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Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum

Cameraatje bij
iedere couveuse:
‘thuis een beetje
bij de baby zijn’
Webcams in Geboortecentrum:

Thuis meekijken in wieg of couveuse
n

De eerste dagen en weken na de bevalling wil je eigenlijk geen
minuut van de kleine telg missen. Als de baby dan nog in het
ziekenhuis ligt, zitten ouders het liefst zoveel mogelijk naast de
wieg of couveuse. Maar dat kan niet altijd. In het Geboortecentrum
Limburg-Noord is het nu mogelijk om de baby via de webcam te
bewonderen, thuis of onderweg!
Eind oktober werden negen
webcams geïnstalleerd. Deze
maken het mogelijk om via tablet,
telefoon of computer de baby in
het Geboortecentrum te volgen.

bijvoorbeeld als er thuis nog
kinderen zijn om voor te zorgen.
Soms komen ouders dan in een
spagaat terecht; ze willen in het
ziekenhuis zijn, maar thuis loopt
ook alles door. Dit systeem is
dan een mooie uitkomst om
thuis alsnog een beetje bij de
baby te zijn.
Het is ook een oplossing voor
familieleden die niet in staat zijn
om naar het ziekenhuis op kraambezoek te komen, bijvoorbeeld
door gezondheidsklachten.”

en wachtwoord kunnen ze
vervolgens overal, via telefoon,
tablet of computer, in het systeem
inloggen en hun kind kunnen
zien.” Alle baby’s kunnen
kosteloos worden aangemeld.
Als ouders het willen, kunnen
ze de inloggegevens delen met
hun familie en vrienden. “Ouders
mogen zelf beslissen wie er via
de beveiligde verbinding kan
meekijken. Neem bijvoorbeeld
moeder Ida, van wie de hele
familie in Italië woont: zij is heel
blij met de webcams. Door de
beelden is haar Italiaanse

dr. Joop Konsten:

inzamelingsactie van VieAmi, is
puur bedoeld voor de familie.”
Bij iedere couveuse of wieg is een
cameraatje bevestigd. Het systeem
is ideaal voor ouders die niet altijd
in het ziekenhuis kunnen zijn.
“Family centered care is de
filosofie van het Geboortecentrum.
Over het algemeen zie je dat
vooral de moeders 24/7 bij het
kindje blijven op de afdeling.
Maar dat is niet altijd mogelijk,

Meekijken vanuit Italië
Ouders worden via de bijbehorende
website van het systeem,
BabyBeeld, aangemeld. Met de
bijbehorende gebruikersnaam
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Jos Swart, Teamleider Geboortecentrum, vertelt dat de webcams
niet worden ingezet met een
medisch doel. “Het systeem, dat
we hebben verkregen dankzij een
aantal sponsoren middels een

“Wetenschappelijk
onderzoek van
belang voor
verbeteren zorg”
(lees op pagina 7)

 Lees verder op pagina 2
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 Vervolg van pagina 1
familie er toch een beetje bij in
deze kraamtijd. Ze kunnen op elk
moment van de dag meegenieten
van baby Mathias.” Mathias werd
zes weken te vroeg geboren.
Het gaat goed met hem, maar hij
moet toch een paar weken in het
Geboortecentrum blijven. “Door
de webcam kan moeder Ida de
afstand tussen de familie en haar
zoontje mentaal verkleinen en
ze laten meegenieten met het
geboortegeluk.”

Leuk, maar ook nuttig
Thuis je baby op het computerscherm bekijken is natuurlijk
heel leuk, maar het is ook nog
eens nuttig. Jos Swart: “Het is
wetenschappelijk bewezen dat
als moeders thuis zijn en de
afstand letterlijk heel groot is, de
emotionele afstand kleiner wordt
door beelden van de baby te
bekijken. Dat is goed voor de
band, maar ook voor de stimulans
van de borstvoeding. Als moeders
moeten kolven en ze kijken via de
webcam naar hun baby, dan
heeft dat een gunstig effect op de
productie van borstvoeding.”

Tom, vader van een tweeling:

‘Vanuit mijn werk even kijken hoe het met de dametjes is’

De tweeling van Tom en Romy
Vermeulen werd met 28 weken
en 2 dagen geboren in het
Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. Liv en Fay, geboren
op 10 oktober, maken het nu
naar omstandigheden goed,
maar moeten nog tot aan de
Kerst in het ziekenhuis blijven.
Eerst was dat in Veldhoven,
maar omdat het gezin in Meijel

woont, zijn Liv en Fay begin
november overgebracht naar
het Geboortecentrum in VieCuri
Venlo. Tom is blij met de mogelijkheden van BabyBeeld: “We zijn
nu eigenlijk nog de hele dag bij
de meisjes in het ziekenhuis.
Toch vind ik het wel fijn om
’s avonds nog even te kijken naar
de beelden op mijn telefoon.
Ook voor ons 7-jarig zoontje is

het fijn dat we hem op deze
manier zijn zusjes kunnen laten
zien.”
Romy onderging een keizersnede
en moet rust houden, maar zit
toch zoveel mogelijk aan het bed
van Liv en Fay. Zij had eerst
twijfels over de webcam: zou
het juist niet voor onrust zorgen
om ’s avonds thuis de meisjes

nog te horen? Tom: “Ons werd
uitgelegd dat je weliswaar de
beelden kunt bekijken, maar dat
je de apparatuur niet hoort,
dat gaf wel rust. Vanaf volgende
week ga ik weer werken, dan is
het fijn als ik ook daar tussendoor kan kijken hoe het met de
dametjes gaat. Door BabyBeeld
zie je ze toch, ook al ben je er
niet bij. We hebben de inlogcode
van BabyBeeld bewust niet met
familie en vrienden gedeeld;
de opa’s en oma’s laten we de
beelden zelf zien op onze
telefoon. Vrienden laten we de
beelden nu nog niet zien; omdat
Liv en Fay ademondersteuning
hebben, zitten ze onder de
plakkertjes en slangen. We willen
andere mensen daar niet mee
confronteren. Maar voor ons
zelf is het wel fijn, dat we op
ieder gewenst moment nog
even naar ze kunnen kijken.”

Wie is VieAmi?
n

De webcams in het Geboortecentrum zijn verkregen dankzij
een inzamelingsactie van VieAmi. Kent u VieAmi al?

Stichting VieAmi is de vriendenstichting van VieCuri. Wij dragen
bij aan het bieden van iets extra’s
in de beleving van de zorg voor de
patiënten van VieCuri. Waardevol
voor patiënten, onze regio en het
ziekenhuis. Wij kunnen uw hulp
heel goed gebruiken!
Steun VieAmi!
Medewerkers en specialisten
van VieCuri zetten zich elke dag
in voor zorg op topklinisch
niveau voor de mensen uit de
regio Noord-Limburg. Zoals een
ziekenhuis hoort te doen,
besteedt VieCuri het ziekenhuisbudget volledig aan de best
mogelijke medische en verpleegkundige zorg. Stichting VieAmi

draagt bij aan het bieden van
iets extra’s in de beleving van
die zorg voor de patiënten van
VieCuri. Waardevol voor
patiënten, onze regio en het
ziekenhuis.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Door steun van sponsors en
donateurs rijden er twee Parkeertaxi’s voor mensen die slecht
ter been zijn over het parkeerterrein van VieCuri Venlo. De
hartbewaking is voorzien van een
geavanceerd verlichtingsconcept.
Daarnaast kunnen nierpatiënten
in VieCuri Venlo en Venray
gebruikmaken van iPads, voor
een beetje afleiding tijdens het
dialyseren. In Venlo staat dankzij

VieAmi een vleugelpiano, waar
bezoekers elke dag van genieten.
En nu zijn ook de webcams in
het Geboortecentrum met hulp
van VieAmi en haar sponsors en
donateurs gerealiseerd.
Waar werken we op dit
moment aan?
Aangrenzend aan het nieuwe
Oncologiecentrum willen we een
Orangerie realiseren. Dit moet
een mooie plek worden, waar
mensen even hun gedachten
kunnen verzetten en tot rust
komen. Op deze manier hebben
mensen die in het Oncologiecentrum komen een beetje
afleiding van alle zorgen die met
deze ziekte gepaard gaan. Daarnaast onderzoeken we op dit
moment de mogelijkheid om
patiënten hun huisdier te laten
ontmoeten in VieCuri.

Schets van de Orangerie

Draag ook bij aan VieAmi!
Hoe kunt u meehelpen?
Maak uw donatie over op
NL23 RABO 0174182929,
t.n.v. Stichting VieAmi.
Of kijk op www.vieami.nl

Aandacht voor wereld prematuren dag
n

Op 17 november is het Wereld Prematuren Dag. Op deze dag wordt aandacht gegeven aan de
15.000 kinderen in Nederland die te vroeg worden geboren. De medewerkers van de afdeling
Neonatologie/Couveusesuites hebben met verschillende activiteiten voor ouders en familieleden van
de opgenomen baby’s in de couveusesuites aandacht gegeven aan het thema.
In de familiekamer waren
verschillende bijeenkomsten
georganiseerd rond coaching
van de baby, nazorg thuis en de
motorische ontwikkeling van
de baby in het eerste jaar.
De bijeenkomsten trokken veel
belangstelling en de organisatoren kregen positieve en
enthousiaste reacties. Duidelijk

werd dat er onder ouders behoefte
bestaat, ook om meer met elkaar
ervaringen uit te wisselen. Er
gaat gekeken wordenhoe deze
activiteiten ook buiten deze
speciale dag om kunnen worden
georganiseerd.
Met wereldprematurendag wordt
aandacht gevraagd voor het feit
dat één op de tien baby’s te vroeg

(prematuur) wordt geboren.
In Nederland zijn dat 15.000 te
vroeg geboren baby’s.
15.000 te vroeg geboren kinderen
betekent duizenden gezinnen per
jaar die abrupt worden geconfronteerd met een vroeggeboorte. Voor
de ouders, broertjes/zusjes en hun
omgeving begint een achtbaan
in een voor hen onbekende

wereld met onzekerheden en
risico’s. Terwijl gemiddeld
3 kinderen in een kleuterklas te
vroeg zijn geboren, is het voor
velen een onbekende wereld.

Het is van belang om deze
wereld de aandacht te geven
die het nodig heeft. En daarom
is het jaarlijks op 17 november
Wereld Prematuren Dag.

Huis-aan-huis editie - december 2016

2

Digitaal patiëntenportaal MijnVieCuri:

Steeds meer de regie in eigen hand
n

Sinds 5 december kunnen patiënten van VieCuri via het patientenportaal MijnVieCuri meekijken
in hun eigen medische gegevens. MijnVieCuri is het persoonlijke digitale portaal, waarmee de
patiënt altijd en overal op een veilige manier toegang krijgt tot zijn of haar medisch dossier. Patiënten
kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen, vragenlijsten invullen voor een bezoek aan
de specialist, zelf een vervolgafspraak plannen en uitslagen van onderzoeken inzien. Patiënten zijn zo
beter voorbereid op hun bezoek aan het ziekenhuis en krijgen steeds meer de regie over hun zorgproces
en gezondheid in eigen hand.
Hoe werkt MijnVieCuri?
Om in te kunnen loggen op
het patiëntenportaal is een
computer of tablet met een
internetverbing nodig.
Inloggen kan via de VieCuriwebsite www.viecuri.nl. Daar
vind je de link naar ‘inloggen
MijnVieCuri’. Het portaal kun
je ook rechtstreeks benaderen
via www.mijnviecuri.nl.
Vanuit het welkomstscherm
kun je op twee manieren
inloggen: met behulp van DigiD
en sms-verificatie, waarna je
toegang krijgt tot al je gegevens
en het medische dossier.
Wil je MijnVieCuri alleen
gebruiken voor het maken

van een afspraak? Kies dan voor
het inloggen met behulp van een
afspraakcode. Je kunt hier op
een snelle manier een afspraak
maken met behulp van de
afspraakcode die je per mail
hebt ontvangen.
Scala aan mogelijkheden
Een Patiëntenportaal biedt een
scala aan mogelijkheden voor
patiënten, maar ook voor VieCuri.
Het is ook een onontkoombare
ontwikkeling in de komende
jaren, waarbij de regie over het
eigen zorgproces steeds meer bij
de patiënt komt te liggen. Deze
wil graag zo veel mogelijk meesturen met en – daar waar het
kan – grip hebben op het eigen

zorgproces. Ook zorgverzekeraars
stimuleren deze ontwikkeling,
niet in de laatste plaats omdat de
verwachting is dat onderdelen
van de ziekenhuiszorg op deze
wijze goedkoper kunnen worden
uitgevoerd, zonder in te boeten
op kwaliteit.
In 2015 is VieCuribreed het
elektronisch patiëntendossier
(EPD) ingevoerd. Hiermee is een
belangrijke mijlpaal bereikt in de
digitalisering van de informatievoorziening. De invoering van het
Patiëntenportaal is een logische
vervolgstap op de invoering van
het EPD. Dit alles om de kwaliteit
van zorg een volgende impuls te
geven.

Bij complexe botbreuken:

‘Operatie beter voorbereiden met
behulp van een 3D geprint model’
n

Een 3D geprint voorbeeld van een arm of voet gebruiken ter voorbereiding op een operatie: het
klinkt als toekomstmuziek, maar VieCuri gebruikt deze techniek sinds kort bij het herstellen van
complexe breuken. De afdelingen trauma-chirurgie, radiologie en orthopedie werken hiervoor nauw
samen. Aan de hand van het 3D-model kunnen chirurgen de operatie beter voorbereiden: dat zorgt voor
een tijdsbesparing tijdens de operatie en voor een beter resultaat!
De 3D printtechniek voor botten
bestaat al langer, maar werd tot
voor kort bijna niet gebruikt in
ons land omdat het heel kostbaar
was, zegt traumachirurg Heinrich
Janzing. “Inmiddels is de techniek
zo geëvolueerd, dat de kosten
nog maar minimaal zijn in
vergelijking tot voorheen. We
zijn echter wel voorlopers; slechts
een paar ziekenhuizen in ons
land passen de 3D printtechniek
toe.”
Beter beslagen ten ijs
De normale gang van zaken bij een
botbreuk is dat er aan de hand van
foto’s of een CT-scan een plan van
aanpak wordt gemaakt. Janzing:
“Met die nieuwe techniek kunnen
we een model van het bot als het
ware driedimensionaal uitprinten.

Zo kunnen we het in de handen
houden, waardoor we de operatie
veel beter kunnen voorbereiden. We
kunnen testen of het plan dat we
hebben gemaakt, gaat werken.
Zo komen we tijdens de operatie
beter beslagen ten ijs. Hierdoor
gaat de operatie ook sneller,
omdat we vooraf precies weten
wat we gaan doen.” Het 3D
printen is weliswaar goedkoper
geworden, maar vraagt wel extra
werk. “De afdeling radiologie
maakt van de CT-scan een
bestand dat we vervolgens kunnen
laten printen. Het model wordt
geprint met polymelkzuur, ook
wel polylactide genoemd:
een milieuvriendelijk materiaal.”
Minder letsel, meer voorlichting
Orthopeed Sjoerd Kaarsemaker

heeft een aantal patiënten die
in aanmerking komen voor deze
nieuwe aanpak. “Natuurlijk is de
techniek bestemd voor de meer
complexe breuken. Bij de breuken
die we kunnen behandelen met
een standaard plaatje of pennetje,
hoeven we geen 3D-model te
printen. Maar bij bijzondere
gevallen, zoals een complexe
polsbreuk, is het zeker een grote
toegevoegde waarde. Ook bij
voetletsel, dat vaak ingewikkeld
is, kan een 3D-model ons helpen.
Als een operatie preciezer kan
plaatsvinden, kan over het
algemeen het weke delen letsel
kleiner zijn. Dus ook dat is winst.
En tot slot kunnen we aan de
hand van het 3D-model de
patiënt beter voorlichten over wat
we precies gaan doen.”

Samenwerking tussen Ortohopedie (Sjoerd Kaarsemaker), Trauma-chirurgie (Heinrich
Janzing) en Radiologie (Henk Hoeijmakers) om een 3D-printmodel te maken.
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“Ik voel meenmooier
dat straal ik weer uit
”
Wilt u iets aan uw rimpels doen maar zonder operatieve ingreep?

Kies dan voor een behandeling met botox en fillers: uw gezicht krijgt een
zachtere uitdrukking en jongere uitstraling. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijke aandacht en 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.

Wat doet het Transferbureau van VieCuri?

‘De juiste nazorg, op het juiste moment en op de juiste plek’
Altijd op de hoogte
Om patiënten de juiste nazorg te
kunnen bieden, is het belangrijk
dat de transferverpleegkundigen
een juist en volledig beeld
hebben van de zorgbehoefte
van een patiënt. “Er is daarom
dagelijks contact met de verpleegafdelingen”, zegt Gösgens. “Iedere
transferverpleegkundige heeft
zijn of haar eigen afdelingen en
overlegt met de verpleegkundigen
over de actuele toestand van de
patiënt die nazorg nodig heeft.
Verloopt het herstel zoals
gepland, of zijn er complicaties?
In dit laatste geval moet de
nazorg hier soms op worden
aangepast en worden afgestemd
met de thuiszorg, het verpleeghuis of hospice waarop een
beroep wordt gedaan voor de
nazorg. Op bepaalde afdelingen
nemen de transferverpleegkundigen ook deel aan het multidisciplinair overleg, waarbij
veel verschillende disciplines
betrokken zijn.”

n

Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis; verder herstel
vindt steeds vaker thuis plaats of in een andere zorginstelling.
Het Transferbureau regelt de nazorg die nodig is direct na het ontslag
van de patiënt. Een verantwoordelijke en veelomvattende taak: de
transferverpleegkundigen hebben intensief contact met patiënten,
verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en externe zorgverleners.
‘Geen dag is hetzelfde’
Het Transferbureau van VieCuri wordt bemand door zes transferverpleegkundigen en één administratief medewerker. “We zijn iedere
dag met vier personen aan het werk”, vertelt transferverpleegkundige
Marly Gösgens -Gijsen. “Onze primaire taak is ervoor te zorgen dat
patiënten aansluitend op hun ontslag uit het ziekenhuis de juiste
verzorging of verpleging krijgen, op het juiste moment en op de juiste
locatie. Door zo snel mogelijk na afronding van de medische ziekenhuisbehandeling verantwoorde nazorg in te zetten, kan de ligduur in
het ziekenhuis worden verkort. Verpleegkundigen van de diverse
afdelingen schakelen ons in als een patiënt nazorg nodig heeft.
Wij zorgen dan dat alles wordt geregeld.”
Vooral de kwetsbare ouderen hebben volgens Gösgens nog vaak zorg
nodig wanneer ze worden ontslagen uit het ziekenhuis. “Dit is de
grootste groep patiënten die wij begeleiden. Als transferverpleegkundige moet je onder meer kennis hebben van de wet- en regelgeving,
het zorgaanbod, de diverse behandelingen en de gevolgen hiervan voor
de patiënt. Het is een dynamische job, vooral omdat iedere patiënt
uniek is en zijn eigen zorgbehoefte heeft. Dat maakt iedere dag anders.”

Dagelijks is er contact met de verpleegkundige
op de verpleegafdeling voor een volledig
beeld van de zorgbehoefte van de patiënt.

Verzorging of verpleging thuis
De meeste patiënten die worden bemiddeld door het Transferbureau hebben persoonlijke verzorging
of verpleging nodig in de thuissituatie. “Denk hierbij aan mensen die zich na een operatie nog niet zelfstandig kunnen wassen of aankleden, die speciale medicatie moeten krijgen of wondzorg nodig hebben.
Hiervoor schakelen wij dan een thuiszorgorganisatie in”, legt Marly Gösgens uit.
In 2015 regelde het Transferbureau van VieCuri voor bijna 2700 patiënten nazorg in de thuissituatie, in
de vorm van verzorging dan wel verpleging of terminale zorg.
Op kantoor: elke dag met vier personen aan het werk.

In gesprek met patiënt en familie
“Als wij een aanvraag binnenkrijgen van een patiënt die in het ziekenhuis ligt en die na zijn ontslag
nazorg nodig zal hebben, gaan we binnen één à twee dagen in gesprek met de betreffende patiënt en
diens naasten. Tenminste, wanneer iemand moet revalideren, tijdelijk moet herstellen of langdurig moet
verblijven in een andere zorginstelling en in sommige situaties ook bij complexe zorg thuis”, vertelt
Gösgens. “We bespreken dan hoe de thuissituatie was vóór opname en wat de patiënt eventueel al aan
zorg kreeg. Daarnaast overleggen we wat de familie mogelijk aan zorg kan overnemen en welke
voorzieningen en hulpmiddelen kunnen worden ingezet; denk bijvoorbeeld aan een postoel of het
regelen van een maaltijdvoorziening.”
Naar aanleiding van dit gesprek moet de transferverpleegkundige vaak nog aanvullende informatie
inwinnen, bijvoorbeeld bij een geriater. “Als alle informatie compleet is, stellen wij het zorgadvies vast.
Heel belangrijk hierbij is wat er vanuit wet- en regelgeving mogelijk is, waar kan een patiënt aanspraak
op maken? Ook vragen wij een indicatie aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg); dat is nodig om
in aanmerking te komen voor langdurig verblijf in een zorginstelling.”
Bij bepaalde orthopedische ingrepen heeft de transferverpleegkundige al voorafgaand aan de operatie
een gesprek met patiënt en familie. “Als het gaat om kwetsbare ouderen, kijken we of de patiënt al vóór
de geplande operatie kan worden aangemeld voor de zogeheten geriatrische revalidatiezorg in een
instelling. De patiënt kan dan vaak sneller beginnen met revalideren na de operatie.”

Binnen één tot twee dagen na opname is er een gesprek met de patiënt om de nazorg na ontslag te bespreken.

Wachtlijsten als struikelblok
De medewerkers van het Transferbureau hebben veelvuldig contact
met zorgaanbieders die nazorg kunnen verlenen; zowel thuiszorgorganisaties als zorginstellingen. “Patiënten gaan om verschillende
redenen naar een zorginstelling; voor revalidatie, tijdelijk herstel of langdurig verblijf”, vertelt Gösgens. “Een belangrijk criterium voor opname
in een zorginstelling is of iemand zelf om hulp kan vragen en kan
wachten tot de thuiszorg er is. Als dit niet zo is, dan is opname in een
zorginstelling meestal noodzakelijk. In 2015 hebben we bijna
900 patiënten bemiddeld naar een zorginstelling.” Niet altijd kan
direct de juiste zorg worden geboden. “Thuiszorginstellingen kunnen
te maken hebben met overvolle routes en zorginstellingen kunnen
vol liggen. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten voor tijdelijk herstel of
langdurig verblijf in zorginstellingen. Dergelijke problemen bespreken
we tijdens een tweewekelijks wachtlijstoverleg met Proteion en De
Zorggroep; twee zorgaanbieders waar we mee samenwerken. Door de
wachtlijsten die er zijn, lukt het helaas niet altijd om patiënten te
plaatsen in de zorginstelling van hun keuze. Maar we proberen altijd
te zorgen voor een goed alternatief; verantwoorde zorg moet
gegarandeerd zijn, ook nadat de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten.”
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Wetenschappelijk onderzoek van belang voor verbeteren zorg:

‘Ik mocht mijn eigen onderzoekspad bepalen’
n

De jeugd heeft de toekomst, wordt wel eens gezegd. Door te
investeren in goede opleidingen, zorgt VieCuri voor bekwame
professionals die straks op de werkvloer komen. Maarten van
Heinsbergen rondde onlangs zijn afstudeeronderzoek bij VieCuri
af. En niet onverdienstelijk: hij mocht op een groot congres de
resultaten presenteren. Met dergelijk wetenschappelijk onderzoek
kan VieCuri de zorg steeds verbeteren.

Drie jaar geleden maakte Maarten
voor het eerst kennis met VieCuri,
tijdens een stage. “Hierna kreeg
ik direct de vraag of ik in de
toekomst onderzoek zou willen
doen bij VieCuri. Toen de tijd was
aangebroken om een afstudeerstage te zoeken, kwam ik tot de
conclusie dat de sfeer nergens zo
leuk was als bij VieCuri. Daarom
besloot ik met plezier hier ook
mijn afstudeeronderzoek uit te
voeren. De samenwerking met
de chirurgen is heel fijn, de
communicatie is laagdrempelig;
iedereen is gelijk.”
Er zijn binnen VieCuri steeds één
of twee studenten bezig met hun
afstudeeronderzoek. Begeleider
en chirurg Joop Konsten: “Je laat
continu in je keuken kijken, maar
dat is ook goed: het is ontzettend
leuk en houdt ons ook scherp.
Het is belangrijk om onderzoek
door studenten te laten doen om
kritisch naar je eigen resultaten te
kijken. De studenten bieden een
frisse blik van buitenaf. Tegelijk
merken we dat patiënten het vaak
leuk vinden om mee te werken
aan onderzoek door bijvoorbeeld
een vragenlijst in te vullen. Ze
ervaren het als heel positief dat ze
op deze manier andere mensen
kunnen helpen.”

Vlnr. Joop Konsten (begeleider en chirurg), Maarten van Heinsbergen en
Maryska Janssen-Heijnen (epidemioloog).

Conclusie onderzoek
Voor zijn afstudeeronderzoek
besloot Maarten zich te verdiepen

Nieuwe sedatietechniek op de IC:

in de kwaliteit van leven bij
patiënten die zijn geopereerd aan
een darmtumor. Hij zette een
onderzoek op binnen VieCuri, in
samenwerking met het Laurentius
Ziekenhuis in Roermond en
Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. “Het resultaat was
verrassend. We wisten dat mensen
na een operatie van de endeldarm
tot vijf jaar na de operatie veel
klachten houden. Er werd altijd
aangenomen dat mensen met
andere darmoperaties deze
klachten niet hadden. Uit mijn
onderzoek bleek echter dat
mensen met een operatie net
bovende endeldarm dezelfde
klachten hebben. Hierdoor
kunnen we concluderen dat de
klachten dus waarschijnlijk niet
enkel te maken hebben met de
anatomie van de endeldarm, wat
altijd werd gedacht. Wat we met
deze informatie kunnen? Het doel
is dat we patiënten beter kunnen
voorlichten zodat ze weten wat
ze kunnen verwachten.”
Presentatie
Onlangs mocht Maarten zijn
bevindingen presenteren op de
Nederlandse chirurgendagen. “Ik
was de enige spreker die nog geen
arts of chirurg is. Dat was zeker
spannend, maar ik kreeg heel
positief commentaar. Het thema
van mijn onderzoek is heel
relevant in de huidige zorg en
spreekt de professionals daardoor

aan.” Joop Konsten was bij de
presentatie, en merkt op dat de
interesse van andere ziekenhuizen
in het onderzoek groot was. “Er
kwamen heel leuke vragen en
een interessante discussie naar
aanleiding van de presentatie
van Maarten.”
Vervolg
Inmiddels is door VieCuri in
samenwerking met enkele
andere ziekenhuizen subsidie
aangevraagd om vervolgonderzoek te kunnen doen. Maarten:
“Ik zou graag in de toekomst
verder met het onderzoek gaan
door de klachten bij andere darmoperaties in kaart te brengen.”
Het leuke binnen VieCuri is dat
ik er veel kan leren: ik mocht
tijdens mijn afstudeeronderzoek
mijn eigen pad bepalen en
mensen kiezen die dat sturen
en begeleiden.
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en tegelijk ook een goede
begeleiding. Daar ben ik mijn
begeleider Joop Konsten, en
epidemiologe Maryska JanssenHeijnen van het Leerhuis
dankbaar voor.” Joop Konsten
geeft aan dat een dergelijke
positieve ervaring zeker ook
te danken is aan het Leerhuis:
“Het Leerhuis van VieCuri biedt
leer- en opleidingsmogelijkheden en ondersteunt
studenten bij de uitvoering
van hun onderzoek.”

‘Sneller duidelijkheid over herstel van de hersenfunctie
van de patiënt na reanimatie’
n

Patiënten die na een reanimatie op de IC terecht komen, worden in slaap gehouden met een
sedatiemiddel. Sinds een jaar werkt VieCuri, vooralsnog als eerste en enige ziekenhuis in Nederland,
met een nieuwe sedatietechniek. Dit middel is volledig veilig, bewezen effectief en biedt de patiënt, maar
ook zijn of haar familie meerdere voordelen.

Als iemand wordt gereanimeerd
komt deze persoon, al dan
niet na interventie van een
cardioloog, op de IC terecht voor
nazorg. Alex Bos, AnesthesioloogIntensivist licht toe: “Wij
houden deze mensen 24 uur
lang op een constante lichaamstemperatuur om ervoor te
zorgen dat er geen verdere
hersenschade optreedt. Daarvoor is het nodig de patiënt in
slaap te houden. Dat deden
we tot voor kort met standaard
middelen die via het infuus
worden toegediend, maar deze
middelen hebben allemaal
één of meerdere nadelen.”
Binnen een uur een indruk
Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe techniek
is volgens Alex Bos dat de
beoordeling van de neurologische toestand van de
patiënt sneller kan. “Het middel
dat we nu toepassen, wordt
niet via het infuus, maar in
dampvorm via de beademing
toegediend en via de longen
opgenomen. Het effect ervan is
binnen enkele minuten na het
stoppen van de toediening weg.
Hierdoor kunnen we nu binnen
een paar minuten, hoogstens
een uur – in plaats van pas na

dagen – een reële indruk krijgen van
het herstel van de hersenfunctie.

Winst
Dit is een belangrijke winst. We
weten nu sneller of iemand wakker
gaat worden of niet. En als dat
niet zo is, is er nu eerder in het
verloop van de postreanimatiezorg
een moment om te kiezen tussen
verdere diagnostiek en therapie
gericht op herstel, of de besluitvorming om de behandeling te
staken in het geval dat er zoveel
hersenschade is, dat er geen herstelmogelijkheden zijn. Dit is voor de
familieleden, die voorheen dagen
in onzekerheid zaten, heel prettig.”

Inmiddels zijn alle verpleegkundigen geschoold om met de
nieuwe sedatietechniek te werken.
Het middel kan worden toegepast
op een standaard IC-beademingsmachine met minimale aanpassing:
er zijn extra slangen nodig en een
speciaal filter: de AnaConDa.
Interesse
“Er is interesse vanuit andere
ziekenhuizen. Ik geloof dat deze
nieuwe methode een duidelijke
meerwaarde heeft: niet alleen
de periode van onzekerheid
voor familieleden wordt verkort;
er wordt ook eerder een stabiele
situatie bereikt.”
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Pilot met CRM-training binnen VieCuri

‘Betere communicatie en samenwerking kan levens redden’
n

Veel medische fouten komen voort uit een gebrek aan communicatie tussen zorgverleners. Om een
goede en veilige patiëntenzorg te garanderen, is het belangrijk dat zorgverleners handelen en
functioneren als een team. Dat belang wordt ook binnen VieCuri onderstreept. Enkele afdelingen doen
daarom ervaring op met de zogeheten Crew Resource Management-training, waarbij personeelsleden
worden getraind om effectiever samen te werken.
De veiligheidstraining Crew
Resource Management, kortweg
CRM, is afkomstig uit de luchtvaart.
“Aanleiding voor het opzetten van
deze training was de vliegtuigramp die in 1977 plaatsvond
in Tenerife”, vertelt John Clout,
praktijkcoördinator bij VieCuri.
“Op de luchthaven botsten toen
twee vliegtuigen op elkaar,

waardoor een heleboel mensen
om het leven kwamen. Na analyse
bleek de ramp het gevolg te zijn
van een gebrekkige communicatie
en het doen van aannames.”
Sinds deze ramp worden luchtvaartteams erop getraind om
beter te communiceren en om
elkaar aan te spreken op zaken;
dit gebeurt middels de genoemde

Wens voor verdere uitrol
De aftrap voor de CRM-trainingen binnen VieCuri werd anderhalf jaar geleden gegeven op de
OK en de Intensive Care. Clout, Van Leeuwen en Bos hopen dat het project uiteindelijk kan
worden uitgerold naar alle afdelingen binnen het ziekenhuis. “Vooralsnog zal de training in 2017
ook worden gegeven op de SEH/verkoeverkamer en wellicht ook op de CCU/hartbewaking”,
zegt Clout.
Van Leeuwen benadrukt dat het bij CRM gaat om het veranderen van een bestaande cultuur en
het aanpassen van werkprocessen. “Dat doe je niet zomaar, dat kost tijd en inspanningen. Maar
een en ander betaalt zich absoluut terug: door een betere communicatie en samenwerking
worden nóg meer fouten voorkomen. Dit kan levens redden.”

CRM-training. “Daarnaast is deze
training vertaald naar andere
branches, waaronder de gezondheidszorg”, vertelt Clout. “Ook in
de medische wereld gaan zaken
mis doordat professionals in
teamverband onvoldoende met
elkaar communiceren.”
Maatwerktraining voor VieCuri
Het belang van een goede
communicatie en samenwerking
staat vandaag de dag bij veel zorginstellingen hoog op de agenda.
Ook bij VieCuri. “Iedereen in dit
ziekenhuis doet zijn uiterste best
om goede zorg te verlenen en tóch
gaan er ook bij ons zaken mis.
Ook dat is vaak te wijten aan
een gebrek aan onderlinge
communicatie”, vertelt Clout.
Samen met zijn collega Henk
van Leeuwen is hij als praktijkcoördinator verantwoordelijk
voor het op niveau houden van
de kennis en vaardigheden van
mensen die werkzaam zijn op de
Intensive Care, de Spoedeisende
Hulp, de Acute Opnameafdelingen, de Hartbewaking en
het OK-complex van VieCuri.
Clout en Van Leeuwen namen
- samen met medisch specialist
Alex Bos - het initiatief om de
CRM-trainingen op te starten
binnen VieCuri. “Omdat iedere
organisatie zijn eigen karakteristieken en problematiek kent, lag
er geen kant-en-klare CRM-

training voor VieCuri op de plank”,
vertelt Henk van Leeuwen. “Na
het volgen van een ‘algemene’
CRM-training hebben John,
Alex en ik daarom een training
ontwikkeld die volledig is geënt
op de VieCuri-organisatie. Deze
training, die drieënhalf uur duurt,
bestaat uit een theoretische
introductie en een praktijktraining. Hierbij gaan de deelnemers aan de slag met een
simulatiepatiënt, een pop in dit
geval. De trainers - inmiddels
zijn negen artsen en verpleegkundigen opgeleid als trainer
– kunnen de pop besturen en
bijvoorbeeld laten praten,
waardoor een situatie ontstaat
waarin samenwerking en
communicatie noodzakelijk is.
De oefensituatie wordt dusdanig
nagebootst dat deze overeenkomt
met de dagelijkse werkpraktijk.
Wij observeren de situatie en
leggen deze vast op camera, om
het vervolgens samen met de
deelnemers te bespreken. Het
doel? Mensen zelf laten inzien wat
er anders of beter kan in de werkprocessen en de communicatie.
Dit kan verrassende inzichten
geven. Zo komen mensen die
dachten niets te doen, er bijvoorbeeld achter dat ze toch een groot

verschil maken in het totale
proces. Alleen al het aanbieden
van hulp kan in een acute situatie
een groot verschil maken voor
professionals die bezig zijn met
het oplossen van een probleem.”
Anesthesioloog-Intensivist Alex
Bos geeft aan dat de trainingen
daadwerkelijk hun vruchten
afwerpen. “Door eenvoudige
zaken aan te passen in de
onderlinge communicatie zie
je dat professionals de zorg
daadwerkelijk naar een hoger
niveau kunnen tillen. Geef je
bijvoorbeeld een opdracht, laat
je degene die de opdracht krijgt
dan duidelijk aangeven dat hij
of zij deze begrepen heeft.”
Bos geeft aan dat cursisten zich
aan het begin van een cursus
vaak afvragen of trainen met
gesimuleerde situaties wel zinvol
is. “Aan het eind van het eerste
trainingsdeel is deze mening vaak
volledig veranderd. De scenario’s
zijn echt, de spanning loopt vaak
op en dán is de meerwaarde
overduidelijk en het resultaat
optimaal! En toch gebeurt dit
allemaal in een veilige omgeving.
Alle deelnemers hebben een
actieve rol, van ondersteunend
personeel, tot arts: dat maakt het
extra leuk.”

CRM, niet weg te denken uit VieCuri!
De ervaringen die VieCuri heeft opgedaan met Crew Resource
Management worden op woensdag 25 januari gepresenteerd
tijdens het symposium ‘CRM, niet weg te denken uit VieCuri!’.
Dit symposium, dat plaatsvindt in het auditorium van VieCuri in
Venlo, is bedoeld voor zorgverleners van andere ziekenhuizen,
zorgverzekeraars, gezondheidsinspectie, et cetera.

Nieuw samenwerkingsverband OncoZON:

‘Oncologische topzorg in Zuidoost-Nederland hebben en houden’
n

Eind september bundelden negen ziekenhuizen – waaronder
VieCuri – en één bestralingscentrum de krachten in het nieuwe
samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland,
kortweg OncoZON. Samen maken ze zich sterk voor een vergaande
samenwerking op oncologisch gebied. Doel is de best mogelijke
oncologische zorg aan te bieden, dichtbij huis als het kan, verder van
huis als het moet.

Internist-oncoloog Yes van de Wouw

Oncologische zorg anno 2016 is
dusdanig complex, dat steeds
meer specialistische expertise per
tumorlijn noodzakelijk wordt.
Daarom is het zaak kennis en
kunde samen te brengen. Marion
Titselaar, Programmamanager
Oncologie bij VieCuri licht toe:
“Artsen gaan zich steeds meer
sub-specialiseren. Er zijn kankersoorten die veel voorkomen of
juist zeldzaam zijn, complexe
soorten of minder ingewikkelde.
In VieCuri werken we daarom
met tumorwerkgroepen. Naast

een overkoepelende Oncologie
Beleidscommissie (OBC), zijn er
speciale werkgroepen voor de
afzonderlijke kankersoorten zoals
borst-, darm- en longkanker.”
In het nieuwe OncoZON is het
precies zo geregeld: in een overkoepelend overleg ontwikkelen de
afgevaardigden van de negen
ziekenhuizen en het bestralingscentrum het oncologiebeleid,
terwijl de regionale tumorwerkgroepen vooral kijken naar de
zorg die de patiënt nodig heeft.
Titselaar: “Daarbij komen vragen
aan bod als: loopt het zorgpad
van de patiënt goed? Halen we
de gestelde indicatoren? Zijn de
wachttijden niet te lang? Allemaal
zaken waarmee we bekijken of
de zorg kwalitatief goed is en
blijft.”
Dichtbij huis
Op een uniforme manier kankerbehandeling van de hoogste
kwaliteit bieden: dat is het streven
van het nieuwe samenwerkingsverband. “In de regionale tumorwerkgroepen stellen we vaste
standaarden voor behandeling op
en delen we ervaringen. Doel is
de zorg te evalueren en zodoende
continu te verbeteren. Uniek is
dat de tien OncoZON-partners
contractueel hebben vastgelegd

dezelfde procedures en werkwijzen te zullen gaan volgen. Zo
weet de patiënt dat hij dezelfde
topzorg krijgt in iedere instelling
van het netwerk. Hierdoor zal de
zorg, ongeacht de ‘voordeur’
waar de patiënt naar binnen gaat,
binnen OncoZON overal van
hetzelfde hoge niveau zijn.” Het
initiatief is ontstaan om de
kankerzorg en behandeling in de
eigen regio overeind te houden,
aldus Titselaar. “Doel is zo ook
in de toekomst de mensen uit de
regio te kunnen bedienen. Niet
voor niets is het motto: dichtbij
huis als het kan, verder van huis
als het moet. Zo heeft VieCuri een
dependance bestralingsafdeling,
waardoor patiënten niet meer
naar Maastricht of Eindhoven
hoeven, maar ter plekke voor
bijna alle kankervormen bestraald
kunnen worden.”
Samen onderzoek doen
Internist-oncoloog Yes van de
Wouw ziet nu al een duidelijke
meerwaarde van het samenwerkingsverband. “We zien direct
verbetering in bepaalde zorgtrajecten, hier en ook in de
andere instellingen. Het is een
wisselwerking. In sommige zaken
lopen wij voorop, op andere
gebieden leren wij van de
anderen. We hebben er allemaal
direct profijt van om samen te
werken. De specialisten leren van
elkaar.” Binnen OncoZON wordt
ook samengewerkt om onderzoek
te doen. “Dat is een tweede
belangrijk voordeel in mijn ogen”,
stelt Van de Wouw. “Door continu

wetenschappelijk onderzoek
verbeteren we de zorg. Met de
regionale OncoZON-bijeenkomsten vier keer per jaar kunnen
we veel sneller inspelen op nieuwe
ontwikkelen. Per tumorwerkgroep kijken we naar welke
onderzoeken er lopen, en welke
studies we zelf kunnen opzetten.
Door het samenwerkingsverband
zijn we een veel grotere speler,

waardoor automatisch het aantal
patiënten voor onderzoek ook
enorm wordt vergroot. Een
onderzoekslijn die we willen
gaan uitrollen is bijvoorbeeld de
rol die voeding speelt bij kanker.
VieCuri zal daarvoor gaan
samenwerken met onder meer
de Universiteit van Maastricht
en het Academisch Ziekenhuis
Maastricht.”

Wie werken samen? De klinieken die samenwerken in OncoZON
zijn het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek
ziekenhuis in Helmond, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond,
Maastricht UMC+, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven,
SJG Weert, het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, VieCuri Medisch
Centrum in Venlo, Zuyderland in Heerlen en bestralingskliniek
Maastro Clinic in Maastricht.
Kijk voor meer informatie op www.oncozon.nl.
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Kortere ligduur, meer privacy, grotere rol voor mantelzorgers

‘Ziekenhuiszorg is volop in beweging’
n

De ziekenhuiszorg verandert in rap tempo. Patiënten liggen
korter in het ziekenhuis, er is meer aandacht voor de privacy
van de patiënt en er wordt flexibeler omgegaan met bezoektijden.
Ook is een steeds grotere rol weggelegd voor mantelzorgers: niet
alleen voor verzorging en verpleging van de patiënt in de thuissituatie, maar ook binnen VieCuri.

Verpleegafdelingen zijn tegenwoordig huiselijk ingericht.

In de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw was het heel
normaal om wekenlang in het
ziekenhuis te liggen. Mensen
met een hernia werden bijvoorbeeld standaard opgenomen en
moesten drie weken plat liggen.
In die tijd was het ziekenhuis
eigenlijk een soort beddenhuis.
Dat is vandaag de dag niet meer
aan de orde; de medische zorg in
ons land is de afgelopen decennia
compleet veranderd. Dat geldt ook
voor de ziekenhuiszorg. De duur
dat mensen in het ziekenhuis
liggen is fors teruggebracht;
gemiddeld liggen patiënten nog
maar vijf dagen per opname in
het ziekenhuis.
Nazorg thuis of in zorginstelling
De kortere ligduur heeft ook te
maken met het feit dat de medische

wetenschap de laatste decennia
een enorme ontwikkeling heeft
doorgemaakt, waardoor patiënten
sneller herstellen.
Daarnaast zijn er veel meer
mogelijkheden om mensen in de
thuissituatie de medische zorg
te bieden die ze nodig hebben.
Het Transferbureau van VieCuri
zorgt ervoor dat patiënten na
hun ontslag uit het ziekenhuis
de juiste verzorging of verpleging
krijgen, op het juiste moment en
op de juiste locatie (zie ook artikel
op pagina 5). “Door zo snel
mogelijk na afronding van de
medische ziekenhuisbehandeling
verantwoorde nazorg in te zetten,
kan de ligduur in het ziekenhuis
worden verkort”, legt transferverpleegkundige Marly Gösgens
uit. “Patiënten gaan voor nazorg
naar een zorginstelling, maar

ook in de thuissituatie kan steeds
meer medisch specialistische
zorg worden verleend. Het thuis
toedienen van antibiotica via een
infuus is vandaag de dag bijvoorbeeld heel gewoon; vroeger was
dat ondenkbaar. Doordat mensen
nu minder lang in het ziekenhuis
liggen, lopen ze overigens ook
minder risico op een ziekenhuisinfectie. Ook dat is een belangrijk
voordeel.”
Huiselijker
De ligduur is niet het enige wat is
veranderd. De patiënt heeft tegenwoordig ook steeds meer behoefte
aan privacy. “Vierpersoonskamers
zoals een ziekenhuis die vroeger
kende, bestaan nu niet meer”,
vertelt Nicole Speksnijder-Jacobs,
teamleider Longgeneeskunde bij
VieCuri. “Daarom zijn er de laatste
jaren veel meer eenpersoonskamers gekomen binnen VieCuri.
Ook zijn de verbouwde verpleegafdelingen veel huiselijker
ingericht, met bijvoorbeeld een
zitje en een kleine keuken. Dat
maakt een verblijf in het ziekenhuis prettiger. Mensen voelen
zich meer op hun gemak door de
huiselijke sfeer. Een ziekenhuis
is al lang niet meer het steriele
gebouw dat het vroeger was.”
Ruimere bezoektijden
Sinds vorig jaar zomer zijn ook
de bezoektijden binnen VieCuri
verruimd: op de standaard
verpleegafdelingen is bezoek
welkom van 14.30 tot 20.00 uur.
“Voorheen was dit maar twee
uurtjes per dag. De ruimere
bezoektijden maken het verblijf
vanzelfsprekend een stuk
aangenamer voor de patiënt.”
De nieuwe bezoektijden hebben
ook een keerzijde: voor artsen
en verpleging is het niet altijd
mogelijk om onderzoeken en
medische handelingen uit te
voeren op tijdstippen dat een
patiënt geen bezoek heeft. “Voorheen planden we onze werkzaamheden rond de bezoekuren,
maar dat is nu niet haalbaar”, zegt
Speksnijder. “Dit brengt soms

lastige situaties met zich mee:
bezoekers begrijpen niet altijd
waarom een bepaald onderzoek
juist moet worden uitgevoerd
wanneer zij er zijn. Dit doen
we echter niet om hen dwars te
zitten.
Het is gewoonweg niet mogelijk om
de zorgverlening af te stemmen
op het bezoek van al die patiënten
op verschillende afdelingen.”
Rol voor mantelzorgers
De geschetste ontwikkelingen
hebben er ook toe geleid dat een
steeds belangrijker rol is weggelegd voor mantelzorgers, zowel
thuis als in het ziekenhuis. Zo
draait op diverse afdelingen
binnen VieCuri, waaronder de
afdelingen Longgeneeskunde en
Interne geneeskunde, een proef
rondom de inzet van mantelzorgers. “Zij helpen bijvoorbeeld
bij de verzorging, maar zijn ook
belangrijk voor het geven van een
stukje persoonlijke aandacht”,
zegt Speksnijder. “Ook kunnen
ze ondersteunen bij het eten en
drinken, en zijn er dankzij hun
steun extra oefenmomenten voor
de patiënt mogelijk. Natuurlijk,
dit scheelt ons als zorgverleners
werk, maar nog belangrijker: dit
maakt het verblijf in het ziekenhuis prettiger voor de patiënt.
Vooral voor oudere patiënten is
dit belangrijk, aangezien zij nogal
eens in de war kunnen raken door
een ziekenhuisopname.”
Positieve resultaten
Uit ervaringen tijdens deze proef
blijkt dat de ondersteuning van

Mantelzorg ook in ziekenhuis steeds belangrijker.

Meer aandacht voor privacy van de patiënt.

mantelzorgers een positief
effect kan hebben op kwetsbare
ouderen. De overgang naar
huis verloopt makkelijker voor
zowel patiënt als mantelzorger,
er is sprake van een betere
communicatie en familieleden
krijgen beter inzicht in het ziektebeeld. De onderzoeksresultaten
tonen daarnaast aan dat mantelzorgers vanuit hun ervaringen
zorgverleners kunnen helpen zo
goed mogelijk aan te sluiten bij
wat voor de patiënt belangrijk is.
Naast medewerkers zijn ook
patiënten en familie enthousiast
over de proef. Het merendeel
van de patiënten en de mantelzorgers staat positief tegenover
het participeren van de mantelzorger bij ziekenhuisopname.
Overigens is het voor mantelzorgers uiteraard geen verplichting
om in het ziekenhuis te ondersteunen: zowel mantelzorgers
als patiënten moeten hiervoor
openstaan. Daarnaast zijn
VieCuri-medewerkers alert op
het welzijn en de draagkracht van
de mantelzorgers. Zorgverleners
en mantelzorgers werken samen,
waarbij de regie zoveel mogelijk
bij de patiënt ligt. Speksnijder:
“Al met al is de ziekenhuiszorg
anno 2016 dus, meer dan in het
verleden, ingericht en aangepast
op de individuele patiënt; hij
moet zich op zijn gemak voelen.
Dat brengt bepaalde uitdagingen
met zich mee, maar is per saldo
een grote vooruitgang.”

Bijzondere muurschildering op verpleegafdeling
Kindergeneeskunde

n

Sinds kort heeft de verpleegafdeling Kindergeneeskunde een
prachtige muurschildering. Het is niet te missen en direct bij
binnenkomst op de afdeling zichtbaar.

De schildering, geheel in stijl van
de afdeling, is geschonken door
Marjo en Theo van Megen. De
vlinder op het schilderij is ter
nagedachtenis aan hun dochter
Demi, die op elfjarige leeftijd is
overleden aan leukemie.
Toen Demi in 2009 voor de
tweede keer klaar was met de
behandeling voor leukemie, werd
een verrassingsfeest voor haar
georganiseerd. In plaats van
cadeaus voor Demi hadden haar
ouders geld gevraagd voor een
aantal goede doelen. Samen
met Demi hadden ze die doelen
bepaald, waaronder de kinderafdeling van VieCuri, waar Demi
zich altijd heel vertrouwd heeft
gevoeld. Het moest een schilderij
voor de afdeling worden, zo had
Demi in overleg met de verpleegkundigen bepaald.
Het omzetten van de schenking

aan de kinderafdeling in iets tastbaars, heeft enige tijd op zich
laten wachten, onder meer omdat
ook de verpleegafdeling nog
moest worden verbouwd. Dat gaf
de medewerkers nog wat tijd om
goed na te denken wat voor soort
kunstwerk zij wilden aanschaffen.
Uiteindelijk vroegen zij aan Yvet
Ellenkamp, studente Illustratie
aan de Willem de Kooning
Academie Rotterdam en geen
onbekende op de afdeling, om de
muurschildering te maken.
Begin november werd het werk in
kleine kring onthuld. Het was een
ontroerend moment voor alle
aanwezigen, maar de blijdschap
en positiviteit overheersten. Marjo
en Theo kijken met een goed
gevoel terug op de tijd die ze met
Demi doorbrachten in VieCuri en
vonden het prettig om samen met
de medewerkers nog herinneringen
op te halen.

Na de onthulling door Marjo en Theo,
vertelt Yvet (l) hoe zij haar kunstwerk heeft
vormgegeven.

Herberg Papilio Marjo en Theo van Megen zijn de oprichters van Herberg Papilio, waar gezinnen die
een kind hebben verloren, kunnen ontspannen om dichter tot elkaar te komen. Zij namen dit initiatief
toen zij zelf na de dood van hun dochter Demi ondervonden hoe lastig het is – op het moment dat een
kind overlijdt – het verdriet op een laagdrempelige manier te delen.
Alle hulp is welkom De gezinnen krijgen de vakantieweek aangeboden en betalen alleen voor hun
eigen eten en drinken. De stichting is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsors. Kinderarts Rod
Thompson van VieCuri zit in de commissie van aanbeveling van de stichting.
Herberg Papilio steunen? De stichting is blij met iedere vorm van hulp; financieel, in de vorm van
vrijwilligerswerk of door het aandragen van bijzondere ideeën of suggesties. Het streven is om minimaal
twee keer per jaar een vakantieweek te organiseren, maar het liefst vaker.
Hulp van sponsoren en andere vormen van ondersteuning zijn van harte welkom.
Mail voor vragen of hulp naar: info@herbergpapilio.nl. Een gift is natuurlijk ook welkom:
IBAN/Rekeningnummer Rabobank NL91 RABO 0100 9137 25. Meer informatie is te vinden op:
www.herbergpapilio.nl
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VieCuri trots op medewerker Hay Verstegen!

n

Elk jaar bekronen de Golden Service Awards opmerkelijke prestaties in de schoonmaak. Dankzij
de opgave door zijn collega’s van de schoonmaakdienst werd Hay Verstegen genomineerd. Hij was
een van de vijf schoonmaaktoppers van Nederland die kans maakte op de titel van ‘Schoonmaker van
het jaar 2016’.
Voor Hay was de nominatie een
grote verrassing en het hele
proces tot en met het bijwonen
van de feestelijke finale in Sint
Oedenrode op 1 december een
geweldige ervaring. Dat hij
uiteindelijk de titel niet heeft
gekregen, maakt de ervaring
voor hem niet minder mooi.

“De nominatie op zich vind ik al
een hele eer”, laat hij na afloop
weten.
Een echte teamspeler
Hay is voorgedragen omdat hij in
2017 – na een dienstverband van
46 jaar – afscheid gaat nemen van
VieCuri. Zijn jarenlange ervaring

en kennis over het schoonmaken
in VieCuri deelt hij graag met zijn
collega’s. Hij is een echte teamspeler en het boegbeeld van de
schoonmaakdienst in VieCuri.
Hij heeft hart voor de zaak en
zal straks zeker gemist worden.
Kortom een prachtcollega!

Per 1 januari 2017

Nieuwe raad van bestuur voor VieCuri

n

Ankie van Rossum (52) en IJsbrand Schouten (47) vormen de nieuwe raad van bestuur van
VieCuri Medisch Centrum. Dit maakte de Raad van Toezicht op 1 november bekend. De
interim-bestuurders Dirk Jan Verbeek (voorzitter) en Daan Boot (lid) leggen hun functie volgens
afspraak per 1 januari 2017 neer.
Van Rossum, die op dit moment werkzaam als lid Raad van Bestuur
van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, wordt de
nieuwe voorzitter. Schouten, die momenteel als lid Raad van Bestuur
verbonden is aan care- en thuiszorginstelling Cicero Zorggroep in
Brunssum, krijgt als lid onder meer de financiële portefeuille onder
zijn hoede. In een volgende VIEtamine wordt de nieuwe Raad van
Bestuur voorgesteld.

Venlo kleurt VieCuri

n

Het is een bijzondere expositie van basisschoolleerlingen: Venlo Kleurt. Maar liefst 137 schoolklassen deden mee aan dit initiatief en schilderden een eigen Mondriaan. Alle werken werden
tentoongesteld in de Middenstraat van VieCuri Venlo.
Aan Venlo Kleurt werkten
35 scholen (137 schoolklassen)
uit de gemeenten Venlo en
Baarlo mee. De leerlingen
volgden op school een educatief
programma, waarbij zij leerden
over kunst en cultuur. Vooral
over het abstracte werk van Piet
Mondriaan. Als afsluiting van
dit programma maakten de
leerlingen klassikaal een
nieuwe Mondriaan voor deze
expositie.

met hun leraren en begeleiders
(3794 personen in totaal) de
grootste ‘levende’ Mondriaan ooit.
Veiling voor goed doel
Om het ziekenhuis op te fleuren,
kregen alle 137 schilderijen een

tijdelijke plek in VieCuri (van
20 november tot en met 7 januari).
Daarna worden ze geveild voor
een goed doel: de stichting ‘het
vergeten kind’.
Venlo Kleurt is een initiatief van
Art Center ‘De Raay’ uit Baarlo.

Druk

Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep
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Bladmanager/
advertentieverkoop:

Redactieadres

Copyright

Tekst

Drops Tekst, Ank van Lier
Daphne Doemges, Textworld
Afdeling Communicatie
& Marketing VieCuri

Uitgever

Marijcke Esselman
Communicatie & Marketing VieCuri

BC Uitgevers BV
Postbus 416
8600 AK Sneek
T 0515-429 429

Fotografie

Opmaak

Hans van der Beele

Na een externe inspectie door de Stichting Accessibility
is de website www.viecuri.nl in oktober beloond met het
Waarmerk drempelvrij.nl. Na een audit bleek dat de website
voldoet aan de zogenaamde Webrichtlijnen; een garantie dat
iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht welke beperking
iemand heeft. VieCuri is het eerste ziekenhuis in Nederland
dat voldoet aan de Drempelvrij-richtlijnen voor toegankelijke
websites.
Een toegankelijke website is
herkenbaar aan goed zichtbare
teksten, ook voor iemand die
kleurenblind is en geschikt voor
voorleesapparatuur voor
mensen met een visuele
beperking. Ook de filmpjes die
worden getoond moeten te
begrijpen zijn voor doven en
slechthorenden. Annette Theuws,
manager Communicatie &
Patiëntenvoorlichting VieCuri:
“Wij vinden het belangrijk dat
onze website voor iedereen
toegankelijk is, want iedereen
kan gebruik maken van zorg.
Deze gebruiksvriendelijkheid
was vanaf het begin het

uitgangspunt van onze nieuwe
website. We zijn trots dat we als
eerste ziekenhuis het waarmerk
hebben ontvangen.”
Vanaf de tekentafel
Begin dit jaar heeft VieCuri een
nieuwe website gelanceerd.
Internetmarketingbureau
Perplex ontwierp en bouwde
de website vanaf de tekentafel
volgens de Webrichtlijnen.
Daarnaast is de informatie
door VieCuri zo geschreven
en ingericht dat deze voor
een zo groot mogelijk
publiek te begrijpen en te
bekijken is.

Revalidatiegeneeskunde
VieCuri naar Adelante
Met ingang van 1 januari 2017 draagt VieCuri Medisch
Centrum haar afdeling Revalidatiegeneeskunde over aan
Adelante. Met deze overname komen beide partijen tegemoet aan
de toenemende vraag naar reguliere en topklinische revalidatiezorg in Limburg. De patiënt profiteert op die manier van de best
mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis.

Colofon

Eindredactie

n

n

‘Levende Mondriaan’
Venlo Kleurt werd op 5 oktober
feestelijk afgesloten in stadion
De Koel, met de opening van de
Kinderboekenweek 2016 door
Opa Verstappen (de opa van
Max). Aan het einde van de
ochtend maakten de leerlingen

VieCuri
afdeling Communicatie & Marketing
Postbus 1926
5900 BX Venlo
T 077-320 53 34
E communicatie@viecuri.nl

VieCuri website Drempelvrij!

Hannique de Jong

Barbara Verschoor, T 06 455 766 70

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Wilt u reageren?

Stuur uw reactie naar:
communicatie@viecuri.nl

Meer informatie:
www.viecuri.nl

Op 8 december werd tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle
betrokkenen de overname bezegeld met de handtekeningen van de
voorzitters van beide raden van bestuur, Jean-Paul Essers (Adelante)
en Dirk Jan Verbeek (VieCuri). Eerder dit najaar keurde de Nederlandse
Zorgautoriteit de overname van de afdeling revalidatiegeneeskunde
van VieCuri Medisch Centrum door Adelante al goed.
Het samenbrengen van de revalidatiezorg onder de Adelantevlag geeft
een extra impuls aan de kwaliteit van de revalidatiezorg in NoordLimburg. In de nieuwe situatie blijven alle huidige vormen van
revalidatiezorg in VieCuri behouden, zowel voor volwassenen als voor
kinderen. Daarnaast zijn er plannen om gezamenlijk de revalidatie
in de regio Noord-Limburg te versterken, door het aanbod van
nieuwe diensten zoals hersenletsel-expertise, complexe pijnrevalidatie
en arbeidsrevalidatie. Ook zijn er plannen om te werken aan de
versterking van de kinderrevalidatie met het onderwijs.
Medewerkers
De medewerkers van de afdeling Revalidatiegeneeskunde in VieCuri
behouden hun werk, maar vallen vanaf de overname onder
verantwoordelijkheid van Adelante. Hierbij gaat het om artsen, polimedewerkers, therapeuten en administratief medewerkers. VieCuri en
Adelante zijn ervan overtuigd dat deze krachtenbundeling de kwaliteit
van de revalidatiezorg in de regio Noord-Limburg enorm ten goede
komt.
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