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Transferium biedt uitkomst voor 
patiënten die uitbehandeld zijn 
en wachten op vervolgzorg

VieCuri biedt diverse 
voorzieningen voor mensen die 
(tijdelijk) slecht ter been zijn

Fysiotherapeuten willen 
patiënten én medewerkers 
meer laten bewegen

VieCuri Matinee op zondag 
27 mei in teken van digitale 
ontwikkelingen in de zorg
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NIEUWE AFDELING SERVICE IN BEWEGING EHEALTH POSITIEF GEZOND
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Initiatief Limburg Positief Gezond 
legt focus op gezondheid in 
plaats van ziekte

“Natuurlijk wil ik ook 
in het ziekenhuis 

mantelzorger zijn.”
John Bartels, 
mantelzorger

(lees verder op pagina 6-7)

VieCuri probeert de zorg zoveel 
mogelijk af te stemmen op de 
kwetsbare oudere patiënt; een 
groep die, als gevolg van de 
vergrijzing, steeds groter wordt. 
De aandacht voor de kwetsbare 
oudere patiënt komt op veel 
verschillende plekken in het 
ziekenhuis naar voren. De Zorg 

voor Ouderen BeleidsCommissie 
(ZOBC) van VieCuri is de 
verbindende schakel in deze 
projecten en zet ook nieuwe 
initiatieven in gang. Petra 
Klijnsma, klinisch geriater bij 
VieCuri en voorzitter van de 
ZOBC, legt uit waarom juist de 
zorg voor kwetsbare ouderen zo 

hoog op de agenda staat binnen 
het ziekenhuis. “Er komen steeds 
meer 75-plussers. Deze mensen 
hebben dikwijls te maken met 
meerdere aandoeningen tegelijk. 
Ze wonen langer thuis, komen 
zieker het ziekenhuis in en 
hebben een hoger risico op 
complicaties. Deze doelgroep 
zal de komende jaren meer zorg 
vragen.” 

Doel van VieCuri is om de zorg 
nog beter af te stemmen op 
de individuele behoeften van 
patiënten en mantelzorgers. 
“Ouderen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen functioneren; 
dat past bij de wensen van deze 
tijd.”

Verdiepen in ouderenzorg
Om de zorg voor kwetsbare 
ouderen structureel te verbeteren, 
verdiepen de professionals zich 
verder in ouderenzorg. Zo volgt 
een van de fysiotherapeuten een 
masteropleiding geriatrie. En twee 
keer per jaar organiseert VieCuri - 
op initiatief van de vakgroep 
Geriatrie -  de informatie-
bijeenkomst ‘Dialogen rondom 

‘VieCuri trots 
op sterke focus 

ouderenzorg’

Mooie initiatieven voor oudere doelgroep

 Lees verder op pagina 3

n	 We worden met z’n allen steeds ouder. Mooi natuurlijk, maar 
 die ontwikkeling vraagt om nog meer focus op ouderenzorg. 
De zorg voor (kwetsbare) ouderen is daarom één van de speerpunten 
van VieCuri. De Zorg voor Ouderen BeleidsCommissie (ZOBC) is als 
verbindende schakel trots op alle projecten en initiatieven binnen 
VieCuri om de zorg voor ouderen nog beter te maken.
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Dementie’ voor professionals in 
de dementiezorg. De afgelopen 
bijeenkomst, op 9 april jongst-
leden, stond in het teken van 
dementiezorg in het zieken-
huis. Ook het symposium over 
Parkinson op 11 april in het kader 
van Wereld Parkinsondag, is een 
goed voorbeeld van de activiteiten 
en informatievoorziening rondom 
de zorg van ouderen.

Geschoolde vrijwilligers
Verder is binnen VieCuri een 
werkgroep kwetsbare ouderen 
actief. “Omdat de zorg voor deze 
groep heel complex is, werken we 
binnen de werkgroep met veel 
disciplines samen. Van diëtisten en 
fysiotherapeuten tot consultatie-
verpleegkundigen geriatrie”, 

aldus Reka Csepán, klinisch 
geriater bij VieCuri. De werk-
groep ontwikkelde onder meer 
een scholingsprogramma dat 
alle VieCuri-verpleegkundigen 
volgen. “Zo is de hele zieken-
huisorganisatie extra alert op 
mogelijke complicaties bij 
kwetsbare ouderen.” 
Een speciaal project binnen 
VieCuri is gericht op het opleiden 
van vrijwilligers. De gastdames 
en -heren bezoeken de patiënten 
op de afdeling en ondernemen 
activiteiten met hen. Na een 
succesvolle pilot op de verpleeg-
afdeling Orthopedie, worden deze 
geschoolde vrijwilligers sinds 
2017 ook ingezet op andere 
verpleegafdelingen. Naast zorg 
voor ouderen is ook oncologie een 
speerpunt binnen VieCuri. Beide 
punten komen samen in de zorg 

voor ouderen met kanker. “Zij 
hebben vaak meer intensieve 
begeleiding nodig.” 
In 2017 ontving VieCuri, in 
tegenstelling tot in 2013 en 
2015, helaas niet het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 
“Voor dit keurmerk worden 
15 verschillende aspecten 
getoetst, die steeds strenger 
worden. Omdat VieCuri op een 
aspect de gevraagde norm niet 
haalde, werd het keurmerk 
deze keer niet toegekend. Zorg 
voor de oudere patiënt blijft
 echter een speerpunt van 
VieCuri; continue wordt gekeken 
op welke manier verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd.”, 
aldus Klijnsma.

Blik naar buiten
De ZOBC kijkt niet alleen naar 
projecten binnen het ziekenhuis, 
maar richt haar blik ook naar 
buiten. Petra Klijnsma: “De goede 
zorg van het ziekenhuis dient 
naadloos over te gaan op de 
huisarts in de eerste lijn en het 
verpleeghuis in de derde lijn.” Om 
dit te bereiken, riep de ZOBC in 
2016 een klankbordgroep in het 
leven. Daarin denken talloze 
partijen mee over het verbeteren 
van de ouderenzorg: van verpleeg-
kundigen en de kaderhuisarts 
ouderenzorg, tot specialisten 
ouderengeneeskunde, de mede-
werker farmacie en een patiënten-
vertegenwoordiger. Klijnsma: “We 
leggen contact met partners in de 
regio, zoals huisartsencoöperatie 
Cohesie, verschillende gemeenten, 
patiëntvertegenwoordigers van 
het Huis voor de Zorg, praktijk-
ondersteuners uit huisartsen-
praktijken, wijkzorg en eerste en 
tweedelijns fysiotherapeuten. Al 
deze partners hebben hetzelfde 
doel voor ogen als wij: de zorg 
voor de kwetsbare ouderen 
verbeteren. En dat kan niet 
zonder dat je de oudere patiënt 
centraal stelt in de zorgketen.” 

Colofon
VIEtamine is het patiëntenblad 
van VieCuri Medisch Centrum. 

Deze uitgave wordt huis aan huis 
verspreid in de brede regio van 
Venlo en Venray én in VieCuri op 
de ziekenhuislocaties. 
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Ouderen die ziek worden, kunnen vaak tegelijkertijd lichamelijke, 
psychische en sociale problemen krijgen. Ook kunnen de klachten 
vaag zijn en vinden mensen het soms moeilijk aan te geven wat er 
precies aan de hand is. De klinisch geriater is een arts die probeert 
meer duidelijkheid te krijgen over het geheel aan de klachten. 
“Dit gebeurt door een uitgebreid onderzoek waarbij we naast 
het lichamelijk onderzoek ook naar het geestelijk en sociaal 
welbevinden kijken. Dit onderzoek kan plaatsvinden op de poli-
kliniek of op de dagkliniek geriatrie”, aldus geriater Petra Klijnsma. 

Elke arts in het ziekenhuis ziet steeds meer hoogbejaarde mensen. 
“Met onze specifieke expertise bij deze kwetsbare groep kunnen we 
chirurgen en (orgaan)specialisten heel goed aanvullen. We werken 
samen om met elkaar de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen 
te garanderen.”

Wat doet een geriater?

Voorzitter van de Raad van Bestuur Ankie van Rossum:

‘Wij willen ons ziekenhuis goed 
inrichten voor de oudere patiënt’ 

“Ouderen die verblijven bij VieCuri 
hebben na hun ziekenhuisopname 
vaak andersoortige zorg nodig. 
Zij moeten revalideren of hebben 
bijvoorbeeld verpleeghuiszorg 
nodig. Maar deze instellingen 
hebben vaak een wachtlijst. 
Omdat naar huis gaan geen optie 
is, blijven deze patiënten langer 
in het ziekenhuis, ondanks dat ze 
medisch uitbehandeld zijn. Tot 
voor kort verbleven deze mensen 
dan op de reguliere afdelingen”, 
vertelt Marianne Houben, RVE 

manager Neurologie bij VieCuri en 
een van de initiatiefnemers van 
het Transferium.

Positieve ervaringen
Om de zorg voor deze groep 
patiënten te optimaliseren, 
opende VieCuri in februari het 
‘Transferium’. Dit is een speciale 
afdeling met acht bedden, die 
een huiselijke sfeer ademt en 
waar allerlei activiteiten worden 
georganiseerd. “Er is een gezellige 
huiskamer, waar spelletjes worden 
gedaan en een televisie staat. Ook 
wordt iedere ochtend de krant 
voorgelezen en eten alle patiënten 
gezamenlijk, onder begeleiding 
van een voedingsassistente”, 
vertelt Houben. “De inzet van 
mantelzorgers en vrijwilligers is 
hierbij heel belangrijk; zij maken 
bijvoorbeeld ook regelmatig een 
wandelingetje met de patiënten. 
Hierdoor blíjven zij actief en 
hebben ze een betere daginvulling. 

De eerste ervaringen zijn positief: 
we zien dat mensen opfleuren 
door de gezamenlijke activiteiten 
en de persoonlijke aandacht die 
ze krijgen. Maar ook de verpleeg-
kundige zorg is gewaarborgd: er 
is een speciaal verpleegkundig 
team samengesteld voor het 
Transferium. Daarnaast blijven 
de patiënten in contact met hun 
vertrouwde medische team.”

Win-winsituatie
De opening van het Transferium 
zorgt tegelijkertijd voor een betere
 beschikbaarheid van ziekenhuis-
bedden op andere afdelingen. “Er 
is dus sprake van een win-win-
situatie. Enerzijds bieden we 
optimale zorg voor de oudere 
patiënten die wachten op een 
plek in een andere zorginstelling, 
wat de overgang naar deze 
instelling vergemakkelijkt. Ander-
zijds kunnen we ook andere 
patiënten sneller van dienst zijn!”

n	 Veel ouderen hebben na 
 hun opname bij VieCuri 
(tijdelijk) vervolgzorg nodig in 
een andere instelling. Daar is 
niet altijd meteen plaats. Om de 
wachttijd zo aangenaam mogelijk 
te maken en de zorg voor deze 
groep patiënten te optimaliseren, 
is onlangs een nieuwe afdeling 
geopend; het Transferium.

Transferium: optimale zorg voor patiënten die wachten op plek in andere instelling

‘Patiënten fleuren op door activiteiten en persoonlijke aandacht’

Voorzitter Raad van Bestuur Ankie van Rossum (links) en RVE manager Marianne Houben 
(rechts) vieren de opening van het Transferium met patiënten en collega’s. 

“Veel patiënten die zorg nodig hebben van
VieCuri zijn ouder dan 65 jaar. Daarom is het 
belangrijk dat we in alle opzichten bewust 
bezig zijn met de oudere bezoeker van ons 
ziekenhuis. Niet alleen in de zorg zelf, maar 
ook in andere aspecten van het ziekenhuis 
houden we rekening met de leeftijd van onze 
patiënten. Het begint bijvoorbeeld al bij 
de toegankelijkheid, de parkeerplaats. Bij 
VieCuri rijden er parkeertaxi’s voor mensen 
die slechter ter been zijn. Daarnaast zetten 

we speciaal geschoolde vrijwilligers in op afdelingen waar zij 
kwetsbare ouderen begeleiden en zo voor een aangename dag-
besteding zorgen. En ook meubilair waar ouderen goed in kunnen 
liggen of zitten is essentieel, net zoals een duidelijke bewegwijzering 
zodat mensen goed hun weg vinden in het ziekenhuis en niet 
verloren raken. Of het voedingsconcept dat moet aansluiten bij de 
oudere doelgroep. Ouderdom brengt specifieke behoeften met zich 
mee, zowel in de zorg als in de benadering of in fysieke omgeving. Daar 
moeten wij in ons ziekenhuis op ingericht zijn. VieCuri behoort tot 
de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen; we zijn er 
dan ook erg trots op dat één van onze twee topklinische zorgproducten 
zich speciaal richt op ouderen en oncologie en één van onze hoog-
leraren gespecialiseerd in het thema ouderen en oncologie.”

 Vervolg van pagina 1
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De pilot met de inzet van 
geschoolde vrijwilligers begon in 
2016 op de afdeling orthopedie. 
Marly Noldus en Angelique 
Engels, verpleegkundigen van 
deze afdeling, gaven het project 
vorm, samen met geriater Reka 
Csepán, en verpleegkundigen 
van de geriatrie. Vorig jaar zomer 
werd het project verder uitgerold. 
Inmiddels ondersteunen zo’n 
vijftien tot twintig vrijwilligers 
de kwetsbare ouderen op de 
afdelingen orthopedie, interne 
geneeskunde, het Transferium en 
de MDL (Maag-, Darm- en Lever-

ziekten) afdeling. Marleen Olofsen 
uit Steyl is één van hen; zij werkt 
sinds enkele jaren als gastdame 
bij VieCuri. “Ik heb altijd in de 
thuiszorg met ouderen gewerkt. 
Hierdoor weet ik dat een zieken-
huisopname spannend is voor 
deze mensen. Daarom besloot ik 
me aan te melden als vrijwilliger 
voor deze doelgroep. Voordat ik 
kon starten, moest ik eerst een 
speciale training volgen.”

Handvaten bij dementie
Tijdens de speciale training 
krijgen de vrijwilligers gerichte 

informatie over hoe ze het beste 
kunnen omgaan met kwetsbare 
ouderen. “De training duurt twee 
keer twee uur en vrijwilligers leren 
onder meer wat bijvoorbeeld een 
delier of dementie is en hoe ze 
hier het beste mee om kunnen 
gaan”, vertelt geriatrieverpleeg-
kundige Annet Severijns. “Ze 
krijgen meer gevoel bij de doel-
groep en leren hoe mensen 
dingen beleven. Ook krijgen ze 
handige tips hoe ze patiënten 
moeten benaderen en bepaalde 
zaken moeten aanpakken. Moet 
je iemand er bijvoorbeeld mee 

confronteren als hij of zij niet 
weet welke dag het is? Het is voor 
de vrijwilligers heel fijn om hier 
handvatten voor te hebben.”
De scholing wordt gegeven 
door verpleegkundigen van 
de geriatrie. Bij bepaalde 
onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
een diëtiste en fysiotherapeut 
aanwezig. Na de eerste sessies 
volgt ieder half jaar een 
bijscholing. Olofsen: “Dat is 
heel interessant, inhoudelijk 
en omdat je ervaringen kunt 
uitwisselen met andere 
vrijwilligers. Je hebt er echt iets 
aan. Naast dat het waardevol 
is, vind ik het ook mooi om te 
merken dat alle vrijwilligers zo 
enthousiast en betrokken zijn.”

Een dikke 8
De verpleegkundigen op de 
betreffende afdelingen kijken 
welke ouderen het meest 
kwetsbaar zijn en behoefte 
hebben aan bijvoorbeeld een 
wandeling of praatje met een 
vrijwilliger. “De vrijwilligers 
kunnen ook samen met de 
oudere een spelletje doen, de 
krant lezen of samen muziek 
luisteren”, zegt Severijns. “Zo 
bieden de gastdames en -heren 
afleiding en houden ze patiënten 
actief. Door het gezelschap en de 
activiteiten blijven de mensen 
overdag wakker en houden ze 
een goed dag- en nachtritme.”
Uit een interne enquête bleek dat 
mensen een praatje met een 

vrijwilliger het meest waarderen. 
Gemiddeld krijgen de geschoolde 
vrijwilligers een 8. Severijns: “We 
hadden laatst een mevrouw op 
de afdeling die we niet rustig 
kregen. Even later zag ik haar 
met een vrijwilliger rustig door 
de gang lopen. Daar doen we het 
voor! Door de aandacht van de 
vrijwilligers zijn de patiënten 
even afgeleid, en komen ze tot 
rust. Hierbij is het streven dat het 
functioneren van de kwetsbare 
ouderen snel verbetert gedurende 
en na de ziekenhuisopname en 
weer het oude niveau bereikt.”
De verpleegkundige geriatrie 
geeft aan dat het belang van de 
vrijwilligers toeneemt: “Mensen 
worden immers steeds ouder en 
hiermee neemt de kwetsbaarheid 
toe. Voor deze groep is er speciale 
aandacht nodig gedurende de 
ziekenhuisopname.”

Waardevol
Volgens Marleen Olofsen 
geeft het vrijwilligerswerk veel 
voldoening. “Als ik wegga hoor 
ik mensen wel eens zeggen: 
‘dat is een lieve vrouw’. Of een 
patiënte die dement is, zegt wel: 
‘je bent er weer’. Dat is geweldig! 
Je bouwt ook echt een band op 
met patiënten; omdat ik twee 
keer per week op de afdeling 
kom, zie ik vaak dezelfde mensen. 
Toch is geen dag hetzelfde. 
Vrijwilliger zijn is waardevol voor 
de patiënten én voor mezelf. Ik 
zou het niet willen missen.”

In juni wordt de nieuwe poli-
kliniek geriatrie van VieCuri in 
gebruik genomen. “De poli komt 
in een compleet gerenoveerd 
deel van het ziekenhuis, 
dicht bij de centrale gang. De 
voorzieningen en uitstraling 
sluiten volledig aan bij de eisen 

en wensen van deze tijd”, vertelt 
projectcoördinator Eric Boots. 
“We hebben ervoor gekozen te 
werken met frisse geeltinten. 
En natuurlijk is bij de inrichting 
rekening gehouden met de doel-
groep, de oudere patiënt.” 
Zo staan er drie stoelen bij de 

vierpersoonstafels in de wacht-
kamer; de vierde plek is bedoeld 
om rolstoelpatiënten te kunnen 
laten aanschuiven. “Ook hebben 
we gekozen voor meubilair 
met een hogere zit en hogere 
armleuningen, zodat het 
voor ouderen prettig zit en ze 

eenvoudig kunnen opstaan.” 
Daarnaast krijgt de wachtkamer 
direct de functie van huiskamer. 
“We hebben soms te maken met 
patiënten die voor een dag naar 
de polikliniek komen. Het verblijf 
willen we zo aangenaam mogelijk 
voor hen maken.”

De nieuwe poli ligt straks 
vlakbij de poli’s reumatologie 
en neurologie, waardoor de 
lijnen met deze specialismen 
letterlijk kort zijn. 
Vanaf maandag 18 juni zijn 
deze poliklinieken te vinden 
via routenummer 53.

Polikliniek geriatrie vanaf juni op nieuwe locatie 

n	 Een ziekenhuisopname is altijd spannend, maar zeker voor kwetsbare ouderen. Daarom worden gast-
 dames en -heren ingezet om hen te ondersteunen: de vrijwilligers bezoeken de patiënten en ondernemen 
activiteiten met hen. Na een succesvolle pilot worden de gastdames en -heren op steeds meer afdelingen ingezet. 
Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen, volgen de vrijwilligers een speciale training over hoe ze het 
beste kunnen omgaan met kwetsbare en soms dementerende ouderen. 

Meelopen
VieCuri wil op steeds meer afdelingen geschoolde vrijwilligers 
inzetten en kan altijd enthousiaste mensen gebruiken. Heeft u 
interesse? Het is mogelijk om een dag met een vrijwilliger mee te 
lopen, om te kijken of dit iets voor u is. 
Aanmelden kan bij Hanrriëtte Vos, teamleider vrijwilligers, via 
e-mail: vrijwilligers@viecuri.nl.

Speciaal opgeleide vrijwilligers ondersteunen kwetsbare ouderen

‘Vrijwilligerswerk is waardevol, voor 
de kwetsbare oudere én voor mezelf’

Vrijwilliger Marleen Olofsen (rechts) en mevrouw Hovens op verpleegafdeling Orthopedie.
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Voor kwetsbare ouderen kan een 
opname in het ziekenhuis extra 
veel impact hebben en de kans 
op bepaalde lichamelijke en 
geestelijke problemen vergroten. 
Denk aan een delirium (acute 
verwardheid), een val, onder-
voeding of fysieke beperkingen. 
“Daarom is het belangrijk om 
bij een opname te bepalen in 
hoeverre een oudere patiënt 
‘kwetsbaar’ is”, vertelt geriater 
Reka Csepán. “Sinds enkele jaren 
stellen verpleegkundigen bij 
het opnamegesprek specifieke 
screeningsvragen. Op basis 
hiervan kan worden bepaald of 
een patiënt van zeventig jaar of 
ouder tot de categorie kwetsbare 
ouderen hoort en of hij of zij 
bepaalde risico’s loopt.”

Flinke winst 
Het screenen moet gebeuren 
binnen 24 uur na opname. Dit 
is verplicht gesteld vanuit het 
landelijk veiligheidsprogramma 
VMS, dat richtlijnen bevat om de 
patiëntveiligheid in ziekenhuizen 
te bevorderen. Inmiddels wordt 
ruim negentig procent van de 
oudere patiënten die bij VieCuri 
binnenkomen gescreend op 
kwetsbaarheid. “Toen we hier 
enkele jaren geleden mee 
begonnen, zaten we op zeventig 
procent. We hebben dus flinke 
winst geboekt”, zegt verpleeg-
kundig consulent geriatrie 
Truus Hoenson. “Een honderd 

procent score is sowieso moeilijk 
te realiseren, aangezien het bij 
bijvoorbeeld acute opnames lastig 
is om binnen een dag te screenen. De 
acute zorgverlening gaat dan voor.”

Risico beperken
Nog belangrijker dan het 
screenen zelf, is dat de zorg-
verlening vervolgens wordt 
afgestemd op de uitkomsten 
van de screening. Csepán: “Heeft 
een patiënt bijvoorbeeld een 
verhoogde kans op een delirium, 
dan worden speciale maatregelen 
genomen om acute verwardheid 
te voorkomen. Denk bijvoorbeeld 
aan het zogeheten ‘prikkelarm 
verplegen’ door de patiënt te 

verplaatsen naar een een-of twee-
persoonskamer. Indien mogelijk 
kunnen ook familieleden bij 
de patiënt blijven slapen, het 
zogeheten ‘rooming-in’. Zo 
beperken we het risico dat de 
patiënt verward raakt. Is er een 
grote kans op ondervoeding, dan 
volgt een consult bij de diëtiste. 
En bij een valrisico doen we een 
beroep op de fysiotherapeut. Door 
deze zorg op maat voorkomen we 
dat kwetsbare ouderen uit balans 
raken en er extragezondheids-
problemen ontstaan gedurende 
de ziekenhuisopname.”

Ervaringen uitwisselen
Csepán geeft ook aan dat de 

aandachtsvelders - de verpleeg-
kundigen op de diverse afdelingen 
die zich hebben gespecialiseerd 
in kwetsbare ouderen - vier 
keer per jaar hun ervaringen 
uitwisselen. “Dan wordt, samen 
met de geriater en geriatrieverpleeg-
kundigen, besproken hoe de 
screening loopt en welke zaken 
beter kunnen. Daarnaast geven 
we verdieping op bepaalde thema’s, 
zoals dementie.” 
Hoenson benadrukt dat verpleeg-
kundigen steeds beter weten wat 
een kwetsbare oudere nodig 
heeft en dat er op de diverse 
afdelingen veel aandacht is voor 
dit onderwerp. “Verpleegkundigen 
volgen iedere twee jaar een 

e-learning over het screenen 
en verzorgen van kwetsbare 
patiënten. Maar ze komen ook 
steeds meer zelf met tips en 
ideeën om de zorg voor deze 
patiëntgroep te verbeteren. Ook 
worden geriaters in een steeds 
vroeger stadium bij de zorg 
betrokken, waardoor aandachts-
punten rondom kwetsbaarheid 
eerder worden aangekaart. 
Kortom: dankzij de screening én 
de aandacht en inzet van onze 
verpleegkundigen hebben we echt 
een kwaliteitsslag kunnen maken 
in de zorg voor kwetsbare ouderen. 
Er blijven altijd verbeterpunten, 
maar we zijn absoluut op de 
goede weg.”

Standaard screening voor patiënten van zeventig jaar en ouder

Zorg voor kwetsbare ouderen naar hoger plan 
dankzij screening en preventieve maatregelen
n	 Een ziekenhuisopname brengt
 voor kwetsbare ouderen extra 
risico’s met zich mee; ze hebben 
bijvoorbeeld een verhoogde kans 
op een infectie, ondervoeding, 
delirium of vallen. Om deze reden 
screent VieCuri 70-plussers bij 
een opname standaard op hun 
‘kwetsbaarheid’. Indien nodig 
worden preventieve maatregelen 
genomen. De afgelopen jaren is 
dit screeningsproces en de zorg 
voor kwetsbare ouderen verder 
geoptimaliseerd. 

n	 Als u (tijdelijk) slechter ter been bent, is het vaak niet eenvoudig 
 om zelfstandig uw weg in en om het ziekenhuis te vinden. VieCuri 
biedt diverse voorzieningen om het u makkelijker te maken. We zetten 
een aantal tips voor u op een rij.

Slecht ter been? 
Wij helpen u op weg!

 Tip 1   hulp van onze gast-
dames en -heren
In zowel Venray als Venlo wijzen 
onze gastdames en -heren u de 
weg. Ze kunnen u aan de arm of 
in een rolstoel begeleiden tot aan 
de poli waar u de afspraak heeft. 
En wilt u weer naar huis? De gast-
dames en -heren helpen u graag 
met het regelen van een taxi!
De gastdames en -heren zijn in 
Venlo van maandag t/m vrijdag 
beschikbaar van 9.00 tot 16.30 
uur, in Venray van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur. Weet u van tevoren dat u of 
een familielid graag begeleid wil 
worden door een gastdame of 
gastheer? Laat dit dan weten via: 
(077) 320 54 24 of (0478) 52 22 50.

 Tip 2  de Parkeertaxi
De gastdames en -heren van 
de Parkeertaxi rijden op de 
locatie Venlo continu over het 
parkeerterrein (van maandag 
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
Wacht bij uw auto of op een 
overzichtelijk punt: uw rollator 
kan gewoon mee in de taxi!

 Tip 3  de Politaxi
Ook in het ziekenhuis zijn de 
afstanden soms best lang. Op 
de locatie Venlo kunt u van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur gebruikmaken van 
de Politaxi. Meld u gewoonweg 
bij de gastheer of -dame in de 
hal. De spreekuurassistente 
regelt de terugrit.
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Helpen met eten en drinken, 
oefenen met lopen of bewegen, 
gezelschap bieden, samen eten 
of koffiedrinken. Dit zijn slechts 
enkele taken die mantelzorgers 
kunnen vervullen in de verzorging 
van hun partner, familielid of 
vriend. Tot enkele jaren geleden 
waren er binnen VieCuri geen 
uniforme richtlijnen wat betreft 
de inzet van mantelzorgers. 
“Op sommige afdelingen 
konden naasten wel bepaalde 
taken op zich nemen, op andere 
afdelingen niet”, vertelt Lucienne 
Willems, adviseur Kwaliteit en 
Veiligheid.

Onderzoek
Zij onderzocht welke bijdragen 
mantelzorgers zouden kunnen 
leveren aan de zorg. Daaruit 
kwamen onder meer de 
genoemde taken. “Een onderzoek 
onder zorgverleners toonde 
aan dat naasten een wezenlijke 
bijdrage kunnen leveren aan 
de zorg. Daarop hebben we in 
2016 een pilot uitgevoerd en 
vervolgens uniform beleid 
ontwikkeld voor de inzet van 
mantelzorgers binnen VieCuri. 
We vinden het belangrijk dat zij 
zich welkom voelen. Inmiddels 
worden mantelzorgers op alle 
afdelingen ingezet.”

Regie bij de patiënt
Concreet betekent dit dat bij 
ieder opnamegesprek de vraag 
wordt gesteld of naasten een 
bijdrage willen leveren aan de 

zorgverlening. Mits de patiënt 
dit zelf wil. “De regie ligt altijd bij 
de patiënt”, benadrukt Willems. 
“Daarbij moet de inzet van 
mantelzorgers natuurlijk 
verantwoord zijn. Zo moet een 
mantelzorger fysiek in staat 
zijn om bepaalde handelingen 
uit te voeren; denk aan het onder-
steunen van patiënten bij het 
lopen. Ook is er veel aandacht 
voor de belastbaarheid van 
mantelzorgers. Veel naasten 
verleenden thuis ook al mantel-
zorg; misschien hebben ze juist 
tijd nodig om even op adem te 
komen. Wil iemand mantelzorg-
taken verrichten, dan maken we 
duidelijke afspraken welke taken 
worden uitgevoerd en wanneer.”

Positieve invloed
Voor alle patiënten, maar zeker 
voor (kwetsbare) ouderen, kan 
de inzet van mantelzorgers een 
duidelijke meerwaarde hebben. 
“Mantelzorgers worden in de 
praktijk vooral ingezet bij 
kwetsbare ouderen. Bij patiënten 
met dementie, kan alleen al de 
aanwezigheid van een naaste 
veel onrust wegnemen. Maar 
mantelzorgers helpen ook bij 
de verzorging van kwetsbare 
ouderen, worden betrokken 
bij bewegingsoefeningen of 
helpen bij de maaltijd. Ook het 
bieden van gezelschap en steun 
is echter heel belangrijk. Voor 
kwetsbare ouderen is een zieken-
huisopname extra heftig; een 
naaste kan dan houvast bieden.”

Volgens Willems ervaren naasten 
het ook als prettig dat ze nauw 
betrokken kunnen zijn bij de zorg 
voor hun partner of familielid. 
“Als je bijvoorbeeld jarenlang voor 
je partner hebt gezorgd, kan het 
moeilijk zijn als je bij een zieken-
huisopname ineens afstand moet 
nemen.”

Soepele overgang
Ook voor verpleegkundigen heeft 
de inzet van mantelzorgers een 
meerwaarde, aangezien deze lichte 
zorgtaken kunnen overnemen. 
“Daarnaast weten mantelzorgers 
meestal wat de patiënt belangrijk 
vindt. Dit heeft een positieve 
invloed op het welbevinden 
en herstel van de patiënt. Ook 
verloopt de overgang naar de 
thuissituatie vaak soepeler, 
doordat mantel-zorgers meer 
inzicht hebben gekregen in het 
ziektebeeld en wat de patiënt wel 
of niet kan. Door mee te kijken 
in het ziekenhuis hebben ze 
bovendien meer kennis van de 
verzorging. Kortom: de inzet van 
mantelzorgers is positief voor het 
ziekenhuis, de naaste en vooral 
voor de (oudere) patiënt.

n	 Veel naasten vinden het fijn om betrokken te worden bij de zorg 
 voor hun dierbaren die in het ziekenhuis liggen. Sinds vorig jaar 
biedt VieCuri die mogelijkheid: er is een uniform mantelzorgbeleid 
opgesteld, dat familieleden en vrienden de kans biedt zorgtaken over te 
nemen. Dit heeft een positief effect op het welbevinden en herstel van 
patiënten, vooral van kwetsbare ouderen.

Met het bedrag van vrienden-
stichting VieAmi wil de afdeling 
een tv, dvd en diverse spellen 
aanschaffen. Zo kunnen patiënten 
die dat prettig vinden het journaal 
volgen, een natuurfilm kijken of 
luisteren naar een concert van 
André Rieu.

Werven voor een geheugentrainer
Daarnaast werft de afdeling 
Neurologie voor een interactief 
computersysteem voor neurologie-
patiënten. “Dit is een soort 
computer met alleen maar 
geheugenspelletjes, die kunnen 
worden afgestemd op het niveau 
van de patiënt”, aldus Marianne 
Houben, RVE manager Neurologie. 
“We zijn gestart met de fondsen-

werving voor deze geheugen-
trainer. Ruim 1200 euro werd 
al opgehaald onder VieCuri-
collega’s, maar we hebben 
nog zo’n 3400 euro te gaan.” 
Meer informatie hierover is 
te vinden op de website 
www.vieami.nl/lopende-projecten. 

Aangenaam verblijf
Met deze initiatieven wil de afdeling 
Neurologie een nieuwe impuls 
geven aan de daginvulling. “Ons 
doel is om onze patiënten een 
aangenaam verblijf in VieCuri 
te bezorgen door hen diverse 
activiteiten aan te bieden. Het 
verblijf op de afdeling Neurologie 
zal hierdoor op korte termijn 
zeker aantrekkelijker worden!”

Tijdens opname luisteren naar concert van André Rieu
n	 Op de afdeling Neurologie liggen gemiddeld zestien patiënten. 
 Het team wil de daginvulling voor deze mensen - die vaak te 
maken hebben met geheugen- of hersenproblemen - aantrekkelijker 
maken. In dit kader stelde VieAmi, de vriendenstichting van VieCuri, 
onlangs 1500 euro ter beschikking. 

‘Inzet mantel-
zorgers positief 
voor welbevinden 
en herstel’

V.l.n.r. teamleider Anne-Marie Hafmans, RVE manager Marianne Houben, neuroloog Tonny van der Heijden en verpleegkundige Marjon Niessen. 

Mantelzorger John Bartels:

‘Fijn dat ik dit voor Gerrie kan en mag doen’ 
John Bartels (82) uit Venlo verzorgde zijn vrouw Gerrie, die 
dementerend is, jarenlang thuis. Toen Gerrie begin maart struikelde, 
brak ze haar heup en belandde in het ziekenhuis. Ten tijde van dit 
interview kon Gerrie weer zelfstandig lopen, maar stond ze vanwege 
haar dementie op de wachtlijst voor een plekje in een verpleeghuis. 
Tot die tijd verbleef ze op het Transferium; de speciale afdeling voor 
mensen die wachten op een plaats in een andere zorginstelling. 
“Toen Gerrie hier werd opgenomen vroegen ze of ik ook hier mantel-
zorger wilde zijn”, vertelt John. “Natuurlijk wilde ik dat: wanneer je je 
vrouw al jarenlang intensief verzorgt, is het prettig als je ook in het 
ziekenhuis betrokken blijft bij de behandeling.”

John ging iedere dag van vier tot half acht naar zijn vrouw toe. Hij 
maakte een wandelingetje met Gerrie, dronk samen met haar koffie 
in het restaurant en at samen met zijn vrouw. Ook oefenden ze samen 
met de rollator, om het lopen weer onder de knie te krijgen. “Op deze 
manier kwam Gerrie even van haar kamer af en had ze wat afleiding. 
Daarnaast ondersteunde en begeleidde ik Gerrie; vanwege haar 
ziektebeeld kun je haar geen minuut uit het oog verliezen. En op deze 
manier werd ook de verpleging even ontlast.” Gerrie is inmiddels 
overgeplaatst naar een zorginstelling. John geeft aan dat het voor 
zijn vrouw erg prettig is om een vertrouwd iemand om zich heen te 
hebben. “Voor mensen als Gerrie zijn veranderingen als deze zwaar; 
dan is het fijn als ze houvast heeft aan een vertrouwd iemand. Gerrie 
was, en is, iedere dag blij als ik weer binnenstap. En ik vind het heel 
fijn dat ik dit voor haar kan én mag doen.”

Ziekenhuisbrede inzet van mantelzorgers,
vooral bij (kwetsbare) ouderen

Gerrie en John Bartels in VieCuri.
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Dementie is een verzamelnaam 
voor symptomen waarbij de 
zenuwcellen in de hersenen 
dusdanig worden aangetast 
dat het verstandelijk vermogen 
achteruitgaat. “Als bij jonge 
mensen sprake is van dementie, 
dan heeft dat meestal een 
erfelijke of zeldzame oorzaak. 
Hoe ouder, hoe groter het 
risico op dementie. De ziekte van 
Alzheimer bijvoorbeeld, komt 
meestal pas vanaf zeventig jaar 
voor”, aldus geriater Klijnsma.

Symptomen
Dementie uit zich bij iedere 
persoon op een andere manier. 
De geriater: “Feit is wel dat de 
omgeving van de persoon het 
niet makkelijk heeft, omdat 
de patiënt bijvoorbeeld vaak 
onrustig kan zijn, agressief wordt 
of zich juist heel erg terugtrekt. 
Lichaam en geest hebben erg te 
lijden onder de ziekte; op den 
duur raakt iemand met dementie 
erg verzwakt. Een longontsteking 
of fikse griep kan dan al fataal 
zijn. In VieCuri begeleiden we 
deze patiëntengroep daarom 
intensief, zowel poliklinisch 
als tijdens een opname in het 
ziekenhuis.”

Ziekenhuispatiënten liggen bijna 
negentig procent van de tijd in 
bed; vaak lopen ze slechts een 
paar minuten per dag. “Zoveel in 
bed liggen is voor niemand goed 
en voor veel aandoeningen is het 
ook helemaal niet nodig”, stelt 
klinisch fysiotherapeut Ruud 
Franssen. “Wanneer iemand 
alleen maar ligt, neemt de spier-
massa snel af: zeker vijftien 
procent in drie weken tijd. Ook 
de botkwaliteit gaat achteruit. Je 
kunt wel stellen dat drie weken 
bedrust iemand, los van zijn 
ziekte, tien jaar ouder maakt! Voor 
oudere patiënten, die vaak ook 
kwetsbaar zijn, zijn de gevolgen 
extra groot. Zij leveren dan zoveel 
in, dat ze zich vaak niet meer 
zelfstandig kunnen redden. Dit 
heeft invloed op de opnameduur. 
En meestal komen ze ook niet 
meer terug op hun oude conditie-
niveau. Daarbij: weinig bewegen 
heeft ook psychische gevolgen. Zo 
neemt de kans op een depressie 
toe. Niet zo vreemd dus dat er in 
ons land steeds meer aandacht 
is voor bewegen gedurende een 
ziekenhuisopname.”

In bed blijven
Collega geriatriefysiotherapeut 
in opleiding Milou Geerlings 
beaamt dit. “Wie in het zieken-
huis ligt, blijft in bed: dat is de 
algemene tendens. Er is dus 
nog veel te winnen, vooral 
bij kwetsbare ouderen. Maar 
eigenlijk zouden álle patiënten, 
en zelfs onze eigen medewerkers, 
meer moeten bewegen. De 

juiste beweegvorm en tijdsduur 
verschilt wel per persoon, 
want de belastbaarheid moet 
natuurlijk wel verantwoord zijn. 
Hierbij is de fysiotherapeut ‘in 
de lead’.”

In beweging
Om deze reden heeft de afdeling 
fysiotherapie het initiatief 
genomen tot een project dat 
iedereen die in het ziekenhuis ligt 
of hier werkt letterlijk in beweging 
moet krijgen. Onder de over-
koepelende naam ‘Bewegen in 
de goede richting’ worden de 
komende tijd diverse deelprojecten 
opgezet. “We beginnen met een 
pilot op de afdelingen chirurgie 
en orthopedie”, zegt klinisch 
fysiotherapeut Miranda de Rijk. 
“Na een evaluatie rollen we het 
project dan verder uit binnen het 
ziekenhuis.” 

Wandelrondjes
Zo wordt op de afdeling chirurgie 
een deelproject opgezet met 
diverse wandelroutes. De Rijk: 
“In ieder nachtkastje komt een 
plattegrond te liggen met diverse 
wandelrondjes over de verpleeg-
afdeling. Hierbij geven we ook aan 
hoeveel meter bijvoorbeeld een 
rondje rond de koffieautomaat 
is. We willen patiënten prikkelen 
om hun kamer uit te komen; vaak 
weten ze niet eens hoe de afdeling 
eruitziet. Op de achterkant van de 
plattegrond staan zogeheten ‘tips 
voor een actieve dag’. Bijvoorbeeld 
om met het bezoek van de kamer 
af te gaan en gedurende de eet-

momenten uit bed te zijn.” 
Op de afdeling orthopedie komen 
zogeheten beweegcirkels te 
hangen op het whiteboard in de 
kamers. “Deze laten zien waar en 
hoe mensen mogen wandelen: 
met of zonder begeleiding door de 
kamer, de afdeling en de rest van 
het ziekenhuis. Op deze manier 
willen we inzichtelijk maken wat 
de patiënt kan en mag lopen 
en met wie, om zo mensen te 
stimuleren om te gaan bewegen. 
Ook willen we vrijwilligers en 
mantelzorgers op deze manier 
aanzetten om meer te bewegen.”

Toekomstplannen
Het uiteindelijk doel van de fysio-
therapeuten is dat er een mindset 
ontstaat waarbij bewegen vanzelf-
sprekend is in het ziekenhuis. 
Franssen: “Bijvoorbeeld dat de 
patiënt zelf koffie haalt in plaats 
van dat drinken aan bed wordt 
gebracht. Dit vraagt om een cultuur-
verandering: bij patiënten, maar 
ook bij de medewerkers!” Een 
dergelijke cultuurverandering 
heeft tijd nodig, beseffen de 
fysiotherapeuten. “De eerste 
twee pilotprojecten zijn relatief 
snel te realiseren, mede dankzij 
de cheque van 4200 euro die we 
mochten ontvangen van het 
Doctors’ Dinner 2017. We hebben 
nog veel plannen; in de toekomst 
willen we bijvoorbeeld ook 
wandelroutes door het zieken-
huis uitstippelen langs mooie 
uitzichtpunten op de omgeving. 
We willen de omgeving voorzien 
van stimulerende teksten en 

eHealth inzetten om bewegen 
te bevorderen. En we zouden 
op alle afdelingen themaruimtes 
willen inrichten om bewegen 
te stimuleren, met bijvoorbeeld 
minimaal een hometrainer. Als hier 
ook een zitfiets staat en een tv-
scherm hangt met daarop beweeg-
programma’s, is dat helemaal 

mooi. Er zijn in ieder geval 
enorm veel mogelijkheden om 
ook binnen het ziekenhuis te 
bewegen. Met dit project hopen 
we mensen een duwtje in de 
goede richting te geven, om zo 
het herstel te bevorderen en 
achteruitgang van functies 
tegen te gaan.”

Afdeling fysiotherapie start project ‘Bewegen in de goede richting’

‘Drie weken bedrust maakt je tien jaar ouder’ 

n	Bij dementie denkt iedereen aan geheugenverlies. Maar mensen 
 met dementie krijgen vaak ook te maken met problemen rondom 
taal, het uitvoeren van handelingen en gedragsveranderingen. De 
ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. 
Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie, aldus geriater 
Petra Klijnsma. 

De geriater over deze ingrijpende aandoening

‘Dementie uit zich bij iedere 
persoon op een andere manier’

n	 Rust roest, wordt wel gezegd. Veel mensen blijven in het ziekenhuis in bed liggen, terwijl het juist van 
 groot belang is om ook dan zo actief mogelijk te blijven als patiënt. Dit is extra belangrijk voor ouderen, 
want hun conditie gaat snel achteruit. Daarom wordt binnen VieCuri een speciaal project opgezet om ouderen, 
maar eigenlijk iedereen, meer te laten bewegen.

V.l.n.r. fysiotherapeuten Miranda de Rijk, Ruud Franssen en Milou Geerlings.

Hoe kunt u de kans op dementie verkleinen?  

Waar kunt u terecht voor meer informatie 
over dementie? 

Dementie? Doe de test!  

1. Hersengym! 
Houdt u hersenen actief, dan blijven ze langer gezond! Volg een 
cursus, vul regelmatig een sudoku in, leer een muziekinstrument 
spelen of doe vrijwilligerswerk. Ook een avondje bridgen met 
vrienden is hersengym. 
2. Niet roken
Roken is voor het hele lichaam slecht, ook voor de hersenen. 
Roken vergroot de kans op Alzheimer met maar liefst 45 procent!
3. Eet gezond
Een goede doorbloeding in de hersenen is belangrijk, dus probeer 
een hoge bloeddruk, diabetes en andere hart- en vaatziekten te 
voorkomen door gezond te eten. Daarnaast verhoogt overgewicht 
het risico op dementie: nog meer reden om op uw gewicht te 
letten.

• Het Alzheimer Café organiseert bijeenkomsten voor iedereen 
 die met dementie te maken heeft. In Noord-Limburg is er een 
 Alzheimer Café in Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en 
 Maas, Reuver en Bergen. 
• Kent u het dementieprogramma Hulp bij Dementie? Hulp bij 
 Dementie regio Noord-Limburg is ontstaan uit de vraag van 
 cliënten en mantelzorgers. Het doel van Hulp bij Dementie is 
 ervoor te zorgen dat cliënten en mantelzorgers gebruik kunnen
 maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd 
 geheel van zorg en diensten. Kijk voor meer informatie op: 
 www.hulpbijdementie.nl

U kunt online diverse testen invullen om te kijken of u tekenen van 
dementie vertoont: www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest
https://dementie.nl/test 
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“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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Toen Marie-Christine te horen 
kreeg dat ze een nierziekte 
had, was MijnVieCuri nog niet 
beschikbaar. “Inmiddels staat 
alles vanaf dag één van mijn ziekte 
online in het portaal: ik heb het 
allemaal nagelezen. MijnVieCuri 
is heel eenvoudig in gebruik; na 
het inloggen wijst het zichzelf, alle 
informatie staat overzichtelijk in 
het online dossier.” 

Bloeduitslagen
MijnVieCuri ging eind 2016 live. 
Het grootste pluspunt is volgens 
Marie-Christine dat de gebruikers 
niet afhankelijk zijn van de 
openingstijden van het zieken-
huis. “Je kunt op ieder moment 
je eigen medisch dossier inzien. 
Ik weet uit eigen ervaring dat er 
tijdens het gesprek met de arts 
wel eens wat informatie langs je 
heen kan gaan. Via MijnVieCuri  
kun je het thuis op je gemak nog 
eens nalezen. Wat ik ook heel 
handig vind; je ziet niet alleen 
cijfers van een bloeduitslag, maar 
ook wat dat nu precies betekent. 
Achter het cijfer staat een i: een 
informatieteken. Als je daar op 
klikt, volgt er uitleg. Je ziet dan of 
jouw bloedwaarden binnen de 
normen vallen. Dat vind ik goed, 
want alleen een cijfer zegt een 
leek niets.” 

Meerwaarde
Marie-Christine raadt vooral 
chronische patiënten aan om 
in te loggen. “Bijvoorbeeld 
mensen die reuma, diabetes 
of chronisch nierfalen hebben. 
MijnVieCuri heeft dan zeker 
een meerwaarde, omdat je 
uitslagen van voorgaande jaren 

met elkaar kunt vergelijken. 
Je kunt vaak ook voorafgaand 
aan een afspraak een online 
vragenlijst invullen: de arts 
kan die informatie dan al 
inkijken voor het consult en 
daar tijdens het gesprek op 
ingaan.”

Uitslagen teruglezen
Ook voor mensen met dementie 
is MijnVieCuri een uitkomst, 
stelt Marie-Christine: “Want je 
kunt iemand anders machtigen 
om met je mee te kijken in het 
online dossier. Zo kan diegene de 
informatie samen met de patiënt 
doornemen en in de toekomst 
afspraken maken voor een 
vervolgconsult. Ook staan de 
medicijnen die via het zieken-
huis zijn verstrekt overzichtelijk 
in MijnVieCuri vermeld.” 

Verslag van operatie of bevalling
Voor iedereen staat het medisch 
dossier klaar in MijnVieCuri: er 
staan uitslagen in en verslagen 
van behandelingen en operaties. 
Het portaal is overigens niet 
alleen handig voor ouderen. 
Marie-Christine vertelt dat haar 
dochter twee maanden geleden 
een kindje heeft gekregen. “Zij 
had een moeilijke bevalling en 
veel informatie is op dat moment 
langs haar heen gegaan. Mijn 
dochter heeft via MijnVieCuri 
een verslag van de bevalling 
kunnen inzien. En via de website 
van VieCuri gaat ze ook een 
machtiging aanvragen om het 
dossier van haar baby in te kijken. 
Iedere patiënt heeft namelijk 
een eigen online dossier, ook 
baby’s en kinderen.” 

n	 De 63-jarige Marie-Christine Hulsbeck uit Venlo kent MijnVieCuri, 
 het patiëntenportaal van VieCuri, op haar duimpje. Als lid van de 
Cliëntenraad behoorde ze tot de testgroep. Daarnaast gebruikt ze het om 
haar eigen medisch dossier na te lezen. 

De digitale ontwikkelingen in 
de zorg zijn fascinerend. Wat te 
denken van de digitale intake 
voor een operatie en beeldbellen 
met de specialist, geavanceerde 
systemen voor personenalarmering 
en robots die worden ingezet bij 
operaties. Cardioloog en eHealth-
programmamanager Wilfred 
Heesen ziet eHealth als de zorg-
vorm voor de toekomst, zeker bij 
een stijgende zorgvraag en een 
dreigend personeelstekort. “Binnen 
VieCuri lopen nu meerdere 
projecten, en iedere pilot die 
succesvol blijkt wordt verder 
uitgerold binnen het ziekenhuis. 
We zitten landelijk gezien in de 
voorhoede op het gebied van 
eHealth; daar ben ik trots op!”

Wist u van deze eHealth-
initiatieven binnen VieCuri?
• Een behandelapp, die de reis 
 van de patiënt volgt gedurende 
 de behandeling. Mensen die 
 bijvoorbeeld een nieuwe knie of 
 heup krijgen, kunnen op de app 
 duidelijke instructiefilmpjes 
 bekijken om te oefenen met trap-
 lopen of met krukken lopen. Ook 
 stellen de VieCuri-specialisten 
 zich in een filmpje voor en kunnen 
 patiënten en hun familie alle 
 benodigde informatie snel terug-
 lezen én -kijken. Door de app 

 kunnen patiënten zich beter 
 voorbereiden op behandelingen. 
 De VieCuri-behandelapp is er niet
 alleen voor mensen die een heup- 
 en knieoperatie ondergaan, maar 
 ook voor hartkatheterisatie, 
 dotterbehandeling en cardio-
 fysiologisch onderzoek.
• Wie een maag- of darmonderzoek 
 (endoscopie) in VieCuri onder-
 gaat, kan voortaan digitaal de 
 intakeprocedure doorlopen. Een 
 duidelijk informatiefilmpje laat 
 zien wat de patiënt te wachten 
 staat. Ook vult de patiënt online 
 een vragenlijst in. Zo is een  
 afspraak in het ziekenhuis 
 voorafgaand aan het onderzoek 
 vaak niet meer nodig.  
• Na een galblaasoperatie is het 

 meestal niet nodig dat de patiënt 
 terugkomt naar het ziekenhuis  
 voor een lichamelijk onderzoek. 
 Het controleconsult kan daarom 
 ook op afstand plaatsvinden. Maar 
 omdat het toch fijn is om elkaar 
 bij zo’n gesprek in de ogen te 
 kijken, is het inmiddels mogelijk 
 dat patiënt en arts via Facetalk 
 een videoconsult hebben: dit is 
 beeldbellen via de smartphone, 
 tablet of laptop. Patiënten 
 ontvangen via hun mailadres een 
 link, waarna ze worden doorgeleid 
 naar een website of gedownloade 
 app. De patiënt komt dan in een
  digitale wachtkamer, waarna de 
 arts het gesprek start. Het video-
 consult duurt net zo lang als 
 een gesprek in het ziekenhuis. 

n	 Internet: we kunnen niet meer zonder. Voor onze bankzaken of om een reis te boeken bijvoorbeeld. 
 Maar ook in de zorg zijn er veel digitale ontwikkelingen. VieCuri riep daarom zo’n twee jaar geleden een 
eHealth-team in het leven. Dit team stimuleert de inzet van slimme, innovatieve concepten in VieCuri die de 
zorg ondersteunen of verbeteren. 

Thema: eHealth

Komt u ook naar het VieCuri 
Matinee? 

Tijdens dit Matinee gaan we in op de vraag of de digitale 
ontwikkelingen in de zorg een leuke trend of juist noodzakelijk 
zijn om in de toekomst goede zorg te kunnen leveren. We geven 
deze middag inzicht in hoe digitale zorg zijn intrede doet bij 
VieCuri, met allerlei demo’s en interessante lezingen. Zo hoort én 
ziet u meer over digitale thuismetingen en de inzet van robots!

Wanneer en waar?
VieCuri Matinee begint op zondag 27 mei om 14.00 uur in 
restaurant ThuiZ en duurt tot 17.00 uur. Iedereen is welkom, 
wel geldt ‘vol=vol’. Aanmelden is mogelijk via de website 
www.viecuri.nl/matinee. Hier is ook meer informatie te vinden, 
net zoals op www.facebook.com/VieCuri. 

n	 Tijdens 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 laagdrempelige manier deelt VieCuri kennis 
over allerlei thema’s. Zondag 27 mei is het volgende Matinee, rondom 
het onderwerp eHealth. Komt u ook?

Marie-Christine Hulsbeck:

‘Ik lees mijn uitslagen altijd 
even terug in MijnVieCuri’

Kijk op:  https://www.viecuri.nl/afspraak-en-onderzoek/voorbereiding-op-uw-afspraak/handige-apps

Op deze pagina vindt u een overzicht van apps die de VieCuri-specialisten u aanbevelen. De apps kunt u 
gratis downloaden uit de digitale app-store. Zo is er een app die helpt bij het juist en op tijd innemen van 
medicijnen, een Allergie Dagboek app (om dagelijks bij te houden hoe het gaat met bijvoorbeeld uw hooi-
koorts), en een SEH zorg app. In deze laatste app vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen na een 
bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Handige apps

Handige digitale hulpjes in de zorg

VieCuri gaat op een veilige manier 
met uw digitale gegevens om. We 
voldoen aan strikte normen voor 
het uitwisselen van medische 
gegevens op internet. MijnVieCuri 
is bereikbaar via een computer 
of tablet met internet. 

Zo werkt het:
1.  Log in op www.mijnviecuri.nl. 
2.  U kunt vervolgens inloggen 
 met uw DigiD-code.
3.  U kunt ook inloggen als u per 
 e-mail een afspraakcode 
 heeft ontvangen.

Iemand machtigen
Het is mogelijk gemachtigd te 
worden om in het dossier van 
iemand anders, bijvoorbeeld 
een partner of kind, te kijken. 
Meer informatie is te lezen 
op de website: https://
www.viecuri.nl/praktische-
informatie/patientenportaal/
machtiging-mijnviecuri/

Hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de 
Helpdesk MijnVieCuri via 
(077) 320 55 44 (van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur). Of stuur een e-mail 
naar: mijnviecuri@viecuri.nl. 

Zo logt u in

Bij FaceTalk zien de patiënt en de arts elkaar via een beeldscherm tijdens het consult.
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Bij Positieve Gezondheid ligt de 
focus op gezondheid in plaats 
van ziekte. Het biedt mensen 
de mogelijkheid meer regie en 
zeggenschap over de uitdagingen 
van hun leven te nemen en 
daarbij de zorg en ondersteuning 
te kiezen die ze zelf willen. 

Limburg Positief Gezond wordt 
vertegenwoordigd door specialisten 
van allerlei organisaties in de 
zorg, onderwijs, maatschappelijk 
welzijn en communicatie: van de 
GGD tot het Huis voor de Zorg en 
de Provincie Limburg. Het Actie-
centrum Positieve Gezondheid 

(gesteund vanuit de provincie) 
organiseert diverse inspiratie-
sessies en workshops. Ook VieCuri 
ondersteunt Limburg Positief 
Gezond; op dit moment denkt 
het VieCuri Leerhuis na over de 
scholing van professionals om 
het gedachtegoed van Positieve 
Gezondheid toe te passen in 
de ziekenhuiszorg. De ZOBC 
denkt en doet graag mee in 
hoe we dit waardevolle gedachte-
goed handen en voeten kunnen 
geven.

Voor alle Limburgers
Limburg Positief Gezond is er voor 
álle Limburgers: actief en gezond, 
maar ook mensen met een ziekte 
of beperking. Want niet alleen een 
ziekte bepaalt uw gezondheid: er 
zijn veel meer zaken van invloed. 
Op de website kunt u een test 
doen die laat zien hoe gezond 
u zichzelf voelt. U leest op 
http://limburgpositiefgezond.nl 
ook ervaringen van anderen met 
Positieve Gezondheid. 

Meer weten? 
Elke derde maandag van de maand 
vindt in Noord-Limburg een 
bijeenkomst plaats vanuit Limburg 
Positief Gezond. Deze inspiratie-
sessie gaat iedere keer over een 
ander thema. Denk bijvoorbeeld 
aan laaggeletterdheid en de effecten 
daarvan op de gezondheid. 
Kijk op http://limburgpositief-
gezond.nl voor actuele thema’s.

Limburg Positief Gezond:

Meer grip op uw eigen gezondheid
Even voorstellen:

Vier vragen aan Huub 
Selen, de nieuwe voorzitter 
van de Cliëntenraadn	 Heeft u al gehoord van het begrip Positieve Gezondheid? Het gaat erom dat u verder kijkt dan alleen uw 

 beperkingen of aandoeningen. Ook bijvoorbeeld uw psychisch functioneren en in hoeverre u deel-
neemt aan de samenleving is bepalend voor de kwaliteit van leven! Doel van het initiatief Limburg Positief 
Gezond is dat u - ongeacht de uitdagingen die het leven voor u in petto heeft - wat dit betreft zelf de regie 
voert.

Wie is, in een notendop, Huub Selen?
“Ik ben 66 jaar, getrouwd met Fien en samen met onze teckel wonen 
we in Reuver. Ik kom uit de bankenwereld, ik heb altijd bij ABN Amro 
gewerkt in een salesfunctie. Toen ik vorig jaar met pensioen ging, wilde 
ik actief blijven. Ik ben daarom mentor bij een startup, werk in een 
hospice als zorgvrijwilliger en ik wandel en fiets graag. Ook ben ik een 
trouwe supporter van VVV.”

Waarom besloot je te solliciteren op een functie bij de 
Cliëntenraad? 
“Naast mijn andere nevenfuncties en hobby’s wilde ik nog iets doen om 
me in te zetten voor anderen. Het moest iets zijn dat heel anders is dan 
mijn baan was. Toen ik las dat de Cliëntenraad van VieCuri versterking 
zocht, besloot ik te solliciteren. Sinds september 2017 maak ik deel uit 
van de raad, en in januari dit jaar werd ik benoemd tot voorzitter.”

Wat wil je bereiken als voorzitter?
“Ik wil vanuit cliëntenperspectief meewerken, om goede zorg te 
kunnen blijven leveren en borgen aan de cliënten in deze regio. Ons 
doel is de kwaliteit van de zorg continu verbeteren. We hebben één 
keer per maand cliëntenraadoverleg. Voorafgaand daaraan hebben we 
met de Raad van Bestuur een werkoverleg; in mijn beleving hebben we 
een prima, maar kritische samenwerking met de Raad van Bestuur. 
De Cliëntenraad is er voor de belangen van de patiënt en daarom 
geven we gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie om zo de 
doelen te bereiken. Er geldt een algemeen belang. Wel probeer ik een 
evenwicht te zoeken tussen wat kan, ook financieel gezien, en wat de 
wensen zijn; altijd vanuit cliëntenperspectief.

Ouderenzorg is een speerpunt van VieCuri; op welke manier leeft 
dat binnen de Cliëntenraad?
“Voor ons is ouderenzorg een heel belangrijk item, zeker in het kader 
van de verdere vergrijzing in deze regio. Wat we vooral belangrijk 
vinden is dat mensen – jong of oud – snel en vooral makkelijk de weg 
weten te vinden in het ziekenhuis. Op dat vlak is altijd ruimte voor 
verbetering. Daarom blijven wij als raad continu nadenken hoe het 
beter kan; we blijven mensen interviewen om erachter te komen wat 
ze missen om gemakkelijk in het ziekenhuis hun weg te vinden. Vooral 
ouderen voelen zich nogal eens verloren in een grote organisatie als 
het ziekenhuis. Ik vergelijk het wel eens met klanten bij een bank of 
salesorganisatie: mensen worden vaak tevreden doordat ze op de juiste 
manier bejegend worden. Zeker met alle digitale ontwikkelingen die er 
spelen in de zorg, is het belangrijk om mensen, waar nodig, bij de hand 
te nemen. We nemen graag iedereen mee in de digitalisering van de 
zorg.”

n	 Goede zorg leveren kan alleen als je weet wat er onder patiënten 
 leeft. De Cliëntenraad van VieCuri bestaat uit zeven leden. Zij 
vertegenwoordigen de belangen van de patiënt en hebben overleg 
met de Raad van Bestuur en andere medewerkers van VieCuri. Sinds 
januari dit jaar heeft de raad een nieuwe voorzitter: Huub Selen.

Het concept van Positieve Gezondheid is visueel gemaakt in een spinnenweb met zes pijlers 
https://limburgpositiefgezond.nl/test-jezelf. 

Zoals u in deze VIEtamine kunt 
lezen, is de zorg voor ouderen 
een belangrijk speerpunt 
van VieCuri. Dit wil het zieken-
huis graag delen met de 
zorg-verzekeraars, zodat 
verzekeraar en zorgaanbieder 
de gezamenlijke agenda 
kunnen opmaken voor de 
onderhandelingen over de 
contracten van 2019.

Patiëntbelangen voorop
Alle zorginkopers en medisch 

adviseurs van de zeven zorg-
verzekeraars in Nederland 
worden uitgenodigd: VGZ, CZ, 
Zilveren Kruis, Menzis, VRZ 
Zorginkoop, DSW/ASR en 
Caresq. Daarnaast zijn de Raad 
van Bestuur, het bestuur van het 
Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB), de clustermanagers Zorg, 
de medisch leiders van alle RVE’s 
en het Verkoopteam van VieCuri 
vertegenwoordigd. Ook schuiven 
afgevaardigden van Huisartsen-
corporatie Cohesie aan. Tot slot 

mag een vertegenwoordiging 
van de patiënten zeker niet 
ontbreken; daarom nemen ook 
vertegenwoordigers van Huis 
voor de Zorg deel aan de zorg-
markt. De vertegenwoordigers 
van Huis voor de Zorg zijn niet 
alleen gast; vorig jaar gaf één van 
de patiëntenvertegenwoordigers 
ook een presentatie voor de 
zorgverzekeraars. De actieve 
betrokkenheid van onze patiënten 
staat ook nu weer voorop bij de 
zorgmarkt!

n	 Eén keer per jaar organiseert VieCuri een zorgmarkt waarvoor alle zorgverzekeraars worden 
 uitgenodigd. Doel is om de verzekeraars te informeren over kwaliteits- en zorgprogramma’s van 
VieCuri. De komende zorgmarkt van 3 juli staat in het teken van de ouderenzorg.

VieCuri Zorgmarkt 2018 focust op ouderenzorg
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‘Dankzij SGL ga 
ik verder in het leven, 
ook mét hersenletsel’

Weer thuis met hersenletsel…
…hoe nu verder?

E  acoppus@sgl-zorg.nl
T   045-800 09 10
M  06-13 56 55 50
 I   www.sgl-zorg.nl
    SGL Zorg

Onze zorgbemiddelaar in de regio, 
Ans Coppus, staat voor u klaar.  Wilt u 
meer informatie, dan bel, mail of 
WhatsApp haar gerust.

‘Ik help u graag verder!’
Hersenletsel hoeft u er niet van te weerhouden 
om uw (gezins-)leven weer op te pakken. Ook na 
een ziekenhuisopname en/of revalidatie staat u er 
niet alleen voor. SGL helpt u graag op weg. 
Bijvoorbeeld door sportieve, arbeidsmatige of 
educatieve activiteiten die u actief houden en 
verder helpen. Of we ondersteunen thuis bij
de alledaagse zaken waar u tegenaan loopt. 
SGL levert in Limburg ook Hersenz, een specifi ek 
behandelprogramma dat u leert omgaan 
met de gevolgen van hersenletsel. Er zijn dus 
allerlei mogelijkheden, die ieder kunnen worden 

 aangepast aan uw leven, wensen en behoeften. 
We luisteren en denken mee met u én uw naaste 
omgeving. Samen met uw naasten treedt u met 
vertrouwen en vooral een goed gevoel uw 
‘nieuwe’ leven tegemoet!

Herkent u dit: vanwege hersenletsel heeft u een ziekenhuisopname en/of revalidatie 

achter de rug. U kunt niet wachten om het gewone leven weer op te pakken. Terug naar 

het oude vertrouwde! Maar thuis merkt u dat niet alles meer gaat zoals eerst… 

U voelt zich bijvoorbeeld vermoeid, raakt snel het overzicht kwijt of hebt moeite met 

de  invulling van uw dag. En dat terwijl u zo graag weer snel uw draai wilt vinden. 

Binnen uw gezin, maar ook in uw werk, hobby, enzovoorts. Kortom, u wilt weer 

 meedoen. Maar hoe dan?


