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Met gebruik van nieuwe 
bloedbuizen wordt diabetes 
tijdig gesignaleerd

De zorg in de regio werkt 
met elkaar én met de patiënt 
samen

VieCuri voldoet aan hoge 
eisen voor kwaliteit en 
veiligheid van patiëntenzorg

Gebruik oliehoudend 
contrastmiddel bevordert 
vruchtbaarheid
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www.viecuri.nl ontvangt 
Drempelvrij-waarmerk en 
behoort tot Top 5 van Nederland

“Opereren met 
3D-camera’s 

maakt de zorg 
veiliger en beter”

Joop Konsten, 
chirurg in VieCuri

(lees op pagina 11 )

In februari 2015 kreeg de 
inmiddels 48-jarige Lieke uit de 
regio Venlo te horen dat ze de 
progressieve spierziekte PSMA 
heeft, een aandoening die 
vergelijkbaar is met de bekende 
spierziekte ALS. Meteen na deze 
diagnose maakte Lieke kennis 

met de medewerkers op de 
revalidatieafdeling in VieCuri. 
“Na een intakegesprek werd 
besloten dat ik twee keer per 
week fysiotherapie zou krijgen 
om de spieren te trainen en om 
ademhalingsoefeningen te doen. 
Ook kreeg ik één keer per week 

ergotherapie. Daarnaast ging 
ik naar de diëtiste, logopediste 
en revalidatiearts en had ik 
gesprekken met het maatschap-
pelijk werk. Doel van het behandel-
plan is om mij te begeleiden in 
dit ziekteproces. Ik wil zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven.”

Vooruitkijken
De revalidatiemedewerkers 
signaleren tijdig problemen of 
een achteruitgang en springen 
daar op in. Zo kijken de ergo-
therapeuten bijvoorbeeld welke 
aanpassingen in huis nodig zijn. 

“Toen zij in april 2015 begonnen 
over de mogelijkheid om beneden
een slaapkamer en badkamer te 
creëren, vond ik dat veel te vroeg: 
ik kon immers de trap nog op! 
Maar amper een half jaar later, in 
september, was het zover en is er 
een unit aan de keuken gebouwd. 
Het is heel goed dat de ergo-
therapie dit direct aankaartte, 
want zij weten uit ervaring dat 
het aanvragen van dergelijke 
voorzieningen veel tijd kost.

n	 Indien het functioneren door een aandoening niet meer lukt zoals
 gewenst, is soms begeleiding van een revalidatieteam nodig. De 
revalidatieafdeling van VieCuri ging in 2017 over naar Adelante. Beide 
organisaties bundelen hun krachten om zo samen de zorg naar een 
hoger plan te tillen. Patiënt Lieke vertelt over haar ervaringen met de 
begeleiding.

De behandeling helpt 
Lieke zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven

Revalidatieafdeling VieCuri is in 2017 overgegaan naar Adelante 

‘Hetzelfde fi jne team, dezelfde behandeltijden’ 

 Lees verder op pagina 3
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Een ander voorbeeld: ik verplaats 
me nu in een elektrische rolstoel, 
maar de ergotherapeut heeft toch 
ziekenvervoer geregeld. Dit voor 
dagen dat er bijvoorbeeld slecht 
weer is voorspeld en ik niet met 
eigen vervoer naar het ziekenhuis 
kan gaan.”

Betrekken van familie
“Toen de revalidatieafdeling werd 
overgenomen door Adelante, 
veranderde er voor mij niets”, 
zegt Lieke. “Ik word door dezelfde 
mensen begeleid en op dezelfde 
tijden. Dat is heel prettig. Omdat 
ik verschillende therapieën heb, 
zorgt het team ervoor dat alles 
achter elkaar wordt gepland. 
Ik heb dan een aansluitend 

programma wat minder belastend 
voor mij is dan wanneer ik tussen-
door veel zou moeten wachten. 
Ik heb inmiddels een hechte band 
opgebouwd met het team, vooral 
met de fysiotherapeut omdat ik 
daarmee het vaakst train.”
Lieke ervaart de begeleiding van 
de zorgverleners van Adelante als 
prettig. “Zo mag mijn dochter van 
twaalf ook mee naar de fysio-
therapie wanneer ze vrij heeft van 
school. Ze doet dan samen met 
mij de oefeningen. En toen ik een 
tijdje heb gezwommen, mocht ze 
ook meedoen. Ik vind het heel fijn 
dat ze er zo bij wordt betrokken. 
Mijn man is ook een paar keer 
mee geweest naar gesprekken bij 
het maatschappelijk werk. Mijn 
ziektebeeld treft niet alleen mij, 
maar ook iedereen om mij heen.”

 Vervolg van pagina 1
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Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie of op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 

VieCuri droeg op 1 januari 2017 haar afdeling Revalidatiegeneeskunde over aan Adelante. Dankzij 
de bundeling van kennis, ervaring en expertise profiteert de patiënt van de best mogelijke zorg zo 
dicht mogelijk bij huis. Alle bestaande vormen van revalidatiezorg – onder andere bij dwarslaesies, 
hartklachten, niet-aangeboren hersenletsel, complexe orthopedische klachten en neuromusculaire 
ziekten – voor zowel volwassenen als voor kinderen blijven behouden bij Adelante. 

In het Hand- en Polscentrum van VieCuri kunnen alle patiënten met hand- en/of polsklachten op een 
optimale behandeling rekenen. In het centrum bundelen de handspecialisten, handtherapeuten en 
gipsverbandmeesters hun kennis en kunde. Als tijdens het behandeltraject blijkt dat de aandoening 
aan een hand of pols erg complex is of het herstel niet zoals gewenst verloopt, wordt een afspraak 
gemaakt op het speciale hand- en polsspreekuur. Hier wordt een behandelplan op maat opgesteld. 

Best mogelijke zorg, dichtbij huis

Wat doet het Hand- en Polscentrum?

VieCuri KNO (Keel-, Neus en Oorheelkunde) en Adelante Audiologie & Communicatie werken ook nauw 
samen in de regio Noord-Limburg. Medewerkers van Adelante Audiologie & Communicatie bieden 
onderzoek, advies en behandeling aan kinderen die problemen ondervinden met hun gehoor-, taal- of 
spraakontwikkeling en aan volwassenen met gehoorproblemen.

“Ik had in het begin de indruk dat 
mijn wond goed zou genezen”, 
vertelt Jeu. “Een paar dagen na 
de operatie begon ik al met fysio-
therapie bij het VieCuri Hand- en 
Polscentrum. In de eerste weken 
na de operatie iedere dag en na 
een maand werd dat afgebouwd. 
Maar helaas ging de wond 
ontsteken en moest ik opnieuw 
worden geopereerd. Omdat mijn 
hand daarna vier weken in het 
gips kwam te zitten, is alles vast 
komen te zitten. De fysiotherapeut
werkte daarna aan het los krijgen 
van de kootjes en van de pols.”

Accepteren
Gelukkig is Jeu rechtshandig en 
kan hij veel doen met één hand. 
“Ik kan mijn linkerhand nog 
steeds niet optimaal gebruiken, 

maar werk toch in de tuin en doe 
klusjes. Als zoiets je overkomt, 
moet je dat accepteren.” Er zijn 
drie vingers van zijn linkerhand 
beschadigd: de zenuwen zijn 
kapot. “Daar blijf ik last van 
houden. Als de temperatuur 
onder de 23 graden komt, merk 
ik dat meteen; dan blijven mijn 
vingers koud. Ook is mijn hand 
nagenoeg gevoelloos. Dat gevoel 
komt nooit meer helemaal terug. 
Over dat soort aspecten praat 
ik natuurlijk ook met de fysio-
therapeut. Hij biedt altijd een 
luisterend oor.” Daarnaast houdt 
de fysiotherapeut in de gaten 
of Jeu de oefeningen correct 
uitvoert. “Ik oefen ondanks 
de tegenslagen altijd heel
consequent. Anders had ik niet 
zoveel vorderingen gemaakt.”

Brace
Momenteel gaat Jeu één keer 
per maand naar de fysio-
therapeut van het Hand- en 
Polscentrum. Er komt nog 
één operatie aan, die het 
functioneren van zijn hand 
moet verbeteren. “Daarvoor 
moet mijn hand rechter 
worden gezet. Dat lukte met 
gewone oefeningen niet, met 
een brace wel. Deze zit aan 
de binnenkant van de hand 
en duwt de vingers rechter. 
Hierdoor wordt mijn hand 
wel gevoellozer. Al dat soort 
zaken kan ik aan de fysio-
therapeut voorleggen: ik ben 
heel blij met de begeleiding 
die ik van de fysiotherapeut 
in het Hand- en Polscentrum 
krijg.”

n	 De 70-jarige Jeu Koch uit Tegelen was in maart 2016 aan het klussen toen het noodlot toesloeg: hij 
 kreeg een ongeluk met de cirkelzaag. De verwondingen aan zijn linkerhand waren zo ernstig dat 
hij een dag later werd geopereerd in VieCuri. Hoewel de operatie goed verliep, ontstond er later een 
complicatie: de wond ging ontsteken en Jeu werd opnieuw geopereerd. Sinds de eerste operatie wordt Jeu 
begeleid door de fysiotherapeuten van het VieCuri Hand- en Polscentrum.

Patiënt Jeu Koch over het VieCuri Hand- en Polscentrum:

‘Altijd een luisterend oor’

Bij het Hand- en Polscentrum bundelen handspecialisten, -therapeuten en 
gipsverbandmeesters hun krachten. 

Op het parkeerterrein zijn acht parkeerplekken voorzien van een 
oplaadpaal voor een elektrische auto. U kunt uw auto opladen terwijl 
u VieCuri bezoekt. De oplaadpalen zijn geschikt voor alle soorten 
abonnementen. Vier plekken liggen dicht bij de ingang, de andere vier 
bij de fietsenstalling. U herkent de parkeerplekken aan het bordje 
voor oplaadpalen van elektrische auto’s en de groene parkeervlakken. 
U kunt hier alleen parkeren als u gebruik maakt van de oplaadpaal.

n	 Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook VieCuri faciliteert
 graag duurzaam gedrag. Daarom hebben we op locatie Venlo acht 
parkeerplekken van oplaadpalen voor elektrische auto’s voorzien. Deze 
zijn te gebruiken door patiënten en medewerkers die hun auto willen 
opladen terwijl ze in het ziekenhuis zijn.

Oplaadpalen elektrische auto
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Wensbos in bloei
‘Ieder mens heeft een wens.’ Dat is de gedachte achter het wensbos 
in Venlo dat onlangs werd neergezet. VieAmi – vrienden van 
VieCuri – roept iedereen op om zijn of haar wens te delen. Schrijf 
uw wens op een kaartje en hang dit kaartje in de boom. Dit kan een 
wens voor uzelf zijn of een wens voor een ander. Hoe meer kaartjes, 
hoe mooier het bos ‘bloeit’.

Ruim 1,2 miljoen mensen in ons 
land lijden aan diabetes mellitus. 
Daarmee is suikerziekte – waarbij
er een onderscheid is tussen 
diabetes type 1 en 2 en zwanger-
schapsdiabetes – één van de 
meest voorkomende chronische 
ziekten. Bij diabetes is het lichaam
niet meer in staat om de bloed-
suikerspiegel in evenwicht te 
houden. Dat komt doordat het 
lichaam het hormoon insuline 
– dat de bloedsuikerspiegel regelt –
te weinig of helemaal niet meer 
aanmaakt of hier vaak niet meer 
goed op reageert. “Diabetes kan 
worden vastgesteld door de 
hoeveelheid glucose in het bloed 
te onderzoeken”, vertelt Marcel 
Janssen, laboratoriumspecialist 
op de afdeling Klinische Chemie 
bij VieCuri. Deze afdeling houdt 
zich bezig met het onderzoeken 
van bloedmonsters op glucose-
waarde. “Deze waarde, die niet 
te hoog mag zijn, wordt nuchter 
gemeten. Het geprikte bloed 
gaat in een bloedbuis dat in het 
laboratorium wordt onderzocht. 
Daarnaast worden orale glucose-
tolerantietesten uitgevoerd: 
hierbij krijgt de patiënt een 
suikerrijk drankje waarna de 
bloedglucose wordt gemeten. 
Een dergelijke test is gevoeliger 
waardoor diabetes eerder kan 
worden ‘opgepikt’.”

Lagere glucosewaarde 
Een probleem bij het vaststellen 
van diabetes is dat de glucose-
waarde in het bloed afneemt 
zodra het bloed in de bloedbuis
komt. “Dat komt omdat in het 
bloed nog steeds levende cellen 
zitten die de suiker nog altijd 
benutten als brandstof”, legt 
Janssen uit. “Hierdoor was het 
tot voor kort lastig om een waar-
heidsgetrouwe glucosemeting te 
doen. Bij VieCuri gebruikten we al 
speciale bloedbuizen, met daarin 
een stofje dat de afbraak van 
glucose tegenging. Dat werkte
echter niet voldoende; er vond 
nog steeds afbraak plaats. 
Hierdoor kwamen sommige

diabetespatiënten later in beeld
dan wenselijk was.”

Snellere diagnose en
behandeling
Sinds kort hoort dit probleem 
defi nitief tot het verleden: VieCuri 
gebruikt sinds enkele maanden 
namelijk nieuwe bloedbuizen met 
speciale stoffen die de afbraak van 
glucose helemaal stilleggen. 
“Hierdoor is het bloedonderzoek 
nu een waarheidsgetrouwe 
afspiegeling van de glucose-
waarde in het bloed en is er 
geen sprake meer van een vals 
resultaat.”

VieCuri is het eerste ziekenhuis 
in Zuidoost-Nederland dat 
investeert in deze nieuwe bloed-
buizen. Ook het Laurentius 
Ziekenhuis in Roermond gaat 
de nieuwe buizen binnenkort 
gebruiken. “Het werken met deze 
buizen betekent een grote 
kwaliteitsslag in de diagnostiek 
van diabetes; we kunnen de ziekte 
nu zo vroeg mogelijk vaststellen 
en gaan behandelen. Dit is 
belangrijk om de kwaliteit van 
leven van patiënten te kunnen 
garanderen en complicaties te 
voorkomen. Suikerziekte kan 
leiden tot orgaanschade, bij-
voorbeeld aan de ogen, nieren, 
bloedvaten en voeten. Ook voor 
zwangeren is het vroegtijdig 
vaststellen van suikerziekte 
cruciaal aangezien diabetes een 
groot effect kan hebben op de 
ontwikkeling van het kindje.”

MAASTRO clinic heeft gastvrije 
zorg hoog in het vaandel staan. 
Een bezoek aan MAASTRO clinic 
brengt voor de meeste patiënten 
spanning met zich mee. MAASTRO
clinic wil patiënten en haar 
begeleiders op hun gemak stellen 
door een persoonlijke ontvangst 
en begeleiding door onze gast-
dames en gastheren.

Gastdames en gastheren zijn 
onmisbaar en worden zeer 
gewaardeerd door zowel patiënten
als medewerkers. Ze leveren een 
belangrijke bijdrage aan het 
welbevinden van de patiënt door 
tijd te nemen voor de patiënt, 
naar hen te luisteren, aandacht te 
geven en troost te bieden. Maar 
ook het verzorgen van een kopje 
koffi e, thee en het netjes houden 
van de wachtruimtes. De gast-
dames en gastheren zijn hét 
visitekaartje voor MAASTRO clinic!

We zijn op zoek naar enthousiaste,
gastvrije en fl exibele vrijwilligers 
met een warm hart en een 

luisterend oor. U voelt perfect aan 
waar een patiënt of begeleider 
behoefte aan heeft, maar u weet 
zeker ook indien nodig gepaste 
afstand te bewaren. U bent 
betrokken, gedreven, makkelijk 
aanspreekbaar, betrouwbaar 
en u heeft een verzorgd en 
representatief uiterlijk. Zeker ook 
van belang zijn integriteit, zelf-
standigheid, betrouwbaarheid, 
fl exibiliteit, een goede gezondheid 
en goed kunnen werken in team-

verband. U bent minimaal één 
dagdeel en maximaal twee 
dagdelen van elk ongeveer 4 uur 
beschikbaar. 

Wij zoeken gastdames en gast-
heren die beschikbaar zijn op 
donderdag- of vrijdagavond 
(17.00 tot 21.30 uur) of op de even 
weken op dinsdagochtend (8.00 
tot 12.30 uur). Daarnaast zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die bij 
ziekte of verlof kunnen invallen.

VieCuri maakt kwaliteitsslag in metingen glucose 

Diabetes eerder vastgesteld dankzij nieuwe bloedbuizen

Gastdames en gastheren gezocht voor 
MAASTRO clinic locatie Venlo

n	 Sinds enkele maanden gebruikt VieCuri speciale bloedafnamebuizen voor patiënten bij wie een 
 vermoeden bestaat dat ze lijden aan diabetes. Deze nieuwe buizen zorgen ervoor dat de afbraak van 
glucose in de buis meteen stagneert, waardoor een waarheidsgetrouwe glucosemeting wordt gegarandeerd. 
Dit betekent dat de diagnose diabetes eerder kan worden vastgesteld en er dus ook sneller kan worden gestart 
met de behandeling. Dit is van groot belang bij zwangerschapsdiabetes. 

Gynaecoloog Ella Wijnen-Duvekot: 
“Ik ben ontzettend blij met de goede glucosebepalingen die we dankzij de nieuwe bloedbuizen kunnen 
uitvoeren. Zo kunnen we patiënten met zwangerschapsdiabetes vroegtijdig ‘opsporen’ en ook al eerder 
advies geven zodat hun zwangerschap zich toch normaal kan ontwikkelen en niet onnodig risicovol is. 
Dit is vooral belangrijk voor het ongeboren kind; bij een betere regeling van de bloedsuikers ontwikkelt 
het kind zich namelijk beter gedurende de zwangerschap. Meestal is er dan ook geen reden meer om 
bijvoorbeeld de bevalling eerder in te leiden.”

Internist/vasculair geneeskundige Arne Dielis:
“Door de nieuwe bloedbuizen zijn de gemeten glucosewaarden een betere afspiegeling van de echte 
suikerwaarden van patiënten. Hierdoor zijn we beter in staat om mensen met suikerziekte tijdig op te 
sporen en te behandelen, om problemen op de lange termijn te voorkomen. Maar ook bij patiënten die 
worden behandeld voor hart- en vaatziekten – of voor de preventie daarvan – zónder diabetes, spelen 
betrouwbare bloedsuikerbepalingen een belangrijke rol. We kunnen dan namelijk ook een voorstadium 
van diabetes (‘prediabetes’ of ‘metabool syndroom’) goed opsporen. In dat voorstadium is de bloed-
suikerwaarde niet helemaal normaal, maar ook niet zo hoog dat er sprake is van suikerziekte. Het is 
echter wel een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Als we dit tijdig in beeld hebben, is het 
nog mogelijk om ‘bij te sturen’ met leefstijlaanpassingen.” 

Met de nieuwe bloedbuizen blijft de glucose-
waarde in het bloed waarheidsgetrouw.

Ella Wijnen, Marcel Janssen en Arne Dielis maken dankbaar gebruik van de nieuwe bloedbuizen om diabetes tijdig te signaleren. 

n	 MAASTRO clinic verzorgt de radiotherapie voor de provincie Limburg, vanuit de hoofdlocatie in 
 Maastricht en vanuit haar dependance op de locatie van VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Voor haar
 locatie in VieCuri Venlo zoekt MAASTRO clinic meerdere gastdames en gastheren.

Wilt u reageren of heeft u vragen? 
Stuur een mail naar vrijwilligers@viecuri.nl.

De 150 gastdames en -heren bij VieCuri.



Huis-aan-huis editie - februari 2018 5

Mensen met diabetes hebben 
een verminderd gevoel onder de 
voet waardoor ze een beginnend 
wondje vaak niet opmerken. 
Daarbij veroorzaakt diabetes 
een vernauwing van de aderen 
waardoor patiënten een 
verminderde bloeddoorstroming 
kunnen hebben. Hierdoor zal 
het wondje minder goed 
herstellen. “Een klein wondje
onder de voet betekent vaak dat 
er onderhuids een grotere wond 
zit. Toch blijven mensen vaak te 
lang rondlopen met een dergelijke 
klacht; de ernst van de situatie 
wordt vaak onderschat door hen 
zelf en soms ook door de huisarts 
waardoor mensen vaak onnodig 
lang, soms wel maanden, zorg 
nodig hebben, Daarnaast is er 
een hoog risico op een wond-
infectie en een toenemende 
kans op ernstige gevolgen zoals 
amputatie van de teen of voet”, 
zegt Jan Maarten Tolk. Tolk is 
kaderhuisarts bij Cohesie, wat 
wil zeggen dat hij als huisarts een 

extra specialisatie volgde rondom 
diabeteszorg. 

Wie doet wat?
Onlangs maakte Cohesie 
afspraken met VieCuri om de 
voetzorg van diabetespatiënten 
samen nog beter te regelen. Deze 
Regionale Transmurale Afspraak 
Diabetische Voetzorg Noord-
Limburg geeft duidelijkheid over 
wie wat doet, wanneer en hoe er 
onderling verwezen en terug-
verwezen moet worden. Want 
zowel in de eerste lijn als in de 
tweede lijn zijn er afspraken over 
preventie en behandeling van 
deze voetproblemen. Verpleeg-
kundig specialist Sandra Maessen 
van VieCuri: “Het begint bij goede 
voorlichting aan patiënten en 
mantelzorgers: door de huisarts, 
de podotherapeut en bij de 
voetenpoli van VieCuri. Hoe 
eerder we een pedicure, podo-
therapeut of orthopedisch schoen-
maker kunnen inzetten, hoe beter. 
De voetenpoli van Viecuri bestond 

al een tijdje, maar sinds 2017 
wordt deze multidisciplinaire 
poli wekelijks georganiseerd. 

Kortere verwijstijd
Na de intake op de voetenpoli 
volgt een behandelplan op 
maat en wordt er een hoofd-
behandelaar gekozen voor de 
patiënt. Na genezing gaat de 
patiënt terug naar de eerste lijn. 
Er is een kortere verwijstijd en 
ook dankzij de betere afspraken 
met de eerste lijn kunnen 
patiënten sneller worden 
geholpen. Jan Maarten Tolk is blij 
met deze werkwijze: “Tijd is een 
belangrijke factor en een wondje 
onder de voet is vaak ernstiger 
dan het er op het eerste oog 
uitziet. Door huisartsen hier alert 
op te maken, wordt er tijdig 
doorverwezen, waarna het team 
van de voetenpoli van VieCuri 
een persoonlijk behandelplan kan 
opstellen. Onze samenwerking 
is door de nieuwe afspraken 
alleen maar hechter geworden.”

PxZorg is een visie op hoe gezond-
heid en zorg gezamenlijk moeten
worden georganiseerd in Noord-
Limburg. Cohesie Huisartsenzorg, 
Huis voor de Zorg en VieCuri 
Medisch Centrum zijn de 
initiatiefnemers, maar uiteraard 
spelen ook andere partijen een 
rol. Denk aan gemeenten, Vincent 
van Gogh voor geestelijke 
gezondheidszorg, de Zorggroep, 
Hulp bij Dementie en andere 
particuliere partijen. Coby Kovács 
is coördinator PxZorg binnen 
VieCuri en Cohesie en onder-
streept vooral het belang van de 
samenwerking met de patiënt. 

“Patiëntenparticipatie is voor 
ons heel belangrijk. Daarom 
betrekken we burgers actief bij de 
ontwikkelingen en veranderingen 
in de zorg. Dat is onze kracht: de 
patiënt zit letterlijk aan tafel. Als 
zorgprofessionals goed samen-
werken, levert dat natuurlijk winst 
op voor patiënten.”

Concrete voorbeelden
Een concreet voorbeeld van de 
samenwerking in de regio is 
de lancering van een app en 
website waar onder andere allerlei 
regionale afspraken tussen zorg-
partners overzichtelijk bij elkaar 

staan. Dit ‘Medisch Coördinerend 
Centrum’ (MCC PxZorg) gaat in 
februari live en richt zich op 
zorgprofessionals. Het is echter 
een middel om de zorg voor 
patiënten beter te maken. 
“Neem nu de nieuwe afspraken 
rondom diabetische voetzorg 
(zie het artikel op deze pagina): 
als partijen beter met elkaar 
samenwerken, wordt de zorg 
beter gestroomlijnd. Een ander 
nieuw initiatief is de pilot waarbij 
wijkverpleegkundigen beeld-
bellen met de wondconsulenten 
van VieCuri (zie het andere artikel 
op deze pagina).” 

Betere communicatie
Telewondconsult is een derde 
voorbeeld van een vergaande 
samenwerking tussen de eerste en
tweede lijn. Huisartsen kunnen 
hierbij via de mail op een laag-
drempelig manier advies inwinnen
bij het wondexpertisecentrum 
van VieCuri. De wondconsulenten 
geven na overleg met een

medisch specialist antwoord op 
de vraag van de huisarts. “Al dit 
soort pilots draaien om een 
betere communicatie. Als zorg-
professionals elkaar informeren, 
goed communiceren en bereik-
baar zijn voor elkaar, kunnen 
we echt de handen ineen slaan: 
het belang van de patiënt staat 
voorop.”

Volgens Yvonne Bouten, één van 
de twee wondconsulenten van 
VieCuri, heeft deze manier van 
werken de toekomst: “De patiënt 
hoeft immers niet naar ons te 
komen, wij gaan naar de patiënt! 
We voeren de pilot momenteel 
samen uit met de twee thuiszorg-
organisaties Proteion en Allerzorg. 
Door te beeldbellen, kan ik op 
afstand de wijkverpleegkundigen 
coachen, zodat zij meer leren over 
wondverzorging en we samen de 
zorg naar een hoger plan tillen. 
Tegelijk is het voor de patiënt 
een gemak dat hij in zijn eigen 
omgeving kan blijven. Het 
bespaart tijd en kosten en de 
patiënt ziet thuis hetzelfde 
vertrouwde gezicht als in het 

ziekenhuis. Ik voel me bevoor-
recht dat ik via het beeldbellen kan
meekijken in de thuissituatie.”

Niet onnodig naar het 
ziekenhuis
Het doel van het beeldbellen is 
dat patiënten niet voor elke 
controle naar het ziekenhuis 
hoeven en waar mogelijk thuis 
worden behandeld. Bij vragen kan
de wijkverpleegkundige vanuit 
de thuisomgeving van de patiënt 
contact leggen met VieCuri. De 
patiënt kan ook zelf een beeld-
belafspraak maken. Tijdens het 
beeldbellen wordt de wond 
via het scherm bekeken. Wijk-
verpleegkundige Bapke Geraets 
van Allerzorg: “Op het moment

dat een wond bijvoorbeeld niet 
helemaal schoon is, vind ik het 
fijn dat de wondconsulenten van 
het wondexpertisecentrum via 
de tablet mee kunnen kijken 
terwijl ik de wond schoonmaak.

Veel patiënten zijn op leeftijd, 
voor hen is het fijn dat ze bij 
twijfel niet onnodig naar het 
ziekenhuis hoeven. De beeld-
kwaliteit van het systeem is 
goed. En mensen geven aan 

dat ze het leuk vinden: het is 
voor zowel de cliënt als voor 
ons fijn om op zo’n snelle en 
laagdrempelige manier direct 
contact te hebben met de 
wondconsulenten.” 

Samenwerking eerste en tweede lijn verstevigd:

‘Alert handelen is cruciaal bij voetproblemen diabetici’

Gezondheid en zorg samen organiseren in de regio

‘Winst voor de patiënt’

n	 VieCuri is voortdurend op zoek naar manieren om de zorg en de 
 service richting de patiënt naar een hoger plan te tillen. Daarom 
wordt er nu proefgedraaid met beeldbellen tijdens de wondzorg. Dat 
betekent concreet dat de wijkverpleegkundige die bij de patiënt thuiskomt 
via de tablet contact legt met de wondconsulent in VieCuri. Deze 
beoordeelt de wond mee waardoor een bezoek aan het wondexpertise-
centrum vaak niet nodig is.

n	 Mensen met diabetes hebben een hoger risico op ernstige voet-
 problemen. Een goede voorlichting en alert reageren op 
beginnende voetklachten is daarom essentieel. Onlangs maakte VieCuri 
regionale afspraken met huisartsenorganisatie Cohesie om deze groep 
patiënten sámen nog beter te begeleiden.

n	 VieCuri wil gezondheid en zorg in de regio goed regelen en betrekt daar graag andere zorgpartners bij. 
 Bijvoorbeeld huisartsenorganisatie Cohesie. Door verschillende lijnen beter te laten samenwerken, 
verbetert de zorg. De patiënt heeft een actieve rol bij het ontwikkelen van deze verbetertrajecten. 

De zorg in de regio werkt met elkaar én met de patiënt samen.

De wijkverpleegkundige beeldbelt vanuit het huis van de patiënt met de wondconsulent van VieCuri.

Tijdens een bijeenkomst hebben Cohesie en VieCuri afspraken gemaakt om de voetzorg van 
diabetespatiënten samen nog beter te regelen.

Beeldbellen tijdens de wondzorg:

‘De patiënt hoeft niet naar ons te komen, wij gaan naar de patiënt’
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De Joint Commission Inter-
national (JCI) is een onafhanke-
lijke organisatie die wereldwijd 
zorginstellingen toetst op de 
kwaliteit van zorg en patiënt-
veiligheid. Anders dan bij 
andere kwaliteitskeurmerken 
draait het bij JCI vooral om de 
praktische zorg voor de patiënt. 
Om deze zorg te beoordelen, 
volgden de auditoren de ‘reis’ die 
patiënten in VieCuri maken; vanaf 

het maken van de eerste afspraak 
tot aan de nacontrole.

Tijdens de audit werd beoordeeld 
of VieCuri voldoet aan de hoge 
eisen van JCI aan kwaliteit en 
patiëntveiligheid en vooral of dit 
in de praktijk wordt toegepast. 
Onder het motto ‘tell me, show 
me’ gingen de onderzoekers met 
veel verschillende medewerkers 
in gesprek. De medewerkers lieten 

zien hoe zij werken en lichtten 
toe waarom zij op die wijze te 
werk gaan. Ook patiënten werden 
betrokken bij de toetsing en 
bevraagd naar hun ervaring van 
de zorg bij VieCuri. In totaal 
beoordeelde JCI het ziekenhuis op 
bijna 1200 meetbare elementen. 
In april vorig jaar vond de eerste 
audit plaats. Bij deze toetsing 
werd VieCuri door JCI geprezen 
omdat al aan ruim 95 procent 

van de normen werd voldaan. 
In september volgde nog een 
toets op de laatste onderdelen. 
Dit resulteerde in het geweldige 
eindoordeel dat VieCuri met 
vlag en wimpel voldoet aan de 
eisen van JCI. VieCuri is in 
Nederland het 9e ziekenhuis 
dat deze accreditatie behaalt.

Ankie van Rossum: “Ik ben heel 
erg trots op de professionals in 
VieCuri. Zij hebben de afgelopen 
twee jaar ontzettend hard 
gewerkt om goed voorbereid 
te zijn op de accreditatie. De 
onderzoekers van JCI hebben 
hen gecomplimenteerd over 

de enorme bevlogenheid. Onze 
patiënten kunnen er op rekenen 
dat we met deze passie en inzet 
onze kwaliteit van zorg op basis 
van de JCI-normen continu 
blijven verbeteren.”

Keurmerk Joint Commisions International
n	 VieCuri Medisch Centrum heeft in het najaar van 2017 het vooraanstaande keurmerk van Joint
 Commission International (JCI) ontvangen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg voor haar patiënten. 
Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri: “Wij zijn enorm verheugd met deze toekenning en 
zullen met veel trots het ‘JCI Gold Seal of approval’ dragen.”

Hiermee vat Corin Lommen in een
notendop de belangrijkste meer-
waarde van het JCI-keurmerk 
samen. Lommen was als adviseur 
Kwaliteit en Veiligheid nauw 
betrokken bij de implementatie 
van de JCI-normen binnen 
VieCuri. “Ieder ziekenhuis in 
ons land moet een kwaliteits-
keurmerk hebben; dat stellen de 
zorgverzekeraars verplicht”, legt 
ze uit. “Maar je mag als ziekenhuis 
wel zelf bepalen welk keurmerk 
je kiest. VieCuri voldeed eerst aan 
het Nederlandse NIAZ-keurmerk, 

maar toen dit bijna verliep, 
hebben we gekozen voor JCI. Dit 
is een internationaal keurmerk, 
dat nóg hogere eisen stelt aan 
de kwaliteit en de veiligheid van 
zorg.”

Eind 2014 werd een soort van nul-
meting uitgevoerd waarbij werd 
gekeken in hoeverre VieCuri al
voldeed aan de eisen die JCI stelde.
Op basis daarvan werd een actie-
programma opgesteld. “In april 
2017 liep een team van JCI een 
hele week met ons mee om te 

kijken of we voldeden aan alle 
eisen. Toen moesten nog wat 
puntjes op de i worden gezet en 
uiteindelijk hebben we het 
keurmerk in september vorig 
jaar behaald.”

Lommen benadrukt dat de eisen 
van JCI betrekking hebben op 
alle facetten van het ziekenhuis. 
“Enerzijds zijn er patiëntgerichte 
normen die gericht zijn op hoe 
we zorg verlenen: hoe beoordelen
en screenen we patiënten, hoe 
zijn de rechten en plichten van 

patiënten geregeld et cetera. 
Maar het keurmerk richt zich 
ook op bijvoorbeeld de inkoop 
van medische apparatuur, de 
organisatiestructuur, brandveilig-
heid, de conditie van het gebouw,
de vaardigheden van het personeel,
de verwerking en het omgaan 
met gegevens et cetera. JCI gaat 
tot in de haarvaten van onze 
organisatie. Bijna iedere mede-
werker heeft de afgelopen twee 
jaar zaken in zijn of haar dagelijkse
werkzaamheden te maken 
gekregen met de nieuwe afspraken
in het kader van JCI. De impact 
op de organisatie was enorm.”

Rode draad in het proces was 
volgens Lommen dat JCI nóg 
meer aandacht eiste voor de 
continuïteit en de veiligheid van 
de zorg. “Bijvoorbeeld door de 

communicatie tussen mede-
werkers te verbeteren en meer te 
stroomlijnen. Eerst hadden veel 
afdelingen hun eigen werkwijze 
op bepaalde punten, bijvoorbeeld 
bij de identificatie van patiënten.
Nu doen we het allemaal op 
dezelfde manier. Hierdoor is er 
minder ruimte voor fouten. Alle 
aanpassingen zijn tot stand 
gekomen in samenspraak met 
de zorgprofessionals op de 
werkvloer.” Voor artsen en 
verpleegkundigen zijn er handige 
hulpmiddelen ontwikkeld zoals 
een app waarin de belangrijkste 
afspraken rond bepaalde 
thema’s staan. “Moet een patiënt 
bijvoorbeeld geïsoleerd worden 
verpleegd, dan kan een verpleeg-
kundige in de app opzoeken 
welke beschermende maatregelen 
hij of zij moet nemen.”

De meerwaarde van het JCI-keurmerk onder de loep

Kwaliteit en veiligheid patiëntenzorg naar hoger plan
Wat is de impact van JCI op de organisatie, de medici en de verpleegkundigen binnen VieCuri? En vooral: welke meerwaarde heeft JCI 

voor u als patiënt? Drie medewerkers van VieCuri delen hun ervaringen.

Impact op de organisatie

‘JCI gaat tot in de haarvaten van de organisatie’
n	 “Dat VieCuri het JCI-keurmerk mag voeren, betekent dat onze patiënten nog meer gegarandeerd zijn 
 van de best mogelijke zorg. Daar ligt de grootste winst. En dat blijft ook zo: we blijven namelijk continu 
verbeteren. Regelmatig worden afdelingen bezocht en wordt de werkwijze onder de loep genomen. Ook worden
hierbij de afspraken die we als ziekenhuis hebben gemaakt besproken. Op deze manier vindt er enerzijds 
een check plaats of afdelingen volgens afspraak werken, maar kijken we anderzijds ook of de afspraken nog 
werkbaar zijn of aangepast moeten worden. Op deze manier blíjven we samen werken aan veilige zorg.”
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De verpleegkundige benadrukt dat 
de afgelopen twee jaar enorm veel 
zaken zijn opgepakt. “Het ging niet
alleen om nieuwe dingen, maar 
ook om zaken die we toch al deden
maar die niet zwart op wit stonden.
Zo zijn er bijvoorbeeld maat-
regelen genomen om ervoor te 
zorgen dat iedere verpleegkundige 
die bij een patiënt langsgaat 
altijd beschikt over bepaalde 
basisinformatie; wat is de voor-
geschiedenis van de patiënt, hoe is
zijn nacht verlopen, wat kan hij wel
of niet et cetera. Dat lijkt misschien
logisch, maar toch was voorheen 
niet iedereen overal van op de 
hoogte. Door de nieuwe standaard 
werkwijze weten verpleegkundigen 
wat ze aantreffen, kunnen ze 
gerichter en adequater handelen 
en boeken ze tijdswinst.”

Daarnaast is volgens Simons een 
lijst opgesteld met informatie 
die moet worden verzameld bij 
opname van een nieuwe patiënt. 
“Eerst stelden de verpleegkun-
digen op de diverse afdelingen 
allemaal hun eigen vragen, nu 
hebben we een standaard 
overzicht van wat we willen 
weten over de medische voor-
geschiedenis van een patiënt. En 
hierin gaan we ook een stapje 
verder, bijvoorbeeld als het gaat 
om het valrisico van een patiënt. 
Eerst vroegen verpleegkundigen 
alleen of iemand de afgelopen 
periode gevallen was, nu vragen 

ze ook of mensen soms verward 
zijn en hoeveel soorten 
medicijnen ze gebruiken. Ook 
dit soort zaken dragen bij aan 
het risico dat iemand heeft om 
te vallen. Is er sprake van een 
verhoogd valrisico dan onder-
nemen we meteen actie. 
Bijvoorbeeld door inzet van een 
fysiotherapeut.” Simons geeft 
verder aan dat het bijhouden 
van de patiëntendossiers nu op 
een andere manier gebeurt. 
“Voorheen deden alle verpleeg-
kundigen dit onder dezelfde 
naam, nu gebeurt dit op 
persoonlijke titel. Hierdoor kun
je gerichter overleggen met 
collega’s en weet je wie je waarop 
moet aanspreken. Dit draagt 
bij aan een efficiëntere en doel-
gerichtere zorgverlening, waarbij 
verpleegkundigen minder langs 
elkaar heen werken.”

Verder checken verpleegkun-
digen vaker de naam en 
geboortedatum van een patiënt 
en wordt een infuus met 
medicijnen standaard door twee 
verpleegkundigen klaargemaakt 
en aangebracht. “Check, check, 
dubbelcheck; dat is het credo. 
Soms lijkt het wat omslachtig en 
vragen patiënten zich af waarom 
we alwéér naar hun naam vragen, 
maar dergelijke zaken zijn heel 
belangrijk voor een veilige 
zorgverlening. We gaan in alle 
opzichten nét een stap verder.”

n	 Orthopedisch chirurg Jeroen
 Nieuwenhuis was voorzitter 
van de werkgroep van specialisten 
die de JCI-normen vertaalde in 
concrete en praktische afspraken 
voor de medici binnen VieCuri. 
“Een zeer intensief traject”, 
benadrukt Nieuwenhuis.

Hij geeft aan dat er weinig 
veranderd is aan de medische 
handelingen, maar dat vooral 
aanpassingen zijn gedaan in de 
processen rondom de dagelijkse 
zorgverlening. Dit met als doel 
meer structuur en uniformiteit 
en een betere onderlinge samen-
werking te realiseren. Als voor-
beeld noemt Nieuwenhuis de 
nieuwe gezamenlijke afspraken 
over de informatie die een patiënt 
krijgt rondom zijn behandel-
voorstel. “Een patiënt moet 
voldoende informatie krijgen om 
goed en weloverwogen te kunnen 
besluiten of hij akkoord gaat 
met een behandeling. In het JCI-
traject zijn binnen de diverse 
vakgroepen afspraken gemaakt 
over welke informatie wordt 
verstrekt, de manier waarop dit 
gebeurt en hoe alles wordt 
geregistreerd in het patiënten-
dossier.”

Ook wat betreft patiëntveiligheid 
zijn in veel opzichten de puntjes 
op de i gezet, bijvoorbeeld qua 
infectiepreventie en handhygiëne.
“De vrijblijvendheid op deze 
vlakken hoort definitief tot het 
verleden. Ook hebben we de 
controlemomenten bij operaties 
– bijvoorbeeld het checken van de 
patiëntgegevens en de getroffen 

voorbereidingen – beter gestroom-
lijnd. Dit ook met als doel een 
optimale veiligheid te garanderen.”

Nieuwenhuis benadrukt dat dus 
vooral de processen die zich 
achter de schermen afspelen zijn 

geoptimaliseerd. “Maar uiteinde-
lijk profiteert de patiënt hier wel 
van: doordat wij als zorgverleners 

meer systematisch werken, wordt 
de kans op fouten verder 
verkleind en de zorg nóg veiliger.”

Impact op artsen en specialisten

‘Systematischer werken maakt de zorg nóg veiliger’ 

n	 Susan Simons, verpleegkundige op de afdeling chirurgie, was 
 nauw betrokken bij de praktische uitwerking van de JCI-normen 
naar de dagelijkse verpleegkundigenpraktijk. Zij zit in het zogeheten 
Verdiepingsteam Verpleegkunde. “In dit team zitten verpleegkundigen 
van diverse afdelingen. Samen vertaalden wij de JCI-normen die het 
verpleegkundig proces raken naar de werkvloer”, legt Simons uit.

Impact op verpleegkundigen 

‘Check, check, dubbelcheck’
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“Dankzij een ooglidcorrectie
zie ik er weer fris en energiek uit”

Wilt u een frissere blik? Er uitgeruster uitzien?
Na een ooglidcorrectie ziet u er weer stralend uit. Bij VieCuri MOOI kiest u voor 

plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijk aandacht, perfecte nazorg in de 

professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.

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

 www.facebook.com/viecurimooi    
 @viecurimooi
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Meer zwangerschappen 
Aan de H2Olie-studie namen ruim
1.100 vrouwen met een onvervulde
kinderwens uit 27 ziekenhuizen in 
Nederland deel. Ook vrouwen die 
onder behandeling zijn in VieCuri
hebben deelgenomen aan deze 
studie. De vrouwen ondergingen 
in het kader van hun vruchtbaar-
heidsonderzoek een baarmoeder-
contrastfoto (HSG) om de vorm 
van de baarmoeder en de door-
gankelijkheid van de eileiders 
te onderzoeken. Bij de helft van 
de vrouwen werd deze HSG 
uitgevoerd met standaard water-
houdend contrastmiddel. De 
andere helft kreeg een HSG met 
het oliehoudend contrastmiddel 
Lipiodol® Ultra-Fluid. In de 
zes maanden volgend op het 
onderzoek werd 40% van de 

vrouwen waarbij oliehoudend 
contrast was gebruikt zwanger, 
tegenover 29% van de vrouwen in 
de groep met wateroplosbaar 
contrast.

Petra Bourdrez is verheugd over 
de onderzoeksresultaten: “Het 
aantal zwangerschappen na het 
doorspoelen van de eileiders 
met oliecontrast ligt ruim 
10% hoger dan bij het gebruik 
van een contrastmiddel op 
waterbasis.” De onderzoekers 
vermoeden dat met het door-
spuiten van de eileiders afval-
materiaal van cellen en kleine 
slijmpropjes in de eileiders 
worden weggespoeld.

Oliecontrast als standaard
Tot drie jaar geleden was het 

doorspoelen van de eileiders 
een standaard vruchtbaarheids-
onderzoek.

De richtlijn werd de laatste jaren 
aangepast en gynaecologen 
mochten deze stap overslaan. 
Nu lijkt dit onderzoek niet alleen 
een diagnostische functie te 
hebben maar heeft het onderzoek 
ook een therapeutische werking. 
“Door de HSG met oliehoudend 
contrastmiddel zullen er meer 
vrouwen zwanger worden zonder 
hulp van meer belastende 
vruchtbaarheidsbehandelingen”, 
geeft Petra Bourdrez aan. Sinds 
de publicatie van dit onderzoek 
wordt oliehoudend contrast 
standaard gebruikt voor een 
HSG bij paren met onvervulde 
kinderwens binnen VieCuri.

n	 Een baanbrekende studie, de zogeheten ‘H2Olie’-studie. Niet voor niets publiceerde het toonaangevende
 blad ‘New England Journal of Medicine’ de resultaten. Deze wijzen namelijk uit dat het gebruik van 
oliecontrastmiddel, bij het testen van de doorgankelijkheid van de eileiders, de vruchtbaarheid van vrouwen 
met een onvervulde kinderwens bevordert. Petra Bourdrez, gynaecoloog in VieCuri, is één van de co-auteurs 
van dit artikel.

Oliecontrast helpt vrouwen met onvervulde kinderwens

Gynaecoloog Petra Bourdrez: “Met oliehoudend contrastmiddel zullen meer vrouwen zwanger 
worden.”

Emmy en Antoon verbleven, samen met hun zoontje Loek, 43 nachten in Geboortecentrum Noord-Limburg.

Het kindje van de 30-jarige Emmy 
en 29-jarige Antoon zou begin 
december geboren worden, maar 
diende zich begin oktober al aan. 
“Mijn zwangerschap verliep tot op 
dat moment prima. Wel had ik 
de laatste drie weken een hard-
nekkige blaasontsteking. Na de 
derde antibioticakuur was de 
ontsteking eindelijk weg. Maar dat 
weekend had ik last van mijn buik
en rug en kreeg ik een bloeding. 
De verloskundige stuurde ons 
voor controle door naar VieCuri. 
Daar bleek het mis te zijn. Ik 
werd met de ambulance naar 
Maastricht gebracht. Er was geen 
paniek, maar we waren wel 
geschrokken. Uiteindelijk werd 
Loek op 7 oktober, acht weken te 
vroeg, in Maastricht geboren.”

‘Hotel VieCuri’ 
Loek ging na de bevalling naar 
de Neonotale Intensive Care Unit 
(NICU). “Er werd een echo van 
zijn hersenen gemaakt, waarop 

twee kleine bloedingen te zien 
waren. Weer schrokken we, maar 
de kinderarts legde uit dat de plek 
van de bloedingen relatief gunstig 
was en er geen schade was”, 
vertelt Emmy. Later die week werd 
een nieuwe echo gemaakt. Toen 
bleek dat Loek stabiel was, werd 
hij overgebracht naar Geboorte-
centrum Noord-Limburg. 
Uiteindelijk bleef het gezin 
daar 43 nachten. “We hebben 
gelogeerd in ‘hotel VieCuri’”, lacht 
Antoon. “Zes weken lang ben je 
intensief bezig met de verzorging 
van Loek, je bouwt een band op 
met de verpleegkundigen. Het 
voelde als een tweede thuis: we 
konden daar logeren, bezoek 
ontvangen en altijd bij Loek zijn. 
De verpleegkundigen stonden 
erop dat zij Loek ’s nachts de 
voeding gaven, zodat wij door 
konden slapen.”

Impact
Eind november was Loek van de 

monitoren af en mocht hij dan 
eindelijk naar huis. Het gaat 
gelukkig goed met hem, maar de 
vroeggeboorte heeft evengoed 
veel impact op de jonge ouders: 
“We zijn heel goed begeleid door 
het team van het geboorte-
centrum”, zegt Antoon. “Toch 
zaten we er soms even helemaal 
doorheen. Je leeft ernaartoe dat 
Loek van de monitoren af kan en 
naar huis mag. En dat moment 
duurde lang: in de kamer naast 
ons zijn zeven gezinnen gekomen 
en weer voor ons vertrokken! 
Op een bepaald moment is 
het batterijtje leeg, het wordt 
steeds moeilijker om weer op 
te laden.” 

Ook Emmy had moeilijke 
momenten. “We gaan binnenkort 
met een psycholoog praten, 
want ons is verteld dat de klap 
ook later nog kan komen. Het is 
nooit verkeerd om er met een 
professional over te praten.”

Loek werd acht weken te vroeg geboren:

‘Je leeft toe naar het moment dat hij van de monitor af mag’
n	 Het zoontje van Antoon en Emmy Jeuken uit Venray werd acht weken te vroeg geboren. Gelukkig hield 
 Loek hier geen blijvende gezondheidsschade aan over. Inmiddels is het jonge gezin thuis in Venray, na een 
intensieve periode in Geboortecentrum Noord-Limburg. Wereld Prematurendag

Eén op de tien baby’s wordt te vroeg (prematuur) geboren. In 
Nederland zijn dat 15.000 te vroeg geboren baby’s. Voor de ouders, 
eventuele broertjes en zusjes en hun omgeving begint een 
achtbaan in een voor hen onbekende wereld met onzekerheden en 
risico’s. Elk jaar wordt er op 17 november, Wereld Prematurendag, 
aandacht gevraagd voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders.
Belangrijke gebouwen kleuren dan paars: de mengkleur van de 
babykleuren roze en blauw. Ook Geboortecentrum Noord-Limburg 
lichtte in november 2017 een week lang elke avond paars op. 
Op de afdeling Neonatologie/Couveusesuites waren verschillende 
activiteiten: een gezamenlijke lunch voor de kersverse ouders, 
goodiebag en minifotoshoot door Earlybirds. Lactatiekundige 
Carola Aerts beantwoordde alle vragen over (borst)voeding. 

Geboortecentrum Noord-Limburg staat stil bij Wereld Prematurendag.



10



Huis-aan-huis editie - februari 2018 11

De 3D-camera’s die VieCuri sinds 
kort inzet bij kijkoperaties zijn een 
echte innovatie; nog maar weinig 
ziekenhuizen gebruiken deze 
camera’s. “Dankzij de 3D-techniek 
is de diepte gedurende de 
operatie tot zes keer beter in te 
schatten dan met 2D-apparatuur 
die voorheen werd gebruikt”, licht 
VieCuri-chirurg Joop Konsten toe. 
“De 3D-camera heeft namelijk 
twee verschillende kanalen en 
verzamelt zowel voor het linker- 
als het rechteroog de beelden. Op 
deze manier wordt het zien van 
diepte met twee ogen in plaats 
van met één gesimuleerd. Bij 
2D-kijkoperaties kun je als chirurg 
alleen door schaduw en kleur-
verschil diepte zien. Dit maakt 
het moeilijk om assistenten in 
opleiding tot chirurg operatie-
technieken goed te leren. Hierbij 
zetten we nu ook 3D-camera’s in. 
Daarnaast kunnen we met deze 
camera’s een stuk sneller opereren.”

De 3D-techniek wordt ook 
gebruikt bij de meer complexe 
kijkoperaties, oftewel laparo-
scopieën, als er veel moet worden 
gehecht. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij operaties bij endeldarm-
kanker, opkomend maagzuur van 
de slokdarm en de maag, voor 
bekken- en baarmoederbodem-
verzakkingen en bij operaties aan
de nieren. Het gebruik van de 
nieuwe techniek is niet alleen 
handiger, maar ook veiliger, 
benadrukt Konsten. “Helemaal 

zonder complicaties opereren zal 
nooit lukken, maar elke innovatie 
brengt het aantal complicaties 
verder omlaag. In dit geval 
doordat wij tijdens operaties 
beter diepte kunnen zien en 
ze daardoor veiliger kunnen 
uitvoeren.”

Apparatuur van deze tijd
Naast de aanschaf van de drie 
nieuwe 3D-camera’s werd in de 
afgelopen maanden ook de 
andere apparatuur vervangen die 
wordt gebruikt bij kijkoperaties. 
Alle specialismen waarbij kijk-
operaties aan de orde zijn – onder 
meer gynaecologie, urologie en 
chirurgie – maakten hun wensen 
kenbaar. “We hebben bijvoor-
beeld de keuze gemaakt om op 
de OK de televisieschermen en 
het apparaat waarmee lucht/CO2 
in de buik wordt geblazen te 
vervangen”, zegt Konsten. “Door 
deze vernieuwingen kunnen 
we nóg veiliger werken. Het is zó 
essentieel dat onze apparatuur 
helemaal bij de tijd is. Bij de 
behandeling van darmkanker 
is het bijvoorbeeld uitermate 
belangrijk om goed te kunnen 
zien wat je bij een kijkoperatie 
weghaalt. Ook complexe ingrepen 
waarbij we met de maag-darm-
lever-arts samenwerken om 
poliepen te verwijderen en 
kanker te voorkomen zonder de 
buik of darm te openen, kunnen 
nu eenvoudiger en veiliger 
worden uitgevoerd.”

Een andere grote vooruitgang is 
dat de opnames van de kijk-
operaties standaard zes weken 
worden bewaard op een black 
box. “We kunnen de televisie-
beelden dus terugkijken. Zo leren 
we van elke operatie die in 
VieCuri wordt uitgevoerd. En bij 
complicaties kunnen we de 
beelden terugkijken om een 
mogelijke oorzaak te achterhalen.”

Wensenlijstje
Natuurlijk heeft VieCuri nog meer 
innovaties op het ‘wensenlijstje’ 
staan. Konsten: “Een nieuwe 
investeringsaanvraag draait om 
de fluorescentietechniek. Bij deze 
techniek wordt een kleurstof 
ingebracht waardoor je bloedvaten,
urinewegen en dergelijke beter 
ziet in de buik. De doorbloeding 
van de darm komt gedurende de 
kijkoperatie in beeld waardoor 
nog nauwkeuriger en veiliger kan 
worden geopereerd.”

Konsten verwacht dat hij in de 
toekomst als chirurg niet meer 
aan de operatietafel staat, maar 
apparatuur op afstand bestuurt. 
“Een robot trilt nooit: je kunt dan 
nóg secuurder werken. Maar een 
dergelijke robot zal wel door een 
chirurg moeten worden bestuurd. 
Mens en techniek komen hierbij 
samen. Robotchirurgie heeft 
absoluut de toekomst, mede 
omdat de kosten van robots in 
de toekomst waarschijnlijk gaan 
dalen.”

Drempelvrij-waarmerk
De website viecuri.nl is gekeurd 
door inspectieinstelling 
Stichting Accessibility. Deze 
stichting zet zich in om drempels
in de digitale wereld te verlagen. 
Dit doet Accessibility onder 
meer door websites te auditen 
of ze voldoen aan de Web-
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn 
gebaseerd op internationale 
standaarden voor kwaliteit en 
toegankelijkheid en bieden de 
garantie dat iedereen er gebruik 
van kan maken, ongeacht welke 
beperking iemand heeft. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat de 
teksten goed zichtbaar zijn, ook 
als je kleurenblind bent. Dat de 
website geschikte voorlees-
apparatuur bevat voor mensen 
met een visuele beperking en 
filmpjes die ook te begrijpen 
zijn voor dove mensen. 
Overheidsinstanties zijn 
verplicht te voldoen aan deze 
standaard. VieCuri is het 
eerste en enige ziekenhuis in 
Nederland dat dit waarmerk 
behaald heeft.

Top 5 van ziekenhuiswebsites
Digitaal bureau E-sites heeft 
onderzoek gedaan naar 
websites van Nederlandse 
ziekenhuizen. De websites 
werden beoordeeld op 
toegankelijkheid en gebruiks-
vriendelijkheid, privacy en 
veiligheid, performance en 
SEO (zoekmachinevriendelijk). 
Onze website behoort tot 
de top 5 van beste ziekenhuis-
websites. 

Opmerking of tip?
Samen met ons internet-
marketingbureau Perplex 
blijven we werken aan het 
optimaliseren van de website, 
want digitale communicatie 
is continu in ontwikkeling. 

Heeft u een opmerking of tip? 
Op www.viecuri.nl kunt u uw 
reactie achterlaten via de knop 
‘Geef uw feedback’. Of mail 
naar website@viecuri.nl.

Voor wie is de Beroepenavond?
Voor leerlingen van VMBO leerjaar 3 en 4, HAVO leerjaar 4 en 5 en VWO 
leerjaar 4, 5 en 6 van de scholen Valuascollege, College Den Hulster, 
Blariacum College, Het Bouwens, Raayland College, Dendron College 
Citaverde en Broekhin Reuver.

Kijk voor meer informatie op www.viecuri.nl/beroepenavond. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 18 februari.

VieCuri voert kijkoperaties uit met behulp van 3D-camera’s

‘Elke innovatie brengt het aantal 
complicaties verder omlaag’

Beroepenavond voor middelbare scholieren

Kijkje in de keuken

n	 Onlangs schafte VieCuri drie speciale 3D-camera’s aan die gebruikt worden bij de meer complexe 
 kijkoperaties. Hierdoor kan de chirurg preciezer zijn werk doen en wordt het aantal complicaties 
verder omlaag gebracht, wat de zorg nóg veiliger maakt. 

n	 Toegankelijke informatie en snel vinden wat je zoekt. Dat zijn
 belangrijke uitgangspunten voor onze website www.viecuri.nl. 
VieCuri is dan ook ontzettend blij om voor het tweede jaar op rij 
het Drempelvrij-waarmerk voor toegankelijke websites te behalen. 
Daarnaast kwam de website van VieCuri uit een onderzoek als één 
van de beste ziekenhuiswebsites in Nederland naar voren. Twee 
prestaties waar we trots op zijn.

n	 Bij VieCuri werken bijna 3.000 mensen. Van verpleegkundigen, 
 medisch specialisten en fysio- of ergotherapeuten tot magazijn-
medewerkers, beveiligers, voedingsassistenten en laboranten. Op 6 en 
8 maart van 18.00 - 21.15 uur organiseert VieCuri een Beroepenavond 
waar middelbare scholieren en hun ouders kennis kunnen maken met 
de verschillende beroepen die er in een ziekenhuis zijn. De jongeren 
krijgen een ‘kijkje in de keuken’ van een beroep naar keuze, bij een van 
de grootste werkgevers in de regio.

Met 3D-camera’s kan bij een kijkoperatie de diepte tot zes keer beter ingeschat worden dan met 2D-apparatuur.

Op de Beroepenavond leer je meer over verschillende beroepen binnen VieCuri.

Een kijkoperatie, ook wel laparoscopie genoemd, is inmiddels een standaard techniek voor vrijwel elke 
operatie in de buik. Het principe bestaat uit een minicamera die via een buisje van 10 mm in de buik 
wordt geschoven zodat de chirurg via een televisiescherm sterk vergroot ziet wat hij doet. Een kijk-
operatie heeft vele voordelen: minder bloedverlies, minder pijn en de darmen komen na een operatie 
sneller op gang. Ook kunnen patiënten sneller naar huis en is er sprake van minder complicaties. 

Wat is een laparoscopie?

Website VieCuri 
beloond voor 
gebruiksvriendelijkheid
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