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Medicatiecheck op 
spoedeisende hulp door 
apothekersassistenten

“Grotere 
overlevingskans 

door snelle 
inzet AED’s”

Theo Manders, 
reanimatie coördinator 
en ic-verpleegkundige

(lees op pagina 5 )

De gelijkwaardige rol die patiënten 
steeds meer krijgen, werd al 
ingezet in de jaren tachtig, weet 
Marjo Benders, coördinator 
patiëntenvoorlichting bij 
VieCuri. “Hieruit is in 1995 de 
Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst 
ontstaan, die aan de basis ligt 
van alle zorgverlening. Hierin 
is opgenomen dat patiënten 

toestemming moeten geven 
voor het ondergaan van een 
bepaalde behandeling, maar 
dat moeten doen op basis van 
goede informatie. De hamvraag 
is dan natuurlijk wanneer een 
patiënt goed geïnformeerd is.” 

Parallel hieraan loopt de 
ontwikkelingen dat mensen 
steeds mondiger worden en 

op zoek gaan naar informatie 
op internet. “Dat geeft patiënten 
een basis van inhoudelijke kennis,
waardoor ze mee willen en kunnen
praten en niet zomaar ‘ja’ zeggen. 
Er zijn nog wel mensen die de 
beslissing willen overlaten aan 
de deskundigen, maar een steeds 
grotere groep patiënten wil meer 
betrokken zijn. Hierdoor wordt 
de keuze voor een bepaalde 
behandeling steeds meer een 
gezamenlijke beslissing van 
patiënt en arts.”

Dynamisch proces
Patiënten worden dus steeds 
meer betrokken bij hun eigen 
zorg. Een goed contact tussen 
arts en patiënt is volgens Benders 

een basisvoorwaarde om een 
goede gezamenlijke beslissing te 
kunnen nemen over het zorgplan. 

“Vertrouwen in elkaar en goede 
communicatie is daarbij van 
cruciaal belang. Ook moet 
de patiënt voldoende informatie 
hebben om de juiste beslissingen 
te kunnen nemen. Als afdeling 
patiëntenvoorlichting onder-
steunen wij de zorgverleners 
binnen VieCuri bij het ontwikkelen 
en geven van eenduidige en 
begrijpelijke voorlichting.” 

n	 In het verleden bepaalde de arts meestal welke behandeling     
           medisch gezien het beste was voor een patiënt. De laatste 
decennia is sprake van een kentering: er wordt steeds meer gekeken 
of een bepaalde behandeling ook past bij het leven en de wensen van 
de patiënt in kwestie. Arts en patiënt staan dus samen aan het roer, 
beslissen samen. Dit vergt wel wat van beide partijen: vertrouwen, goede 
communicatie en een optimale informatievoorziening zijn cruciaal. 

Betere zorg 
begint bij een 
goed gesprek

Arts en patiënt steeds meer gelijkwaardige gesprekspartners

Samen beslissen over de beste zorg

 Lees verder op pagina 2



Meer weten? Kijk op de website www.begineengoedgesprek.nl/ voor meer tips.

2

Belangrijk is volgens Benders dat 
ook mensen die bijvoorbeeld 
moeite hebben met lezen of het 
begrijpen van informatie, de gang 
van zaken en de gevolgen van 
een operatie of behandeling 
kunnen begrijpen. “Want pas als 
mensen goed geïnformeerd zijn, 
kunnen ze een weloverwogen 
beslissing nemen.”

Naasten betrekken bij keuze
Het ‘samen beslissen’ vergt ook 
het nodige van artsen. Zij moeten 
namelijk achterhalen wat een 
patiënt drijft en wil. “Een arts moet
inzicht hebben in de lichamelijke 
en cognitieve beperkingen van de 
patiënt, maar ook in zijn sociale 
situatie en werksituatie”, zegt 
Benders. “Sommige mensen 
willen een bepaalde behandeling 
bijvoorbeeld liever niet onder-
gaan, omdat ze bang zijn om hun 
baan kwijt te raken.” 

De coördinator patiënten-
voorlichting signaleert ook dat 
naasten steeds meer betrokken 
worden in het proces van keuzes 
maken. “Heel veel behandelingen 
hebben een nazorgtraject, 
waarbij ondersteuning vanuit de 
familie gewenst is. Juist daarom 
is het belangrijk dat familie-
leden betrokken worden bij de 
beslissingen.”

Goede gesprekspartners
Reumatoloog Tim Jansen schat 
in dat zo’n vijftig procent van 
de patiënten zelfstandig goede 
beslissingen kan en wil nemen. “Ik
merk dat veel mensen op internet 
kijken, maar niet altijd terugkomen
met de juiste informatie. En dat 
is juist essentieel om goed te 
kunnen meebeslissen. Patiënten-
verenigingen zoals het Reuma-
fonds voorzien mensen gelukkig 
wel van de juiste informatie. 
Wat echter meespeelt bij het 
maken van een beslissing, is 
het emotionele aspect en het 
cognitief functioneren bij stress: 
mensen hebben vaak veel pijn 
en dat maakt het nemen van een 
goede weloverwogen beslissing 
lastiger.”

Maatwerk
Jansen geeft aan dat er bij iedere 

patiënt wordt gekozen voor maat-
werk. “Vroeger gingen artsen 
meer voor genezen dan voor 
symptoombestrijding. Inmiddels 
varen we soms een iets andere 
koers: wil iemand koste wat kost 
een langere levensduur of gaan 
we vooral voor een betere 
kwaliteit van leven? Om hierin 
de juiste keuze te maken, is het 
belangrijk dat de patiënt weet wat 
hij wil, en daar voorafgaand aan 
het gesprek van de arts al over 
nadenkt.”

Vertrouwen is essentieel
Jansen benadrukt dat ook 
vertrouwen essentieel is om te 
komen tot een goede gezamenlijke 
beslissing. “Wanneer patiënten 
al binnenkomen met een 
wantrouwende houding, is het 
voor een arts heel lastig om een 
open gesprek aan te gaan en 
moet eerst die weerstand worden 
overwonnen.. Vertrouwen is 
een must; dan zullen patiënten 
ook eerder op tafel leggen waar ze 
tegenaan lopen en wat hun drijf-
veren en doelstellingen zijn.”

Voordelen
‘Samen beslissen’ levert een 
heleboel op, onderkennen zowel 
Benders als Jansen. “Onderzoek 
toont aan dat, wanneer patiënten 
zelf hebben gekozen voor een 
bepaalde behandeling, de 
therapietrouw beter wordt, het 
zorgtraject minder stress en 
complicaties met zich meebrengt 
en onderzoeken beter verlopen”, 
zegt Marjo Benders. Jansen 
herkent dit beeld. “Wanneer 
mensen zelf hun fiat hebben 
gegeven voor een bepaalde 
behandeling, zetten ze zich meer 
in, omdat ze geloven dat de 
behandeling gaat werken. En 
hierdoor is het resultaat vaak 
beter.”

Dynamisch proces
Benders benadrukt tenslotte 
dat er al veel veranderd is in de 
verhouding arts-patiënt, maar dat 
we er nog niet zijn. “Dit proces 
is altijd in ontwikkeling. Immers: 
mensen blijven veranderen en 
dat bepaalt ook hun houding 
ten opzichte van de zorg. 
Samen beslissen is daardoor een 
dynamisch proces, dat steeds 
verder geoptimaliseerd moet en 
zal worden.”
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“Vertrouwen in 
elkaar en goede 

communicatie 
is van cruciaal 

belang.”

“Ik had veel bijwerkingen van 
de medicatie tegen mijn reuma. 
Ik was er ontzettend ziek van. 
Zo was ik bijvoorbeeld heel 
moe, duizelig en misselijk. Ook 
voelde ik een druk achter de 
ogen en had ik continu blaren 
in de mond. Ik werk, ga naar 
school en heb een gezin; een 
druk leven dus. Het was niet 
haalbaar voor mij om de 
medicatie door te blijven slikken. 

Toen ik laatst een afspraak had 
staan bij mijn reumatoloog, heb ik
mijn klachten met hem besproken.
Ik was bang dat hij zou zeggen 
dat er geen andere mogelijkheid 
was. Maar gelukkig kon het wel: 
we hebben samen besloten de 
dosering omlaag te brengen. De 
reumatoloog zei dat het medisch 
gezien misschien te vroeg was om 
de dosering te verlagen, maar hij 
kon zich er toch in vinden omdat 

het voor mij niet haalbaar is om 
een druk leven te hebben met 
zoveel klachten. Ik heb het 
gesprek als heel prettig ervaren. 
Het is mijn leven, ik ben pas 
29 jaar en ik vond het fijn dat de 
reumatoloog zich verplaatste in 
mijn situatie. Het geeft een goed 
gevoel om zelf een stem te hebben 
in de behandeling, samen met 
de arts te kunnen beslissen wat 
het beste bij mij past.”

n	De 29-jarige Sharon Pelzer uit Lottum kreeg ongeveer anderhalf jaar geleden de diagnose 
 Reumatoïde artritis. Onlangs sprak ze tijdens een controle uit dat ze te veel last heeft van de 
medicijnen. In samenspraak met reumatoloog Tim Jansen werd de dosering aangepast.

‘De reumatoloog verplaatste zich in mijn situatie’

1. Wat heb ik?
2. Wat zijn mijn mogelijkheden voor behandeling?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
4. Wat betekent dat in mijn situatie?

In gesprek met een arts? 
Stel in ieder geval deze vragen:

Marjo Benders, coördinator patiëntenvoorlichting bij VieCuri



In gezamenlijkheid kunnen 
de ziekenhuizen de juiste 
kwaliteit van zorg blijven 
aanbieden en kunnen de 
patiënten nu en in de toekomst 
voor het brede pakket van 
basiszorg in de regio terecht. 
Naast het behoud van de 
huidige zorgfuncties zijn de 
twee ziekenhuizen samen 
bovendien groot genoeg om 
het zorgaanbod verder uit

te bouwen. Door de financiële
middelen te bundelen kan er 
ruimte worden gecreëerd voor 
vernieuwing, verbetering en 
verruiming van het zorgaanbod.

Krachtenbundeling is boven-
dien essentieel om te kunnen 
blijven voldoen aan de hoge 
landelijke eisen die de zorg-
verzekeraars en de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg 

stellen aan ziekenhuizen voor wat
betreft aantal operaties (volume-
normen) en subspecialisaties. 
Samen kan worden voorkomen 
dat bepaalde operaties of 
behandelingen uit de beide 
ziekenhuizen verdwijnen en dat 
patiënten voor deze zorg verder 
moeten reizen. 
 
Samenwerking
Laurentius en VieCuri werken 
al een aantal jaren op diverse 
fronten samen. Twee voorbeelden 
hiervan zijn de samenwerking 
op het gebied van vaatchirurgie 
en samenwerking bij blaas-
kanker. 

Fusie garandeert behoud van breed zorgaanbod 
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n	 Laurentius Ziekenhuis en VieCuri Medisch Centrum onderzoeken
 de mogelijkheden voor een fusie. De ziekenhuizen delen namelijk 
de overtuiging dat samenwerking nodig is om de kwaliteit van zorg in de 
regio Noord- en Midden Limburg te kunnen behouden en te versterken.

Sinds 2015 vinden bijvoorbeeld 
alle blaasverwijderingen in 
VieCuri plaats, uitgevoerd door 
het urologenteam uit beide 
ziekenhuizen. De voordelen: 

kortere operatietijden en opname-
duur, wat bijdraagt aan snellere 
revalidatie en herstel. VieCuri 
uroloog Aswin Meier: “Een ander 
belangrijk voordeel is dat we samen 

de kwaliteit verhogen. Bij een 
ernstige vorm van blaaskanker 
moet soms de hele blaas verwijderd 
worden. Dat is een grote en 
complexe operatie. Sinds we de 
operatie niet meer alleen, maar 
met een collega-uroloog uitvoeren, 
treden er minder complicaties 
zoals bloedverlies op. Het is heel 
prettig om bij dergelijke complexe 
situaties met een collega-uroloog 
te kunnen overleggen.”

Blikveld verruimen
“Door de gezamenlijke diensten 
raak je bekend met andermans 
werkmethoden, verruim je je 
blikveld en kun je sommige 
behandelingen afstemmen”, 
aldus Marcel de Bruin, uroloog 
in het Laurentius Ziekenhuis. 
“De laatste jaren wordt de zorg 
steeds bureaucratischer en veel-
eisender. Deze complexiteit en de 
ontwikkelingen in de zorg dragen 
bij tot superspecialisatie binnen 
vakgebieden. Daardoor is het 
ook nodig dat we in beide zieken-
huizen kunnen werken om 

de continuïteit van zorg te 
waarborgen, bijvoorbeeld bij 
uitval of ziekte van één van de 
teamleden.” Ook minimum-
normen voor bepaalde operaties 
vragen om bundeling van beide 
ziekenhuizen, stelt De Bruin. 
“En samen kunnen we investeren 
in nieuwe – vaak kostbare – 
apparatuur, infrastructuur en

toepassingen. De benodigde 
investeringen zijn niet meer door 
één ziekenhuis op te brengen, 
daarom bundelen we de krachten. 
Dit versterkt de ontwikkelingen 
van medische superspecialisatie 
voor de beste zorg in Noord- 
en Midden Limburg. Wij als 
urologen dragen hier graag 
aan bij.”

n	 Al ruim twintig jaar werken de urologen uit VieCuri en het 
 Laurentius Ziekenhuis samen. De samenwerking begon met 
het draaien van gemeenschappelijke weekenddiensten, maar werd 
in de loop der jaren steeds verder geïntensiveerd. Er is nu sprake van 
een gezamenlijk team van negen urologen, dat volledig op elkaar is 
ingespeeld en elkaar aanvult.

De samenwerking verliep al jaren 
met plezier en succes. “Het is dus 
niet voor niets dat we de samen-
werking willen uitbreiden”, aldus 
vaatchirurg Jan Willem Elshof 
van VieCuri. “Voor bepaalde 
operaties worden richtlijnen 
vanuit de overheid gesteld: een 
ziekenhuis dient een bepaald 
volume te halen. Haalt het zieken-
huis dat niet, dan mag het die 
operatie niet langer uitvoeren. 

Door onze krachten te bundelen, 
is sprake van een groter team 
bestaande uit zes vaatchirurgen”, 
zegt vaatchirurg Hendrik Jiang 
van het Laurentius Ziekenhuis. 
“Hierdoor kunnen we efficiënter 
werken, maar ook hebben we 
meer budget en kunnen we 
investeren in nieuwe technieken.”

In de eigen regio
Voor de patiënt heeft de samen-

werking nog twee belangrijke 
plussen. Elshof: “Net zo 
belangrijk als een operatie 
zelf, is het team er omheen. 
Hoe beter en gestroomlijnder 
het loopt, hoe minder 
complicaties er optreden. 
Voor ons als chirurgen is het 
dus belangrijk dat we bepaalde 
verrichtingen op frequente 
basis kunnen uitvoeren. Zo 
doen we nog meer ervaring op.”

Sinds begin dit jaar is 
afgesproken om de operaties 
op het gebied van gescheurde 
grote lichaamsslagaders samen 
uit te voeren. Deze operaties 
vinden sindsdien allemaal in 
Venlo plaats; de chirurgen uit 
Roermond komen naar VieCuri 
om daar hun patiënten te 
opereren. Elshof: “We zijn 
goed op elkaar ingespeeld en 
zitten op één lijn.” Zijn collega 
Jiang vult aan: “Mensen kunnen 
door de samenwerking snel en 
in de eigen regio behandeld 
worden!”

‘We willen deze specifieke zorg voor de regio behouden’ 
n	 Vaatchirurgie is een specifiek vakgebied. Zo specifiek dat volgens de richtlijnen er 24 uur per dag, 7 dagen 
 per week een vaatchirurg in het ziekenhuis beschikbaar moet zijn voor spoedgevallen. In dat kader delen 
de drie vaatchirurgen van VieCuri de weekenddiensten al zo’n tien jaar met de drie collega-vaatchirurgen van 
het Laurentius Ziekenhuis. Maar om deze zorg zoveel mogelijk te kunnen behouden voor de regio, werken de 
vaatchirurgen ook steeds vaker samen op andere vlakken. 

Uroloog Aswin Meier (VieCuri) Uroloog Marcel de Bruin (Laurentius Ziekenhuis)

Vaatchirurg Hendrik Jiang (Laurentius Ziekenhuis)
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Vaatchirurg Jan Willem Elshof (VieCuri)

‘Samen verhogen we de kwaliteit’



4

“Ik voel me mooier
en dat straal ik weer uit”

Voor meer informatie:
www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65

 www.facebook.com/viecurimooi    
 @viecurimooi

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.
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Uit onderzoek blijkt dat de 
overleving door reanimatie bij 
een hartstilstand, de laatste jaren 
duidelijk is toegenomen door 

de inzet van een Automatische 
Externe Defibrillator oftewel AED. 
Hoewel de meeste mensen een hart-
stilstand in of om het huis krijgen, 

komt het ook regelmatig voor dat er 
in het ziekenhuis een hartstilstand 
plaatsvindt. In 2016 waren er binnen 
VieCuri 51 reanimatie-oproepen: op 
zo’n moment komt het reanimatie-
team met spoed naar de plek waar 
iemand de hartstilstand heeft 
gekregen. “Ondanks de aanwezigheid 
van zo’n specialistisch team, is het 
belangrijk dat goede hulp zo snel 
mogelijk aanwezig is, want iedere 
minuut telt”, aldus Theo Manders, 
reanimatie coördinator en ic-
verpleegkundige. “Elke medewerker 
die patiëntcontact heeft binnen 
VieCuri wordt getraind in het 
opstarten van een reanimatie. 
Bij deze training wordt ook de 
inzet van een AED getraind. De 
aanwezigheid van een AED is 
essentieel. Laatst bijvoorbeeld 
vond er een reanimatie in de 
centrale hal van VieCuri plaats. 
Dankzij de AED was er al een 
eerste elektrische schok toegediend 
voordat het reanimatieteam 
aanwezig was.” 

Hersenschade
Niet iedere hartstilstand kan 
overigens opgeheven worden 
met een schok. Iets minder 
dan de helft van de slachtoffers 
heeft schokbaar hartritme. 
Hoe essentieel de AED is, legt 
cardioloog Ronald Hazeleger uit. 
“In het geval van een schokbaar 
ritme kunnen de overlevings-
kansen meer dan 60% bedragen 
als defibrillatie dan binnen enkele 
minuten plaatsvindt. De eerste 
AED’s werden bij wijze van proef 
in politieauto’s geplaatst. Toen 
bleek dat de inzet van deze 
apparatuur de overlevingskans 
na een hartstilstand duidelijk laat 
stijgen, kwamen er steeds meer 
AED’s op centrale plaatsen zoals 
winkelcentra. In het ziekenhuis 

is het ook essentieel dat er op 
alle centrale plekken een AED 
aanwezig is.” Hazeleger geeft aan 
dat het niet vanzelfsprekend is 
dat een patiënt een hartstilstand 
overleeft als dit in het ziekenhuis 
gebeurt. “De essentie is dat hoe 
langer na de stilstand wordt 

gewacht met reanimeren, hoe 
groter de kans is op schade in de 
hersenen. Uit onderzoek weten we 
dat er binnen zes minuten moet 
worden gereanimeerd, omdat 
anders hersenschade optreedt. 
Extra AED’s zijn dus noodzakelijk 
om tijdswinst te behalen.”

Grotere overlevingskans door snelle inzet AED’s:

VieCuri breidt aantal AED’s in het ziekenhuis uit

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers van een hart-
stilstand is 67 jaar. 70% krijgt een hartstilstand in en rond het huis.
(Bron: www.hartstichting.nl/6-minutenzone)

Het inzetten van een AED en daarmee vroegtijdig een elektrische 
schok toedienen kan van levensbelang zijn. Reanimatie coördinator 
Theo Manders benadrukt echter: “Als iemand bewusteloos is, is het 
van belang dat omstanders eerst 112 te bellen. De meldkamer kan 
een coachende rol vervullen in het herkennen van een hartstilstand. 
Zet de telefoon op de luidsprekerfunctie en begin, als duidelijk is 
dat de patiënt een hartstilstand heeft, met borstcompressie en 
beademing. Indien je met z’n tweeën bent, belt één persoon en 
de persoon die kan reanimeren start met de borstcompressie en 
beademing. Indien een AED in de buurt is, laat deze dan halen en 
sluit de AED aan zodra aanwezig.”

Hartstilstand buiten het ziekenhuis

Een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme weer kan herstellen bij 
een hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. De 
AED bevat twee electroden die op de 
ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een 
AED analyseert het hartritme zodra de electroden aangesloten 
zijn. Het apparaat vertelt de hulpverlener precies wat hij moet 
doen, namelijk doorgaan met reanimeren óf een elektrische schok 
toedienen. Alle AED’s in VieCuri hangen in een groene opvallende 
kast. Bij de AED is een duidelijke instructiekaart toegevoegd.

Wat doet een AED?

n	 Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het
 ziekenhuis. Snel handelen van omstanders is essentieel voor een 
goede overlevingskans. Maar ook in het ziekenhuis helpt de snelle 
inzet van een AED: iedere minuut telt! Daarom breidde VieCuri het 
aantal AED’s uit. Er zijn nu 23 AED’s op de locatie Venlo en 8 op de 
locatie Venray aanwezig. Ook elke buitenpoli is uitgerust met een AED. 
Dit apparaat vergroot aantoonbaar de overlevingskans bij een hart-
stilstand. 

Elk jaar wordt door Borstkanker-
vereniging Nederland (BVN) het 
roze lintje al dan niet toegekend 
aan de 87 deelnemende zieken-
huizen. Dat gebeurt aan de hand 
van een lijst van criteria, die 
worden opgesteld door medisch 
specialisten en ieder jaar worden 
aangescherpt. De 65-jarige Mieke 
Winten werkte voorheen als huis-
arts en is ex-borstkankerpatiënt. 
Sinds de afgelopen zomer is zij de 
contactpersoon tussen de BVN 
en de ziekenhuizen voor Midden- 
en Noord-Limburg. “Je kunt het 
lintje zien als een kwaliteitscheck 
rondom zorg voor mensen met 
borstkanker. De criteria waarnaar 
wordt gekeken zijn heel divers: 
van operatieresultaten tot de 
tevredenheid van patiënten. Als 
een ziekenhuis geen lintje krijgt, 
betekent dit overigens niet dat de 
medische zorg slecht is. Het
lintje is geen medisch keurmerk, 

maar wel een indicatie voor 
patiëntgerichte borstkankerzorg. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 
een ziekenhuis geen lintje krijgt 
omdat het drie dagen langer 
dan het criterium doet over het 
verstrekken van een uitslag. Als 
een patiënt het echter niet erg 
vindt om iets langer te wachten, 
kan dat betreffende ziekenhuis 
evengoed een prima keuze zijn.” 

Stimulans
Mieke Winten ziet het Roze lintje 
als een stimulans voor zieken-
huizen om ieder jaar kritisch te 
kijken naar het beleid en de zorg. 
“Ieder jaar stelt de BVN een nieuw 
thema rondom het Roze lintje 
centraal. Voor komend jaar is dat 
‘samen beslissen’. Het benadrukt 
hoe belangrijk het is dat de 
patiënt goede voorlichting krijgt 
en de tijd krijgt om te beslissen 
over de te volgen behandeling.”

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en/of een erfelijke of familiaire aanleg 
voor borstkanker heeft. BVN streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van borstkankerzorg, kwaliteit van leven en het versterken/behouden van eigen regie/zelfmanagement.

BVN doet dit door goede, actuele informatie te geven, lotgenotencontact te organiseren en de belangen 
van patiënten te behartigen. BVN brengt bijvoorbeeld via ervaringsdeskundige patient advocates het 
patiëntenperspectief onder de aandacht bij overheid, zorgverleners, zorgverzekeraar en andere belang-
hebbenden. Op deze manier krijgen patiëntenervaringen en patiëntbelangen een waardevolle plek in 
beleid en onderzoek.

Roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg uitgereikt
n	Begin juli kreeg VieCuri opnieuw het ‘Roze lintje’ voor patiënt-
 gerichte borstkankerzorg toegekend. Deze kwaliteitscheck 
rondom zorg voor mensen met borstkanker is opgezet door de Borst-
kankervereniging Nederland (BVN). De regionale contactpersoon van 
de BVN, Mieke Winten, overhandigde het ingelijste Roze lintje aan 
mamma care-verpleegkundigen Paula Mertens en Monique Zumdick. 

Vlnr: Paula Mertens, Monique Zumdick en Mieke Winten.
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VieCuri mag zich een STZ-zieken-
huis noemen, dat staat voor
Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen. STZ-
ziekenhuizen zijn voortdurend 
bezig met patiëntgericht 
wetenschappelijk onderzoek, 
topklinische zorg en opleiding. 
Decaan van het Leerhuis VieCuri, 
Joop van den Bergh: “Voor 
VieCuri is wetenschappelijk 
onderzoek een belangrijke pijler. 
We werken bijvoorbeeld samen 

met Maastricht UMC+ aan 
gemeenschappelijke onderzoeks-
trajecten. Aan negen project-
voorstellen is eerder dit jaar 
door een gezamenlijk fonds van 
MUMC+ en VieCuri een 
onderzoekssubsidie toegekend. 
In het wetenschapsmagazine
lichten onderzoekers toe waar 
zij hun onderzoek op richten en 
hoe zij daarmee bijdragen aan 
wetenschappelijke ontwikkelingen
en verbetering van zorg.” 

Bijna 2000 wandelaars hebben 
gelopen voor het goede doel in 
de strijd tegen kanker. Alle 
opbrengsten komen geheel ten 
goede aan de KWF Kanker 
Bestrijding. Tien procent van de
opbrengst gaat naar een regio-
doel. Dit jaar is dat de belevings-

tuin Orangerie bij het Oncologie-
centrum van VieCuri. 

VieCuri heeft zich laten vertegen-
woordigen door 25 enthousiaste 
wandelaars. Een bijzondere sfeer, 
een geweldige organisatie, en grote
groep enthousiaste wandelaars 
maakte dit een dag met een 
gouden randje. Internist-oncoloog 
Yes van de Wouw heeft de deel-
nemers vooraf toegesproken en 
gaf het belang aan van deze tuin.
De Stichting Walk 4 the Roses heeft
ruim 28.000 euro opgebracht.
Daarvan gaat 2870 euro naar de 
belevingstuin van VieCuri.

n	 VieCuri is volop bezig met innovatief en toegepast onderzoek, natuurlijk met als doel de zorg voor 
 patiënten te verbeteren. Om de resultaten van al dat onderzoek te delen, maakt VieCuri twee keer per 
jaar een speciaal wetenschapsmagazine. Dit magazine kunt u via de website van VieCuri opvragen. In dit 
artikel nemen we u in vogelvlucht mee langs een aantal recente onderzoeken.

n	 Op zondag 3 september was de zevende editie van Walk 4 the Roses.
 Een bijzondere wandeltocht van 20 kilometer door de mooie 
omgeving in gemeente Horst aan de Maas. 

Tweede editie wetenschapsmagazine verschenen

VieCuri deelt wetenschap en innovatie

Opbrengst Walk 4 the Roses voor de belevingstuin Orangerie VieCuri 

VieCuri zet er samen met Maastricht UMC+ op in om zoveel 
mogelijk facetten van het acute hartinfarct te ontrafelen, met als 
doel de zorg op dit vlak te optimaliseren. Klinisch fysicus Herman 
van Langen: “We bundelen onze kennis voor levensreddende 
techniek.” Zo gaat een pilot van start waarbij wordt gekeken of de 
PETMRI-scan een rol kan vervullen bij het voorkomen van een 
hartinfarct. Ook wordt onderzocht of de inzet van de MRI-scans kan 
bijdragen aan een vermindering van het aantal hartkatheterisaties. 
“Eén van de doelen is om het aantal onnodige katheterisaties terug 
te dringen en de behandeling voor de patiënt veiliger en minder 
belastend maken”, zegt cardioloog Joan Meeder.

Grip krijgen op het acute hartinfarct

Wat is de kwaliteit van leven van patiënten bij wie, als gevolg van 
een tumor, de laatste dertig centimeter van de darm is verwijderd? 
Een onderzoek hiernaar werd in 2016 opgezet binnen VieCuri, in 
samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en 
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Bekend was al dat mensen 
na een operatie aan de laatste vijftien centimeter van de endel-
darm tot vijf jaar na de operatie veel klachten houden. Zoals 
vermoeidheid, een afwijkende stoelgang en depressie. Ook is er 
een grote impact op het sociaal functioneren van mensen. Uit het 
onderzoek van vorig jaar bleek dat mensen met een operatie 
voor een tumor gelegen op een hoogte tussen vijftien en dertig 
centimeter van de darm dezelfde klachten hebben. Hierdoor kan 
worden geconcludeerd dat de klachten dus waarschijnlijk niet 
enkel te maken hebben met de anatomie van de endeldarm, wat 
voorheen altijd werd gedacht.
Nu is het tijd voor vervolgonderzoek. Vanaf mei dit jaar wordt 
gekeken naar zo’n 1500 patiënten uit de regio Limburg en Zuid-
oost-Brabant, die tussen 2010 en 2015 zijn geopereerd vanwege 
darmkanker en geen stoma meer hebben. Gastro-intestinaal 
chirurg Joop Konsten: “Mensen klagen vaak dat ze vermoeid blijven 
na een operatie aan de dikke darm. We gaan nu specifiek kijken 
hoe dat kan. Daar is nog helemaal geen onderzoek naar gedaan, 
dus de resultaten zijn zeker relevant.”

Operatie aan de dikke darm: wat 
zijn de klachten op de lange termijn?

Jicht is over het algemeen prima te behandelen. Maar volgens 
reumatoloog Tim Jansen kan en moet het beter. Bijvoorbeeld door 
meer inzicht te krijgen in hoe medicijnen het beste kunnen worden 
ingezet en wat de optimale behandelstrategie is. VieCuri en MUMC+ 
starten daarom een onderzoek waarbij de behandelplannen van 
jichtpatiënten en de resultaten op de lange termijn worden 
vergeleken. Tim Jansen: “Doel van het onderzoek is om de zorg voor 
jichtpatiënten te optimaliseren en geneesmiddelen doelmatiger te 
kunnen inzetten. Op deze manier hopen we ook het aantal jicht-
patiënten dat last krijgt van hart- en vaataandoeningen of nierfalen 
te kunnen terugdringen. En wanneer patiënten minder aanvallen 
krijgen, hoeven zij ook minder pijnstillers te gebruiken.”

Puntjes op de i bij behandeling van jicht

Het New England Journal of 
Medicine, één van de meest 
invloedrijke tijdschriften over 
geneeskunde, publiceerde 
eerder dit jaar een onderzoek 
naar cholesterolverlagers 
van het type PCSK9. Dit 
nieuwe medicijn verlaagt 
het cholesterolgehalte van 
patiënten en voorkomt 
daarmee hart- en vaatziekten. 
VieCuri-cardioloog Roel 
Troquay is één van de 
coauteurs van dit artikel. 
Hij werkte, samen met het 
trialbureau op de afdeling 
Cardiologie, mee aan het 
onderzoek. Naast VieCuri 
Medisch Centrum waren 
dertien andere ziekenhuizen 
in Nederland en vijftien 
ziekenhuizen in Canada, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten en Duitsland betrokken 
bij dit Fase-2 onderzoek. 
Samen behandelden zij 
vijfhonderd patiënten in 
deze trial. Hierbij had 
VieCuri van alle centra de 
meeste patiënten onder haar 
hoede. 

“Het nieuwe medicijn verlaagt 
het cholesterolgehalte van 
patiënten met ruim vijftig 
procent bovenop andere 
behandelingen. Het is dus 
enorm effectief!”

Trial cholesterol-
verlagers is 
veelbelovend

Eigen vetweefsel inzetten voor gezichtsfillers of borstreconstructies 
wordt steeds populairder in de plastische chirurgie. VieCuri 
en MUMC+ willen meer onderzoek doen naar deze techniek. Vooral 
om te kijken of het als volwaardig alternatief voor conventionele 
borstreconstructies kan gaan gelden. Jan-Willem Groen is ANIOS 
(Arts Niet In Opleiding tot Specialist) plastische chirurgie bij 
VieCuri en promoveert op dit onderwerp. Groen zette twee 
onderzoeksprojecten op die ingaan op het gebruik van eigen vet-
weefsel bij borstreconstructies. Hij hoopt volgend jaar de resultaten 
te kunnen presenteren en te promoveren op dit onderwerp.

Denkt de chirurg hetzelfde over de 
resultaten van lipofilling als de patiënt?

In dit artikel lichten we alvast een aantal onderzoeken kort toe.

Artist impression van de Orangerie.
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MijnVieCuri: Altijd en overal 
op een veilige manier toegang 
tot uw medisch dossier

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.

Contact
Heeft u ondersteuning 
nodig? Neem gerust 
contact op met onze 
helpdesk: 
(077) 320 55 44.  
Maandag tot en met 
vrijdag 9.00 - 17.00 uur

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.

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

Brieven en uitslagen
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.

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.

Folders en vragenlijsten
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 uit 
komt. In MijnVieCuri staan ook 
vragenlijsten voor u klaar. Zo 
kunt u zich goed voorbereiden 
op uw bezoek aan uw specialist.

MijnVieCuri - Voor uitleg en veelgestelde vragen en 
antwoorden kijkt u op www.viecuri.nl
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Een patiënt die werd binnen-
gebracht op de Spoedeisende 
Hulp (SEH) kreeg in het verleden 
altijd van de SEH-arts de vraag 
welke medicatie hij gebruikt. Niet 
altijd weet een patiënt echter 
precies welke medicijnen hij slikt, 
daarnaast is hij soms niet in staat 
om dit te vertellen. “Soms moest 
de familie dan het medicijnen-
kastje leeghalen, met het risico 
dat er ook oude medicijnen in 
stonden die de patiënt al lang niet 
meer gebruikte”, zegt Silly Dings, 
teamleider van het Apotheek 
Transfersteunpunt bij VieCuri. 
Dit transfersteunpunt coördineert 
de gang van zaken rondom 
medicatie bij opname in en 
ontslag uit het ziekenhuis. “Ook 
het medicatiedossier dat we in het 
ziekenhuis hebben, is – wanneer 
iemand al lang niet meer hier is 
geweest – vaak verouderd. Vanuit 
de apotheek checkten we de 
medicijnen daarom altijd binnen 
24 uur via het Landelijk Schakel-
punt (LSP); een systeem waarin 
zorgverleners medische gegevens 

en afgeleverde medicatie met 
elkaar delen. Maar het kon dan 
dus gebeuren dat de patiënt in 
de tussentijd niet de juiste of 
volledige medicatie kreeg.”

Puzzelen
Om deze werkwijze rondom de 
medicatieverificatie te verbeteren, 
startte in het voorjaar van 2016 
een pilot binnen VieCuri waarbij 
een apothekersassistente overdag 
aanwezig is op de SEH. Bij 
binnenkomst van een patiënt 
vragen de apothekersassistenten 
de medicatie eerst elektronisch op 
via het LSP. “Vervolgens checken 
we samen met de patiënt op de 
SEH of de lijst die wij krijgen 
correct is. Het blijkt namelijk dat 
gegevens vaak niet helemaal 
up-to-date te zijn”, zegt Loes 
Ariaans, poliklinisch apotheker 
bij VieCuri. “Dan staat er bijvoor-
beeld in het systeem dat iemand 
plastabletten heeft, terwijl in 
een telefonisch overleg met de 
huisarts is besloten dat de 
patiënt daarmee zou stoppen. Of 

bijvoorbeeld nog maar een half 
tabletje neemt in plaats van een 
heel. Dat is dan even puzzelen 
voor ons, omdat die afspraak niet 
op papier staat. Het voordeel van 
het contact op de SEH, is dat er 
vaak een familielid bij de patiënt 
is die kan meedenken. Overigens 
richten de apothekersassistenten 
zich met name op patiënten 
die moeten worden opgenomen, 
maar op verzoek van de arts 
checken we ook de medicijnen 
van mensen die niet hoeven te 
blijven.”

Veiliger 
De pilot, die een maand liep, was 
een succes. “We merkten meteen 
dat het goed werkt”, zegt Ariaans. 
“De medicatie is sneller op orde 
en dat verbetert de veiligheid. 
Daarnaast bespaart deze werk-
wijze tijd bij artsen: naar schatting 
scheelt het tien minuten per 
patiënt.”Vanwege het succes van 
de pilot werd besloten dat er op 

werkdagen tussen 11.00 en 
19.30 uur altijd een apothekers-
assistente aanwezig is op de SEH. 
Hiervoor wordt een groep van 
dertien apothekersassistenten 
ingezet: zij rouleren en werken 
daardoor eens in de twee à drie 
weken op de SEH. “In juni van 
dit jaar is het project medicatie-
verificatie op de SEH officieel van 
start gegaan, met een looptijd 
van een jaar”, zegt Dings. “Maar 
we hopen natuurlijk dat deze 
werkwijze permanent wordt, 
aangezien we veel veiliger kunnen 
werken.”

Voorloper
Ook de SEH-artsen zijn tevreden 
over de nieuwe werkwijze en 
hopen zelfs dat de apothekers-
assistenten in de toekomst ook in 
de weekenden aanwezig kunnen 
zijn. SEH-arts Dennis Barten 
licht toe: “Patiënten komen vaak 
onverwacht op de SEH terecht. 
Dan hebben ze meestal niet 

hun medicatiegegevens bij zich. 
Daarnaast is de gemiddelde 
patiënt op de SEH steeds ouder 
en gaat het vaak om mensen 
met meerdere aandoeningen. 
En wanneer één middel in het 
medicijnoverzicht niet klopt, 
kan dit het verschil betekenen 
tussen wel of geen problemen! 
Doordat apothekersassistenten 
nu meteen verifiëren of de 
informatie up-to-date is, is er 
minder kans op medicatiefouten. 
Daarbij scheelt het ons veel tijd, 
zeker bij mensen die twintig 
verschillende soorten medicijnen 
gebruiken!”

Volgens Barten kan de patiënt 
er door de nieuwe werkwijze op 
vertrouwen dat alles qua 
medicatie op orde is. “We weten 
zeker dat wat de patiënt gebruikt, 
ook het juiste is. Deze werkwijze is 
voor de meeste ziekenhuizen nog 
zeker niet standaard: VieCuri is op 
dit vlak echt een voorloper.”

n	 Wanneer iemand onverwacht naar de Spoedeisende Hulp (SEH)
 moet, ontbreekt vaak een up-to-date overzicht van de medicijnen 
die de patiënt slikt. De apotheek van het ziekenhuis brengt daarom 
binnen 24 uur de medicatie in kaart die de patiënt thuis gebruikt. Sinds 
kort is er ook een apothekersassistente aanwezig op de SEH. Zij screent 
de patiënten al aan de voordeur, waardoor dit proces nu sneller, 
efficiënter én veiliger verloopt.

Apothekersassistenten krijgen vaste plek op Spoedeisende Hulp

Medicatiecheck op SEH: sneller, efficiënter én veiliger

De aanwezigheid van de apothekersassistenten op de SEH biedt de artsen goede ondersteuning. Het scheelt tijd en er is minder kans op 
medicatiefouten. Op de foto: Harriet Ebbing-Selen, apothekersassistente van het transfersteunpunt (l) en Fleur Boelhouwers, arts-assistent Interne 
Geneeskunde.

VieCuri zoekt vrijwilligers 

Een ziekenhuisopname heeft vaak grote impact op kwetsbare ouderen, waardoor de kans bestaat dat zij 
fysiek en psychisch achteruitgaan. Om dit te voorkomen, gaan vrijwilligers bij de ouderen langs voor een 
praatje, een spelletje of een andere activiteit. 

Begin vorig jaar is een proef gestart op de verpleegafdeling Orthopedie/Traumatologie, waarbij geschoolde
vrijwilligers in een samenwerkingsverband met de verpleging en het consultatieteam Geriatrie activiteiten
aanbieden aan deze ouderen. Hierbij kun je denken aan het maken van een praatje, met de patiënt 
bespreken welke dag het is , waar ze zijn en wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast gaat het om het doen 
van een spelletje, samen eten, samen de krant lezen, luisteren naar muziek of een andere activiteit 
ondernemen. Vanwege het succes met de proef wordt deze aanpak uitgerold naar alle kwetsbare oudere 
patiënten die verblijven op de standaardverpleegafdelingen. 

n	 Voor de doelgroep kwetsbare oudere patiënt is VieCuri op zoek naar vrijwilligers die willen deel-
 nemen aan het project GIDZ ‘kwetsbare ouderen’. GIDZ staat voor Geriatrie In De Ziekenhuizen. 
Dat is een vernieuwend programma om de zorg aan kwetsbare ouderen die zijn opgenomen zijn in het 
ziekenhuis te verbeteren.

Vrijwilligerswerk algemeen
In onze ziekenhuizen zijn op verschillende afdelingen al jaren vrijwilligers actief. Zij staan klaar om patiënten en bezoekers te ontvangen, te begeleiden en waar mogelijk 
van dienst te zijn. Zij zetten zich belangeloos in voor patiënten en bezoekers om hun verblijf in of bezoek aan ons ziekenhuis aangenamer en gemakkelijker te maken. 

Ook als u geïnteresseerd bent in algemeen vrijwilligerswerk in VieCuri, dan bent u van harte uitgenodigd om Henriëtte Vos hierover via de mail te benaderen. 

Vrijwilliger
in VieCuri, 

iets voor u?
Neem via de mail
contact op met 
Henriëtte Vos.

Afspraak
Spreekt deze doelgroep u aan? Bent u geduldig en creatief en 
wilt u meer weten over het project? Neem dan via mailadres 
(vrijwilligers@viecuri.nl) contact op voor een afspraak met de 
teamleider van de vrijwilligers Henriette Vos. Mocht u na een 
informatief gesprek geïnteresseerd zijn om met de doelgroep 
‘kwetsbare ouderen’ aan de slag te gaan, volgt een kennis-
making met geriater Reka Csepan. Zij is verantwoordelijk voor 
dit project en kan uitleg geven over de bedoeling ervan. Als je 
als vrijwilliger aan dit project wilt meedoen, krijg je een korte 
opleiding, verzorgd door de gespecialiseerd geriatrisch 
verpleegkundige. Op die manier leer je hoe je kunt omgaan 
met kwetsbare ouderen die zijn opgenomen in VieCuri. 
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Stichting Hoormij, die in Midden- 
en Noord-Limburg zo’n 160 leden 
heeft, is dé belangenbehartiger 
voor iedereen met een gehoor-
probleem. De stichting organiseert
onder meer diverse lezingen 
rondom gehoorafwijkingen. 
“Hiermee willen we vooral 
bewustzijn creëren. Veel mensen 
weten namelijk niet waar ze 
moeten aankloppen met gehoor-
problemen”, zegt Marly de Seriere 
du Bisournet, die het secretariaat 
van de stichting Hoormij in de 
regio Venlo voert. 

Informatievoorziening cruciaal 
Marly, die nu 60 is, heeft sinds 
haar 32ste een gehoorapparaat. 
“Zes jaar geleden kreeg ik echter 
een nieuw gehoortoestel, maar 
dat voldeed niet aan de eisen. 
Doordat het geluid van het toestel 
te hard stond, kreeg ik tinnitus, 
beter bekend als oorsuizen.”
Ondanks dat Marly een gehoor-
apparaat heeft, heeft het gehoor-
probleem veel impact en moet 
zij er haar leven op aanpassen. 
“Ik word bijvoorbeeld snel moe 
van het luisteren en op feestjes 

krijg ik niet alles mee. En in het 
verkeer hoor ik een ziekenwagen 
bijvoorbeeld niet aankomen 
omdat mijn hoorapparaat deze 
tonen niet oppikt. Voor mij geldt: 
hoe meer stress, hoe harder de 
piep in mijn oor.”

Tinnitus ontstaat volgens Marly 
hoofdzakelijk door concerten, 
harde muziek en stress. “De één is 
er gevoeliger voor dan de ander, 
maar veel jongeren beseffen niet 
dat ze tinnitus kunnen krijgen. 
Hierdoor dragen ze vaak geen 

gehoorbescherming bij concerten.
Informatievoorziening is dan 
ook cruciaal. Dat is één van de 
belangrijkste redenen dat we als 
Stichting Hoormij het initiatief 
hebben genomen voor een 
HOORmarkt bij VieCuri.”

Meer begrip en erkenning
Marly de Seriere du Bisournet en 
haar ‘Hoormij-collega’ Robert van 
Soest stapten begin dit jaar naar
het patiëntenservicebureau
van VieCuri, met het idee voor de 
HOORmarkt. “We organiseerden 
een dergelijke markt in het 
verleden ook al eens bij het 
Laurentius Ziekenhuis in 
Roermond”, vertelt Robert. 

“VieCuri reageerde heel positief 
op onze plannen. Vervolgens 
hebben we het programma samen 
met VieCuri vormgegeven.”

Beide ervaringsdeskundigen 
benadrukken dat de HOORmarkt 
bedoeld is voor iedereen; ook 
voor mensen die goed horen. 
“Zij moeten immers weten hoe 
je het beste met een slecht-
horende kunt omgaan”, benadrukt 
Robert. “We hopen dat de 
HOORmarkt zal bijdragen aan 
meer erkenning voor slecht
horendheid, maar vooral ook 
meer begrip zal creëren. Slecht-
horendheid is niet iets om je 
voor te schamen!”

Met het Matinee wil VieCuri 
inwoners uit de regio laten zien wat
het ziekenhuis naast medische 
zorg nog meer te bieden heeft. 
Op een interactieve en laag-
drempelige manier deelt het 
ziekenhuis kennis over thema’s als 
gezondheid, wetenschap, zorg en 
andere interessante onderwerpen. 

Met eerdere thema’s als ‘voeding 
en gezondheid’, ‘een leven lang 
screenen’ en ‘het brein’ zijn in het 
verleden geslaagde zondag-
middagen georganiseerd met veel 
belangstellenden. Bij het tiende 
VieCuri Matinee in mei Hoe het 

moet bij spoed was zelfs het 
maximaal aantal bezoekers 
bereikt! Elke keer opnieuw is 
het voor de organisatie een 
uitdaging om het succes van 

vorige edities te evenaren of 
te overtreffen. Ook deze 
najaarseditie belooft weer een
inspirerende en leerzame 
middag te worden. 
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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. 

n	 Een gehoorprobleem is niet alleen heel vervelend, maar heeft ook een grote impact op het leven van de 
 patiënt én er rust nog een taboe op. Om dit te doorbreken en belangstellenden te informeren over 
slechthorendheid, vindt op donderdag 12 oktober een HOORmarkt plaats bij VieCuri. Hierbij is er speciale 
aandacht voor tinnitus, beter bekend als oorsuizen.

n	 De voorbereidingen voor het volgende VieCuri Matinee zijn in volle gang. Noteer alvast de datum van 
 zondag 12 november in uw agenda! VieCuri Matinee is intussen toe aan haar elfde editie. Als centraal 
onderwerp is gekozen voor het eff ect van sociaal contact op de gezondheid. Rondom dit thema wordt een 
boeiend programma samengesteld.

Donderdag 12 oktober: HOORmarkt in VieCuri

‘Slechthorendheid is niet iets om je voor te schamen’

Er is een gratis 
internetverbinding 
op alle ziekenhuis-
locaties van VieCuri www.twitter.com/viecuri                www.facebook.com/VieCuri

U kunt ons ook volgen op de social media:

De HOORmarkt vindt op donderdag 12 oktober plaats 
bij VieCuri, locatie Venlo, van 13.00 tot 20.00 uur. Aanmelden is 
niet nodig. Wel moet u zich vooraf inschrijven voor de informatie-
bijeenkomsten, die plaatsvinden van 14.00 tot 15.30 uur en van 
18.00 tot 19.30 uur. Dit kan via venlo.secretaris@stichtinghoormij.nl

Wat, waar en hoe?

• Zo’n twintig stands met informatie en hoormiddelen. 
• Informatie over kosten en vergoedingen.
• Informatiebijeenkomsten rondom het thema tinnitus (oorsuizen).
 Dyon Scheijen (klinisch fysicus -audioloog bij Adelante Audiologie 
 & Communicatie) en Veronique van den Heuvel (KNO-arts bij 
 VieCuri) geven informatie over deze aandoeningen.

Wat kunt u van de HOORmarkt 
verwachten?

De 
entree is 

gratis

KNO-arts Veronique van den Heuvel:

‘Mensen met tinnitus kunnen wel degelijk geholpen worden’

VieCuri Matinee op 12 november

KNO-arts Veronique van den Heuvel onderstreept het belang van de HOORmarkt. Niet alleen omdat er volgens haar nog steeds een taboe rust 
op slechthorendheid en een aandoening als tinnitus, maar ook omdat mensen vaak niet weten wat de behandelmogelijkheden zijn. “Veel 
mensen hebben de overtuiging dat er toch niets te doen is aan tinnitus, terwijl ze wel degelijk geholpen kunnen worden. Voor de behandeling 
van oorsuizen werken we als VieCuri nauw samen met zorggroep Adelante. Zij hebben een speciaal tinnitus-team dat maatwerk levert voor 
iedere patiënt.”

Van den Heuvel geeft tijdens de HOORmarkt een presentatie over tinnitus. “Oorsuizen kan allerlei oorzaken hebben. Het is eigenlijk een geluid 
dat je hoort, zonder dat er een bron aanwezig is die geluid maakt. Deze aandoening is niet zomaar te genezen met een medicijn, en voor 
sommige mensen beïnvloedt het oorsuizen hun hele leven. Als je weet wat oorsuizen is en waar het vandaan komt, kan dat soms al helpen 
om de klachten te verminderen.” 

Kijk voor meer informatie op www.viecuri.nl/over-viecuri/matinee
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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 begeleiding 
thuis 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 ze 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 logo-
pedist, goed met elkaar afstemmen.’

Even uit huis
Hans vindt het fi jn om thuis te wonen, 
maar de hele dag thuiszitten is niets 
voor hem. Daarom gaat hij onder 
andere naar het 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 activiteiten-
centrum onder meer aan boetseren, 
maar ook aan fi tness 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 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 activiteiten-
centrum 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
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 fi etsen 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.’

* Een herseninfarct is een vorm van een 
beroerte. Er is 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.

*** Boccia is een toegankelijke bal- 
en miksport voor sporters met een 
licha melijke beperking. Het spel lijkt 
sterk op jeu de boules.

SGL begeleidt, behandelt en traint 
mensen met hersenletsel en/of een 

lichamelijke, zintuiglijke of meer voudige 
handicap in heel Limburg, zodat ze zo 

zelfstandig mogelijk kunnen functioneren 
in hun gezin, omgeving en de 
 maatschappij. Mensen kunnen 

 bijvoorbeeld een behandeling volgen, 
een activiteiten centrum bezoeken of 
individuele begeleiding thuis krijgen. 
Tevens heeft SGL woonbegeleidings-

centra waar mensen 24 uurszorg krijgen.

EEN VERHAAL UIT EEN ACTIVITEITENCENTRUM:

 SGL algemeen
T 0800 - 745 0 745
E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl 
I  www.sgl-zorg.nl
 SGL zorg

Eenmaal thuis blijkt pas echt dat 
je veranderd bent. Soms heb je 
dat zelf niet eens in de gaten, 
maar merkt jouw omgeving dat 
des te beter. Je bent beperkt in 
je doen en laten en dat maakt je 
onzeker. Je keek uit naar het 
einde van de revalidatie, maar 
realiseert je dan ook dat dan 
tevens het maximale bereikt is. 
Doordat je nog altijd last hebt van 
de beperkingen en veranderingen, 
lukt het maar niet om de draad 
van het leven weer op te pakken. 
De vragen over de sociale 
aspecten van het leven komen 
nadrukkelijker in beeld. 

Hersenz helpt je thuis verder na de revalidatie

Beter leren omgaan met hersenletsel
Vaak moe, vergeetachtig, 
snel boos of moeite met 
concentreren na een beroerte, 
ongeluk, hartstilstand of 
hersenaandoening? Meestal 
worden die gevolgen en de 
ingrijpende veranderingen in 
het leven pas echt duidelijk 
als de patiënt na ziekenhuis-
bezoek of -opname en/of 
revalidatie weer thuis is. 
Met het behandelprogramma 
Hersenz leren de patiënt en 
zijn naasten beter om te gaan 
met de fysieke en mentale 
gevolgen.

Hoe ga je om met de veranderde 
situatie? En hoe gaan jouw 
naasten met jou om?

‘Mijn zelfvertrouwen neemt 
toe en ik leer mijn grenzen 
aangeven’

Het is belangrijk vooral tijdig 
hulp in te schakelen, om na de 
revalidatie of eventuele zieken-
huisopname de draad thuis weer 
goed op te pakken. Te vaak 
worden vergeetachtigheid, een 
kort lontje, chaotisch of passief 

gedrag en onbegrip gezien als 
tekenen van bijvoorbeeld 
depressie, waardoor je niet de 
juiste behandeling ontvangt. 
Dit soort klachten na een hersen-
letsel, kunnen beter behandeld 
worden via het maatwerk van het 
Hersenz programma. Het helpt 
jou en je naasten om beter grip 
te krijgen op de dagelijkse portie 
energie en om beter om te gaan 
met de beperkingen. Lichamelijk, 
mentaal en ook in sociaal opzicht. 
Hersenz biedt mensen nieuw 
perspectief.

‘Weer bouwen aan 
mijn toekomst’

SGL biedt met Hersenz in heel 
Limburg een behandelprogramma, 
specifi ek ontwikkeld voor mensen 
met hersenletsel. Tevens is er 
aandacht voor de partner, het 
gezin en de sociale omgeving 
van deze mensen. De behande-
ling wordt op maat gegeven; 
zowel thuis als in groepsverband. 
Uit onderzoek van Maastricht 
University blijkt dat patiënten na
Hersenz beter kunnen omgaan 
met hun beperkingen en minder 
zorgvraag hebben. Problemen als 
somberheid en prikkelbaarheid 
verminderen en ook ervaren de

Contact
E  hersenz@sgl-zorg.nl
T  045-8000910
 I  www.sgl-zorg.nl / 
 www.hersenz.nl
 SGL zorg 
 Hersenz

mantelzorgers minder zorgdruk. 
Hersenz voorkomt ook onnodig 
zware zorgbehoeften in de 
toekomst. Mensen met hersen-
letsel en hun naasten kunnen 
een testje doen op de website 
www.hersenz.nl om te ontdekken 
of de behandeling van Hersenz 
iets voor hen is.

Met Hersenz haal je 
het maximale uit je 
mogelijkheden, 
zodat je weer snel 
en zo goed mogelijk 
kunt functioneren 
in je gezin, je 
omgeving en 
de maatschappij.

Winnaar Herman Wijffels 
Innovatieprijs 2016

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

Informatiebijeenkomst Hersenz:
21 november: 16.00 - 17.00 uur: Pastoor Geenenstraat 64, Baarlo

Nieuwe data vermelden wij altijd op onze website.

In Noord-Limburg hebben wij activiteiten-
centra in Baarlo, Velden en Venray.


