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Het vak van
verpleegkundige is
volop in beweging

Meer zeggenschap en regie tilt verpleegkundige zorg naar hoger plan

Investeren in verpleegkundige 2.0
n

betekent dat steeds meer wordt
gevraagd van een verpleegkundige.”

De maatschappij verandert, en
daarmee ook de zorgvraag en de
eisen die worden gesteld aan de
verpleegkundige van vandaag. “We
worden met zijn allen bijvoorbeeld
steeds ouder. Bij ouderen is vaak
sprake van multiproblematiek;
zij hebben meerdere klachten en
chronische ziekten. Dit vergt een
andere zorgbenadering”, vertelt

Meer zeggenschap
Om de gevraagde ontwikkeling te
kunnen doormaken, stimuleert en
ondersteunt VieCuri haar verpleegkundigen op verschillende
manieren. De afgelopen jaren
werden diverse programma’s en
ontwikkeltrajecten in gang gezet,
gericht op het verder professionaliseren van de verpleegkundigen
binnen VieCuri. Ook krijgen ze
meer zeggenschap en regie over
hun eigen werk, de uitvoering
en de inhoud ervan. “Met het
programma Productive Ward
zorgen we er bijvoorbeeld voor

VieCuri investeert volop in de professionalisering van haar
verpleegkundigen, onder meer door hen meer regie te geven
over hun eigen werk. Het vak van verpleegkundige is namelijk volop
in beweging; er wordt steeds meer gevraagd van de hedendaagse
verpleegkundige én er zijn steeds meer ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. “Hoe beter de verpleegkundigen hun rol kunnen
vervullen, hoe beter de zorg voor onze patiënten.”
Nastasja Cornelissen, Chief Nurse
Officer bij VieCuri. “Daarnaast
zien we dat mensen steeds korter
in het ziekenhuis liggen, maar
wel met complexere klachten.
Anderzijds gaat de technologische
ontwikkeling door. Samengevat
wordt het palet aan zorgvragen
breder en groeit het aantal
mogelijke behandelingen. Dat

dat de werkwijze en alle randvoorwaarden optimaal zijn, zodat
verpleegkundigen hun vak zo goed
mogelijk kunnen uitoefenen”, legt
Natasja Cornelissen uit. Ook het
Shared Governance-gedachtengoed, waar VieCuri sterk op inzet
en mee vooroploopt, is erop
gericht om de verpleegkundigen
meer invloed te geven en hen een
optimale en professionele werkomgeving te bieden.
De genoemde initiatieven werpen
duidelijk hun vruchten af. “Voordat we startten met Productive
Ward stond de verpleegkundige
slechts achttien procent van de
 Lees verder op pagina 10

Voordelen
patiëntenportaal
MijnVieCuri: ‘Chatten’
met de dokter, kortere
lijnen en meer regie
voor de patiënt
dr. Suzanne Verleisdonk,
dermatoloog
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Nieuwe heup of knie?

Individuele begeleiding vóór en na de operatie
n

Hoe fitter iemand aan de vooravond van een operatie voor een
nieuwe heup of knie is, hoe beter dat is voor het herstel. En hoe
sneller iemand na deze operatie weer op de been is, hoe beter ook dat
is voor het herstel. Daarom biedt VieCuri inmiddels Loop op Maat:
individuele begeleiding vóór en na de operatie. Loop op maat vervangt
onze eerdere programma’s Loop 4 en Loop fit. Reden hiervoor is dat
nu op beide locaties hetzelfde programma wordt aangeboden.
Na een operatie zo snel mogelijk
weer op de been komen, daar
heeft iedereen baat bij. Medisch
gezien is het belangrijk om na een
nieuwe heup of knie het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten.
Orthopeed Jeroen Nieuwenhuis:
“Zo verkort je het risico op ziekenhuisinfecties. En we merken dat
als mensen lang in het ziekenhuis
blijven, ze veel meer in bed liggen
dan als ze thuis zijn. Thuis zullen
ze toch die trap op moeten, of
lopen ze even de tuin in. Snel
weer in beweging komen, draagt
bij aan een beter herstel.”
Individuele benadering
Om mensen beter voor te bereiden
op een heup- of knieoperatie en om
ervoor te zorgen dat ze lichamelijk
in een zo goed mogelijke conditie
zijn, biedt VieCuri Loop op Maat
aan. Fysiotherapeut van VieCuri,
Vitaal in Beweging, Maarten Toll:
“Het is een individuele benadering,
waarbij we mensen beter voorbereiden op wat er gaat komen.
Want niet iedereen heeft dezelfde
behoeften: de een heeft meer
therapie nodig dan de ander. We
zien een enorme variatie in de
conditie die mensen voorafgaand
aan een heup- of knieoperatie
hebben, omdat we te maken
krijgen met gezonde vijftigers,
maar ook met mensen van boven
de tachtig met diverse kwalen.”
Wie komt in aanmerking?
Wie uiteindelijk Loop op Maat kan
volgen is afhankelijk van de risicoinschatting. “We kijken daarbij
naar zaken als leeftijd, het BMI –
heeft iemand fors overgewicht of
niet – en geslacht.” In de praktijk
komen vooral kwetsbare ouderen,
die vaak meerdere fysieke
problemen hebben, in aanmerking

voor de pre-operatieve training.
Orthopeed Nieuwenhuis: “Er
is een groep patiënten die een
onverwacht lange opnameduur
nodig heeft, ook na standaard
operaties als een nieuwe heup
of knie. We hebben gemerkt dat
als we deze mensen vooraf beter
begeleiden en voorlichten, de
hersteltijd wordt verkort.” De
kracht bij Loop op Maat zit in het
feit dat patiënten liefst de dag van
operatie al worden gemobiliseerd.
Het sneller in beweging komen,
zorgt voor een sneller en soepeler
herstel. De individuele vaardigheden en vorderingen van de
patiënt zijn leidend voor ontslag.
Dit wordt van dag tot dag bekeken
en leidt in de meeste gevallen
tot een substantieel kortere
opnameduur.
Gemotiveerde patiënten
De pre-operatieve training van
Loop op Maat houdt in dat mensen
drie tot zes weken voor de operatie
onder van de fysiotherapeut
trainen. Maarten Toll: “Doel is om
in een zo goed mogelijke conditie
te komen. We werken niet alleen
aan het algemeen uithoudingsvermogen, maar bijvoorbeeld ook
aan de spierkracht. En we raden
mensen aan om ook thuis te
trainen. We richten ons daarnaast
op vaardigheden die ze na de
operatie thuis nodig hebben, zoals
in en uit bed stappen, met krukken
lopen en traplopen.” Volgens de
fysiotherapeut zijn de patiënten
erg gemotiveerd om deel te nemen.
“Ze kiezen er immers zelf voor om
deze training te volgen. Het is
hartstikke leuk om met deze mensen
te werken; je ziet ze in een betere
conditie komen. En we merken dat
ze dan ook écht sneller herstellen,
dus dat het zeker effect heeft.”

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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‘’s Ochtends geopereerd en dezelfde middag
liep ik alweer door de gang’

n

Annelies Thimister (72 jaar), heeft onlangs een dubbele
heupoperatie ondergaan. Ondanks dat een dubbele heupoperatie toch zeker wel uitzonderlijk te noemen is, is ze na twee
weken alweer heel goed op de been.
Annelies Thimister vertelt: “Ik
had al een tijd lang last. Ik had
zoveel pijn aan mijn heupen,
dat ik ’s nachts niet meer kon
slapen. De medicijnen om de
pijn te verlichten hielpen niet
meer. Vanwege de mantelzorg
voor mijn partner, die tijdens
mijn revalidatieproces niet
thuis zou kunnen wonen, heeft
de orthopedisch chirurg ervoor
gekozen om in één operatie mijn
beide heupen te vervangen.
Voorafgaand aan de operatie heb

ik een paar keer in het ziekenhuis
bij de afdeling Fysiotherapie
geoefend ter voorbereiding op
de operatie en het krukkenlopen.
Ook kreeg ik oefeningen die ik
thuis kon doen. Ik was gelukkig
al in een goede conditie omdat ik
dagelijks een uur fiets, buiten of in
huis op de hometrainer.”
Tevreden over herstel
“De operatie is me ontzettend
meegevallen. Ik kreeg goede
medicatie om pijn te voorkomen

en ik heb dan ook geen pijn
gehad. De fysiotherapeut
startte direct na de operatie de
revalidatie. Ik ben ‘s ochtends
geopereerd en dezelfde middag
liep ik alweer door de gang.
Sinds ik thuis ben, oefen ik met
de fysiotherapeut om mijn
heupen en benen zo goed
mogelijk aan te laten sterken
en trainen we de dagelijkse
dingen in en om het huis, zoals
in en uit bed stappen, traplopen
en fietsen. Al ben ik nog niet de
oude, ik ben enorm te tevreden
over de snelheid van mijn herstel.
Ik wil dan ook mijn enorme dank
uitspreken voor de ontzettend
goede zorg van dokter Kaarsenmaker en zijn team.”

Alle informatie overzichtelijk gebundeld

Colofon

Fotografie

Mevrouw Thimister oefent thuis onder begeleiding van fysiotherapeut Rafael Alonso Drenth

Bladmanager/
advertentieverkoop

Digitaal inzicht in persoonlijk
zorgpad dankzij MediMapp

n

Als eerste ziekenhuis in Nederland ging VieCuri eind januari
van start met MediMapp voor patiënten met darmkanker.
Dit is een innovatieve manier waarmee patiënten met complexe
aandoeningen individuele begeleiding op maat wordt geboden.
Ze kunnen thuis inloggen en hun persoonlijke zorgpad inzien.

Casemanager voor darmkankerpatiënten
Wilma Klerken

Barbara Verschoor, T 06 455 766 70

Copyright
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

“MediMapp kun je zien als een zorgpad met haltes: achter elke halte zit informatie. De haltes zijn de data
waarop iets gebeurt, bijvoorbeeld een afspraak op de poli, een onderzoek of de operatie. Er staat bij met wie
de afspraak is, wie het behandelteam is, waar in het ziekenhuis de patiënt zich moet melden en wat het doel
van de afspraak is. Ook wordt vermeld of mensen nuchter moeten zijn voor de afspraak, bijvoorbeeld als er
contrastvloeistof wordt ingespoten.”
Meer overzicht
Aan het woord is Wilma Klerken; zij is casemanager voor darmkankerpatiënten en begeleidt hen bij het
behandeltraject. Zij vindt MediMapp erg overzichtelijk. “Mensen kunnen stap voor stap alle informatie over
hun behandeling inzien. Ook kunnen ze het systeem gebruiken als agenda. Handig, want als je de diagnose
dikke-darm-kanker krijgt, komt er heel veel informatie op je af terwijl de diagnose al heel veel spanningen
en vragen met zich meebrengt.”
De patiënt kan in MediMapp vanuit thuis beveiligd inloggen en de inloggegevens desgewenst aan familie
geven. “Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen eenvoudig meekijken wat er op het programma staat. Het streven
is om in de toekomst ook de uitslag in het systeem te zetten. Patiënten krijgen door MediMapp de juiste
informatie op het juiste moment. Hierdoor komen ze ook beter voorbereid naar een afspraak.”
MediMapp is nog geen vervanger voor de afspraken op papier: voorlopig krijgen patiënten alle informatie
digitaal en per post. Het streven is dat andere oncologiepatiënten, bijvoorbeeld voor borst-, prostaat- en
longkanker, straks ook gebruik kunnen maken van MediMapp. MediMapp is ook als app beschikbaar.
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In gesprek met de nieuwe raad van bestuur:

‘Ook op de lange termijn de beste ziekenhuiszorg voor
onze patiënten in onze regio’
de regio Nijmegen, Tilburg als
Utrecht. Venlo is voor haar niet
onbekend: “Mijn schoonfamilie
komt hier vandaan. Daarom is
Venlo voor mij vertrouwd.”
Schouten komt oorspronkelijk
uit de Randstad, maar verhuisde
voor zijn vorige functie naar
Zuid-Limburg. “Onze thuisbasis is
nu Stramproy: een mooie uitvalsbasis voor de toekomst”, vertelt
Schouten. “Omdat ik al jaren in
Limburg woon, voel ik me wel
geïntegreerd in de cultuur hier.”
Wat is de eerste indruk
van VieCuri?
“Wij zijn ontzettend warm
ontvangen”, vertelt Schouten. “Ik
voel dat dit een organisatie is waar
ik graag werk en waar ik heel erg
trots op ga worden.” Van Rossum
vult aan: “Mijn eerste indruk is dat
VieCuri een ziekenhuis is waar
mensen graag werken en waarmee
ze zich verbonden voelen. Collega’s
zijn loyaal aan de organisatie. Ik
vind het een hartelijk ziekenhuis
ook in de omgang met patiënten.”

n

Op 1 januari van dit jaar zijn Ankie van Rossum (voorzitter) en
IJsbrand Schouten (lid) gezamenlijk gestart als nieuwe Raad
van Bestuur (RvB) van VieCuri Medisch Centrum. Wie zijn zij, wat
zijn hun eerste indrukken van VieCuri en wat gaan onze patiënten
merken van een nieuw bestuur?

Ankie van Rossum is afkomstig
uit de ziekenhuiswereld. Zij
maakte als lid van de RvB van
het St. Antonius Ziekenhuis
Utrecht/Nieuwegein de overstap
naar de functie van voorzitter
RvB van VieCuri. IJsbrand

Schouten was als lid RvB
verbonden aan de Cicero
Zorggroep in Brunssum toen
hij werd gevraagd om naar
VieCuri te komen.
Van Rossum woont in de regio
Nijmegen en werkte zowel in

Hoe zien jullie de ontwikkelingen
in VieCuri in de (nabije)
toekomst?
“Wij willen nu maar ook in de
toekomst de beste ziekenhuiszorg voor onze patiënten in deze
regio aanbieden. Dat betekent
niet alleen dat we in het heden
goede ziekenhuiszorg aanbieden
maar dat we ook onze ambitie als
topklinisch opleidingsziekenhuis
waarmaken en dus investeren in
innovatie, opleiding en onderzoek.
Je ziet landelijk de trend van

concentratie van complexe ziekenhuiszorg steeds verder doorzetten,
die trend kun je niet negeren.
Daarnaast zien we een spreiding
van chronische zorg. Ik vind dat
we als VieCuri keuzes moeten
durven maken. Dat betekent dat
we sommige vormen van zorg
uitstekend zelf kunnen blijven
doen, maar andere vormen van
zorg alleen in samenwerking
met anderen. Dat gebeurt nu
natuurlijk ook al. Op deze manier
kunnen we een aantal vormen
van hoog-complexe zorg voor
onze patiënten in deze regio
behouden en uitbouwen.”
“Financieel gezond blijven is ook
een belangrijk thema”, zegt
Schouten. “Dat betekent dat we
grote dossiers, zoals de nieuwbouw
in Venray en de samenwerking
met het Laurentius Ziekenhuis
Roermond, verstandig moeten
aanpakken. Ook op het gebied
van ICT is er in de zorg nog het
nodige te doen. Als je ziet welke rol
digitalisering in de zorg speelt en
hoe ICT de zorg ook in de nabije
toekomst gaat ondersteunen,
zullen we hier goed op moeten
inspelen. Verder is het verstevigen
en aanhalen van de relaties met
alle ketenpartners, zoals huisartsencoöperatie Cohesie, zorgverzekeraars, Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg (VVT) en
gemeenten een essentieel thema.
Ketenintegratie zie ik als hét
thema in de toekomst. Wij zijn
als ziekenhuis een belangrijke
netwerkpartner. Daarbij zijn we
een schakel tussen de huisarts
en de VVT.”

Wat merken patiënten ervan
dat VieCuri een nieuwe
Raad van Bestuur heeft?
“De patiënten gaan merken
dat de zorg minimaal op
hetzelfde hoge niveau blijft”,
zegt Schouten resoluut.
“Daarom moeten we als ziekenhuis blijven door-ontwikkelen.
Immers, zonder verandering is er
achteruitgang. Dat betekent dat
we ons moeten richten
op opleiden, ontwikkelen en
de introductie van nieuwe
producten en technieken. Ons
doel blijft dat de patiënt voor
de beste zorg in de regio kan
blijven.”
Van Rossum: “Los van het
handhaven van een hoge
kwaliteit van zorg, is ook het
gevoel waarmee we voor onze
patiënten zorgen van groot
belang. Ik hoop dat de patiënt
en zijn huisarts het gevoel heeft
altijd bij ons terecht te kunnen.
Als je iets mankeert, zit je in
grote onzekerheid en ben je
overgeleverd aan het systeem,
aan artsen, verpleegkundigen.
Dat brengt voor iedereen in
onze ziekenhuisorganisatie een
grote verantwoordelijkheid met
zich mee. Mijn streven is dat
we oog hebben en houden voor
die kwetsbare positie. Dat je
aandacht hebt voor je patiënten,
attent voor hen bent en
betrokken bij wie zij zijn en wat
zij willen. Als je dat doet vanuit
je professionele expertise,
komen hart en hoofd samen. Ik
gun onze patiënten dat we met
hoofd en hart voor hen zorgen”.

Betere communicatie is sleutel naar betere zorg

Begrip leidt tot betere zorg kwetsbare patiënten
n

Communicatie is van essentieel belang voor een goede zorgverlening. Maar hoe ga je om met
mensen met een verstandelijke beperking, die vaak communiceren op een andere manier dan
wij gewend zijn? VieCuri nam de benadering en behandeling van deze doelgroep de afgelopen jaren
kritisch onder de loep. Door samenwerking met zorginstelling Daelzicht zijn inmiddels belangrijke
stappen gezet.
Kwetsbare patiënten zijn
mensen die met de gebruikelijke
communicatie en zorgverlening
geen optimale zorg krijgen.
“Het gaat dan om mensen met
een verstandelijke beperking,
uiteenlopend in leeftijd, maar
ook in cognitief en emotioneel
vermogen en de mate waarin zij
ondersteuning nodig hebben”,
vertelt An Kleijnen, projectmedewerker bij Daelzicht. Deze
organisatie, die actief is in heel

Limburg, ondersteunt mensen
met een verstandelijke beperking.
Een probleem is volgens Kleijnen
dat mensen met een verstandelijke
beperking niet altijd, op een
manier die voor ons begrijpelijk is,
kunnen uitleggen wat ze hebben
en voelen. “Daarbij is vaak sprake
van bijkomende problemen, zoals
autisme. Een simpel voorbeeld
is een bezoek van een cliënt met
autisme aan een kaakchirurg. Als
de kaakchirurg dan vraagt om de
mond open te doen om te zien
wat er aan de hand is, kan dat bij
de cliënt stress opleveren. Hij kan
dan namelijk denken: ik heb toch
niets aan mijn hand?”
Kritische blik
Een en ander maakte het voor
artsen en verpleegkundigen vaak
lastig om conclusies te trekken
en diagnoses te stellen. Marc
Hermans, internist/nefroloog bij
VieCuri, ervoer dit aan den lijve.
“Wij wisten vaak niet wat normaal
en afwijkend is bij deze patiënten.
Dit deed ons beseffen dat we de
kennis van Daelzicht en naaste
familieleden nodig hadden. Zij
weten immers als geen ander hoe

we het beste met een bepaalde
persoon kunnen omgaan en wat
hij of zij als prettig ervaart. Dit
alles heeft er enkele jaren geleden
toe geleid dat we kritischer zijn
gaan kijken naar hoe we de zorg
voor deze groep kwetsbare
patiënten konden verbeteren.”
E-learning
Om meer inzicht te krijgen in de
doelgroep, zocht VieCuri contact
met Daelzicht. Daarop werd eerst
een symposium georganiseerd,
waarbij professionals van Daelzicht informatie deelden met
artsen en verpleegkundigen van
VieCuri. Naar aanleiding hiervan
benoemde VieCuri enkele actiepunten. Zo worden naasten en
professionals van Daelzicht sindsdien nauw betrokken bij de zorgverlening in het ziekenhuis.
Daarnaast werd een E-learningmodule ontwikkeld, die drie
maanden geleden werd gelanceerd.
Deze E-learning geeft zorgverleners binnen VieCuri tips en
advies over hoe ze het beste met
mensen met een verstandelijke
beperking kunnen omgaan en
met welke factoren ze rekening

moeten houden. “De E-learningmodule laat artsen inzien dat
kwetsbare patiënten een andere
doelgroep zijn en een andere
behandeling nodig hebben. Dat is
het belangrijkst”, vertelt Hermans.
Samenwerking
Een ziekenhuisbezoek is voor de
meeste mensen een spannende
situatie. Voor mensen met een
verstandelijke beperking geldt
dat des te meer. Het is dan ook

belangrijk dat dit soepel verloopt.
VieCuri en Daelzicht zijn er beiden
van overtuigd dat de ontstane
samenwerking winst oplevert
op dit vlak. Kleijnen: “Wij delen
vanuit Daelzicht onze kennis
over mensen met een beperking;
bij VieCuri wordt deze kennis
gebruikt en ingezet. Dat is niet
alleen prettiger voor de patiënten
zelf, maar ook voor de artsen.
Er is veel te winnen met de juiste
benadering!”
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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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Ruimere beschikbaarheid dankzij capaciteitsuitbreiding

Altijd welkom in het Geboortecentrum Noord-Limburg

n

In juni 2015 werd het Geboortecentrum Noord-Limburg
geopend, met prachtige kraam- en couveusesuites. Sindsdien
is het aantal bevallingen dat hier plaatsvindt fors gegroeid. Daarom
wordt het Geboortecentrum momenteel verbouwd en komen er
begin april meer suites. “Ouders die ervoor kiezen om te bevallen
in het Geboortecentrum, kunnen hierdoor beter terecht.”
Het aantal bevallingen in het
Geboortecentrum Noord-Limburg
– een unieke samenwerking
tussen kraamzorgorganisaties,
eerstelijns verloskundigen en
VieCuri – groeide sinds juni 2015
flink; zowel bij de eerste- als bij de
tweedelijns bevallingen. “Bij een
eerstelijns bevalling bevalt een
zwangere in het Geboortecentrum
onder begeleiding van haar eigen
verloskundige, bij een tweedelijns
bevalling gebeurt dit onder
verantwoordelijkheid van de
gynaecoloog”, legt Willem Govers,
manager van het Geboortecentrum, uit. “De groei van het
aantal bevallingen komt uit alle
delen van de regio, zoals BeeselReuver, Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Venray.”
Hoge patiënttevredenheid
Volgens Govers spreekt onder
meer de visie van ‘Family Centered
Care’ veel aanstaande ouders
aan. “We geven ouders en hun
pasgeboren kind een zo goed
mogelijke start door het gezin

centraal te zetten. Op die manier
komen we zoveel mogelijk
tegemoet aan de wensen en
behoeften van onze patiënten,
ouders en partners. We bieden
ouders samen met hun pasgeboren kind in een huiselijke
kraamsuite veel privacy. En ook
bij pasgeboren kinderen op de
afdeling Neonatologie/couveusesuites kan de moeder in principe
altijd bij haar kind blijven.
Daarnaast kan de partner blijven
slapen en waar mogelijk helpen
bij de verzorging.”
Behalve een toename van het
aantal bevallingen, laat ook de
score van de patiënttevredenheid
een stijging zien. Dat blijkt onder
meer uit de landelijke Consumer
Quality Index, waarmee jaarlijks
wordt gemeten hoe patiënten en
ouders de kwaliteit van de zorg
beoordelen. “In het eerste kwartaal
van 2015 scoorde onze kraamafdeling nog een 7,9, afgelopen jaar
was dat een 8,6. Ook de patiënttevredenheid op de afdeling
Neonatologie/couveuse-suites

nam toe, van een 7,8 naar een 8,9.
Patiënten waarderen onder meer
de ontvangst op de afdeling beter,
net als de mogelijkheid eigen
inbreng te hebben in het zorgproces. Daarnaast scoren de suites,
het verblijf op de afdeling en de
gastvrijheidsbeleving hoger dan
het landelijk gemiddelde.
Capaciteitsuitbreiding
Het succes van het nieuwe
Geboortecentrum kende ook een
keerzijde. Door de groei van het
aantal bevallingen moest helaas
op diverse momenten een
opnamestop worden afgekondigd.
“Dat is natuurlijk het laatste dat
we willen. Aanstaande ouders die
kiezen voor het Geboortecentrum
Noord-Limburg moeten hier te
allen tijde terecht kunnen”, zegt
Govers. “Om voldoende opnamecapaciteit te kunnen garanderen,
worden daarom begin april
nieuwe suites geopend (zie artikel
elders op deze pagina). Ook
hebben we al extra verpleegkundigen aangenomen. Hierdoor
zijn we in staat een verdere
toename van de zorgvraag en
verdere groei van het aantal
bevallingen op te vangen.’’
Kwaliteit van zorg
Ook op andere fronten staat het
Geboortecentrum niet stil. “We

Door gebruik lachgas in Geboortecentrum

Pijnstilling ook mogelijk bij bevalling door
eerstelijns verloskundige

n

Wie in het Geboortecentrum Noord-Limburg bevalt onder begeleiding van de eigen eerstelijns
verloskundige, kan gebruikmaken van lachgas indien pijnstilling gewenst is. Lachgas is een middel
dat volkomen veilig is voor moeder en kind. De eerstelijns verloskundigen in het Geboortecentrum
mogen als enigen in Noord-Limburg gebruik maken van deze mogelijkheid.

Eerstelijnsverloskundigen Judith Schrouff (l) en
Jenny Derkx in gesprek over de techniek van
de toediening van lachgas.

eerste lijn te houden. De vrouw
blijft dezelfde zorgverleners
houden, van de eerste weeën tot
het moment van de geboorte.
Voorheen moesten vrouwen voor
alle vormen van pijnbestrijding
tijdens de bevalling worden
verwezen naar het ziekenhuis. Op
dat moment is de verloskundige
niet meer verantwoordelijk
voor de bevalling en krijgt de
bevallende vrouw een nieuw
gezicht voor zich. Dat vindt niet
iedereen prettig, zeker tijdens
de bevalling als de coaching van
de verloskundige misschien wel
het meest nodig is.”

Lachgas, oftewel Relivopan bestaat
voor vijftig procent uit lachgas en
voor vijftig procent uit zuurstof.
Aan het gebruik van lachgas
worden bepaalde eisen gesteld.
Zo zijn een gedegen gebruikerstraining en een goede luchtafzuiging essentieel. Eerstelijns
verloskundige Judith Schrouff van
Verloskundigenpraktijk VenloBlerick: “Dat wij lachgas mogen
gebruiken in het Geboortecentrum is voor ons een hele
mooie kans om de patiënt in de

Comfortabeler
Er moest voorheen een hartfilmpje
gemaakt worden voordat de
medicinale pijnstilling kon worden
gegeven in het ziekenhuis. “Na
een aantal basiscontroles kan het
nu zonder dat hartfilmpje: dat
betekent tijdswinst, wat heel
prettig is. Als mensen in het eerste
deel van de bevalling om pijnstilling vragen, wordt dat meestal
een ruggenprik. Lachgas is daar
niet voor geschikt: dat is juist een
heel mooie manier om op eigen

kracht de laatste centimeters
ontsluiting wat comfortabeler te
maken. Lachgas neemt de top van
de pijn weg en brengt de vrouw in
een licht euforische stemming.”
Schrouff geeft aan dat een groot
deel van de vrouwen overigens
bevalt zonder pijnstilling.
Geen infuus
“Het moment van toedienen gaat
altijd in overleg met ons, want
het hangt ook af van de mate
van ontsluiting. We hopen dat
patiënten door lachgas meer
ontspannen raken en daardoor
beter gaan ontsluiten.” Lachgas
wordt toegediend via een
inhalatiemasker. De vrouw ademt
in net voor een wee en een halve
minuut later werkt het middel
optimaal. Bij de uitademing wordt
het gas afgezogen. De verloskundige: “Het voordeel van lachgas is dat er geen infuus hoeft
worden aangelegd. Het gas heeft
echter wel als nadeel dat het
bijwerkingen kan geven als
misselijkheid of braken. Er zijn
echter geen negatieve gevolgen
voor moeder en kind: dat is het
belangrijkste!”

Tijdens de verbouwing gaat onze zorg gewoon door!

n

Om in te spelen op de groei van het aantal bevallingen, worden in het Geboortecentrum NoordLimburg nieuwe extra suites gebouwd. Door een slimme herinrichting van ruimtes, kan dat
binnen het bestaande gebouw worden gerealiseerd.
Bouwen, terwijl de zorg gewoon moet doorgaan, vraagt goed overleg tussen bouwers en zorgpersoneel.
Om kleine Fleur ongestoord door te laten slapen, werden voorzorgsmaatregelen getroffen tijdens
het boren: piepkleine oordopjes moesten ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervond van al
het bouwlawaai.

blijven bijvoorbeeld inzetten op
het verbeteren van onze gastvrijheid; we willen graag dat iedereen
zich welkom voelt. Daarnaast
is onlangs een nieuw voedingsconcept geïntroduceerd.
Patiënten hebben nu meer keuze
in wat en wanneer ze willen eten.”
Een belangrijke vooruitgang op
het zorgvlak is de toepassing van
de ‘gentle cesarean’, ofwel de
‘vriendelijke keizersnede’.
“Ondanks de operatieve ingreep
lijkt een dergelijke keizersnede
zoveel mogelijk op een natuurlijke
geboorte. Zo ziet de moeder
haar kind geboren worden”,
legt Govers uit. “Verder gaan

we door met investeren in het
specialistisch opleiden van
onze verpleegkundigen, maar
ook in de samenwerking met
de eerstelijnsverloskundigen en
de kraamzorginstellingen om
gezamenlijk te komen tot een
nog betere integrale geboortezorg (zie artikel hieronder). Ook
het aanbieden van pijnstilling
met behulp van lachgas door
de eerstelijnsverloskundigen
in het Geboortecentrum is in
dit verband een belangrijke
ontwikkeling. Kortom, we
zetten volop in op het verder
verbeteren van de kwaliteit van
zorg, ook voor de toekomst.”

Het Geboortecentrum Noord-Limburg organiseert iedere
maand een voorlichtingsavond voor aanstaande ouders.
Meer informatie – en gelegenheid tot aanmelden – vindt u op
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl

Visie/missie-traject integrale geboortezorg

Het begin is samen gemaakt!

n

Alle betrokken professionals in de geboortezorg in de
regio Noord-Limburg hebben op Valentijnsdag gevierd dat
het visie/missie document Integrale Geboortezorg door alle
betrokken partijen is ondertekend.
Dit document is gezamenlijk opgesteld en voorzien van alle
handtekeningen van de eerstelijns verloskundigen(praktijken),
kraamzorgorganisaties, kinderartsen en gynaecologen. Daarmee
hebben de betrokken zorgprofessionals bevestigd dat zij staan
voor de missie: ‘De beste, veilige geboortezorg verlenen aan
moeder en haar (ongeboren) kind, binnen de context van haar
gezinssysteem (Family Centered Care)’.
Met het ondertekenen van dit document hebben de zorgprofessionals de start gemaakt voor een nóg verdergaande
samenwerking om de zwangere de zorg als één geheel te laten
ervaren, zonder de schotten tussen de eerste en tweede lijn.
Daarnaast zullen zij samen blijven werken aan initiatieven om
de integrale geboortezorg te blijven verbeteren.

De bouw schiet intussen al flink op. Op 3 april werden de nieuwe
suites opgeleverd en is een betere beschikbaarheid van het verblijf in
de mooie kraam- en couveusesuites gegarandeerd.

6

Met MijnVieCuri
heeft u de regie
steeds meer in
eigen hand.
Folders en vragenlijsten

Persoonlijke gegevens

Brieven en uitslagen

U kunt uw persoonlijke gegevens
controleren en zelf uw mobiele
nummer, e-mailadres en
apotheek wijzigen.

Uitslagen van onderzoeken staan
twee weken na het onderzoek
in uw eigen patiëntenportaal.
De specialist kan de uitslag
hierdoor eerst met u bespreken.
Ook vindt u hier de (huisarts)
brieven en een overzicht van
uw medicatie.

Met de speciaal voor u geselecteerde folders heeft u de
informatie over uw aandoening
of behandeling altijd bij de hand.
U kunt de informatie rustig lezen
op een moment dat het u uitkomt.
In MijnVieCuri staan ook vragenlijsten voor u klaar. Zo kunt u
zich goed voorbereiden op uw
bezoek aan uw specialist.

Afspraken
In de agenda van het portaal
kunt u een vervolgafspraak
maken en vindt u een overzicht
van alle afspraken die u in
VieCuri heeft. Ook geplande
opnamen en operaties zijn
hier terug te vinden.

Mijn aantekeningen
U kunt zelf aantekeningen maken,
bijvoorbeeld als geheugensteuntje
voor een volgend bezoek aan de
specialist of de verpleegkundige.
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Altijd en overal op
een veilige manier
toegang tot uw
medisch dossier
Dermatologie biedt mogelijkheid voor e-consult

Met MijnVieCuri
heeft u de regie
steeds meer
in eigen hand

‘Chatten’ met de dokter: kortere lijnen en
meer regie voor patiënt
n

Vragen stellen aan de arts of verpleegkundige via uw tablet of computer én op het moment dat het
u uitkomt. Die mogelijkheid biedt de afdeling Dermatologie sinds kort. Het contact met de patiënt
wordt hierbij onderhouden via e-consult, een soort chatfunctie in het patiëntenportaal MijnVieCuri.
“De meerwaarde ligt in kortere lijnen, minder polibezoeken én meer regie voor de patiënt.”

Dermatoloog Suzanne Verleisdonk

Hoewel persoonlijk contact een
belangrijke pijler is en blijft onder
de patiëntenzorg, probeert VieCuri
ook gebruik te maken van de
mogelijkheden die de digitalisering
biedt. Zo werd eind 2016 het
patiëntenportaal MijnVieCuri
gelanceerd. Via dit persoonlijke
digitale portaal hebben patiënten
altijd en overal op een veilige
manier toegang tot hun medisch
dossiers. Ook kunnen ze zelf
persoonlijke gegevens bekijken
en wijzigen, vervolgafspraken
plannen en uitslagen van onderzoeken inzien. MijnVieCuri biedt
daarnaast de mogelijkheid voor
e-consulten, waarbij patiënten
als het ware kunnen chatten met
zorgverleners.
Antwoord binnen 48 uur
Patiënten van de afdeling Dermatologie kunnen sinds begin dit jaar
gebruikmaken van deze e-consult-

functie. Dermatoloog Suzanne
Verleisdonk legt uit waarom. “Onze
afdeling leent zich uitstekend
voor een dergelijke vorm van artspatiëntcontact. Er is namelijk
vaak sprake van chronische huidziekten, waarbij patiënten de
behandeling – die meestal bestaat
uit bepaalde zalven – dikwijls
thuis uitvoeren. Veel patiënten
lopen echter nog met vragen,
bijvoorbeeld over hoe vaak ze
moeten zalven, welke zalven ze
waar kunnen gebruiken, of ze al
kunnen beginnen met afbouwen
of niet, et cetera. Deze vragen
kunnen ze nu stellen via de
e-consultfunctie van MijnVieCuri.
Maar natuurlijk mogen ook alle
andersoortige vragen worden
gesteld, bijvoorbeeld over
uitslagen of doktersbezoeken. Wij
antwoorden dan binnen 48 uur.
E-consult is bedoeld voor vragen
die geen haast hebben. Is er wel
spoed bij, dan kunnen patiënten
op andere manieren contact
zoeken.”
Meer zekerheid en regie
Verleisdonk ziet meerdere
voordelen in deze nieuwe vorm
van arts-patiëntcontact. Zo
kunnen patiënten en artsen zelf
het moment kiezen om een vraag
te stellen c.q. te beantwoorden.
“Daarnaast kunnen ook mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers
eenvoudig vragen stellen via
e-consult. Deze vorm van contact
zorgt voor extra korte lijnen en

Patiëntenportaal MijnVieCuri is
bereikbaar via een computer of tablet
met internet. U kunt ook rechtstreeks
inloggen op www.mijnviecuri.nl

meer persoonlijk contact met
de patiënt. Ook bieden de
e-consulten kansen om de
behandeling nog beter af te
stemmen op de specifieke patiënt
en het aantal polibezoeken terug
te brengen. En heel belangrijk:
we geven patiënten op deze
manier meer zekerheid en eigen
regie over hun behandeling. In de
toekomst worden de e-consulten
wellicht ook nog uitgebreid met
beeld. Dit kan vooral bij huidziekten een duidelijke toegevoegde
waarde hebben.”
Herhalingsrecepten
Ook de andere mogelijkheden
van MijnVieCuri hebben volgens
Verleisdonk een meerwaarde voor
de patiënt. “Heel fijn is bijvoorbeeld dat mensen hun dossier en
uitslagen thuis nog eens rustig
kunnen inzien. Soms hebben
patiënten niet alles begrepen
of onthouden wat de arts heeft
verteld. Nu kunnen ze, eventueel
samen met familie, alles nog eens
rustig nalezen. En zijn er dan nog
vragen, dan kunnen die ook via
e-consult worden gesteld.”
De vakgroep Dermatologie wil
patiënten binnenkort ook de
gelegenheid bieden om via
MijnVieCuri, en dus zonder
tussenkomst van een huisarts, een
herhalingsrecept te verkrijgen.
“Door dit, in overleg met de
apotheek, te regelen, kunnen
zowel patiënten als zorgverleners
veel tijd en geld besparen.”

Hoe werkt MijnVieCuri?
• Om in te kunnen loggen op het patiëntenportaal is een
computer of tablet met een internetverbing nodig.
•

Inloggen kan via de VieCuri-website 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.

Inloggen als gemachtigde
Wilt u inloggen op het portaal van uw kind, uw naaste
of de patiënt die u wettelijk vertegenwoordigt? Dan vraagt
u hiervoor een machtiging aan met een machtigingsformulier.
Het machtigingsformulier is verkrijgbaar bij de informatiebalie in de centrale hal op de locaties Venlo en Venray.
Het is ook te downloaden via www.viecuri.nl.
Het ingevulde formulier geeft u af bij de centrale balie.
Vergeet u niet uw legitimatiebewijs en dat van degene die
u machtigt mee te nemen?
U ontvangt binnen twee weken een bericht.

MijnVieCuri

DigiD

Contact

Uitleg over MijnVieCuri en

Heeft u nog geen DigiD of een

Neemt u voor vragen gerust

veelgestelde vragen en

DigiD zonder SMS-controle?

contact op met onze

antwoorden vindt u op

Dan kunt u die eenvoudig

helpdesk: (077) 320 55 44

www.viecuri.nl

aanvragen via www.digid.nl

ma t/m vrij: 9.00 tot 17.00 uur
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VieCuri Matinee op
zondag 7 mei
n

De voorbereidingen voor het volgende VieCuri Matinee zijn
al in volle gang. Noteer alvast de datum van zondag 7 mei in
uw agenda!
Tijdens het Matinee laat VieCuri
inwoners uit de regio 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.

Noteer
de datum
van 7 mei
alvast in uw
agenda!

Matinee is intussen toe aan de
tiende editie. Met eerdere
thema’s als ‘voeding en gezondheid’, ‘een leven lang screenen’,
‘Het brein’ en ‘Kwaliteit kent
geen leeftijd’ zijn inspirerende
en leerzame middagen neergezet.
Dat wordt de komende bijeenkomst niet anders. Als thema
is gekozen voor ‘Spoed’. Naast
bijdragen vanuit VieCuri
zullen ook de huisartsen en
de ambulancedienst acte de
présence geven.

Maryska Janssen eerste vrouwelijke
professor in VieCuri
n

Maryska Janssen-Heijnen, klinisch epidemioloog is benoemd tot hoogleraar aan de
Maastricht University. Haar hoogwaardige wetenschappelijke onderzoeken moeten leiden tot
een verbetering van de zorg voor ouderen met kanker.
In haar hoogleraarschap richt
Janssen zich op de verbetering
van de oncologische zorg bij
ouderen. Zij is onder meer bezig
met het vergaren van kennis
over welke patiëntkenmerken
belangrijk zijn bij het maken
van een keuze in een behandeling van kanker bij oudere
mensen.
Er is nog veel onbekendheid
of de behandelingen die de
huidige richtlijnen aangeven
ook passend zijn bij oudere
mensen. Het toetsen van de
richtlijnen gebeurt vrijwel altijd
bij voornamelijk jongere en
fittere patiënten.
Achteraf blijkt dan helaas dat
een ingezette behandeling toch
te zwaar was voor een oudere
patiënt. Maar ook andersom

kan het ook zijn dat een patiënt,
die mogelijk geschikt is voor een
zwaardere behandeling, deze
niet ontvangt uit angst voor
ernstige complicaties. Het streven
van Janssen is om te komen tot
een hulpmiddel die artsen en

patiënten kan ondersteunen in
hun keuze voor therapie. En die
– nog belangrijker – zorgt voor
een optimale balans tussen
overlevingsduur en kwaliteit van
leven.
De benoeming tot hoogleraar
is een bijzondere prestatie.
Janssen heeft al jaren op hoog
niveau wetenschappelijk
onderzoek gedaan. Haar
benoeming is een duidelijke
erkenning voor haar werk op
dit gebied. De benoeming van
Janssen als professor betekent
dat ze een nog grotere aanjaagfunctie kan vervullen ten
aanzien van wetenschappelijk
onderzoek. Dit heeft voor een
topklinisch ziekenhuis als
VieCuri meerwaarde.

Junior Kamer Venlo schenkt € 2000
aan Orangerie Oncologiecentrum
Houd de website www.viecuri.nl/over-viecuri/matinee in de gaten
voor meer informatie en aanmelden.

Gewijzigde openingstijden
regiopoli Peel en Maas

n

Sinds begin dit jaar zijn openingstijden van de Regiopoli
Peel en Maas in Panningen gewijzigd.

Openingstijden voor bloedafname voor de Trombosedienst:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur - 12.00 uur
Openingstijden voor bloedafname:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur - 12.00 uur en
van 12.45 uur - 17.00 uur

n

Onlangs namen Paul Nijhuis, chirurg-oncoloog in VieCuri en Annette Theuws, directeur van
VieAmi, de vriendenstichting van VieCuri, een cheque van € 2000 in ontvangst van Junior Kamer
Venlo. Deze schenking is bestemd voor de Orangerie die gebouwd moet gaan worden aan het nieuwe
Oncologiecentrum in VieCuri.
VieAmi maakt zich sterk voor deze
Orangerie en tuin. Dit moet een
aangename plek worden waar
patiënten voor of na hun bezoek
aan het Oncologiecentrum even
kunnen ontspannen en tot rust
kunnen komen.
De Junior Kamer Venlo is een van
club young professionals tot
40 jaar, die diverse evenementen
organiseren als onderdeel van de
maatschappelijke betrokkenheid
en verdere persoonlijke
ontwikkeling. VieAmi en VieCuri
zijn Junior Kamer Venlo zeer
dankbaar voor deze schenking.

De openingstijden voor röntgenonderzoek:
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 12.00 uur en
van 12.45 uur - 17.00 uur
VieAmi blij met schenking voor de Oranjerie Oncologiecentrum VieCuri

Gratis internet
verbinding

Poli- en
parkeertaxi

VieCuri biedt patiënten
en bezoekers gratis wifi
aan op haar ziekenhuislocaties. Dit betekent
dat iedereen met een laptop, tablet
of mobiele telefoon eenvoudig
toegang heeft tot het draadloos
netwerk om te internetten, e-mail
te bekijken of social media te
gebruiken. De naam van het
netwerk is VieCuri Free Internet.

Kunt u de weg niet vinden op
locatie Venlo of is het voor u
ver lopen naar een bepaalde
afdeling? De politaxi biedt
uitkomst! Met deze elektrische
golfkar wordt u binnen het
ziekenhuis comfortabel naar
de juiste polikliniek gereden.

U kunt ons ook volgen op de
social media:

Op de parkeerplaats zet VieCuri
ook op de locatie Venlo als
extra service parkeertaxi’s in.
Handig voor als u verder weg
hebt geparkeerd, of bijvoorbeeld
slecht ter been bent.

www.twitter.com/viecuri
De politaxi

De parkeertaxi

www.facebook.com/VieCuri
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werktijd aan het bed, inmiddels
is dat zestig procent. Dat is dus
directe winst in kwaliteit, in zorg
voor onze patiënten.”
Zelf protocollen opstellen
Verpleegkundige Tanja Giesen
is positief over de geschetste
ontwikkelingen. “Verpleegkundigen
in VieCuri worden betrokken bij
en hebben zeggenschap over alle
zaken die te maken hebben met
hun werk. Zo heb ik bijvoorbeeld
zitting in het Verdiepingsteam
Verpleegkundigen, bestaande
uit verpleegkundigen van vijf
verschillende afdelingen. Dit team
stelt zelf de protocollen en beleidsnotities op die betrekking hebben
op de verpleegkundige beroepsgroep. Hierdoor sluiten deze
protocollen, in tegenstelling tot
wanneer managers deze opstellen,
maximaal aan bij de praktijk en
kunnen we hier prima mee uit de
voeten op de werkvloer.”
Natasja Cornelissen vult nog aan
dat VieCuri, samen met verpleegkundigen en onderwijsinstellingen
in de zorgsector, kritisch kijkt hoe
verpleegkundige teams het beste
kunnen worden samengesteld. “De
ene afdeling heeft vooral behoefte
aan mbo-verpleegkundigen, de

andere juist meer aan hbo’ers. Door
dit in beeld te brengen, krijgen we
inzichtelijk waar het aan schort
en hoe hier wellicht al tijdens
de opleidingen op kan worden
ingesprongen. In zijn algemeenheid
is er steeds meer behoefte aan
HBO-verpleegkundigen. Wij
stimuleren onze verpleegkundigen
om te blijven leren en zich continu
te ontwikkelen; daarvoor biedt
de verpleegkunde tal van mogelijkheden.”

Patiënt profiteert
VieCuri heeft zichzelf ten doel
gesteld de beste patiëntenzorg
te leveren; dat is de drijfveer
om in te zetten op een verdere
professionalisering van de
verpleegkundigen en hen een
steeds belangrijkere rol te geven
binnen de VieCuri-organisatie.
“We willen de capaciteiten van
onze mensen optimaal benutten,
hen de kans geven om hun rol als
verpleegkundige zo goed mogelijk
in te vullen en te kunnen voldoen
aan de eisen die worden gesteld
aan een moderne verpleegkundige.
En door mensen meer zeggenschap en regie te geven, raken ze
meer betrokken bij hun werk. Ook
hiermee boeken we kwaliteitswinst.
En daar profiteert uiteindelijk
vooral de patiënt van; dat is het
belangrijkst.”

Doorgroeien in loopbaan
van verpleegkundige

n

Het verhaal van Tanja Giesen toont als geen ander aan dat het
beroep van verpleegkundige tal van ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

Tanja (26) ging in 2010 aan de
slag bij VieCuri, als leerlingMBO-verpleegkundige. “Ik wist
altijd al dat ik de zorg in wilde,
maar niet precies welke richting”,
vertelt Tanja. “Ik dacht eerst
aan ambulance- c.q. acute
zorg, maar als je daadwerkelijk
aan de slag gaat in het ziekenhuis zie je dat er veel meer
mogelijkheden zijn waar je
als leek geen weet van hebt.
Mijn afstudeerstage deed ik
op de Maag, darm, lever
(MDL) afdeling en daar ben
ik ook blijven hangen; hier
ligt mijn hart. De patiënten
zijn heel divers en je kunt als
verpleegkundige echt een
rol spelen in het traject van
het stellen van een diagnose
en meedenken over de
behandeling. Veel mensen
komen namelijk binnen met
vage buikklachten; maar het
is nog compleet onduidelijk
wat er mankeert.”

Complexer en dynamischer
Naast haar werk als verpleegkundige was Tanja vanaf dag één
actief in diverse projectgroepen
binnen VieCuri. Zo zit ze in
het Verdiepingsteam Verpleegkundigen en is ze onderdeel van
het kernteam Leerling Begeleiden
op haar eigen afdelingen, gericht
op het optimaal begeleiden van
leerling-verpleegkundigen. “Ik
vind het enorm leuk om kennis
over te brengen op anderen; dat
geeft voldoening.” Haar actieve
rol bleef niet onopgemerkt; enkele
jaren geleden kreeg Tanja vanuit
het ziekenhuis de vraag of ze de
HBO-opleiding tot verpleegkundige wilde volgen. “Dat zag ik
wel zitten. Doordat de patiëntcategorieën complexer worden,
mensen korter in het ziekenhuis
liggen en ziekenhuizen steeds
verder specialiseren, is er steeds
meer behoefte aan HBO-verpleegkundigen. Kortom: de ziekenhuiszorg, en daarmee ook het

beroep van verpleegkundige,
wordt steeds complexer en
dynamischer. Om patiënten
de best mogelijke zorg te
kunnen bieden, moet je hierin
meegaan.”
Toekomstambities
Tanja, die haar HBO-opleiding
onlangs afrondde, wil zich in
de toekomst graag verder
ontwikkelen en ziet wat dit
betreft legio mogelijkheden.
“Ik zou me bijvoorbeeld graag
specialiseren in acute zorg of
in thema’s als kwaliteit en
veiligheid; denk hierbij aan het
bedenken en opstellen van
protocollen en beleidsplannen.
Ook de managementkant
vind ik interessant. Maar dan
sta je niet aan het bed en dat
is ook weer jammer. Het vak
van verpleegkundige biedt in
ieder geval enorm veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;
je kunt alle kanten uit!”

VieCuri behoort tot Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Verpleegkundige zorg op sterrenniveau
n

VieCuri mag zich een STZ-ziekenhuis noemen. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen in ons land zijn
voortdurend bezig met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek,
topklinische zorg en opleiding. En dat merk je als patiënt! Doordat
verpleegkundigen hun professionele ruimte (mogen) pakken om
zich te ontwikkelen in hun vak, is de zorg van hoog niveau.

Een STZ-ziekenhuis biedt medewerkers, waaronder verpleegkundigen, meer mogelijkheden
om zich verder te ontwikkelen.
Adviseur opleidingen, Angelie
Massop: “Natuurlijk is iedere
patiënt gebaat bij de best mogelijke
zorg. Met name bij oudere
patiënten, die verschillende
aandoeningen hebben, wordt de
zorgvraag steeds complexer. De
verpleegkundige zorg in VieCuri is
van de hoogst mogelijke kwaliteit
om hier op in te springen.”
Meer deskundigheid
“Doordat we hier als STZ-ziekenhuis in een context van
ontwikkelen en innovatie werken,
wordt er meer deskundigheid
op de werkvloer gevraagd”, vult
Jolanda Colnot aan. Zij is Manager
van het Leerhuis van VieCuri.
Het Leerhuis biedt ontwikkelen opleidingsmogelijkheden
voor elke beroepsgroep binnen
VieCuri. “Het grootste leereffect
zit in het dagelijks bewust
reflecteren op en leren van het
werk, met collega’s én patiënten.
Daarom spreek ik liever van
ontwikkelen dan van leren, omdat
dit optimaal gebeurt in een mix
van het dagelijkse werk, overleg
met anderen en bijvoorbeeld
trainingen. Omdat we een STZziekenhuis zijn, dat streeft naar
uitdagende, hoogwaardige zorg,
zijn we een aantrekkelijke werkgever. Bij ons kunnen verpleegkundigen bijvoorbeeld ook
verpleegkundig onderzoek doen.”
Meedenken over het vak
Daarnaast moeten verpleegkundige professionals steeds meer

regie nemen op de ontwikkeling
in hun vak. Massop: “Ze denken
mee over het verbeteren van
werkprocessen. En we hebben
een Chief nurse officer die het
verpleegkundige vak tot in de
bestuursraad vertegenwoordigt.
Al dit soort zaken zorgen ervoor
dat de verpleegkundige zorg op
een steeds hoger niveau komt.”
En daar is de patiënt weer mee
gebaat, want, zo zegt Jolanda
Colnot: “Een aantal projecten
die verpleegkundigen opzetten,

gaat over meer tijd voor de patiënt
creëren. Als verpleegkundigen
beter opgeleid zijn en beter op de
hoogte zijn van hun bevoegdheid
en bekwaamheid, krijg je als
patiënt een verpleegkundige aan
je bed van een ander niveau.
Vergelijk het maar met eten in een
sterrenrestaurant: niet alleen de
chef is van een hoger niveau dan
in de plaatselijke brasserie, de
obers zijn dat ook! In een STZziekenhuis is de zorg aan het bed
daarom optimaal.”

VieCuri is continu op zoek naar gedreven verpleegkundigen!
Meer informatie over werken in VieCuri vind je op www.viecuri.nl
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Physician Assistant (PA) neemt taken specialist over:

Verbindende factor op de afdeling

‘Als verpleegkundige kun je
echt een verschil maken’

n

De physician assistant is een medisch zorgprofessional die op een zelfstandige en structurele
manier medische taken overneemt van een specialist. VieCuri kent inmiddels twaalf afgestudeerde
PA’s. Barry Peute rondde de opleiding vijf jaar geleden af, terwijl Geert Verrijth momenteel hard aan het
studeren is om zich PA te mogen noemen.
Jezelf verder ontwikkelen: dat was
de reden dat de 37-jarige Geert
Verrijth besloot om de opleiding
tot Physician Assistant te gaan
volgen. “De PA-opleiding, een
master, duurt 2,5 jaar. Ik begon in
september 2016. Het is een heel
brede opleiding; je kunt er voor
alle specialismen terecht en ik zie
het als een vertrekpunt om je
verder te ontwikkelen.”
Meedenken op artsenniveau
Geert werkt voor het praktijkdeel
van zijn studie bij de afdeling
Geriatrische traumatologie.
“Mijn aandachtsgebied is ouderen
met een heupfractuur. Deze
patiënten hebben vaak meerdere
aandoeningen omdat ze
kwetsbaar zijn. Niet zelden zijn
er meer dan twee specialismen
betrokken bij de zorg voor deze
patiënten. Het is van belang dat

er op de afdeling een constante
verbindende factor aanwezig
is die eventuele problemen en
veranderingen in de gezondheidstoestand snel kan registreren
en ondervangen: dat is een taak
van de PA. Deze patiënten hebben
baat bij extra aandacht: dankzij de
inzet van PA’s is dat mogelijk. Ik
loop visite en vraag onderzoeken
aan, overleg met fysiotherapeuten
en andere deskundigen. Als PA
denk je mee op artsenniveau, al
gaat het om het uitvoeren van
geprotocolleerde werkzaamheden.
Op die manier kan de arts zich
bezighouden met de meer
complexe patiënten.”
Verder ontwikkelen
De 42-jarige Barry Peute werkt
inmiddels al vier jaar als Pysician
Assistant op de afdeling
Cardiologie. Hier neemt hij de

cardiologen veel werk uit handen.
Hij doet onder meer dienst op
de eerste hart hulp (EHH), hartbewaking of de verpleegafdeling.
Maar hij maakt ook echo’s van het
hart. Voorheen volgde Barry ook
de opleidingen tot verpleegkundige, Management algemene
gezondheidszorg en Fysiotherapie.
“Elke PA binnen cardiologie heeft
zijn eigen aandachtsgebied.
Bijvoorbeeld de spoedopvang
of de klinische afdelingen. Door
mijn voorgeschiedenis in de
fysiotherapie, heb ik me als PA
toegelegd op de hartrevalidatie.
De opleiding voor PA was pittig
naast de al drukke baan in het
ziekenhuis, maar het was het
dubbel en dwars waard. En wat
ik fijn vind: we worden binnen
VieCuri gestimuleerd om ons
verder te ontwikkelen. Ik heb
zelfs plannen om te promoveren!”

Iets willen betekenen voor een ander; dat is de reden dat Tanja
Giesen koos voor een toekomst als verpleegkundige. “Ik vind het
geweldig om mensen te kunnen helpen en klaar te staan voor
anderen”, vertelt de Maag-, darm, lever (MDL) verpleegkundige.
“Patiënten die worden opgenomen, zitten vaak vol met informatie
en vragen. Ze vinden het heel fijn als ze dan hun verhaal kunnen
doen en iemand even een hand op hun schouder legt. Dat is de rol
van de verpleegkundige. Daarbij heeft een arts vaak minder tijd; de
verpleegkundige is dan het aanspreekpunt. Ook is de drempel vaak
wat lager dan bij een arts. Als verpleegkundige bespreek je met de
patiënt wat er aan de hand is en neem je het door de arts opgestelde
behandelplan door. Hierbij kunnen patiënten ook hun vragen stellen
of aangeven wat ze niet begrijpen. Soms gaat het daadwerkelijk om
leven en dood; dan kun je echt een verschil maken. Dat vind ik het
allermooiste aan mijn vak.”
Anderzijds fungeren verpleegkundigen volgens Tanja ook als ‘ogen’
van de arts. “Wij maken de toestand van de patiënt natuurlijk
van dichtbij en gedurende de hele dag mee. Onze waarnemingen
brengen we over op de arts, die hier zijn voordeel mee kan doen.
Het mooie is ook dat je iedere dag weer nieuwe dingen meemaakt;
er gaat geen dag voorbij dat ik niets leer.”
De physician Assistants Barry Peute (l) en Geert Verrijth

Truus en Pim Aerts veertig jaar in het verpleegkundige vak

‘In dit vak kun je je heel sterk verder ontwikkelen’
n

Maar liefst veertig jaar werkten Truus (64) en Pim (63) Aerts
bij VieCuri. Onlangs gingen ze met pre-pensioen, maar ze
spreken nog vol passie over het verpleegkundige vak.
Op 1 december 1976 begonnen
Truus en Pim in Venlo aan de
opleiding tot verpleegkundige.

Al snel bloeide er iets op, en nog
tijdens de opleiding trouwden zij.
Truus: “Hoewel we beiden in het

ziekenhuis werkten, spraken we
thuis zeker niet alleen maar over
ons werk. Onze vriendenkring
bestond vooral in die beginjaren
uit collega’s, dus we hadden
kansen genoeg om werkzaken
die hoog zaten met elkaar te
bespreken. Daarnaast werkten
Pim en ik op verschillende
afdelingen, dus we zagen elkaar
overdag zeker niet altijd. Het is
ook goed om je eigen route te
volgen.”
Doorontwikkelen
Truus werkte als verpleegkundige
onder meer op de chirurgie, longafdeling en op de voorbereidingsruimte van de OK, ook was ze
nacht- en avondhoofd. “Al die
verschillende functies houden
het werk afwisselend. Je kunt
binnen het ziekenhuis groeien.
Een nieuwe functie geeft weer een
andere kijk op je werk. Je ziet in
dit vak veel verschillende kanten
van de zorg.”
Ook Pim ontwikkelde zich in de
loop der jaren. Hij bleef echter

wel continu verbonden met
het vakgebied waar hij zich in
specialiseerde: de anesthesie.
“Na de 3-jarige opleiding tot
anesthesieverpleegkundige
volgde later onder meer nog een
3-jarige management opleiding
en een HBO-opleiding arbeidsrecht. In 2011 volgde ik de sedatieopleiding en in 2013 werd ik
sedatieprakijkspecialist. Je merkt,
zelfs binnen het smalle vakgebied
van de anesthesie, kun je je nog
volop door-ontwikkelen! Dat
vind ik de mooiste ontwikkeling
van de laatste jaren: het vakgebied
biedt zoveel mogelijkheden.”
‘Parttime werken was er niet bij’
Truus en Pim zagen in de loop
der jaren het vak en de zorg sterk
veranderen. Truus: “Het is niet te
vergelijken met hoe het vroeger
was ten opzichte van nu. Parttime
werken was er vroeger niet bij,
dat kende men niet terwijl het
nu zo normaal is. Vlak voor mijn
zwangerschapsverlof heb ik nog
zeven nachten achter elkaar

gewerkt op de longafdeling. Je
had toen 32 patiënten voor jou
alleen. Toch is het werk er nu
niet eenvoudiger op geworden:
vroeger lagen mensen veel
langer in het ziekenhuis en
kende je na drie nachten de hele
afdeling. Met alle wisselingen
vind ik het werk nu veel
intensiever. Hoe de jeugd het
nu doet vind ik heel knap.” Ook
Pim bemerkt veranderingen.
“Nu heb je te maken met
mondige patiënten die alles al
via internet opgezocht hebben.
En als anesthesie-medewerker/
verpleegkundige moet je
tegenwoordig veel lijstjes
invullen. Toch weet ik: je moet
niet altijd terugkijken, maar ook
vooruitkijken. Iedere verandering
biedt kansen, zeggen ze dan.
De ziekenhuiswereld is enorm
veranderd. Maar de sfeer op de
afdeling, de taakbelasting, de
leidinggevende en de mogelijkheden die je verder krijgt om je
te ontwikkelen, maken of je het
werk als leuk ervaart.”
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nachtmerrie. ‘Iedere dag was andere mensen
vooruit helpen mijn voornaamste doel. Eerst in
mijn beroep als basisschooldirecteur en na mijn
pensioen als vrijwilliger bij talloze organisaties.
Die droom leek even voorgoed voorbij.’ Tot zijn
grote vreugde bereikt Hans zowel in het afasiecentrum als in het activiteitencentrum echter
opnieuw zijn doel. ‘Ik luister en geef medecliënten
advies. Prachtig om te merken dat op die manier
niet alleen ik, maar ook anderen verder komen in
het leven.’

Eeuwige leven

EEN VERHAAL UIT NOORD-LIMBURG:

Hans: ‘Ook met mijn hersenletsel
ben én blijf ik een mensenmens’

Verder komen is voor Hans heel belangrijk.
‘Ik weiger bij de pakken neer te gaan zitten
en blijf vechten. SGL helpt me daarbij.’ Wellicht
koopt hij in de toekomst met Elly een tandem,
om zo zijn oude hobby fietsen weer op te pakken.
En wie weet is er zelfs nog vrijwilligerswerk voor
Hans weggelegd. ‘Dat zou ik geweldig vinden.
Het eeuwige leven heb ik immers helaas niet.
Maar de tijd die mij wél nog rest, wil ik zoveel
mogelijk in dienst stellen van andere mensen.’

Op het eerste gezicht lijkt er geen enkel vuiltje aan de lucht in het leven van
Hans Roelofs (70). Hij is gelukkig getrouwd met Elly, heeft drie dochters plus zes
kleinkinderen en geniet, na een succesvolle carrière, van zijn pensioen. Toch leeft
Hans iedere dag met de grote gevolgen van twee herseninfarcten…
Operatie mislukt

In zijn omgeving staat Hans bekend als een
‘mensenmens’ met een hart van goud. Het is
dan ook ironisch dat het hersenletsel van Hans
uitgerekend is veroorzaakt door hartklachten.
Hans: ‘Door de problemen met mijn hart heeft
mijn arts uiteindelijk besloten om in te grijpen.
Dat vond ik best, want over het algemeen mislukt
slechts twee procent van dat soort operaties.
Helaas behoorde mijn operatie tot die twee procent.’

Uit de roulatie

Vlak na de operatie kreeg Hans tot tweemaal
toe een herseninfarct*. Toch zag zijn situatie er in
eerste instantie niet slecht uit. ‘Ik leek alleen maar
tijdelijk uit de roulatie. Na de zomer zou ik
gewoon weer aan de slag gaan als vrijwilliger bij
het project Coach4You. Gaandeweg werd echter
duidelijk dat alles anders zou uitpakken.’
De infarcten bezorgden Hans namelijk hersenletsel. Hij heeft daardoor onder meer last van
afasie** en sterk verminderd zicht.

Spin in het web

Ondanks zijn hersenletsel woont Hans nog altijd
zelfstandig in zijn eigen huis. Gaat dat hem en zijn
vrouw goed af? Jazeker, want Hans krijgt onder
meer Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL.

‘Iedere week komt mijn persoonlijke begeleidster
langs, die me helpt met de dagelijkse gang van
zaken. Zo biedt ze altijd een luisterend oor en vult
samen met mij formulieren in. Bovendien is ze een
echte spin in het web. Dankzij haar kunnen de
andere hulpverleners die hier aan huis komen,
zoals de fysiotherapeut en de logopedist, goed
met elkaar afstemmen.’

Even uit huis

Hans vindt het fijn om thuis te wonen, maar de
hele dag thuiszitten is niets voor hem. Daarom
gaat hij onder andere naar een afasiecentrum en
activiteitencentrum van SGL in Venray. ‘Zo ben ik
niet alleen even lekker het huis uit, maar heeft
mijn vrouw ook tijd voor zichzelf. Ik doe in het
activiteitencentrum onder meer aan boetseren,
maar ook aan fitness en boccia. Misschien doe ik
binnenkort nog wel meer, want ik werk aan mijn
doelen en daar is mijn activiteitenaanbod op
afgestemd. Het sporten en de activiteiten helpen
met het verbeteren van mijn motoriek en het in
stand houden van mijn vaardigheden. Of ik sportief
ben? Nou, ik ben vooral een ‘mensenmens’.’

Voornaamste doel

Voor een ‘mensenmens’ als Hans is een
communicatiestoornis als afasie natuurlijk een

In Noord-Limburg heeft SGL activiteitencentra in Baarlo, Velden en Venray. Woonbegeleidingscentra zijn
er in Baarlo, Venlo-Blerick en Velden. Tevens is er in de hele regio individuele begeleiding thuis mogelijk.

SGL algemeen

T 0800 - 745 0 745

E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl

I www.sgl-zorg.nl

SGL zorg

* Een herseninfarct is een vorm van een beroerte.
Er gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen.
Bij een beroerte kan er ook sprake zijn van een TIA:
een kortdurende afsluiting van een bloedvat met
tijdelijke uitvalsverschijnselen. Een TIA kan een
voorbode zijn van een beroerte.
** Afasie is een taalstoornis, die meestal wordt
veroorzaakt door hersenletsel. Er is dan een storing in
de gebieden spreken, taalbegrip, schrijven en/of lezen.

SGL begeleidt, behandelt en traint mensen
met hersenletsel en/of een lichamelijke,
zintuiglijke of meervoudige handicap,
zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen
functioneren in hun gezin, omgeving en
de maatschappij. Mensen kunnen
bijvoorbeeld een behandeling volgen,
een activiteitencentrum bezoeken of
individuele begeleiding thuis krijgen.
Tevens heeft SGL woonbegeleidingscentra
waar mensen 24 uurszorg krijgen.

Kijk op onze website
voor informatie over onze
Hersenz-voorlichtingsbijeenkomsten.
Hersenz is een behandelprogramma voor mensen
met hersenletsel.
Winnaar Herman Wijffels
Innovatieprijs 2016

