele nachten opvangen.
Vooral wanneer geen sprake is
van een stabiele thuissituatie.”

Start bouw
Hoe gaat het nieuwe ziekenhuis in Venray er concreet uitzien? De nieuwbouw wordt volgens Verbeek in de eerste plaats aanzienlijk kleiner: het nieuwe gebouw zal 8.000 m2 tellen,
terwijl het huidige ziekenhuis maar liefst 26.000 m2 groot is. “Vier architecten maakten een ontwerp en we hebben uiteindelijk gekozen voor een gebouw met twee lagen, dat past
in de omgeving en waarin veel contact met buiten mogelijk is. Ook zijn de indeling en de ruimten uitermate flexibel; dat is nodig vanwege de veranderende zorgvraag.”
Verbeek hoopt dat de schop voor de nieuwbouw in 2017, de grond in kan. Duidelijk is al dat het huidige ziekenhuis in gebruik zal blijven totdat de nieuwbouw klaar is.
“De precieze functionaliteiten van het nieuwe gebouw worden de komende tijd afgestemd met de specialisten van VieCuri, met andere eerste-, tweede-, en derdelijns zorgaanbieders in de regio en met gemeenten, zorgverzekeraars en banken. Ook moeten we nog een akkoord bereiken met een aantal partijen. Maar hoe dan ook: over twee jaar heeft
Venray het modernste ziekenhuis van ons land!”
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VieCuri is expertisecentrum voor erfelijke cholesterolziekten

Opsporing verzocht: mensen met erfelijk hoog cholesterol
n

Een hoog cholesterol is lang niet altijd te wijten aan slechte eet- en leefgewoonten. Vaak is
ook sprake van een erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol; dit noemen we Familiaire
Hypercholesterolemie (FH). Patiënten die mogelijk lijden aan FH kunnen terecht in het regionale
FH-expertisecentrum van VieCuri. Het stellen van de juiste diagnose helpt bij een accurate behandeling
en het voorkomen van hart- en vaatproblemen. In Noord-Limburg zijn nog altijd zo’n 900 mensen die
geen idee hebben dat ze erfelijk belast zijn.

Op de voorgrond zittend: Marcia Huijs, regionaal LEEFH consulent. Achter haar vlnr: Lonneke Stikkebroeck, Arne Dielis en Inge Boullart,
internisten LEEFH-centrum VieCuri.

Cholesterol is een belangrijke
bouwstof voor onze cellen en
hormonen. Echter: een hoog
cholesterol is niet goed en
vergroot de kans op hart- en
vaatziekten. De meeste mensen
maken specifieke eiwitten aan in
de lever, die cholesterol uit ons
bloed filteren. “Bij sommige
mensen worden, als gevolg van
een DNA-afwijking, echter
onvoldoende van de betreffende
eiwitten aangemaakt, waardoor
dus ook onvoldoende cholesterol
uit het bloed wordt gezuiverd”,
legt Arne Dielis, internist,
vasculair geneeskundige bij
VieCuri, uit. “Er zijn meerdere
genen die kunnen zorgen voor een

verhoogd cholesterol. Beschikt
iemand over een mutatie in één
van deze genen, dan is sprake van
Familiaire Hypercholesterolemie;
een verhoogd cholesterol dat
erfelijk wordt bepaald.
Gemiddeld komt dit voor bij één
op de 250 mensen. Zo kan het
gebeuren dat iemand bijvoorbeeld
al op opvallend jonge leeftijd een
hartaanval krijgt!”
Opsporen van patiënten
FH is over het algemeen prima
te behandelen met cholesterolverlagers, waardoor de kans dat
al op jonge leeftijd hart- en vaatproblemen optreden, flink
vermindert. Het grootste probleem

is dat veel mensen niet wéten dat
ze aan FH lijden en dus ook niet
worden behandeld. “Om deze
groep op te sporen, was er tot
2014 een bevolkingsonderzoek
voor FH. Huisartsen, specialisten
of internisten die het vermoeden
hadden dat iemand aan FH leed,
konden contact opnemen met
de Stichting Opsporing Erfelijke
Hypercholesterolemie. Indien
noodzakelijk voerde deze een
DNA-onderzoek uit. Op deze
manier zijn in twintig jaar tijd
bijna 30.000 patiënten met FH
opgespoord. Dit bevolkingsonderzoek is gestopt omdat de
Rijksoverheid hier geen geld meer
voor vrij wilde maken”, vertelt

internist, vasculair geneeskundige
Inge Boullart.
Desondanks is nog altijd een grote
groep patiënten níet opgespoord,
met name in Noord-Limburg.
“In deze regio hebben maar
weinig mensen meegedaan aan
het bevolkingsonderzoek”, zegt
internist Lonneke Stikkelbroeck.
“Op basis van het gegeven dat
één op de 250 mensen aan FH
lijdt, moeten er deze regio nog zo’n
900 mensen rondlopen met een
erfelijk verhoogd cholesterol. De
uitdaging is om deze mensen – en
hun familieleden – op te sporen,
voordat ze terechtkomen bij de
cardioloog!”
Enige LEEFH-centrum
in Limburg
Sinds het bevolkingsonderzoek is
gestopt, coördineert de Stichting
LEEFH (Landelijk Expertisecentrum Erfelijksheidsonderzoek
Familiaire Hart- en vaatziekten)
de opsporing en zorg voor families
met FH. Ons land telt inmiddels
zeven LEEFH-centra, of FHexpertisecentra, waar iedereen
terechtkan die vermoedt dat hij
mogelijk FH heeft. VieCuri is op
dit moment het enige LEEFHcentrum in Limburg, hoewel het
UMC+ Maastricht een centrum in
oprichting is. “Huisartsen,
cardiologen, vaatchirurgen,
et cetera verwijzen patiënten met
een hoog cholesterol naar ons
door”, vertelt Arne Dielis. “Wij
helpen hen met het instellen van
de medicatie en kijken of er
aanwijzingen zijn voor een erfelijk
verhoogd cholesterol. Een
aanwijzing hiervoor is bijvoorbeeld
een hoog LDL-cholesterol; een zeer
slechte cholesterolsoort, waar je
bloedvaten echt van dichtslibben.”
Bij een vermoeden van een
erfelijke cholesterolziekte geven
de internisten van het LEEFHcentrum opdracht voor DNAonderzoek; dit gebeurt in het AMC.
“Ook een huisarts kan een
dergelijk onderzoek echter laten
uitvoeren”, licht Inge Boullart toe.
Is de uitslag positief dan komen

patiënten naar het LEEFHcentrum voor advies, behandeling
en voorlichting over het familieonderzoek. Marcia Huijs, de
regionaal LEEFH-consulente van
VieCuri coördineert dit alles.
“Ook help ik patiënten bij het
overbrengen van de boodschap
aan familieleden. Dat is niet altijd
makkelijk, maar wel belangrijk:
heb je FH, dan is er vijftig procent
kans dat je dit doorgeeft aan je
kinderen!”
Bewustzijn creëren
De internisten van VieCuri
benadrukken dat huisartsen,
cardiologen, vaatchirurgen en
andere specialisten een sleutelrol
vervullen bij het opsporen van FH.
“Zij moeten alert zijn op het
risico op een erfelijk verhoogd
cholesterol, de signalen herkennen
en indien nodig aan de bel
trekken”, zegt Stikkelbroeck. “Om
dit onder de aandacht te brengen,
hebben we onlangs een training
gegeven over dit onderwerp voor
huisartsen. Ook vindt binnenkort
een symposium plaats voor
zorgprofessionals. Bewustzijn
creëren, daar begint het mee.
Maar mensen bij wie hart- en vaatziekten in de familie voorkomen,
kunnen natuurlijk ook zelf naar
de huisarts stappen voor verder
onderzoek.”

Contact
LEEFH-centrum VieCuri
Contactpersoon M. Huijs,
telefoon 077-320 55 55
www.leefh.nl

VieCuri zet in op grote innovatieslag
n

VieCuri Medisch Centrum vindt het belangrijk dat de regio Noord-Limburg nu en in de toekomst
kan rekenen op uitstekende ziekenhuiszorg. Daarom is na de zomer een belangrijke organisatieontwikkeling ingezet met als doel om de bedrijfsprocessen in het ziekenhuis te optimaliseren. Hiermee
worden gelden vrij gemaakt om te kunnen investeren in de modernisering van de patiëntenzorg.
VieCuri is financieel gezond,
echter het gemiddelde jaarlijkse
resultaat tussen de drie en vier
miljoen op een omzet van ruim
250 miljoen is aan de krappe
kant. Dit terwijl ziekenhuizen
tegenwoordig door banken en
verzekeraars worden beschouwd
als een gewoon bedrijf. Het

vroegere vangnet van de overheid
is weggevallen. Ziekenhuizen
moeten zelf zorgen voor een
behoorlijke financiële reserve.
Daarnaast staan de inkomsten
van de ziekenhuizen onder druk.
Ondanks dat de vraag naar
ziekenhuiszorg toeneemt,
sturen de overheid en de zorg-

verzekeraars op krimp. Om
hoge kwaliteit van zorg te
kunnen blijven leveren met in
feite minder middelen, wil
VieCuri met het zogeheten
‘Duurzaamheidsprogramma’,
vanaf 2017 een structurele
besparing van 6,8 miljoen
behalen. Het programma
raakt alle onderdelen van de
ziekenhuisorganisatie: de zorg,
ondersteuning, de staf en het
management en zal helaas ook
gepaard gaan met personele
consequenties. In fases wordt
de organisatieontwikkeling
doorgevoerd.
Digitale toepassingen
De gelden die in het Duurzaamheidsprogramma worden
uitgespaard, gaat VieCuri inzetten
voor verdere verbetering en
modernisering van de patiëntenzorg. VieCuri wil een innovatieslag maken en het ziekenhuis
meer digitaliseren. Ondanks

dat internetbankieren en online
winkelen al jaren door miljoenen
mensen wordt gedaan, heeft de
internet-revolutie het ziekenhuis
nog nauwelijks bereikt. Dat gaat
nu in versneld tempo gebeuren.
VieCuri wil de patiëntenzorg
verbeteren door-waar mogelijkdigitale toepassingen in te zetten
en ook zorg op afstand mogelijk te
maken. Zo wordt bijvoorbeeld ook
ingezet om de processen rondom
een polibezoek te digitaliseren.
En aan het einde van het jaar
lanceert VieCuri een Patiëntenportaal, waarmee de patiënt zelf
gaat beschikken over zijn dossier
en andere relevante gegevens.
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“Dankzijzieeenik erooglidcorrectie
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
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.

Klinische fysiotherapie in VieCuri

Maak kennis met een heel divers vakgebied!
Groepstherapie
Fysiotherapie is een heel divers vakgebied, zeggen Simone Steegh
en Ans Dings, beiden fysiotherapeuten op de afdeling Klinische fysiotherapie. Het team bestaat uit maar liefst achttien therapeuten, die op
diverse afdelingen in het ziekenhuis vanuit hun expertise werkzaam
zijn. De groepstherapie op de afdeling Interne geneeskunde is een
nieuw initiatief sinds afgelopen april. Simone: “Dagelijks doen we
tussen elf en twaalf uur ‘s ochtends met de patiënten oefeningen
in groepsverband. Meestal is dat oefentherapie in zit, maar met de
patiënten die het kunnen, doen we ook looptraining. Het zijn allemaal
mensen van boven de 65 jaar. Samen werken ze aan het opbouwen
of behouden van spierkracht en conditie.”

Monitoren te vroeg geboren kinderen
Wat veel mensen niet weten, is dat de fysiotherapeuten
ook met heel jonge kinderen werken. “Dat maakt ons vak
zo afwisselend: we zien mensen van jong tot oud. Zelfs
de prematuren, kinderen die onder de 35 weken geboren
zijn, worden door ons gescreend”, aldus Simone. De
fysiotherapeuten bekijken hoe ze het kind het beste
kunnen ondersteunen. “We benaderen de kinderen op
een manier die past binnen de individuele ontwikkelingsgerichte zorg, waarbij we de zorg aanpassen aan de
ontwikkeling van het kind. Tevens geven we adviezen aan
ouders en verpleging. Door te kijken, voelen en door de
baby te filmen kunnen we de motorische ontwikkelingen
volgen. Zo meten we de vooruitgang in de bewegingen van
het kind. Blijkt een kind een afwijkend bewegingspatroon
te hebben, dan wordt het intensiever gevolgd. Ook de
revalidatiearts en de kinderarts zijn hier bij betrokken.”
Screening van te vroeg geboren kinderen op de couveusesuites.

Longpatiënten trainen
Tachtig procent van het werk van de fysiotherapeuten is klinisch en vindt dus plaats bij mensen die in het
ziekenhuis liggen: van de afdeling neurologie tot gynaecologie en van orthopedagogie tot de longafdeling.
Twintig procent is poliklinisch. Bijvoorbeeld op de longpoli, waar twee keer per week een groep longpatiënten met een bepaald type COPD op verwijzing van de longarts komt trainen onder begeleiding. Deze
training duurt een uur tot anderhalf uur, en dat gedurende twaalf weken. Ans verklaart: “Doel is het inzicht
in hun ziektebeeld vergroten, maar natuurlijk ook conditieverbetering, krachttraining en ademspiertraining. Door te trainen bij ons en door thuis oefeningen te doen, leren mensen wat ze thuis kunnen doen
om langer gezond te blijven en activiteiten te kunnen doen die ze willen. Ook leren ze wat ze moeten doen
als ze merken dat ze benauwder worden, of als ze een terugval krijgen.”
Groepstherapie op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde.

Snelle screening afdeling
Neurologie
CVA-patiënten die op de
afdeling Neurologie binnen
komen, worden binnen 24 uur
gemobiliseerd, ook in het
weekend. Ans: “Dat wil zeggen
dat we zes dagen per week
revalidatie bieden. Het voordeel
van deze snelle screening is dat
patiënten zo snel mogelijk door
kunnen gaan naar een volgende
stap van het behandeltraject.
Dat kan ook buiten het ziekenhuis zijn, bijvoorbeeld in een
revalidatiecentrum of verpleeghuis.”

Patiënten met een CVA worden binnen 24 uur gemobiliseerd.
Training voor poliklinische longpatiënten.

Revalidatie na een knie- of heupoperatie
Mensen die een nieuwe heup of knie krijgen, volgen een speciaal
programma om letterlijk en figuurlijk zo snel mogelijk weer op de been
te komen. Dit betekent dat de mensen voor de operatie al instructie
krijgen hoe ze bijvoorbeeld met krukken moeten lopen en hoe ze in en
uit bed moeten komen na de operatie. “Op de dag van de operatie
worden ze door ons gemobiliseerd. Dat houdt in dat ze dan al een stukje
moeten lopen. Ze zijn in totaal gemiddeld vier dagen opgenomen en
de dagen na de operatie krijgen ze twee keer per dag fysiotherapie.”

Op de intensive care
Zodra een patiënt stabiel is op
de intensive care, wordt een
fysiotherapeut ingeschakeld.
“Het is belangrijk om mensen
zo snel mogelijk weer in
beweging te krijgen, ter
preventie van bewegingsbeperkingen. Maar ook om bijvoorbeeld een longontsteking
te voorkomen, want dan zou de
conditie te hard achteruit gaan.
We starten zelfs al met bewegen
met mensen die in coma liggen.
Dat doen we bijvoorbeeld door
een bedfiets te gebruiken. De
fiets kan uit zichzelf bewegen,
maar mensen die het zelf
kunnen, kunnen de fiets ook
in beweging brengen.”

Met behulp van een bedfiets laat de fysiotherapeut de patiënt op de IC bewegen.
Intensieve therapie na een heup - of knieoperatie.
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Prachtig nieuw Hart- Longcentrum in VieCuri
n

De renovatie van de ziekenhuislocatie in Venlo heeft weer een bijzondere mijlpaal bereikt:
de realisatie van het nieuwe Hart- Longcentrum. Harry Pouwels, longarts in VieCuri: “We krijgen van
onze patiënten veel complimenten over het nieuwe centrum. Zelf zijn we zelf ook ontzettend tevreden
over het eindresultaat.”
In het Hart- Longcentrum zijn de
poliklinieken van Cardiologie en
Longgeneeskunde gehuisvest en
ook de functieafdelingen voor
hart- en longonderzoek van de
beide specialismen.

Rust en privacy
Wat direct opvalt aan het nieuwe
Hart-Longcentrum is de prettige
rustige sfeer. Cardioloog Wilfred
Heesen: “Vaak zijn patiënten
voor een afspraak toch wat
gespannen. Daarom vonden we
het belangrijk om een centrum
op te zetten, dat veel rust
uitstraalt. De ruimtes zijn licht
en het kleurgebruik is fris.
Om zoveel mogelijk privacy te
bieden zijn er verschillende
aparte zithoeken en is er veel
ruimte rondom de balies.”

Tevreden patiënten
Longarts Harry Pouwels: “Het
is ontzettend fijn om van de
mensen terug te horen dat ze
het centrum mooi vinden. We
krijgen veel complimenten over
de kleuren, de uitstraling en
de afwerking. Onze patiënten
voelen zich door de aangename
entourage meer op hun gemak.
Dat merken we terug in de
gesprekken in de spreekkamer,
de communicatie verloopt
soepeler. Natuurlijk is er ook wel
een minpuntje te benoemen. Zo
vinden wij het jammer dat ons
centrum op de eerste verdieping
ligt, want een groot deel van
onze patiënten is namelijk niet
zo goed ter been. Gelukkig is de
lift direct aan ons centrum
gesitueerd.”

Centralisatie
“Extra voordeel is dat de nieuwe
polikliniek en de hartfunctie,
direct naast de afdelingen
Hartbewaking en Eerste Harthulp gelegen zijn”, vertelt
Wilfred Heesen.” Voor de zorgprofessionals van Cardiologie is
het natuurlijk ideaal dat onze
afdelingen bij elkaar liggen, de
onderlinge lijnen zijn hierdoor
heel erg kort. Het was voor ons
logisch om samen met Longgeneeskunde een poliklinisch
centrum op te zetten, want door
de verwantschap van het hart
en de longen is er een behoorlijke
patiëntengroep die wij delen.
Voor deze patiënten is het fijn
dat ze voor hun afspraken terecht
kunnen op een vertrouwde plek
in het Hart- Longcentrum.”

Longarts Harry Pouwels (l) en cardioloog Wilfred Heesen.

Longarts Vivian van Kampen promoveert op longkanker-onderzoek:

Op weg naar behandeling op maat
n

Vivian van Kampen, longarts bij VieCuri, werkte – naast haar baan en opleiding – de afgelopen tien
jaar aan haar promotieonderzoek. Eind juni leverde ze het onderzoek op. De uitkomsten dragen bij
aan meer maatwerk in de behandeling van patiënten met longkanker.
Jaarlijks krijgen meer dan 12.000
mensen in ons land de diagnose
longkanker. Wanneer mensen met
longkanker worden geopereerd
en de tumor volledig wordt weggehaald, komt de kanker in
veertig procent van de gevallen
binnen twee jaar terug. Om dit
te voorkomen, krijgen mensen
aanvullende chemotherapie. “We
weten niet bij wie de tumor terugkomt en bij wie niet”, zegt Vivian
van Kampen. “Daarom krijgen
nu alle patiënten chemotherapie,

terwijl dat bij sommigen eigenlijk
niet nodig is. Als we zouden weten
welke factoren bepalen of de
tumor terugkomt, weten we dus
ook of chemotherapie zinvol is
of niet.”
Tumorweefsel onderzoeken
Van Kampen ontwikkelde een
speciaal model om dit te voorspellen.Hierbij keek ze onder meer
naar de functie van bepaalde
eiwitten. “We keken bijvoorbeeld
naar de eiwitten die van alles

Van Kampen: “Het streven is om iedere patiënt een behandeling op maat te geven.”

regelen voor een tumor, de
zogeheten integrines. Uit het
onderzoek bleek dat, als een tumor
relatief veel van drie bepaalde
integrines uitscheidt, de kans
groter is dat de tumor terugkomt
en de meerjarige overleving
kleiner wordt.”
Van Kampen nam ook de
galectines onder de loep, eiwitten
die met name van belang zijn
bij uitzaaiingen. “Wanneer deze
verhoogd tot expressie komen,

zien we dat de meerjarige
overleving afneemt.”
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van tumorweefsel
van geopereerde patiënten met
verschillende overleving. “We
hebben hierbij gekeken naar
26 genen die een rol spelen bij
de angiogenese: hierbij worden
vanuit bestaande bloedvaten
nieuwe haarvaatjes gevormd, zodat
een tumor verder kan groeien.
Zeven verschillende genen bleken
hierbij een belangrijke rol te
spelen. Deze hebben we, samen
met de genoemde eiwitten,
verwerkt in een model om te
bepalen hoe groot de kans is dat
de kanker terugkomt.”
Het model werd getest op een
andere groep patiënten, om te
kijken of de voorspellingen
overeenkwamen met de werkelijkheid. Dat bleek het geval. “De
vervolgstap is dat we gaan kijken
naar grotere groepen patiënten.
Uiteindelijk hopen we met
dit model de kans te kunnen
inschatten of de kanker terugkomt en op basis daarvan mensen
aanvullend en dus meer op maat
te behandelen.”
Beeldvormende technieken
In een ander deel van haar
onderzoek keek Van Kampen naar
patiënten met uitgezaaide longkanker, die behandeld zijn met
angiogeneseremmers. Deze
moeten het proces van angiogenese, en daarmee de groei van
een tumor, stoppen. “Wanneer we
iemand behandelen met chemotherapie, checken we met een CTscan of de behandeling aanslaat.
Het succes van de behandeling
wordt meestal gerelateerd aan

de grootte van de tumor: wordt
de tumor kleiner, dan werkt de
behandeling. Bij toediening van
angiogeneseremmers zie je op de
CT-scan echter weinig remming
van de tumor, maar het zorgt wel
vaak voor een ander soort tumorweefsel. We zien dat mensen langer
leven, maar je ziet het niet terug
op de scan. Hierdoor duurt het
vaak lang voordat we weten of
deze angiogeneseremmers
werken. Dat is niet wenselijk,
onder meer omdat patiënten dan
misschien onnodig last hebben
van bijwerkingen. Daarom
onderzochten we of er andere
beeldvormende technieken zijn
om eerder te kunnen zien of een
dergelijk middel werkt.”
Veranderingen in tumor
Van Kampen voerde een studie
uit in Amsterdam, Groningen en
Maastricht, waar mensen naast een
CT-scan ook een geavanceerde
MRI-scan en twee soorten PETscans ondergingen. “Toen zagen
we dat bij toediening van angiogeneseremmers inderdaad al
eerder veranderingen optreden
in de tumor. De MRI-scan toont
bijvoorbeeld aan dat de structuur
van de bloedvaten in de tumor
verandert. De grootte is dan nog
hetzelfde, maar je ziet wel dat er
iets gaande is in de tumor.”
De resultaten van het onderzoek
worden volgens Van Kampen
meegenomen in andere
onderzoeken. “Ik hoop met
mijn onderzoek een steentje te
kunnen bijdragen aan de verdere
behandeling van longkanker. Het
streven is om iedere patiënt een
behandeling op maat te kunnen
geven.”
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Op afdeling Spoedeisende Hulp:

Actieve screening op
ouderenmishandeling
n

Professionals van de Spoedeisende Hulp (SEH) in VieCuri
screenen sinds november 2015 op ouderenmishandeling.
Ouderenmishandeling komt helaas vaker voor dan veel mensen
denken: 1 op de 20 ouderen krijgt ermee te maken. Hierbij gaat
het meestal om de gevolgen van ontspoorde mantelzorg of een
overbelaste thuissituatie.

Een vakgebied in ontwikkeling

25 jaar geriatrie in VieCuri
n

De regio vergrijst. Dat is goed merkbaar in VieCuri. Waar tien jaar geleden een patiënt van negentig
jaar een uitzondering was, zien de specialisten tegenwoordig steeds meer mensen op zeer hoge
leeftijd. Dat vraagt om nog meer focus op ouderenzorg. En laat dat nu net een speerpunt van VieCuri zijn.
Een gesprek met geriater Petra Klijnsma over 25 jaar geriatrie in VieCuri.
Ouderen die ziek worden, kunnen
vaak tegelijkertijd lichamelijke,
psychische en sociale problemen
krijgen. Ook kunnen de klachten
vaag zijn en vinden mensen het
soms moeilijk aan te geven wat er
precies aan de hand is. De klinisch
geriater is een arts die probeert
meer duidelijkheid te krijgen over
het totaal van de klachten. “Dit
gebeurt door een uitgebreid
onderzoek waarbij we naast het
lichamelijk onderzoek ook naar
het geestelijk en sociaal welbevinden kijken. Dit onderzoek
kan plaatsvinden op de polikliniek of op de dagkliniek
geriatrie”, aldus geriater Petra
Klijnsma. “Op de dagkliniek
geriatrie brengen we met een
multidisciplinair team bijvoorbeeld mensen met geheugenklachten of valneiging in één
dag in kaart.”
Kortere wachttijden
Om de wachttijden voor een
polikliniekbezoek te verkorten en
zo goed mogelijk te kunnen
inspringen op een acute vraag,
verandert vanaf 1 oktober de

Begin juni werd met het
feestelijk jubileumsymposium
‘25 jaar Geriatrie in VieCuri:
The best is yet to come’ stil
gestaan bij een belangrijke
mijlpaal in VieCuri. Maar liefst
vijfentwintig jaar geleden werd
de Klinische Geriatrie in onze
ziekenhuisorganisatie
geïntroduceerd. Petra Klijnsma,
stond als eerste geriater in
de ziekenhuisorganisatie, aan
de wieg van de ontwikkelingen
op dit gebied.

planning van de poli geriatrie.
“Zo komt er meer ruimte voor
spoedbeoordelingen. De meest
kwetsbare groep kan geen drie
weken wachten op een afspraak.
Tijdens een spoedbeoordeling
willen we zo snel mogelijk een
goed beeld krijgen van iemands
situatie, zodat relevante acties
ingezet kunnen worden. Denk
aan een opname en vervolgbehandeling in het ziekenhuis,
of een verwijzing naar een
zorginstelling. Of laatst nog, vroeg
de huisarts me mee te kijken bij
een oude dame met een gebroken
pols die nog zelfstandig woonde,
maar nu letterlijk en figuurlijk
onthand was. Als de huisarts
wil verwijzen naar geriatrische
revalidatiezorg in een verpleeghuis, is het verplicht dat de
indicatie door de geriater wordt
beoordeeld. Dat betekent dat je
iemand snel moet zien, zodat
deze persoon zo snel mogelijk
op de juiste plek kan worden
behandeld.”
Samenwerking specialisten
Naast eigen patiënten op de poli
en dagklinieken, krijgen de vier
geriaters ook veel vragen vanuit
het ziekenhuis. Bijvoorbeeld om
hoogbejaarde mensen, die een
nieuwe heup of knie krijgen, een
galblaasoperatie of oncologisch
traject volgen, voorafgaand aan
de operatie al te beoordelen.
“Wij worden dan gevraagd om een
inschatting te maken van wat
de herstelkansen zijn. Is er
bijvoorbeeld een risico op een
delier? Zijn er bepaalde zaken
waar je al voor de operatie
rekening mee kunt houden?”
Elke arts in het ziekenhuis ziet

steeds meer hoogbejaarde
mensen. “Met onze specifieke
expertise bij deze kwetsbare groep
kunnen we chirurgen en (orgaan)
specialisten heel goed aanvullen.
We werken samen om met elkaar
de kwaliteit van zorg voor
kwetsbare ouderen te garanderen.
We kijken naar de medicatie,
doen veel delierbehandeling,
maar geven ook adviezen over het
nazorgtraject. In veel situaties
is het wel duidelijk wat voor de
betreffende persoon de beste
nazorg is, maar juist bij de
ingewikkelde situaties kijken we
als geriater daarbij mee.”
Contact met huisartsen
Naast deze taken en ontwikkelingen, is de vakgroep geriatrie
uiteraard nauw betrokken bij de
in 2014 opgerichte Zorg voor
Ouderen Beleidscommissie
(ZOBC), die tot doel heeft om te
stroomlijnen wat er allemaal
gebeurt op het gebied van
ouderenzorg in het ziekenhuis.
“Onze voelsprieten gaan steeds
verder de organisatie in. Als
commissie hebben we een aantal
thema’s kunnen bespoedigen en
ondersteunen. Zoals de Werkgroep kwetsbare ouderen, die zich
bezighoudt met onder meer het
ziekenhuisbreed programma over
valpreventie.” Daarnaast staan
de geriaters van VieCuri in nauw
contact met de huisartsen in de
regio; er zijn afspraken over
goede informatieoverdracht bij
kwetsbare ouderen. “Daarnaast
willen we zorgpaden ontwikkelen
over geriatrische ziektebeelden. Om
de zorg voor de groeiende groep
kwetsbare ouderen te verbeteren,
werken we allemaal samen.”

In november 2015 is VieCuri
gestart met het screenen op
tekenen van ouderenmishandeling bij alle patiënten van 65 jaar
en ouder die een bezoek aan de
SEH brengen. Bart van Dijk, SEHverpleegkundige en aandachtfunctionaris kinderzorg en kwetsbare ouderen, legt uit: “Actief
screenen op ouderenmishandeling is belangrijk, omdat slachtoffers maar zelden zelf aan de bel
trekken. Ze schamen zich, zijn
soms afhankelijk van de plegers of
weten niet wie ze om hulp kunnen
vragen. Door bij binnenkomst in
het ziekenhuis extra alert te zijn
op signalen, kan wellicht worden
voorkomen dat de situatie
volledig escaleert. Behalve op
tekenen van fysiek geweld, wordt
er ook gekeken naar mogelijke
signalen van verwaarlozing of
overbelaste mantelzorg. Van de
vele duizenden ouderen die
inmiddels zijn gescreend, waren er
ongeveer 50 patiënten waarover
de behandelend arts zich zorgen
maakte.”
Overbelaste mantelzorg
SEH-arts Dennis Barten: “Alle
patiënten waarbij een verdenking
van mishandeling is vastgesteld
door de behandelend arts,
bespreken we in een speciaal
hiervoor ingerichte werkgroep, die
bestaat uit een klinisch geriater,
SEH-arts, SEH-verpleegkundige,
huisarts, radioloog, medisch
psycholoog, maatschappelijk
werker en een vertrouwensarts van
Veilig Thuis. Van alle gesignaleerde
gevallen, bleek in het merendeel

sprake van overbelaste mantelzorg
of (zelf)verwaarlozing. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral in
combinatie met een baan of de
zorg voor eigen kinderen. SEHarts Anita Lekx verduidelijkt:
“Ontspoorde mantelzorg gebeurt
niet met opzet, een voorbeeld is
een ouder stel waarbij de man in
zijn functioneren achteruit gaat
door dementie. Daarnaast heeft hij
diverse lichamelijke problemen. Er
is thuiszorg geprobeerd, maar de
man accepteert deze hulp niet en
wil dat zijn vrouw voor hem zorgt.
Maar ook zijn vrouw is hoogbejaard en kan de zorg nauwelijks
aan. Ze heeft geen goed overzicht
over de medicijnen die haar man
moet krijgen. Ze geeft hem soms
verkeerde of teveel medicijnen,
waardoor hij regelmatig versuft is.”
Veilig Thuis
In het geval van een overbelaste
thuissituatie kan ondersteuning
van instanties, zoals thuiszorg,
maatschappelijk werk of
vrijwilligersorganisaties, al een
wereld van verschil betekenen.
Slechts in een enkel geval is een
officiële melding bij Veilig Thuis
nodig. Veilig Thuis is het adviesen meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. Veilig Thuis
heeft regionale organisaties waar
slachtoffers, daders en omstanders
terecht kunnen voor deskundige
hulp en advies. Niet alleen
professionals mogen vermoedens
van ouderenmishandeling
melden. Ook slachtoffers, familieleden en mantelzorgers kunnen
hun zorgen kwijt bij Veilig Thuis.

Bekijk voor meer informatie de website van Veilig Thuis:
www.vooreenveiligthuis.nl
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Fysiotherapie VieCuri Vitaal en vakgroep Orthopedie:

Betere behandeladviezen
patiënten met schouderklachten

zoek dat als patiënten behandeld
worden door goed geïnstrueerde
fysiotherapeuten, de resultaten
logischerwijs ook beter zijn.
Daarom besloten we in VieCuri
ook met een schouderpoli te
beginnen. Daar stellen we samen
de diagnose en geven we een
behandeladvies op maat mee. Dat
kan een operatie zijn, maar ook
een verandering in de huidige
behandelmethode.”
Samen beoordelen
De orthopedisch chirurg ziet de
complexe patiënten samen met
fysiotherapeut Bart van der Pasch
van Vitaal in Beweging. “Sommige
patiënten genezen niet volgens
het standaard patroon; dan is het
fijn om samen te kijken wat de
oorzaak en mogelijke oplossing
is. Ik kijk ook altijd wat de
behandelend fysiotherapeut al
heeft gedaan om de klacht op te
lossen. Ik doe daarom mijn eigen
intake en onderzoek, net als de
orthopedisch chirurg. Daarna
overleggen we wat de beste
behandeling voor deze patiënt is.”

Okke Lambers Heerspink (l) en Bart van der Pasch.

n

Schouderklachten zijn heel divers van aard en kunnen
verschillende oorzaken hebben. Orthopedisch chirurg Okke
Lambers Heerspink: “Dan kan het lastig zijn om te bepalen wat de
beste behandelstrategie is. Daarom is het goed om samen met de
fysiotherapeut van Vitaal in Beweging om tafel te gaan en te kijken
wat we iemand kunnen bieden. Sinds maart dit jaar houden we samen
spreekuur op de schouderpoli.”
Mensen met aanhoudende
schouderklachten, komen op de
schouderpoli voor een echo en
consult. Daar krijgen ze een
gericht behandeladvies mee. Zijn

de problemen echter complexer
en blijft iemand maar lopen met
een klacht of herstelt de schouder
na een operatie niet volgens
het boekje, dan bespreekt de

orthopedisch chirurg de patiënt
met de fysiotherapeut. Orthopedisch chirurg Okke Lambers
Heerspink werkte voorheen in
andere ziekenhuizen, waar een
dergelijke schouderpoli al bestond.
Mensen die na een operatie
schouderklachten krijgen, komen
op de schouderpoli voor een echo
en consult. Daar krijgen ze een
gericht behandeladvies mee. Zijn
de problemen echter complexer
en blijft iemand maar lopen met

een klacht of herstelt de schouder
na een operatie niet volgens het
boekje, dan bespreekt de orthopedisch chirurg de patiënt met
de fysiotherapeut. Orthopedisch
chirurg Okke Lambers Heerspink
werkte voorheen in andere
ziekenhuizen, waar een dergelijke
schouderpoli al bestond. “Ik zag
hoe goed het werkt: door goed
overleg met fysiotherapeuten
kun je betere behandeladviezen
geven. Het blijkt ook uit onder-

Schoudernetwerk
De orthopedisch chirurg en fysiotherapeut zijn ook vertegenwoordigd in het schoudernetwerk.
Okke Lambers Heerspink: “Dat is
een netwerk van fysiotherapeuten
in de regio. Na een operatie willen
we natuurlijk dat mensen op de
meest optimale manier worden
nabehandeld door iemand met
relevante ervaring op dat gebied.”
Fysiotherapeut Bart van der Pasch
ziet de schouderpoli van VieCuri
als een grote meerwaarde voor
het regionale schoudernetwerk.
“Zo bouwen we een sterk netwerk
op waarin we mensen met
schouderklachten in deze regio
snel van hun klacht kunnen
afhelpen. Samenwerking is
daarbij het sleutelwoord: tussen
Okke en mij en tussen ons en de
verwijzers. Door kennis te delen,
krijgen de fysiotherapeuten
in de regio steeds meer
gespecialiseerde kennis over
complexe schouderklachten.”

Bijzondere award voor spiritueel zorgverlener Suzan Willemse:

‘Ik wist niet dat onderzoek
doen zo mooi kon zijn’
n

Suzan Willemse, spiritueel zorgverlener in VieCuri heeft een bijzondere AWARD gekregen van
haar beroepsvereniging, de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).
Ze ontving de Award voor haar promotieonderzoek naar Geestelijk Welzijn en Geestelijke Verzorging op
de Intensive Care.
Suzan Willemse analyseert in haar
promotieonderzoek op welke
wijze geestelijke verzorging het
beste geïntegreerd kan worden in
de reguliere zorg. Ze zet zich
hiervoor in met veel passie en
energie en tot dusver niet zonder
succes. Uit haar onderzoek is
inmiddels duidelijk naar voren
gekomen, dat de ondersteuning
van een geestelijk verzorger aan
een patiënt in het ziekenhuis, ten
goede komt aan hun geestelijk
welbevinden. Suzan Willemse:
“Ik wil dan ook graag aantonen,
landelijk en internationaal,
dat geestelijke verzorging een
wezenlijk onderdeel van
onze zorgverlening is. Het is
overigens al wetenschappelijk
bewezen dat aandacht voor het
geestelijk welbevinden de
tevredenheidscores en ligduur
op de Intensive Care positief
beïnvloeden.”

Gigantische respons
Suzan Willemse is gestart met
het in kaart brengen hoe de
geestelijke verzorging gestalte
krijgt op de Nederlandse Intensive
Care afdelingen voor volwassenen.
De respons op dit kwantitatieve
onderzoek van 92 procent is
bijzonder hoog en vrijwel uniek.
Suzan Willemse gaat nu van start
met kwalitatief onderzoek in de
vorm van interviews waarin ze
patiënten en naasten bevraagt
naar hun ervaring met de
geestelijke verzorging op de
Intensive Care. Onder andere
bevraagt ze hen hoe zij de
geestelijke verzorging hebben
ervaren en wat de impact hiervan
was. De resultaten van het onderzoek gaat ze op grond van wetenschappelijke gegevens uitwerken
in een advies hoe de geestelijke
verzorging het beste ingericht
kan worden op de Intensive Care.

Verbetering kwaliteit van
zorg en leven
Suzan Willemse is zeer gemotiveerd
om haar promotieonderzoek tot
een goed einde te brengen. Haar
grootste drive is om de kwaliteit
van zorg te verbeteren. Ze legt uit:
“Iemand die ziek is, is meer dan
lichamelijk ziek. Geestelijk
verzorgers helpen mensen om
hun ziekte een plekje te geven.
We doen dit door mensen bij
te staan; te luisteren naar het
verhaal en we geven gehoor aan
behoeften van patiënten en
naasten. Samen zoeken we naar
bronnen van kracht om het leven
weer te herpakken, hoe ziek men
ook is. Een mens heeft naast
lichamelijke zorg, ook psychische,
sociale en spirituele zorg nodig.
Ik wil graag mijn bijdrage
leveren aan een geïntegreerde
geestelijke verzorging binnen de
totale zorg.”

Suzan Willemse in gesprek op de IC.

Wetenschappelijke
onderbouwing
VGVZ reikt jaarlijks een Award
uit aan een onderzoeker die een
bijzonder wetenschappelijke of
vakinhoudelijke presentatie heeft
geleverd op het vakgebied van
geestelijke verzorging in Nederland. Suzan Willemse reageert:
“De VGVZ Award zie ik als
een teken van erkenning en

waardering voor mensen die
de schouders eronder willen
zetten en samen willen bouwen
aan een goed gefundeerde
geestelijke verzorging op grond
van wetenschappelijk onderzoek.
Ik ben enorm blij dat ik de
kans heb gekregen om dit
onderzoek te doen. Ik wist niet
dat onderzoek doen zo mooi
kon zijn.”
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‘Mag ik je een zoen geven?’

n

Gastdame Erma van
Leeuwen is een van de
vaste chauffeurs van de Parkeertaxi’s in VieCuri Venlo. Al ruim
twee jaar brengt ze wekelijks
tientallen mensen van en naar
het parkeerterrein. “Mensen
zijn meestal blij en dankbaar
dat ze mee mogen rijden. Vaak
hoor je in drie minuten het
hele levensverhaal. Het leert je
te relativeren.”

“Eerst op de kinderafdeling en
later bij kinderfysiotherapie. Toen
ik hoorde van de Parkeertaxi’s heb
ik me meteen aangemeld.”

Erma was al 10 jaar vrijwilliger
in VieCuri voordat ze bij de
Parkeertaxi’s aan de slag ging.

Te trots
De Parkeertaxi’s rijden regelmatig
over het parkeerterrein om te

Dikke knuffel
“Je maakt bijzondere dingen
mee. De leukste ervaring was een
oudere dame, die erg moe was en
moeilijk kon lopen. Ik heb haar
naar de auto gebracht. Toen vroeg
ze me: ‘Mag ik je een zoen geven?’
en ik kreeg een dikke knuffel.”

zoeken naar mensen die een lift
willen. “Vissen noem ik dat. Vaak
willen de vrouwen wel graag mee,
maar zijn de mannen te trots. Wat
me erg raakt, is hoe zorgzaam
oude mensen vaak voor elkaar zijn.”
Auto kwijt
Wat regelmatig voorkomt is dat
mensen hun auto kwijtraken.
“Door de spanning weten ze niet
meer waar ze de auto hebben
gezet. Ik heb ook al eens meegemaakt dat een dame niet wist
wat voor een soort auto ze had. Ze
had een moeilijke tijd achter de
rug, was net weduwe geworden
en huilde. Dat raakte me. Samen
met een collega hebben we net
zo lang rondgereden tot ze haar
auto herkende.”

Parkeertaxi’s en VieAmi
De Parkeertaxi’s rijden elke
werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Ze worden uitsluitend bestuurd
door gastdames en -heren. De
Parkeertaxi’s zijn mede mogelijk
gemaakt door VieAmi, de

vriendenstichting van VieCuri.
Kijk hoe jij kunt bijdragen op:
www.vieami.nl. VieAmi is
bijzonder trots op al de
vrijwilligers die belangeloos
het leven van onze patiënten
een stukje prettiger maken!

Wilt u ook gebruikmaken van de Parkeertaxi’s? De gastdames en -heren rijden over het terrein. Wilt u bij de auto opgehaald worden? Bel dan naar 06-53 91 50 22 of 06-53 91 50 36.

Nationale Dag van de Geboorte
is er niet zomaar…
n

Op 9 september is het de Nationale Dag van de Geboorte.
Deze dag is uitgeroepen door het fonds Gezond Geboren om
te vieren dat de meeste kinderen gezond ter wereld komen én
om er bij stil te staan dat dit niet vanzelfsprekend is.
In Nederland worden iedere
dag 500 kinderen geboren, maar
ook iedere dag sterven er vier
baby’s als gevolg van groeivertraging, vroeggeboorte of
aangeboren afwijkingen. Vier
overleden baby’s per dag,
betekent meer dan 1400 baby’s
per jaar. Andere baby’s redden
het wel maar zijn chronisch ziek
of gehandicapt.

Meer gezonde kinderen
Fonds Gezond Geboren financiert
wetenschappelijk onderzoek in
de Verloskunde dat ervoor
zorgt dat zoveel mogelijk baby’s
in Nederland gezond ter wereld
komen. VieCuri steunt dit
initiatief. Gynaecoloog Anika
Dam: “Het is een voorrecht om als
gynaecoloog de vreugde van een
geboorte met de ouders te mogen
delen. De keerzijde hiervan is het
verdriet van ouders omdat een
zwangerschap niet goed afgelopen
is of omdat hun baby niet gezond
is. Hun pijn en angst raakt me
telkens weer.
Wetenschappelijk onderzoek
om sterfte en ziekte van baby’s
rondom de geboorte tegen te gaan
is naar mijn mening dan ook echt
ontzettend belangrijk. Helaas
is er vanuit de overheid minder

Week van Dementie

geld hiervoor beschikbaar. Fijn
dat het fonds Gezond Geboren
zich hiervoor inzet.”

Integrale geboortezorg
Vorig jaar in juni heeft VieCuri
het Geboortecentrum geopend.
In het centrum wordt intensief
samengewerkt met de eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties uit de regio.
Samen hebben zij hun krachten
gebundeld om de geboortezorg
optimaal te verlenen. Er zijn
kraamsuites voor vrouwen
die onder begeleiding van de
gynaecoloog in het ziekenhuis
bevallen. Vrouwen die kiezen
voor een verplaatste thuisbevalling, kunnen onder
begeleiding van hun eigen
eerstelijns verloskundige ook
terecht. Daarnaast heeft het
echocentrum van de Coöperatie
Verloskundigen Noord-Limburg
er een plek en de kraamzorgorganisaties Groene Kruis
Kraamzorg, Allerzorg Kraamzorg
en KraamZus.

De week van 3 oktober is in VieCuri uitgeroepen tot de
week van Dementie. Dan organiseert VieCuri verschillende
activiteiten om extra aandacht te geven aan dementie.

donderdag 6 oktober van 12.00
tot 16.00 uur een informatiestand
van de Alzheimer Stichting in
de Centrale hal, bij de vleugel
aan de Zorgboulevard.

Voor medewerkers zijn er
verschillende activiteiten
georganiseerd om hen extra te
attenderen op de zorg voor de
groep (kwetsbare) ouderen,

Ook in de centrale hal kunnen
bezoekers meelopen met het
loopparcours, georganiseerd
door de afdeling Fysiotherpie.
Hier kunt u ervaren hoe valpreventie wordt onderzocht.

n

maar ook bezoekers zal de Week
van Dementie niet ontgaan.
Op de locatie Venlo staat van
maandag 3 oktober tot en met

Colofon

Druk

Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

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

Stuur uw reactie naar:
communicatie@viecuri.nl

Meer informatie:

Kwaliteit met hoofdletter K
Borstvoedingscertificaat
VieCuri heeft voor de tweede keer het borstvoedingscertificaat ontvangen van de stichting Zorg voor borstvoeding. Onlangs vond hiervoor een intensieve audit
plaats. Het resultaat was positief. Dit betekent dat VieCuri
voldoet aan de internationaal vastgestelde ’10 vuistregels voor borstvoeding’ van de WHO/UNICEF. Moeders die in het Geboortecentrum
Noord-Limburg in Venlo bevallen, kunnen rekenen op de beste
begeleiding bij borstvoeding.

Keurmerk voor spataderzorg
VieCuri biedt de best mogelijke spataderzorg. Dat vindt
de patiëntenvereniging van en voor mensen met een
hart- of vaataandoening en hun naasten: de Hart- en
Vaatgroep. De vereniging maakte onlangs weer een lijst
bekend van Nederlandse ziekenhuizen en behandelcentra die het keurmerk ontvangen. VieCuri hoort daar ook bij en
is blij met deze erkenning van de kwaliteit van onze zorg aan patiënten
met spataderklachten.
Waarom een keurmerk?
De Hart- & Vaatgroep wil met het spataderkeurmerk duidelijk maken
waar voor deze aandoening de beste zorg te vinden is. Hiervoor is
www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg te raadplegen.

VieCuri Matinee op 6 november

n

De voorbereidingen voor het volgende VieCuri Matinee
zijn al in volle gang. Noteer alvast de datum van zondag
6 november in uw agenda!
Tijdens het Matinee wil VieCuri inwoners uit de regio laten zien wat
het ziekenhuis naast medische zorg nog meer te bieden heeft.
Op een interactieve en laagdrempelige manier deelt het ziekenhuis
kennis over thema’s als
gezondheid, wetenschap,
zorg en andere interessante
onderwerpen.
Matinee is intussen toe aan
de negende editie. Met eerdere
thema’s als ‘voeding en
gezondheid’, ‘een leven lang
screenen’ en ‘Het brein’ zijn
inspirerende en leerzame
middagen neergezet. Dat
wordt de komende bijeenkomst
niet anders.

www.viecuri.nl

Kijk voor meer informatie op www.viecuri.nl/over-viecuri/matinee.
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