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Digitale
ontwikkelingen
in de zorg zijn
fascinerend
Digitale ontwikkelingen in de zorg:

‘Zorg kan in de toekomst niet zonder eHealth’
n

Anno 2017 kunnen we ons een wereld zonder internet bijna
niet meer voorstellen. We hebben het nodig voor onze bankzaken, om een reis te boeken of in ons werk. Ook in het ziekenhuis
volgen de digitale ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. VieCuri
riep daarom anderhalf jaar geleden een eHealth-team in het leven.
“Digitale hulpmiddelen zijn noodzakelijk om de beste zorg te
kunnen blijven leveren.”
De digitale ontwikkelingen in de
zorg zijn fascinerend. Wat te
denken van de digitale intake
voor een operatie en beeldbellen
met de specialist, geavanceerde
systemen voor personenalarmering en robots die worden ingezet
bij operaties. Cardioloog en
eHealth-programmamanager
Wilfred Heesen ziet eHealth als
de zorg voor de toekomst, zeker
bij een stijgende zorgvraag en een

folder, waarvan we soms ook niet
weten of die goed wordt gelezen.”
Bij patiëntenvoorlichting is de
digitale weg onmisbaar, stelt
Heesen. “Binnen VieCuri lopen
nu meerdere projecten, en iedere
pilot die succesvol blijkt wordt
verder uitgerold binnen het
ziekenhuis. We zitten landelijk
gezien in de voorhoede op het
gebied van eHealth. Daar ben ik
best wel trots op.”

gebied van microchirurgie. Een
robot kan weliswaar op de millimeter nauwkeurig werken, maar
ik denk dat het wel belangrijk is
dat de menselijke chirurg aan de
knoppen zit.” Ook bijzonder is
Watson: een supercomputer die
door computergigant IBM is
bedacht en ontwikkeld. “Je stelt
een complexe medische vraag
aan deze computer en binnen
een paar seconden krijg je het
antwoord. Fantastisch, want als
arts kun je niet de illusie hebben
dat je alles weet, er is weinig tijd
om alle actuele literatuur te lezen.
De supercomputer zou een mooi
hulpmiddel zijn voor specialisten
en wordt in Amerika al gebruikt.”

“Patiëntenportaal
MijnVieCuri:
nuttige bron aan
informatie en altijd
beschikbaar”

dreigend personeelstekort. “Een
struikelblok zijn de kosten die
komen kijken bij de ontwikkeling
van apps en digitale toepassingen
in de medische wereld. Er zijn veel
mitsen en maren, maar ik denk wel
dat we veel van de toepassingen
die zich al bewezen hebben,
kunnen gebruiken. Denk aan een
behandelapp, die veel beter en
duidelijker voorlichting geeft over
een operatie dan een papieren

Niet zaligmakend
Toch benadrukt Heesen dat
digitale ontwikkelingen hand in
hand gaan met menselijke inbreng.
“eHealth is een hulpmiddel, maar
het is niet zaligmakend. Neem de
inzet van robots bij een operatie:
dat wordt nu al gebruikt op het
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Positieve rol
Al deze voorbeelden laten zien
dat er veel meer digitaal kan, dan
momenteel wordt gedacht of
gebruikt. “Toch wil ik benadrukken:
al deze digitale handigheidjes zijn
er voor de patiënt die ermee kan

omgaan. eHealth is een middel,
geen doel op zich. Voor wie er geen
gebruik van kan of wil maken,
is er altijd nog het traditionele
alternatief: een papieren
voorlichtingsfolder in plaats van
een app of het vertrouwde consult
in het ziekenhuis in plaats van
een videoconsult.”

Congres over eHealth in VieCuri

In september dit jaar organiseert VieCuri een congres rond eHealth.
Patiënten en andere belangstellenden zijn welkom op de informatiemarkt. Een mooie kans om de nieuwste producten op het gebied
van eHealth te zien. Datum en meer informatie volgt.

Meer dan de helft van de patiënten is bereid om een deel van hun
behandelplan te laten vervangen door robots of een andere vorm
van kunstmatige intelligentie, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek
van PwC. Hieraan namen 11.000 mensen uit twaalf landen deel.
(bron: nu.nl, april 2017)
Wilfred Heesen: “eHealth zie ik als zorg voor de toekomst bij een stijgende zorgvraag en een dreigend personeelstekort.”

Behandelapp volgt reis van de patiënt door behandeling heen
n

Tegenwoordig heeft iedereen wel een aantal apps op zijn
smartphone staan. VieCuri blijft daar niet bij achter: de op
23 maart gelanceerde Behandelapp vormt een handige leidraad bij
de behandeling. Mensen die bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup
krijgen, kunnen op de app duidelijke instructiefilmpjes bekijken
om te oefenen met traplopen of met krukken lopen. Ook stellen de
VieCuri-specialisten zich in een filmpje voor en kunnen patiënten en
hun familie alle benodigde informatie snel teruglezen én kijken.

Orthopedie consulente Monie Peters demonstreert de behandelapp.

De afdeling orthopedie beschikt
over een vuistdikke informatieklapper met allerlei oefeningen
en informatie voor mensen die
een nieuwe knie of heup krijgen.
Dat kan in deze digitale tijd toch
anders, dachten orthopedieconsulenten Angelique van der

Velden en Monie Peters. De dames
zien alle patiënten die op de
wachtlijst staan voor een nieuwe
heup of knie. “We voeren het
intakegesprek, doen onder meer
wondcontroles en regelen de
nazorg. Daarbij verstrekken we
veel informatie aan de patiënt.

Vorig jaar was er een intern
eHealth-evenement in VieCuri
en werden Monie en ik door
cardioloog Wilfred Heesen
benaderd om een Behandelapp te
ontwikkelen, die veel informatie
op papier kan vervangen”, zegt
Van der Velden.
Voorstelrondje
De VieCuri Behandelapp werd
23 maart gelanceerd. De app geeft
gestructureerd en stap voor stap
alle belangrijke informatie en volgt
als het ware de reis van de patiënt
door een behandeling heen.
Met deze nieuwste toepassing
van eHealth kunnen patiënten
zich beter voorbereiden op
behandelingen. Orthopedieconsulente Van der Velden: “Voor
de persoonlijke noot stellen
alle specialisten zich in een kort
filmpje voor. Patiënten kunnen in
de app op ‘hun’ specialist klikken
en zo meer te weten komen
over hun behandelend arts.”
De app geeft daarnaast meer
uitleg over wat de behandeling
inhoudt, waarvoor de afspraken
in het ziekenhuis bedoeld zijn
en hoe iemand zich daar op kan
voorbereiden. “Handig voor de
patiënt, maar ook zeker voor
zijn of haar omgeving. We willen
de familie zoveel mogelijk bij
de behandeling betrekken.”

Oefeningen terugkijken
Een belangrijk onderdeel van
de app zijn de filmpjes van
oefeningen. “We hebben een fysiotherapeut hier in huis gevraagd
om de oefeningen uit te voeren.
Het was erg leuk om de filmpjes
te maken. Diverse oefeningen
komen aan bod: traplopen, op
de hometrainer fietsen en met
krukken lopen. Op die manier kan
iemand thuis eenvoudig terugkijken hoe de oefening nu precies
gaat. Natuurlijk wordt dit in het
ziekenhuis uitgelegd, maar een
extra geheugensteuntje is altijd
handig. Daarnaast kan de app
berichten of herinneringen sturen
op het moment dat dit voor de
patiënt nodig is. Ook dit is niet
alleen voor de patiënt, maar ook
voor zijn of haar familie handig:
zo blijven zij eenvoudig op de
hoogte van het behandelproces.”

VieCuri de app beschikbaar stelt
in het Nederlands, Arabisch, Turks
en Pools. “Vaak is er wel een
familielid dat Nederlands spreekt,
maar het is toch fijn als je mensen
uitleg in hun eigen taal kunt
bieden.” De reacties op de app
zijn vooralsnog heel positief, stelt
Van der Velden. “Een patiënt
die op de wachtlijst staat voor
een nieuwe heup, nam de app
op 23 maart in ontvangst.
Deze meneer is achter in de
zeventig en belde ’s middags al
op: hij vindt de app heel handig
en eenvoudig in het gebruik.”

Ook in het Arabisch
Een primeur in Nederland is dat

Andere behandelingen

De VieCuri Behandelapp is te downloaden in de App Store of op
Google Play. In de app zijn inmiddels niet alleen de behandelingen
voor een heup- en knieoperatie opgenomen, maar ook
behandelingen voor hartkatheterisatie, dotterbehandeling en
pacemaker-ingreep. Binnenkort volgt de app van het Geboortecentrum met een zwangerschapskalender.

Handig en snel: digitale patiëntenvoorlichting

n

Wie een maag- of darmonderzoek (endoscopie) in VieCuri
ondergaat, kan voortaan digitaal de intakeprocedure
doorlopen. Een duidelijk informatiefilmpje laat zien wat de patiënt
te wachten staat. Ook vult de patiënt online een vragenlijst in. Zo
is een afspraak in het ziekenhuis voorafgaand aan het onderzoek
vaak niet meer nodig.
Bij het endoscopiecentrum wordt
het maag- of darmonderzoek
uitgevoerd middels een endoscopie. Er wordt dan via een
slangetje in de maag of darm
gekeken. Als de patiënt voor
deze behandeling door een
specialist wordt doorverwezen,
is het nu mogelijk om digitaal
de voorbereidingen op het
onderzoek te doorlopen.
Endoscopieassistente Susanne
Opdenberg: “De patiënt krijgt
dan via mail de vraag om in
te loggen in MijnViecuri, het
patiëntenportaal. Daar staat
een duidelijk voorlichtingsfilmpje klaar. Dit filmpje is hier
op de afdeling opgenomen met
onze eigen medewerkers en

doorloopt stap voor stap het
onderzoek. Je kunt het filmpje zo
vaak als je wilt bekijken. Hierdoor
zijn mensen goed voorbereid op
wat er gaat gebeuren. Ze krijgen er
letterlijk en figuurlijk een beeld bij.”

zaken geregeld moeten worden.
Heeft iemand bijvoorbeeld een
pacemaker, dan moeten we
zorgen dat de pacemaker van
tevoren aangepast wordt.” Als uit
de vragenlijst blijkt dat er nog
onduidelijkheden zijn of de
patiënt zelf aangeeft dat hij of zij
iets niet duidelijk vindt, wordt er
telefonisch contact met de patiënt
opgenomen. Dan volgt alsnog
een gesprek bij de intakeverpleegkundige in het ziekenhuis.

Vragenlijst
De patiënt vult ook een digitale
vragenlijst in. In deze vragenlijst
wordt bijvoorbeeld gevraagd naar
erfelijke aandoeningen, of iemand
bloedverdunners slikt of een
pacemaker heeft. Jeanne Luijten,
manager bedrijfsvoering MDL
(Maag-, Darm- en Leverziekten):
“Aan de hand van de antwoorden
bepalen we of we de patiënt
kunnen inplannen voor het
onderzoek of dat er nog extra

‘Ook voor chronische patiënten’
Niet iedereen kan of wil de intake
digitaal doorlopen. “Natuurlijk is
het ook mogelijk om dan gewoon
een afspraak in het ziekenhuis te
maken voor de intake. Wij merken
echter dat negentig procent van
de patiënten het fijn vindt om de
vragenlijst thuis in te vullen”, zegt
Opdenberg. “Het voordeel is dat
je de vragenlijst dan kunt invullen
met hulp van een naaste. Je kunt
de vragenlijst zelfs opslaan en op

De voorlichtingsfilm kun je thuis bekijken, zo vaak als je wilt.

een later tijdstip weer openen.
Daarbij hoeft de patiënt niet naar
het ziekenhuis te komen. Het
gros van de patiënten is daarom
heel tevreden over deze manier
van werken. Chronische patiënten
die iedere twee of vijf jaar een
scopie krijgen, kennen de
procedure al, maar dienen wel
de vragenlijst in te vullen zodat
we een up-to-date beeld van
hen hebben. Ook zij hoeven
dan niet voor een intakegesprek
naar het ziekenhuis te komen.”
De uitslag van het onderzoek
komt uiteindelijk ook in het

patiëntenportaal te staan, maar
de patiënt krijgt uiteraard de
uitslag eerst persoonlijk via de
arts te horen.

Voor de intake niet meer
naar het ziekenhuis.
Negentig procent van
de patiënten vindt het
fijn om de vragenlijst
thuis in te vullen.
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VieCuri erkend centrum voor Mohs’ micrografische chirurgie

VieCuri ontwikkelt unieke mobiele
IC-behandelplek

Snel, nauwkeurig en weefselsparend Betere zorg bij spoedopereren bij huidkanker
overplaatsingen dankzij
IC-trolley
n
Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. In bepaalde gevallen
kan deze huidkanker worden behandeld door middel van Mohs’ micrografische chirurgie: een
weefselsparende, nauwkeurige en snelle techniek. Sinds april dit jaar is VieCuri een erkend centrum
voor Mohs’ micrografische chirurgie.

Gemiddeld één op de zes mensen
krijgt vroeg of laat te maken
met huidkanker. De meest voorkomende variant is het basaalcelcarcinoom. Deze vorm van
huidkanker, die ontstaat door
een ‘overdosis’ zon, kan zich op
diverse manieren openbaren.
De oppervlakkige variant kan
onder andere worden behandeld
door een speciale zalf of
belichting. De andere varianten,
die groeien als ‘knolletje’ of
met ‘sprietjes’, dienen operatief
te worden verwijderd. Bij de
behandeling van deze laatste
tumorvorm speelt de techniek
van Mohs’ microchirurgie een
belangrijke rol. “Als je deze
tumoren weghaalt met de
reguliere operatietechnieken,
moet je rondom de tumor vijf
millimeter gezond weefsel wegnemen”, vertelt dermatoloog
Martina van Geel, die is
gespecialiseerd in Mohs’ micrografische chirurgie. “Dat is heel
veel, zeker als het gaat om een
tumor op de neus, lippen of
oogleden. Mohs’ micrografische
chirurgie wordt daarom alleen
toegepast op plaatsen waar
weinig huid beschikbaar is.
Met deze techniek kunnen we
namelijk nauwkeuriger werken
en hoeven we maar één tot twee
millimeter gezond weefsel weg
te halen.”

Sneller en preciezer
Bij deze vorm van chirurgie, die
sinds 2012 wordt uitgevoerd in
VieCuri, wordt een speciale
snijtechniek onder plaatselijke
verdoving toegepast. “Door het
gebruik van deze speciale techniek,
kunnen we de volledige snijranden
onder de microscoop nakijken
op eventuele kwaadaardige
cellen”, vertelt dermatoloog Karen
van Poppelen, die ook is
gespecialiseerd in Mohs’ micrografische chirurgie. “Bij de
reguliere operatietechniek
worden slechts delen van de snijranden onder de loep genomen.
Om er zeker van te zijn dat geen
kwaadaardige cellen achterblijven,
moet hier dan ook meer gezond
weefsel worden weggehaald.”
Het beoordelen van de snijranden
duurt normaal gesproken een
paar dagen, bij toepassing van
de Mohs’ micrografische
chirurgie worden de snijranden
binnen ongeveer twee uur
beoordeeld. “Ontdekken we
nog kwaadaardige cellen in de
snijranden, dan kunnen we deze
gericht en meteen weghalen.
Zodra er geen kwaadaardige
cellen meer worden gevonden,
hechten we de wond en
verschuiven we eventueel de
huid om de ontstane wond
dicht te krijgen. Op deze manier
kan de gehele behandeling op

dezelfde dag worden uitgevoerd.
Dat is erg prettig voor de patiënt.
Om dit mogelijk te maken,
werken we intensief samen met
de patholoog-anatoom en bij
complexe operaties ook met de
plastisch chirurg.”
Zekerheid en vertrouwen
Inmiddels worden binnen
VieCuri steeds meer patiënten
met basaalcelcarcinoom
geopereerd met Mohs’ micrografische chirurgie. De Mohs’
werkgroep van de Nederlandse
Vereniging voor Dermatologie
en Venereologie (NVDV)
erkende VieCuri op 1 april 2017
officieel als Mohs’-centrum.
Dermatoloog Van Geel: “Daar
zijn we heel trots op. Een
Mohs’-Centrum moet namelijk
aan bepaalde eisen voldoen,
onder meer wat betreft de
ervaring van het personeel in
de laboratorium en op de
operatiekamer. Ook worden eisen
gesteld aan de inrichting van
het pathologisch laboratorium
en de operatiekamer en
moeten er twee dermatologen
in het ziekenhuis werken.
Het belangrijkste is echter
dat deze erkenning zekerheid
en vertrouwen geeft voor de
patiënt. Daarin schuilt de
grootste winst.”

Dermatologen Martina van Geel (l) en Karen van Poppelen.

Tien tips voor verstandig zonnen
Huidkanker wordt meestal veroorzaakt door teveel of te lange blootstelling aan de zon. U kunt
uw kans op huidkanker verkleinen door verstandig te zonnen.
1.
		
		
2.
		
3.
4.
		
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.

Smeer onbedekte huid in met een anti-zonnebrandmiddel (met UVA- en UVB-bescherming) met
een beschermingsfactor die voor uw huidtype geschikt is (liefst 30 of hoger). Doe dit royaal en
herhaal dit elke twee uur. Smeer vaker als u sterk transpireert en na het zwemmen.
Ga niet zonnebaden tussen 12.00 en 15.00 uur. Zoek dan liever de schaduw op. Ga gemiddeld niet
langer dan zo’n drie uur per dag de zon in. In zonnigere gebieden gelden strengere regels.
Zet in de volle zon een petje of zonnehoed op, trek een shirt aan, draag een zonnebril.
Laat de huid geleidelijk wennen aan de zon. Houd rekening met uw huidtype: een lichte huid kan
minder zon hebben dan een donkere huid!
Ga uit de zon als uw huid vreemd reageert met uitslag, jeuk of erg snelle verbranding en raadpleeg
huisarts of dermatoloog.
Houd baby’s en kinderen tot 1 jaar uit de directe zon.
Ga onder de 18 jaar niet zonnebaden.
Maak geen gebruik van een zonnebank.
Ga lekker naar buiten, geniet van de zon, maar niet te lang en voorkom dat uw huid ‘verbrandt’.
Let op: verbranden = rood worden! Ook maximale bruining veroorzaakt zonlichtschade.

n

VieCuri heeft sinds enkele jaren een eigen dottercentrum.
Meestal gaat het dotteren goed, maar heel soms treden er
bepaalde complicaties op en moet de patiënt worden overgeplaatst
naar een ander ziekenhuis. In deze levensbedreigende situatie is goed
en veilig vervoer cruciaal. Speciaal hiervoor ontwikkelde VieCuri een
IC-trolley. Inmiddels wordt deze unieke en innovatieve mobiele
IC-behandelplek ook ingezet voor spoedoverplaatsingen van andere
patiënten in kritieke toestand.

Vlnr. Intensivist Oliver Thomas, IC verpleegkundige Bob Vermazeren en medisch instrumenteel
technicus Frank Terpoorten overleggen bij de IC-trolley.

Tijdens een dotterbehandeling
kunnen bepaalde complicaties
optreden. Een specialistische
operatie is dan noodzakelijk; de
patiënt moet daarom zo snel
mogelijk worden overgebracht
naar Maastricht, Nijmegen of
Eindhoven. “In dit geval kunnen
we een intra-aortale ballonpomp,
een IABP, aansluiten”, vertelt
intensivist Oliver Thomas. “Deze
pomp zorgt ervoor dat de doorbloeding van de kransslagaderen
en daarmee de pompfunctie
van het hart verbetert. Een IABP
is echter een groot en zwaar
apparaat en kan niet zomaar
in een normale ambulance
worden vervoerd. Er zijn wel
ambulances die specifiek zijn
ontworpen voor het vervoer van
intensive care-patiënten, maar
deze mobiele intensive care
units rijden niet ’s nachts. Dat
was voor ons de belangrijkste
reden om te gaan kijken naar
een oplossing om het transport
van patiënten met bijzondere
complicaties na een dotterbehandeling en in kritieke
toestand beter te regelen. Dit
resulteerde in de IC-trolley.”
Veiliger en sneller
De IC-trolley is ontwikkeld door
de vakgroep IC, samen met
ambulancebouwer Visser uit
Leeuwarden. “Ook de Medisch
Instrumentele Dienst van VieCuri
keek mee voor technische zaken
op het gebied van de medische
apparatuur. Samen ontwikkelden
we een soort brancard met de
IABP-ballonpomp eronder
gepositioneerd. Daarnaast is de
trolley uitgerust met onder
meer geavanceerde beademingsapparatuur, een monitor met een
defibrillator, een zuurstofvoorraad
en een extra stroomvoorziening.
Ook is er ruimte voor medicijnen.

In feite is de IC-trolley een
mobiele IC-behandelplek, waarin
allerlei technieken gebundeld
zijn. Dat komt de patiëntveiligheid
ten goede.”
De IC-trolley is niet alleen veiliger,
maar werkt ook sneller: Thomas:
“Op het moment dat we een
ambulance bellen, leggen we
de patiënt al op de IC-trolley en
sluiten we alle apparatuur aan.
Dit hoeft dan niet meer in de
ambulance te gebeuren. SEH- en
IC-verpleegkundigen zijn speciaal
geschoold in de werking en het
prepareren van de IC-trolley.”
Ook Ambulancezorg LimburgNoord was bij het project
betrokken en paste één ambulance
speciaal aan voor de IC-trolley.
“Deze ambulance is uitgerust
met een laadklep; dat is nodig
omdat de IC-trolley 300 tot 400
kilo weegt. Overigens wordt deze
ambulance ook gebruikt voor
reguliere ritten. Maar de afspraak
is dat hij – als een spoedrit nodig
is – binnen twintig minuten bij
VieCuri is. In de tussentijd maken
wij de patiënt klaar.”
24/7
Om meer inzicht te krijgen in de
De IC-trolley is sinds januari 2016
in gebruik. Inmiddels zijn
meerdere patiënten met
succes vervoerd. Thomas: “We
vervoeren niet alleen mensen
met complicaties na een dotterbehandeling, maar zetten de
IC-trolley in bij de meeste spoedoverplaatsingen. Dat gebeurt
gemiddeld één keer per week.
Het vervoer is beter gefaciliteerd
dan in een reguliere ambulance,
en er is niet – zoals bij een mobiele
intensieve intensive care unit –
sprake van een opkomsttijd. Ook
kunnen we de patiënten 24 uur
per dag, zeven dagen per week
vervoeren. Snel én veilig!”
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Nieuw protocol biedt uitbehandelde IC-patiënten mogelijkheid om thuis te sterven

Afscheid nemen in je eigen vertrouwde omgeving
n

Sommige patiënten die zijn uitbehandeld op de Intensive Care
willen graag thuis sterven. In veel ziekenhuizen is dat niet
mogelijk, maar bij VieCuri treedt binnenkort een protocol in werking
waarmee deze laatst wens wél kan worden vervuld. “Waarschijnlijk
gaat het slechts om een beperkt aantal patiënten. Maar voor deze
groep kunnen we een groot verschil maken.”
Regelmatig komt het voor dat,
ondanks intensieve behandeling,
genezing van een patiënt op de
Intensive Care niet meer mogelijk
is. In overleg met patiënt en
familie wordt dan besloten om de
behandeling te staken. Thuis
sterven was tot nu toe echter
meestal niet mogelijk voor
patiënten die waren uitbehandeld
op de Intensive Care. “Hun levensverwachting is – nadat is gestopt
met de IC-behandeling – waarschijnlijk niet langer dan enkele
minuten tot uren”, vertelt Karen
Woittiez, intensivist bij VieCuri
Venlo. “Vaak hebben deze
patiënten ook beademing nodig
of medicijnen om de bloeddruk
hoog te houden. Hierdoor was
het tot nu toe niet mogelijk om
deze patiënten naar huis te
brengen. Het laatste wat je immers
wilt is dat ze onderweg, in de
ambulance, sterven.”
Onderzoek
Intensive Care-verpleegkundige
Nicole Jansen zag dat er onder
patiënten wel een groeiende
behoefte ontstond om hun laatste
momenten thuis te kunnen
doorbrengen. “Vaak willen mensen
nog hun hond of tuin zien voordat
ze sterven. Daarbij is een fijn
afscheid niet alleen heel belangrijk voor de patiënt zelf, maar
ook voor diens naasten. Afscheid
nemen in een klinische ruimte is
toch heel anders dan thuis, in je
eigen en vertrouwde omgeving.
Mensen kunnen hun afscheid
dan niet vormgeven zoals
ze dat zelf graag zouden willen.”
Om deze reden, en omdat

patiënten steeds meer tot op het
laatst regie willen houden over
hun eigen leven, ontstond bij
Jansen het idee om een protocol
op te stellen om uitbehandelde
patiënten de kans te bieden om
thuis te kunnen sterven. “Tijdens
mijn opleiding heb ik onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden”,
vertelt Jansen. “Zo heb ik bekeken
wat er allemaal geregeld moet
worden om mensen thuis te laten
sterven. Op basis van deze
informatie heb ik, samen met
mijn collega’s Karen Woittiez en
Lizette van Heel, een protocol
opgesteld voor VieCuri. Hiermee
lopen we voorop: VieCuri is het
derde ziekenhuis in ons land dat
deze mogelijkheid gaat bieden.”
Goede voorbereiding
Het protocol omvat een
uitgebreid stappenplan, waarin
staat wat er allemaal geregeld
moet worden om uitbehandelde
IC-patiënten thuis te laten
sterven. “Er komt veel bij kijken”,
geeft IC-verpleegkundige Lizette
van Heel aan. “Het protocol
treedt in werking als de patiënt
aangeeft dat hij thuis wil sterven.
Er worden dan eerst gesprekken
met de familie gevoerd; zij moeten
dit ook willen en aankunnen.
Geeft de familie groen licht, dan
bekijkt een arts of er sprake is
van een dusdanig stabiele situatie
dat de patiënt kan worden
getransporteerd.”
Vervolgens moet de huisarts
akkoord geven en moeten diverse
faciliteiten worden geregeld in de
thuissituatie; denk bijvoorbeeld
aan een hoog-laagbed en een

De initiatiefnemers van het protocol: vlnr. IC-verpleegkundigen Nicole Jansen en Lizette van Heel en intensivist Karen Woittiez.

thuisteam van Technisch Gespecialiseerd Verpleegkundigen. “Ook
moet een ambulance worden
geregeld voor het vervoer en
moeten een intensivist en verpleegkundige beschikbaar zijn om mee
te gaan tijdens het transport”, zegt
Woittiez. “Het kost één tot
maximaal twee werkdagen om
dit allemaal te regelen. Alleen
wanneer álles is geregeld, kan de
patiënt daadwerkelijk naar huis.”
Eenmaal thuis wordt de ICbehandeling gestopt en wordt
de zorgverlening overgenomen
door de huisarts. “Wij trekken

wons dan terug. Uiteraard zijn we
bij eventuele calamiteiten nog wel
bereikbaar voor de familie.”
Feedback
Vanuit VieCuri is het protocol
inmiddels goedgekeurd. Momenteel wordt dit door diverse externe
partijen – onder meer huisartsen
en ambulancediensten – onder de
loep genomen. “Zij kijken of het
protocol werkbaar is voor hen en
of er nog zaken ontbreken”, legt
Jansen uit. De samenwerking met
de collega’s binnen VieCuri, de
ambulancezorg, medewerkers van

het palliatief team, de thuiszorg,
de thuisteams van Technisch
Gespecialiseerd Verpleegkundigen
en huisartsenorganisatie Cohesie
verloopt erg prettig. Zij denken
ook echt mee.”
De IC-verpleegkundige verwacht
dat op jaarbasis zo’n vier à vijf
patiënten gebruik zullen maken
van het protocol. “Dat zijn er
niet veel, maar voor deze groep
kunnen we wel een groot verschil
maken. En naarmate er meer
bekendheid komt voor deze
mogelijkheid, zal deze groep
waarschijnlijk verder groeien.”

Renovatie locatie Venlo nadert voltooiing

Trots op nieuwe
poliklinieken
n

Onlangs verhuisden de poliklinieken Maag-, Darm- en Lever-		
ziekten (MDL) en Interne Geneeskunde van hun tijdelijke
locatie naar de nieuwe ruimtes in de verbouwde polikliniekgang.
Het is daar een wereld van verschil ten opzichte van de situatie vóór
de verbouwing!
Wie de nieuwe poligang betreedt,
kan zich nauwelijks meer voorstellen hoe het er voorheen uitzag.
Er is nu volop ruimte, licht en veel
privacy voor de patiënt. Behalve
voor de patiënten die er op een
aangename manier kunnen
verblijven als zij op het spreekuur
bij de specialist komen, is het voor
de medewerkers prettig om er te
werken.

Intussen nadert de midliferenovatie van het Venlose
ziekenhuis zijn voltooiing. Op de
planning voor de komende periode
staan nog de aanpassing van
de centrale gang (middenstraat)
en een deel van de afdeling
Radiologie. Ook de Revalidatiegang op de begane grond, nu van
Adelante, de Functieafdeling KNF
en de poli neurologie worden nog
gerenoveerd. Met de verbouwingen
van de poliklinieken Geriatrie,
Reumatologie, de Medische
Psychologie en de afdeling paramedische diensten wordt het
voormalige st. Maartens Gasthuis
weer ‘als nieuw’.
Op dit moment wordt gewerkt
aan het endoscopiecentrum.
De ingebruikname ervan is op
4 juli.

6
Gemak voor patiënt staat voorop bij pilot:

‘Videoconsult in plaats van gesprek in het ziekenhuis’
n

Na een galblaasoperatie is het meestal niet nodig dat de patiënt terug naar het ziekenhuis komt voor
een lichamelijk onderzoek. Het evaluatiegesprek kan daarom ook telefonisch plaatsvinden. Maar
omdat het toch fijn is om elkaar bij zo’n gesprek in de ogen te kijken, loopt er nu een pilot waarbij patiënt en
arts via Facetalk een videoconsult hebben.

naar het ziekenhuis voor een
lichamelijke controle, kan het
evaluatiegesprek net zo makkelijk
telefonisch plaatsvinden. We
kozen in deze pilot – die in april
van start ging en een half jaar
loopt – voor Facetalk: beeldbellen
via de smartphone.”

Oncologisch en Gastro-Intestinaal
Chirurg Frits Aarts

De meeste mensen die een galblaasoperatie ondergaan – waarbij
galstenen en de galblaas worden
weggenomen –, zijn tussen de
dertig en de zestig jaar. “Iedereen
in deze doelgroep beschikt tegenwoordig over een smartphone”,
vertelt Oncologisch en GastroIntestinaal Chirurg Frits Aarts.
“Aangezien het meestal niet
nodig is dat mensen terugkomen

‘Het scheelt uren’
Mensen worden verzocht een
app te downloaden, en bellen
vervolgens via deze app met de
arts. Het videoconsult heeft
dezelfde tijdsduur als het gesprek
in het ziekenhuis. “Het scheelt de
patiënt vooral veel tijd: hij hoeft
niet van en naar het ziekenhuis
te reizen en niet te wachten. De
eerste patiënten die ik terugzag
via de virtuele weg waren dan ook
erg enthousiast. En, wat ook
handig is: ze kunnen het gesprek
voeren waar ze maar willen.
Thuis, op vakantie of op het werk.
Eén van de eerste patiënten
waarmee ik een videoconsult
hield, was toevallig een paar

dagen voor zijn werk elders in
het land. Voorheen zou hij de
afspraak in het ziekenhuis dan
moeten verzetten, nu kon het
gesprek gewoon doorgaan.”
Evalueren na een half jaar
Alle mensen die meedoen aan
het videoconsult na de galblaasoperatie, krijgen een online
enquêteformulier toegestuurd.
De pilot loopt een half jaar. Aarts:
“Als het goed bevalt, kunnen we
dit concept ook uitrollen bij
andere ingrepen. Zo zijn we nu
in de opstartfase van de inzet
van Facetalk bij het wekelijkse
multidisciplinair overleg. Deze
bespreking vindt om vier uur
’s middags plaats; voor huisartsen
een lastig tijdstip om aanwezig te
zijn. Als de huisarts van een
betreffende patiënt even inbelt
via Facetalk, kan hij of zij na een
kwartier weer doorgaan met het
spreekuur. Dit soort technische
handigheidjes komen de kwaliteit
van de zorg ten goede.”

tips
7
website:
Heeft u een afspraak met
een specialist?
Op www.viecuri.nl/specialisten vindt u
alle specialisten met foto, aandachtsgebieden en achtergrondinformatie.

Wist u dat we een speciale kinderwebsite hebben?
Helemaal in het onderwaterwereld thema dat kinderen
ook op de kinderafdeling terug zien: www.viecuri.nl/kids.

4
1

Vindt u het prettiger om informatie of een tekst
te beluisteren dan te lezen?
Op VieCuri.nl kunt u elke pagina laten voorlezen door te
klikken op ‘Lees deze pagina voor’.

2

Elke pagina van VieCuri.nl kunt u laten
vertalen via Google Translate.
Klik op ‘Translate page’ en selecteer de
gewenste taal.

5
Diverse specialisten bloggen
regelmatig over actueel nieuws.
Bijvoorbeeld over oncologie,
spoedeisende hulp en eHealth.
Lees het op www.viecuri.nl/blogs

6
Op www.viecuri.nl/folders vindt u alle folders digitaal.
Download een folder of laat deze voorlezen.

3

Mist u bepaalde informatie op de
website of heeft u een tip?
Laat een reactie achter op de webpagina
door te klikken op ‘Geef uw feedback’.

7
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Lid Cliëntenraad Marie-Christine Hulsbeck:

‘Het patiëntenportaal:
nuttige bron aan
informatie en
altijd beschikbaar’
n

De 62-jarige Marie-Christine Hulsbeck uit Venlo kent het patiëntenportaal van binnen en buiten. Als
lid van de Cliëntenraad behoorde ze tot de testgroep van het portaal. Daarnaast leest ze er ook alles
terug over haar eigen behandeltraject. “Ideaal dat je op ieder moment, waar en wanneer je maar wilt, kunt
inloggen in jouw medisch dossier.”

Toen Marie-Christine te horen
kreeg dat ze een nierziekte had,
was het patiëntenportaal nog niet
beschikbaar. “Inmiddels staat alles
vanaf dag één van mijn ziekte
online in het portaal: ik heb het
allemaal nagelezen.” Voordat het
patiëntenportaal eind 2016
online ging, werd het uitgebreid
getest, onder andere door MarieChristine. “Ik heb toen vooral
opbouwende kritiek gegeven over
het taalgebruik, omdat er Engelse

en Nederlandse termen door
elkaar werden gebruikt. Nu staat
alles in begrijpelijk Nederlands.
Ook heeft de Cliëntenraad erop
aangedrongen dat de zorgverlener
alle informatie die hij of zij in het
portaal zet, met de ogen van de
patiënt leest. Geen vakjargon dus;
de informatie moet voor iedereen
begrijpelijk zijn
Thuis nalezen
Het grootste pluspunt van het

Zo logt u in
Het patiëntenportaal is bereikbaar via een computer of tablet met
internet. Log in op www.mijnviecuri.nl. U kunt vervolgens inloggen
met uw DigiD-code of snel inloggen als u een afspraakcode via
de e-mail heeft ontvangen. Het is mogelijk gemachtigd te worden
om in het dossier van iemand anders te kijken.
Meer informatie is op de site te lezen:
https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/patientenportaal/
machtiging-mijnviecuri/

patiëntenportaal is voor MarieChristine dat de gebruikers niet
afhankelijk zijn van de openingstijden van het ziekenhuis. “Je
kunt op ieder moment je eigen
medisch dossier inzien. Ik weet
uit eigen ervaring dat er tijdens
het gesprek met de arts wel eens
wat informatie langs je heen
kan gaan. Via het portaal kun je
het thuis op je gemak nog eens
nalezen.” Marie-Christine raadt
vooral chronische patiënten aan

om in te loggen. “Bijvoorbeeld
mensen die reuma, diabetes of
chronisch nierfalen hebben. Het
patiëntenportaal is dan zeker een
meerwaarde omdat je uitslagen
van voorgaande jaren met elkaar
kunt vergelijken.”
Betrouwbare informatie
“Daarnaast is het ook voor mantelzorgers heel helder om inzicht te
hebben in het medicijngebruik.
Overigens staan alleen de medi-

Zo controleert en wijzigt u uw persoonsgegevens

In VieCuri maken we steeds meer gebruik van digitale communicatie
met de patiënt. Zo kunnen bijvoorbeeld de meeste bevestigingsbrieven
voor een afspraak in het ziekenhuis via de mail worden verstuurd.
Het is van belang dat uw persoonsgegevens volledig en juist zijn.
In MijnVieCuri kunt u zelf uw mailadres, uw mobiel nummer en uw
apotheek invoeren of aanpassen. De overige persoonsgegevens kunt
u controleren en laten aanpassen wanneer dat nodig is.

cijnen in het portaal vermeld die
via het ziekenhuis zijn verstrekt”,
geeft Marie-Christine aan. “Daarbij wordt het patiëntenportaal
continu uitgebreid en vormt het
een betrouwbare en nuttige bron,
waar artsen achter staan. Dit in
tegenstelling tot het internet,
waar je heel veel informatie kunt
vinden, maar vaak niet weet of de
informatie betrouwbaar is. Met
het patiëntenportaal voorkom je
dat je foutieve informatie leest.”

Mijn VieCuri Voor uitleg en
veelgestelde vragen en antwoorden:
kijk op www.viecuri.nl
Contact Heeft u ondersteuning
nodig? Neem gerust contact op
met onze helpdesk: 077-320 55 44.
ma t/m vrij: 9.00 - 17.00 uur

Thuis dialyseren met beeldbellen:

‘Dit is méér dan zomaar een leuke gadget’
n

Nierpatiënten die zelfstandig thuis dialyseren, kunnen soms
wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als het dialyseapparaat
een alarm geeft of wanneer er andere vragen zijn. Vitaal Thuisdialyse
voerde van mei 2015 tot mei 2017 een project uit waarbij thuisdialysepatiënten, met behulp van een tablet direct konden beeldbellen
met de coördinator van Vitaal Thuisdialyse in het ziekenhuis. Deze
teledialyse geeft patiënten meer rust.
Met Vitaal Thuisdialyse, een
dienst van VieCuri, kunnen nierpatiënten thuis dialyseren. Na een
training in het dialysecentrum
of thuis, is de patiënt dan
zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering van de dialyse-

behandeling. Niet iedereen kan
of wil dat echter leren en zelf
uitvoeren, daarnaast hebben
niet alle patiënten een partner
of ander familielid die kan
ondersteunen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat veel van deze

patiënten wel thuisdialyse zouden
overwegen wanneer een verpleegkundige de zorg overneemt bij de
behandeling, net als in het ziekenhuis. Deze zogeheten Thuisdialyse
met Meerzorg biedt Vitaal Thuisdialyse al een paar jaar landelijk
aan.
“De aanwezigheid van een
verpleegkundige maakt deze vorm
van thuisdialyse duurder dan
zelfstandig thuis dialyseren. Dit is
echter nog steeds goedkoper dan
het dialyseren in het centrum”,
vertelt manager Max Gaasbeek
namens Vitaal Thuisdialyse. “Om
onze patiënten nog beter te
kunnen ondersteunen, besloten
we in samenwerking en mede met
financiering van de Nierstichting
een project van twee jaar uit te
voeren waarbij alle patiënten een
tablet tot hun beschikking kregen.
Op deze tablet zit onder meer
een app, die de patiënt meteen in
contact brengt met de coördinator
van Vitaal Thuisdialyse in het
ziekenhuis. Dit geeft patiënten een
gevoel van veiligheid. Bijvoorbeeld
als er iets is met de machine of
wanneer een patiënt zich niet
lekker voelt.” De Nierstichting wil
deze kennis ook gaan gebruiken
bij de draagbare kunstnier.

Sneller geholpen
Dat het beeldbellen niet zomaar
een leuke gadget is blijkt uit de
ervaringen. Suzan JeukenMertens, Teamleider Vitaal Thuisdialyse, licht toe: “Een patiënt
die inbelde, voelde zich niet zo
lekker. De arts kon met hulp
van het beeldbellen de situatie
beoordelen en hierdoor kon de
patiënt meteen geholpen worden.
Ook had ik eens een patiënt aan
de lijn met een wondje aan de
voet. Ik liet de arts tussen het
spreekuur dit wondje zien via de
tablet, waarna de diagnose snel
was gesteld. De patiënt kon op
deze manier sneller worden
geholpen en hoefde geen afspraak
te maken in het ziekenhuis.”
Ook bij een alarm van de dialysemachine is het fijn wanneer
de coördinator op afstand kan
meekijken. Jeuken: “Als de
machine een alarm geeft, en een
patiënt dit niet zelf op kan lossen,
ontstaat er vaak een lichte vorm
van stress bij patiënten. Dankzij
het beeldbellen kunnen we
patiënten stap voor stap door
het proces loodsen en aangeven
wat ze moeten doen. Hierdoor
voelen patiënten zich veiliger en
zekerder.”

Veiligheid
De deelnemers zijn heel enthousiast over het project. Gaasbeek:
“Ze hoeven minder vaak naar het
ziekenhuis te komen voor controle
bij de nefroloog. Dit kan nu via
beeldbellen. Daarnaast voelen
ze zich veiliger en stellen ze via
beeldbellen allerlei vragen. Op
deze manier verbetert de veiligheid én de kwaliteit van leven.”
Hoewel het project in mei werd
beëindigd, hoopt Gaasbeek dat
deze snel een vervolg krijgt. “Doel
is om de teledialyse structureel
in te voeren. Aan de hand van de
feedback van patiënten willen we
dan met een kleine laptop gaan
werken in plaats van een tablet,
zodat het beeld groter is.” Suzan
Jeuken sluit af: “Het is absoluut
een waardevolle toevoeging voor
de kwaliteit van de zorg.”
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Tiende editie VieCuri
Matinee supergeslaagd!
n

Hoe werkt de spoedpost precies? Wat kun je zelf doen in het geval
van een spoedeisende situatie? Dat was te ontdekken tijdens de
jubileumeditie van het VieCuri Matinee op zondag 7 mei. Met als thema
‘Hoe het moet bij SPOED’ stonden spoedzorg en de Spoedpost centraal.
Het auditorium en ThuiZ van
VieCuri waren tot de nok gevuld
met bezoekers, waaronder veel
gezinnen met kinderen. Enthousiaste professionals en vrijwilligers
verzorgden een heel aantrekkelijk
programma waarbij er volop te
doen, te luisteren en te proeven was.
Zo kon je tijdens dit Matinee zelf
leren hoe eerste hulp te verlenen.
Er was onder meer informatie
over het bedienen van een AED,
het aanleggen van een vingerverband en het toepassen van de
Heimlich-greep. Er was vooral veel
belangstelling voor het speciale
kinderprogramma met activiteiten
als pleisters plakken, op bezoek
bij de poppendokter, schminken,
gips zetten en een levensgrote
dr. Bibber. Onze eigen ‘Cliniclowns’
zorgden voor het nodige vermaak.

Stichting Roparun steunt
Orangerie Oncologiecentrum

n

“Het doel van VieCuri
om een plek te bieden
waar mensen met kanker
samen met hun naasten kunnen
ontspannen sluit aan bij ons
motto. We zijn dan ook blij
dat Roparun een bijdrage
kan leveren aan de Orangerie
met belevingstuin”. Met deze
verklaring heeft de Stichting
Roparun 203.000 euro
toegezegd aan VieCuri om
haar Orangerie met belevingstuin te kunnen realiseren.
De Venlose locatie van VieCuri
heeft een nieuw oncologiecentrum waar specialisten
en verpleegkundigen van
verschillende specialismen
spreekuur houden. Samen met
patiëntvertegenwoordigers

en vriendenstichting VieAmi,
wil onze ziekenhuisorganisatie
dit centrum uitbreiden met een
Orangerie en een tuin, een
aangename plek waar patiënten
zich even kunnen ontspannen.
Dr. Paul Nijhuis, chirurg-oncoloog
en medisch verantwoordelijke
voor het Oncologiecentrum is
erg blij met de genereuze donatie
van Roparun: “Hiermee zijn wij
in staat om samen met onze
patiëntvertegenwoordigers onze
basisfilosofie over omgaan met
patiënten in een oncologisch
centrum tot uitvoer te brengen.
Belangrijk is dat patiënten
zich een beetje meer kunnen
ontspannen bij de vaak
emotionele gesprekken die wij
voeren. Het beïnvloeden van
zintuigelijke waarnemingen

Vragen en antwoorden over de ziekte van Lyme

Lyme: voorkomen is
makkelijker dan genezen
n

speelt daarbij een belangrijke
rol. De Orangerie en de daaraan
grenzende tuin kan daar heel
goed aan bijdragen.”
VieAmi kan nog steeds uw hulp
gebruiken. Met uw laatste zetje
kunnen we ook de belevingstuin aanleggen volgens
hetzelfde principe van ‘healing
environment’.
Wilt u doneren?
Ga naar www.vieami.nl of
maak een donatie over naar
IBAN NL23 RABO 0174182929
onder vermelding van Orangerie.

Roparun 2017
Maar liefst 325 teams hadden zich dit jaar ingeschreven om een sportieve prestatie te leveren
voor het goede doel. De teams vertrokken op zaterdag 3 juni in Parijs en Hamburg en finishten
gezamenlijk op maandag 5 juni op de Coolsingel in Rotterdam. Bij het ter perse gaan van deze
VIEtamine hadden de teams al meer dan een miljoen euro opgehaald en zijn zij actief om de teller
verder op te laten lopen.

Ervaringen patiënten belangrijk middel voor kwaliteitsverbetering

Hoe ervaart u onze medische
zorg en dienstverlening?
n

VieCuri vindt het belangrijk
dat patiënten, familieleden
en bezoekers tevreden zijn.
Daarom streven wij ernaar om u
zo goed mogelijk te behandelen,
te verzorgen en te begeleiden.
Om erachter te komen hoe onze
patiënten de dienstverlening
ervaren, onderzoeken wij dit op
verschillende manieren. Zo krijgen
wij inzicht in de kwaliteit van onze
zorg vanuit het perspectief van de
patiënt. Dit biedt ons mogelijkheden om onze zorg te verbeteren.

Jaarlijks onderzoekt VieCuri de
ervaringen van haar patiënten
met behulp van de ‘Consumer
Quality Index Ziekenhuizen (CQindex)’. Dit onderzoek is ook dit
jaar in mei gestart en patiënten
die het afgelopen half jaar ons
ziekenhuis hebben bezocht,
zijn intussen uitgenodigd om
de vragenlijst in te vullen.
Het CQ-index onderzoek wordt
uitgevoerd door een onafhankelijk
onderzoeksbureau MediQuest.
Behalve dit jaarlijks onderzoek
gebruiken sommige afdelingen

aanvullende vragenlijsten om
uw mening te peilen. Hiervoor
krijgt u een kaartje aangeboden.
De enquête kan op onze
website worden ingevuld.
Daarnaast kunt u ook uw
mening geven over de zorg in
VieCuri op de website van de
Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NPCF)
ZorgkaartNederland.
Meer informatie? Kijk op onze
website viecuri.nl. Ga naar
‘Over VieCuri’ en kies voor
‘Onderzoek naar kwaliteit’.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het
gevaar van teken. Deze kleine, platte ‘spinnetjes’ kunnen
de Borrelia-bacterie overdragen, die de ziekte van Lyme kan
veroorzaken. Hoe kun je een tekenbeet voorkomen? En wat
moet je doen als het toch gebeurt? In dit artikel geven we
antwoord op de belangrijkste ‘tekenvragen’.
Hoe kan ik een tekenbeet
voorkomen?
Het is een misverstand dat teken
alleen in het bos voorkomen.
Ook in onze eigen achtertuin
kun je een tekenbeet oplopen!
Natuurlijk lopen mensen die
veel in het groen zijn, zoals
hoveniers, het grootste risico.
Ook kinderen spelen vaak in
parken en in het bos. Maar ook
als je zelf gaat wandelen, is het
belangrijk om bij thuiskomt te
checken of er nergens een teek
te zien is. Wees vooral alert op
teken in de liezen, knieholten
en oksels en bij kinderen ook
achter de oren en rond de haargrens. Door bedekkende kleding
te dragen, kun je veel leed
voorkomen.
Help, een tekenbeet?
Wat moet ik doen?
Verwijder de teek voorzichtig
met een pincet. Noteer wanneer
en waar op je lichaam je bent
gebeten. Overigens wil een klein
rood plekje op de plaats van de
beet niet zeggen dat er iets mis
is. Dit is een normale huidreactie. Ga wel naar de huisarts
als je een rode ring of vlek op
de huid ziet en deze plek de
daaropvolgende dagen of zelfs
maanden groter wordt. Hoe
langer een besmette teek in de
huid zit, hoe groter de kans dat
hij de bacterie overbrengt die
de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Ontdek je de teek pas na meer
dan 24 uur, ga dan altijd naar de
huisarts.
Krijgt iedereen de ziekte van
Lyme na een beet van een
besmette teek?
Nee, zeker niet. Meestal is een
tekenbeet onschuldig. Een beet
leidt meestal niet tot de ziekte
van Lyme. Dat komt omdat niet
alle teken de bacterie bij zich
dragen: slechts 1 op de 5 teken
is besmet met de bacterie. Ook
het eigen afweermechanisme
van het lichaam kan zich
ertegen wapenen.
Wat zijn de klachten bij de
ziekte van Lyme?
Het begint er vaak mee dat
mensen zich grieperig voelen. Als
iemand niet weet dat hij of zij
besmet is geraakt, kan de ziekte
in een volgende fase komen.
Het is per persoon verschillend
welke symptomen zich
openbaren, maar aandoeningen
aan de zenuwen komen het
meest voor. Hierdoor krijgt de
patiënt zenuwpijn of zenuwuitval. Maar ook gewrichtsklachten, huidaandoeningen of
hartritmestoornissen komen
voor bij de ziekte van Lyme.
Hoe is de ziekte van Lyme te
behandelen?
Hoe eerder is vastgesteld dat
iemand Lyme heeft, hoe beter
de behandeling aanslaat. Lyme
wordt behandeld met antibiotica. Maar als de ziekte lang
onopgemerkt is gebleven, kan
het zijn dat iemand blijvende
klachten houdt. Daarom is het
zo belangrijk om een tekenbeet
zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer weten over teken en de ziekte van Lyme? Kijk op tekenradar.nl
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Huib van Leeuwen

Waarom zijn eiwitten zo belangrijk?
Eiwitten zijn onontbeerlijk voor ons bindweefsel en essentieel voor de aanmaak
van spieren. Daarnaast zijn eiwitten heel belangrijk voor ons immuunsysteem,
voor onze afweer tegen ziekten. Het zijn de belangrijkste voedingstoffen
voor fysieke kracht. Je zou kunnen zeggen dat eiwitten de ‘bouwstenen
van ons lichaam’ zijn.

Innovatieve
eiwitrijke
gebakjes met
de naam
‘Bouwsteentjes’

Voor gezonde spieren moet
je naast bewegen dus ook
voldoende eiwitten binnen
krijgen. Dat is belangrijk want
dagelijks wordt in ons lichaam
1 tot 2 procent van alle spierweefsel afgebroken. “Wie
bedlegerig is zal dus binnen
twee maanden verslapt zijn. En
dat gebeurt bij iedereen, of
je nu 16 bent of 86”, vertelt
Huib van Leeuwen, en is hij
verantwoordelijk voor de
innovatieve eiwitrijke gebakjes
met de naam ‘Bouwsteentjes’
“Om het lichaam weer op te
laten bouwen zou men idealiter
driemaal per dag eiwitrijke
voeding moeten eten.
Gemiddeldgenomen heeft
een mens minimaal 75 gram
hoogwaardig eiwit over de dag
verdeeld nodig om goed te
functioneren. Na inname zal
men zich meteen krachtiger

‘Easy-to-Eat’,
een glutenvrij
tussendoortje
speciaal geprepareerd
zodat mensen zich
niet kunnen
verslikken

voelen omdat eiwit bestaat uit Voor de prijs hoeft je het niet te laten en zijn deze krachtige mini gebakjes in de diepvries bij de
aminozuren die direct worden Jumbo supermarkt te koop, 8 stuks voor € 4,99 – Easy-to-Eat 4 stuks voor € 4,99
opgenomen in het lichaam.”
De belangrijkste bronnen van
eiwit zijn vlees, vis, zuivel, ei,
noten, zaden, peulvruchten en
pinda’s. Keuze genoeg dus om
tot een goed voedingspatroon
te komen. Maar voor mensen
met eet- of slikproblemen is
voldoende eten een probleem.
De Bouwsteentjes van
Innopastry kunnen dan
uitkomst bieden. Deze kleine
cakegebakjes bevatten 8 gram
hoogwaardig eiwit en zijn dus
een krachtig tussendoortje.
Voor mensen die moeilijk
slikken maakt Innopastry
“Easy-to-Eat”, een glutenvrij
tussendoortje speciaal
geprepareerd zodat mensen
zich niet kunnen verslikken.
Easy-to-Eat is vrij van
E-nummers en bindmiddelen.

Ontdek de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat!

Meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
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Stagiair VieCuri Ahmad Alloush
TopTalent 2017 Gilde Opleidingen

Koninklijke onderscheiding
Radioloog dr. Gé Hofﬂand

n

Eind maart is VieCuri radioloog, dr. Gé Hofﬂand benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze
onderscheiding voor zijn talrijke werkzaamheden ten behoeve
van de ontwikkeling van zijn vakgebied en de verbetering van de
kwaliteit van zorg.
In het bijzonder werd zijn betrokkenheid bij diverse commissies
van de Nederlandse Vereniging van Radiologen genoemd, zijn werkzaamheden voor het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg
Eindhoven, de Vereniging Medische Staf van VieCuri en de
Commissie Kwaliteit & Veiligheid van VieCuri. Maar ook voor zijn
inspanningen om de zorg
en het ziekenhuis meer
onder de aandacht te
brengen in de regio.
Als voorzitter van het
VieCuri Matinee en zijn
vice-voorzitterschap
bij VieCuri’s vriendenstichting VieAmi
heeft hij daarin een
belangrijke rol.

n

Woensdag 17 mei was het een spannende avond voor Ahmad
Alloush. Ahmed is een van de deelnemers aan het project Talent
in Bedrijf, waarbij Gilde Opleidingen is gestart met duale trajecten
(mbo-opleiding en taal/inburgering) voor anderstaligen. Ahmad
was een van de vijf genomineerden voor de titel Toptalent Gilde
Opleidingen.
Stagebedrijven en medewerkers
van Gilde Opleidingen konden
de voorbije weken hun eigen toptalent voordragen. Ahmad loopt
sinds februari dit jaar stage als
assistent logistiek bij het facilitair
bedrijf van VieCuri Venlo.
Dé ambassadeur
In de Oranjerie in Roermond
voerde presentator Lex Uiting,
Venlose stadsprins en BN’ er, de
spanning vakkundig op. Na een
gevarieerd programma met muziek

en interviews, volgde de uiteindelijke bekendmaking: Ahmad is
een jaar lang dé ambassadeur van
het middelbaar beroepsonderwijs
in Noord- en Midden-Limburg.
Daarnaast maakt hij ook nog kans
om in het najaar te worden
gekroond tot nationaal MBO
Uitblinker.
Blij en trots
De collega’s van VieCuri van
het facilitair bedrijf zijn net als
Ahmad erg blij en trots met zijn

uitverkiezing en natuurlijk werd
er de volgende dag bij stilgestaan
met een toepasselijke vlaai.
Vastbesloten
Stagebegeleider Ron Houba,
teamleider Magazijnen vertelt
over Ahmad, die in 2015 is
gevlucht uit Syrië: “Hij loopt hier
stage, maar werkt daarnaast in
een supermarkt om zijn familie
financieel te ondersteunen.
Ook is hij vrijwilliger in het
Wereldpaviljoen in Steyl dat
bezoekers kennis laat maken met
andere culturen. Ahmad heeft
een enorme discipline en staat
overal voor open. Zijn keuze
voor een stage in een ziekenhuis
als VieCuri komt omdat hij
vastbesloten is om arts te
worden.”

Tot grote verrassing van
Hofﬂand, overhandigde
burgemeester Wilma
Delissen van gemeente
Peel en Maas hem deze
onderscheiding ten
overstaan van vele
collega’s, familieleden
en andere betrokkenen.

Vrijwilligers gezocht voor medischwetenschappelijk onderzoek!
n

VieCuri is op zoek naar mensen met chronische lage rugpijn voor deelname aan een onderzoek
naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een nieuw middel tegen chronische
lage rugpijn, genaamd ‘IG8801’.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek – een
zogenaamd fase II onderzoek –
hopen de onderzoekers meer te
weten te komen over dit nieuwe
medicijn bij mensen met
chronische lage rugpijn. Onder
chronisch lage rugpijn wordt
hier verstaan: pijn onder in de
rug die langer dan 12 weken
aanwezig is.
Wat houdt het onderzoek in?
Er zijn drie behandelingsgroepen, namelijk een lage
dosering of een hoge dosering
van het te onderzoeken medicijn
en de placebo behandelgroep.
Placebo is een nepbehandeling
die precies lijkt op IG8801. Het
onderzoek is dubbelblind. Dat
betekent dat zowel u als de arts
niet weet in welke behandelgroep u wordt ingedeeld Als
u ervoor kiest deel te nemen,
wordt u willekeurig in een van
de drie behandelingsgroepen
ingedeeld. In een periode van
Er is een gratis
internetverbinding
op alle ziekenhuislocaties van VieCuri

zes maanden bezoekt u ongeveer
zeven maal ons ziekenhuis. U
krijgt het te onderzoeken geneesmiddel (of placebo) per infuus
toegediend bij aanvang van de
studie en één week later.
Tijdens de bezoeken neemt u deel
aan verschillende (lichamelijke)
onderzoeken, zoals bloedonderzoeken, Röntgenfoto’s,
MRI-scans en zal u gevraagd
worden vragenlijsten in te vullen.
Naast de verschillende onderzoeken vragen we u gedurende
vijf periodes van één week
dagelijks uw rugpijn-score te
documenteren in een elektronisch
dagboek.
Wanneer komt u in aanmerking
voor deelname?
U bent 21 jaar of ouder.
U heeft chronische lage rugpijn.
Deze rugpijn mag niet veroorzaakt
zijn dooreen hernia of overduidelijke verschuivingen van
de wervels.

U heeft geen rugoperatie
ondergaan.
U heeft in de afgelopen zes
maanden geen wervel gebroken.
Alle belangrijke aspecten van
het onderzoek zelf, worden
uitvoerig toegelicht door de
onderzoeksarts of onderzoeksverpleegkundige. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname
in dit onderzoek en u kunt te
allen tijde uw toestemming
intrekken en de studie verlaten.
Voor het aanmelden of
voor eventuele vragen
over het onderzoek kunt u
direct contact opnemen
met Ilona van Rooij,
researchverpleegkundige,
telefoon 077-320 56 34 of
via mail: ivrooij@viecuri.nl.
Coördinerend arts van dit
onderzoek is
prof. dr. J.P. van den Bergh.

U kunt ons ook volgen op de social media:
www.twitter.com/viecuri

www.facebook.com/VieCuri

Colofon
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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