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Oncologie loopt
voorop in patiëntenparticipatie

Patiëntvertegenwoordiger Frans Osther voert overleg met chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar, vice-voorzitter van de oncologiebeleidscommissie.

Patiënt staat mee aan het roer bij VieCuri
n

Alles sámen doen met de patiënt, dat is waar VieCuri naar
streeft. Concreet betekent dit dat patiënten meedenken,
meebeslissen en meedoen. Bijvoorbeeld over het verbeteren van de
zorg, het uitstippelen van zorgpaden en het maken van beleid. Vooral
de afdeling Oncologie is hier heel ver in; niet voor niets is oncologische
zorg een belangrijk speerpunt van VieCuri. Naast het toepassen
van de nieuwste oncologische behandeltechnieken en een nauwe
samenwerking met partners in de regio, is ook patiëntenparticipatie
essentieel om de oncologische zorg en het welzijn van mensen met
kanker te verbeteren.

patiënten, tekort als we hier niet
naar luisteren en geen gebruik
van maken. En daarbij: wanneer
je consequent naar de patiënt
luistert en daar ook actief iets mee
doet, komt dit de patiëntenzorg
altijd ten goede.”

het nieuwe Oncologiecentrum
wilden patiënten dit anders.
Hun redenatie: tijdens een slechtnieuwsgesprek is het prettig
om naar buiten te kunnen kijken
in plaats van tegen een blinde
muur. Op deze manier kun je je
gedachten beter de vrije loop
laten en daarnaast werkt de

natuur rustgevend. Om deze reden
staan de bureaus in de behandelkamers in het Oncologiecentrum
allemaal bij het raam, zodat
patiënten straks uitkijken op
de aan te leggen binnentuin.”
Dit voorbeeld van chirurgoncoloog Paul Nijhuis geeft
treffend weer welke meerwaarde
patiëntenparticipatie kan
hebben binnen een ziekenhuis.
Voor VieCuri is het betrekken
van patiënten bij zorg- en beleidsontwikkelingen een belangrijk
speerpunt. “Onze patiënten
hebben heel veel kennis en
ervaring”, benadrukt Ward
Verkuylen, clustermanager
Marketing, Communicatie en
Verkoop bij VieCuri. “We doen
onszelf, en vooral onze 130.000
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“De behandelkamers op de poliklinieken van VieCuri hebben
een standaard indeling: de
onderzoekstafel staat bij het raam,
het bureau van de arts bij de
deur. De gedachte hierachter is
dat de specialist moet kunnen
wegvluchten als een patiënt
onverhoopt agressief wordt. In

Tumorwerkgroepen
Oncologie loopt binnen VieCuri
voorop als het gaat om patiëntenparticipatie. Patiënten denken op
diverse manieren mee over hoe
de oncologische zorg en de zorgprocessen beter kunnen. Ook
helpen ze bij het uitstippelen van
beleid. Zo praten patiëntvertegenwoordigers sinds vijf jaar mee in
 Lees verder op pagina 3

“Door samenwerking
met het Laurentius
Ziekenhuis Roermond
combineren we
het beste van twee
werelden.”
Yes van de Wouw,
internist-oncoloog
(lees verder op pagina 4-5)
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 Vervolg van pagina 1
zogeheten tumorwerkgroepen,
waarin ook specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
zitten. Samen kijken zij hoe de
oncologische zorg rondom een
bepaalde tumorsoort kan worden
verbeterd en hoe het zorgpad dat
een patiënt doorloopt beter kan.
“Ook worden bijvoorbeeld
nieuwe protocollen en behandelmethoden besproken”, vertelt
Marion Titselaar, programmamanager Oncologie bij VieCuri.
“In alle tumorwerkgroepen
denken patiënten hierover mee.
Het gaat dan meestal om
patiënten die hun behandeltraject al hebben afgerond.”
Stem van de patiënt
De oncologiebeleidscommissie
bepaalt het oncologisch beleid van
VieCuri. Deze commissie bestaat
uit een vertegenwoordiging van
specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen,
maatschappelijk werkers,
epidemiologen en beleidsmedewerkers van het ziekenhuis.
Daarnaast schuift ook een
patiëntvertegenwoordiger aan,
in de persoon van Frans Osther.
“Dat een patiënt een stem heeft
in beleidszaken is uniek”,
onderstreept Titselaar. “Overigens
is niet iedere patiënt geschikt voor
deze rol, of om zitting te nemen
in de tumorwerkgroepen. Hij of
zij moet niet op zijn mondje zijn
gevallen en zijn mening goed en
diplomatiek kunnen verwoorden.”
Verkuylen onderstreept dit.
“Niet van iedere patiënt mag je
verwachten dat hij of zij met
zorgverleners meedenkt en
meebepaalt over beleidszaken en
verbetering van de zorg. Sommige
patiënten voelen zich prettig
bij de klassieke arts-patiëntverhouding, waarbij de arts
voorschrijft wat de patiënt moet
doen. Dat maakt hen minder
geschikt als patiëntvertegenwoordiger.”

Volgens Paul Nijhuis, die lid is van
de oncologiebeleidscommissie,
is het vooral belangrijk dat een
patiënt ‘breder’ kan kijken. “Hij
moet niet alleen oog hebben voor
zijn eigen situatie, maar ook
kunnen inschatten wat andere
patiënten willen en prettig
vinden.”
Patiënttevredenheidsonderzoek
Naast de ‘vaste’ patiëntvertegenwoordigers in de tumorwerkgroepen en de oncologiebeleidscommissie geven patiënten hun
mening via de zogeheten focusgroepgesprekken. “Voor iedere
tumorsoort organiseren we tweejaarlijks een focusgroepgesprek”,
legt Titselaar uit. Zij organiseert
en leidt de gesprekken. “Hiervoor
nodigen we patiënten uit, die hun
zegje kunnen doen over wat ze
van de zorg vinden, wat er goed
gaat en wat beter kan. In feite kun
je deze focusgroepgesprekken
zien als een patiënttevredenheidsonderzoek, waarbij je meer de
diepte in kunt gaan. Met deze
gesprekken is VieCuri een
voorloper in de ziekenhuiswereld.
Vooral omdat we de gesprekken
met een vaste frequentie
organiseren en omdat we werken
vanuit het perspectief van de
patiënt.”
Openheid
Dat het actief laten meepraten,
-denken en -doen van patiënten
in de oncologische zorg een
meerwaarde heeft, is de afgelopen
jaren gebleken. “Regelmatig blijkt
dat patiënten heel anders
tegen zaken aankijken dan zorgverleners”, zegt Titselaar. “Dit
zorgt dikwijls voor stevige
discussies. Maar dat is niet erg; op
deze manier houd je elkaar scherp.
Hierdoor is de oncologische
zorg binnen VieCuri absoluut
verbeterd.”
Nijhuis geeft aan dat artsen vaak
denken te weten wat de patiënt
wil, maar gedurende hun
loopbaan ook ‘blinde vlekken’
ontwikkelen. “In gesprek gaan

met patiënten helpt om deze
tunnelvisie te doorbreken.
Hierdoor zijn we in staat om de
patiënt, op alle plekken en in alle
situaties in het ziekenhuis, een
veilig en gerust gevoel te geven.
Alles is optimaal ingericht op de
patiënt, waardoor hij weet en
voelt dat hij op de juiste plek zit.”
Zowel Nijhuis als Titselaar
benadrukken ook dat patiëntenparticipatie niet altijd makkelijk
is. “Voor artsen is het soms
lastig om op zaken te worden
aangesproken door een patiënt,
terwijl patiënten anderzijds
vaak enige schroom moeten
overwinnen”, zegt Marion
Titselaar.
Paul Nijhuis noemt ‘openheid’ de
belangrijkste voorwaarde voor
succesvolle patiëntenparticipatie.
“Artsen moeten iets willen
aannemen van een ander, ook
van een patiënt. Dat is een
proces, maar het gaat steeds beter.
Als patiëntvertegenwoordigers
zien dat er iets met hun feedback
wordt gedaan, werkt dat ook
motiverend. Dat blijkt ook: ze
komen steeds vaker zelf met
ideeën en groeien steeds meer in
hun rol.”
Olievlekwerking
De patiëntenparticipatie zoals
die vorm heeft gekregen binnen
oncologie, wordt de komende
jaren verder uitgerold binnen
VieCuri. “In dit kader is het
belangrijk dat de zorgverleners
de patiënt vooral zien als mens,
niet alleen als iemand met een
zorgvraag”, onderstreept
Verkuylen. “Dit gebeurt al steeds
meer, maar de komende jaren
willen we hierin verdere stappen
zetten. Ook moet patiëntenparticipatie verder worden
ingebed in de organisatie. Door
hier meer menskracht voor vrij
te maken en door ambassadeurs
op het gebied van patiëntenparticipatie te benoemen. Zo
ontstaat een olievlekwerking
en wordt ‘samen mét de patiënt’
steeds meer de norm.”

Programmamanager Oncologie Marion Titselaar (rechts) zit een focusgroepgesprek voor om
informatie op te halen bij patiënten.

Frans Osther, patiëntvertegenwoordiger
in tumorwerkgroep melanoom
en oncologiebeleidscommissie:
“Het patiëntenperspectief is
voor de zorgverleners erg
waardevol. Ze spreken in de
tumorwerkgroepen bijvoorbeeld vaak over statistieken.
Maar ik zeg dan: ‘daar kan ik
niets mee. Ik ben Frans, ik ben
geen percentage. Vertel mij
maar wat deze behandeling
voor mij betekent.’ Zo ontstaan
aardige discussies tussen arts
en patiënt. En het fijne is dat de
zorgverleners openstaan voor
onze feedback en voor andere
invalshoeken, we zijn echt
gelijkwaardige gesprekspartners. De oncologen doen
hun werk daadwerkelijk met
hart en ziel, dat voel je. En dat
vind ik geweldig!”

Blogs over oncologie
Op www.viecuri.nl/blogs leest u blogs van patiënten en zorgverleners over actuele oncologische onderwerpen. Programmamanager Oncologie Marion Titselaar schreef onlangs een blog
over inzicht krijgen in het perspectief van patiënten.

Snel schakelen in het Oncologiecentrum

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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In het Oncologiecentrum van
VieCuri, dat twee jaar geleden
werd geopend, worden
patiënten met kanker poliklinisch
behandeld en begeleid. In het
centrum zijn zoveel mogelijk
oncologische specialismen
vertegenwoordigd, waaronder
interne geneeskunde, chirurgie
en MAASTRO-bestralingscentrum.
Ook diverse gespecialiseerde
oncologieverpleegkundigen,
bijvoorbeeld voor patiënten met
darmkanker, begeleiden hun
patiënten in het Oncologiecentrum. RVE manager Oncologie
Chantalle Coenders: “Doordat
al deze specialismen dicht bij
elkaar zitten, kunnen we veelvuldig overleggen over patiënten.
Artsen en verpleegkundigen
kunnen snel schakelen; dat is
de kracht van het oncologiecentrum. Het streven is dat op
termijn nog meer oncologische

specialismen spreekuur gaan
draaien binnen het Oncologiecentrum.”
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Stress-reducerende geur
Bij de inrichting van het
Oncologiecentrum is gebruikgemaakt van zachte kleurtinten
en afbeeldingen van de natuur,
zoals een grote poster van een
korenbloemenveld achter de
balie. Coenders: “In de wachtruimte wordt aromatherapie
toegepast: er wordt heel subtiel
een stress-reducerende geur
in de ruimte verspreid. En in
de familiekamer kunnen
mensen zich, bijvoorbeeld na
een slechtnieuwsgesprek,
terugtrekken. Het uitzicht vanuit
het centrum op de tuin zorgt
voor natuurlijk daglicht. We
doen er alles aan om een
prettige en rustgevende plek
voor patiënten en hun familie
te creëren.”

www.viecuri.nl
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Samenwerken levert veel op!
Het bieden van optimale oncologische zorg is geen zaak van VieCuri alleen. Om de beste zorg te kunnen garanderen voor patiënten
met kanker, werken we intensief samen met andere zorgverleners. Denk aan huisartsen, maar ook aan andere ziekenhuizen en
aan palliatieve zorgverleners. Door samenwerking bundelen we onze kennis en verbeteren we de processen. Hierdoor tillen we de
zorg naar een hoger plan en verloopt de overgang van de ene naar de andere zorgorganisatie soepeler voor de patiënt. De winst is
groot: risico’s worden kleiner en de levensverwachting van de patiënt gaat omhoog. En niet te vergeten: samenwerken helpt ons
om de beste zorg te kunnen blijven aanbieden in de regio.

VieCuri werkt intensief samen met zorgverleners in Zuidoost-Nederland

Samenwerking binnen OncoZON verbetert
oncologische zorg in de regio
n

Oncologische zorg wordt steeds complexer. Om patiënten met
kanker desondanks de beste behandeling te kunnen bieden in
de regio, is VieCuri sinds twee jaar aangesloten bij het Oncologisch
Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Binnen dit samenwerkingsverband wisselen zorgverleners kennis uit en doen zij samen
onderzoek. Daarnaast stemmen zij de procedures en werkwijzen op
elkaar af. Het resultaat: betere oncologische zorg en een soepeler
behandeltraject voor de patiënt.
‘Dichtbij als het kan, verder weg
als het moet’. Dat is het motto van
OncoZON; een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen
en één radiotherapeutisch
instituut in Zuidoost-Nederland
(zie kader). “We willen in alle
aangesloten klinieken de beste
oncologische zorg bieden”, vertelt
Marion Titselaar, programmamanager Oncologie bij VieCuri.
“Er is binnen OncoZON een multi-

disciplinaire Oncologiebeleidscommissie, waarin afgevaardigden van alle ziekenhuizen kijken
op welke manier de zorg kan
worden verbeterd en op elkaar
kan worden afgestemd. Sowieso
verdelen we de meer zeldzame
vormen van kanker naar expertise;
de ene zorginstelling is immers
meer gespecialiseerd in de
behandeling van een bepaalde
soort kanker dan de andere. Door

patiënten door te verwijzen naar
het ziekenhuis in de regio dat de
meeste kennis in huis heeft,
kunnen we altijd en overal zorg
van topkwaliteit bieden.”
Uniforme werkwijze
De partners binnen OncoZON
hebben met elkaar afgesproken
dat zij dezelfde procedures en
werkwijzen hanteren. “Binnen
het samenwerkingsverband zijn
bijvoorbeeld regionale tumorwerkgroepen opgezet. In deze
werkgroepen maken we afspraken
over de behandeling van een
bepaalde tumorsoort, bijvoorbeeld borst- of longkanker. Dat
betekent dat alle klinieken zoveel
mogelijk op dezelfde manier
behandelen. Op deze manier zijn
patiënten overal gegarandeerd

•
•
•
•
•

Elkaar beoordelen
Kennisdeling is een andere
belangrijke pijler van OncoZON.
En dat levert de aangesloten
ziekenhuizen, en vooral de
patiënten, veel op. “Patiënten
worden bijvoorbeeld besproken
in een multidisciplinair overleg

van specialisten uit de diverse
ziekenhuizen, om zo de juiste
diagnose te bepalen en een
optimaal behandelplan te kunnen
opstellen”, vertelt Titselaar.
“Ook ervaringen delen en
evalueren is belangrijk, om zo
de zorg continu te verbeteren.”
In de toekomst willen de
verschillende ziekenhuizen zich
ook aan elkaar gaan spiegelen
door elkaar te beoordelen op
vooraf vastgestelde criteria.
“Dat kan echter pas als je dezelfde
procedures en werkwijzen
hanteert; iets waar we nu dus volop
aan werken. Elkaar beoordelen
kan confronterend zijn, maar is
tegelijkertijd leerzaam. Het helpt
ons ook om de zorg naar een nóg
hoger plan te tillen. En dat is
waar het uiteindelijk om draait.”

Registratie aan de bron

De volgende zorginstellingen zijn
aangesloten bij OncoZON:
•
•
•
•
•

van de beste zorg, en loopt een
eventuele doorverwijzing naar
een ander ziekenhuis zo soepel
mogelijk voor de patiënt. Vaak
krijgt een patiënt de onderzoeken
bijvoorbeeld in het eigen ziekenhuis, de operatie in een ander
ziekenhuis en de nazorg/controle
weer in het eigen ziekenhuis. Ook
het onderzoek dat de OncoZONziekenhuizen samen uitvoeren,
draagt bij aan een uniformere en
kwalitatief hoogwaardigere zorg.”

Om de oncologische zorg in de OncoZON-ziekenhuizen op een
goede manier te kunnen vergelijken en te kijken wat er beter kan, is
een uniforme registratie van de zorgverlening van cruciaal belang.
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat verslagen van operaties en van
bijeenkomsten van MultiDisciplinair Overleg (MDO’s) in de diverse
ziekenhuizen overal hetzelfde uitzien. Daarvoor is vanuit OncoZON
het project ‘Registratie aan de bron’ opgezet. “We zijn nu bezig met
het ontwikkelen van formats en standaarden voor de registratie van
een aantal processen rondom dikkedarm- en endeldarmkanker en
longkanker”, vertelt projectleider Pedro Janssen. “Alle informatie
over bepaalde onderdelen van het behandeltraject moet overal op
dezelfde manier worden vastgelegd. Wanneer we dit hebben staan,
kunnen we deze werkwijze doortrekken naar andere tumorvormen
en is het eenvoudiger om de zorg in de OncoZON-ziekenhuizen aan
elkaar te spiegelen en te verbeteren. We hopen in 2019 te kunnen
starten met een pilot voor dikkedarm- en endeldarmkanker.”
Om de oncologische zorg in de regio verder te verbeteren, loopt
binnen OncoZON ook een project om de MDO’s op het gebied
van dikkedarm- en endeldarmkanker – waarbij specialisten uit
meerdere ziekenhuizen betrokken zijn - beter te stroomlijnen. Een
ander project richt zich op het opzetten van een soort ‘digitale
snelweg’ tussen de ziekenhuizen, waarmee patiëntgegevens snel
en veilig kunnen worden uitgewisseld.

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Elkerliek ziekenhuis, Helmond
Laurentius Ziekenhuis, Roermond
Maastricht UMC+
Máxima Medisch Centrum,
Veldhoven
SJG Weert
St. Anna Ziekenhuis,
Geldrop
VieCuri Medisch Centrum
Zuyderland,
Sittard-Geleen
Maastro Clinic,
Maastricht

Nauwe oncologische samenwerking tussen VieCuri en Laurentius Ziekenhuis

‘We combineren het beste van twee werelden’
n

Sinds enkele jaren werkt VieCuri op het gebied van oncologie
intensief samen met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.
Dit met het oog op een mogelijke fusie, maar ook om hoogwaardige
oncologische zorg te behouden voor Noord- en Midden-Limburg. In
de praktijk betekent dit onder meer dat artsen veelvuldig overleggen
en kennis delen, waardoor kankerpatiënten een beter onderbouwd
behandeladvies krijgen.
VieCuri en het Laurentius Ziekenhuis werken ook al samen binnen
OncoZON (zie artikel elders op
deze pagina), maar de een-op-een
samenwerking gaat nog een stap
verder. De aanleiding voor deze
intensievere samenwerking
was tweeledig, vertelt internist-

oncoloog Yes van de Wouw van
VieCuri. “Enerzijds is nauw samenwerken een must om de zorg in
de regio te kunnen behouden.
Behandel je als ziekenhuis
onvoldoende patiënten, dan
willen zorgverzekeraars in de
toekomst geen zaken meer met

je doen. En wanneer je als
ziekenhuis te klein bent, is het
bijvoorbeeld ook heel moeilijk om
de beschikking te krijgen over
bepaalde medicijnen. Dit maakt
een nauwe samenwerking met
Roermond noodzakelijk.
Tegelijkertijd wordt de oncologie
steeds ingewikkelder en veelomvattender; er komen meer
protocollen, meer behandelingen,
et cetera. Dat is voor kleinere
ziekenhuizen nauwelijks meer te
behappen.”
Betere behandeladviezen
De oncologische samenwerking

tussen beide ziekenhuizen
concentreert zich tot nu toe op
twee vlakken. Ten eerste vinden
er wekelijks multidisciplinaire
overleggen plaats, waarbij
patiënten op het gebied van longkanker, urologie en hematologie
worden besproken door
specialisten van beide ziekenhuizen. “Hierbij schuiven
internisten, chirurgen en
verpleegkundigen van zowel
Laurentius als VieCuri aan”, legt
Marien den Boer, internistoncoloog bij het Laurentius
Ziekenhuis, uit. “Ook een
radiotherapeut van bestralings-

centrum MAASTRO, die is
gespecialiseerd in de betreffende
kankersoort, brengt zijn kennis in.
Daarnaast schuift een consulent
aan; een topspecialist van het
Maastricht UMC+. Samen
bepalen we hoe we iedere
individuele patiënt het beste
kunnen behandelen. Door kennis
te bundelen en te delen, kunnen
we betere en meer gefundeerde
behandeladviezen geven. In de
toekomst willen we deze werkwijze verder uitrollen naar andere
tumorvormen.”
Den Boer geeft aan dat de
samenwerking ook bijdraagt aan
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een soepele overgang, wanneer
een patiënt onverhoopt een
behandeling moet ondergaan in
het andere ziekenhuis. “Immuuntherapie wordt bijvoorbeeld
alleen gegeven in Venlo en
Maastricht, bepaalde long
operaties doen we alleen in
Roermond. Door de korte lijnen
en het nauwe overleg verloopt
een dergelijke overgang heel
vlot; iedereen is aangesloten.”
Twee gelijkwaardige
oncologische centra
Daarnaast werken beide ziekenhuizen ook op beleidsgebied
samen. De Oncologiebeleidscommissies van VieCuri en het
Laurentius Ziekenhuis hebben
regelmatig gezamenlijk
vergaderingen, om elkaars
beleid op elkaar af te stemmen.
“Uitgangspunt is dat we naar de
toekomst toe op beide locaties
twee min of meer gelijkwaardige

oncologische centra behouden,
met dezelfde kwaliteit van zorg”,
zegt Den Boer. “Alleen bepaalde
specialistische zorg wordt in de
toekomst wellicht op één locatie
aangeboden. We hechten er veel
waarde aan om de zorg dicht
bij de patiënt te houden, mede
omdat Noord- en MiddenLimburg behoorlijk vergrijst.”
De intensieve samenwerking
biedt ook meer mogelijkheden
voor het uitvoeren van onderzoek,
vult Van de Wouw aan. “Hoe
groter de patiëntgroep, hoe
representatiever het onderzoek
immers wordt.”
Van elkaar leren
Yes van de Wouw geeft aan dat
beide ziekenhuizen zoveel
mogelijk de goede voorbeelden
van elkaar willen gebruiken.
“Hoewel de werkwijzen grotendeels overeenkomen, zijn er wel
zaken die we van elkaar kunnen

Internist-oncoloog Yes van de Wouw bespreekt via een videoverbinding een casus met Marien den Boer, internist-oncoloog in het Laurentius
Ziekenhuis Roermond.

leren. Zo doen we bij VieCuri
mee aan veel nationale en internationale trials en zijn we heel
ver op het gebied van patiëntenparticipatie, het laten meedenken
van de patiënt. Dat willen we

overbrengen naar Roermond.
Anderzijds werkt men in het
Laurentius Ziekenhuis met
zogeheten verpleegkundig
specialisten: verpleegkundigen
met een speciale aantekening,

die meer handelingen zelfstandig
mogen uitvoeren. Daar willen
wij ook mee aan de slag, om op
deze manier onze specialisten te
ontlasten. We combineren dus
echt het beste van twee werelden.”

‘Door te verwijzen, maken we een kwaliteitsslag’
‘Hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt’. Onder dit motto zijn de
chirurgische ingrepen op het gebied van oncologie de afgelopen jaren
sterk gecentraliseerd. “Concreet betekent dit dat bepaalde oncologische
operaties alleen in specifieke ziekenhuizen mogen plaatsvinden”,
vertelt Frits Aarts, chirurg-oncoloog bij VieCuri. “Deze ziekenhuizen
moeten jaarlijks een bepaald aantal van dergelijke ingrepen uitvoeren,
om zo de kwaliteit te kunnen garanderen.”
Omdat VieCuri de aantallen van bijvoorbeeld leveroperaties maar net
haalde, werd vorig jaar besloten om deze patiënten door te verwijzen
naar twee gespecialiseerde centra op het gebied van leverchirurgie:
het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Maastricht UMC+.
“Leveroperaties zijn vrij specialistisch”, geeft Aarts aan. “Met de keuze
om door te verwijzen, maken we dus echt een kwaliteitsslag. We staan
als VieCuri wel in nauw contact met de specialisten in de andere
ziekenhuizen. Zo schuiven we bijvoorbeeld aan de bij de multiChirurg-oncoloog Frits Aarts.
disciplinaire overleggen.”
Anderzijds verwijzen andere ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland patiënten met sarcomen (wekedelentumoren) sinds 1 januari door naar VieCuri en Maastricht UMC+. “Sarcomen komen niet vaak voor, en
daarom is het juist belangrijk dat deze operaties plaatsvinden in gespecialiseerde centra, waaronder dus
VieCuri. Op deze manier draagt centralisatie echt bij aan een verbetering van de zorg.”

Extra aandacht voor zeventigplussers na operatie dikkedarmkanker:

VieCuri en huisartsen houden samen vinger aan de pols
n

Onderzoek toont aan dat zeventigplussers met darmkanker
na een operatie net zo goed herstellen als jongere patiënten,
met uitzondering van het eerste jaar na de operatie. In dat eerste
jaar overlijden er binnen deze groep meer mensen dan bij jongere
patiëntgroepen. Om deze kwetsbare doelgroep nóg beter te
begeleiden na de operatie werken huisartsen en VieCuri intensief
samen binnen een speciaal nazorgtraject.

Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar.

Het merendeel van de patiënten
met dikkedarmkanker wordt
behandeld door middel van een
operatie. In zijn algemeenheid
geldt: hoe ouder iemand wordt,
hoe meer impact een dergelijke
operatie heeft. Om de gevolgen
van een operatie voor zeventigplussers te beperken, heeft
VieCuri het zorgtraject de
afgelopen jaren op diverse punten
aangepast. Zo worden zeventigplussers voorafgaand aan de
operatie bijvoorbeeld extra
gescreend op kwetsbaarheid.
“Op deze manier maken we een
voorselectie van mensen die we

voor de operatie doorsturen naar
de klinisch geriater”, vertelt Jeroen
Vogelaar, chirurg-oncoloog en
voorzitter van de tumorwerkgroep
dikkedarmkanker. “Door de inzet
van deze specialist op het gebied
van ouderenzorg hopen we
nadelige gevolgen van de operatie
te beperken.”
Drie keer op huisbezoek
Samen met het Tilburgse ElisabethTweeSteden ziekenhuis
ontwikkelde VieCuri daarnaast
een zogeheten transmuraal
nazorgplan voor deze specifieke
doelgroep. Concreet houdt dit

in dat VieCuri in de periode na de
operatie huisartsen actief betrekt
bij de nazorg. “Waar de huisarts
de patiënt voorheen alleen
bezocht bij problemen, gaat hij of
zij nu drie keer langs. De huisarts
vraagt bijvoorbeeld hoe het staat
met zaken als voeding, gewicht en
conditie. Hij heeft hierbij een kort
lijntje met het ziekenhuis; een
oncologisch en geriatrisch team
staat stand-by.”
In 2014 werd een eerste pilot
uitgevoerd met dit nazorgtraject.
De resultaten waren positief.
“Patiënten ervaren het als zeer
prettig dat de huisarts na de
operatie een vinger aan de pols
houdt. Ze geven zelfs aan dat
hun kwaliteit van leven hierdoor
verbetert, waarschijnlijk omdat
ze meer rust ervaren. Van de
huisartsen kregen we terug dat zij
hierdoor beter zicht hebben op
hoe het daadwerkelijk gaat met de
patiënt. Daarnaast zagen we het

aantal polikliniekbezoeken en het
aantal heropnames teruglopen.
Ook was in de pilotgroep sprake
van een lager sterftecijfer.”
Meer winst te behalen
Uiteindelijk werd deze werkwijze
vorig jaar bestempeld als ‘reguliere’
zorg binnen VieCuri. Vogelaar:
“Met dit nazorgplan voor zeventigplussers zijn we uniek in
Nederland, en ook internationaal
is er aandacht voor. Daarnaast is
de zorg voor ouderen met dikkedarmkanker een belangrijke pijler
van de STZ-status van ons
ziekenhuis. Toch is er nog meer
winst te behalen. We zijn nu aan
het kijken hoe we deze kwetsbare
patiënten voor de operatie in een
betere conditie kunnen krijgen.
Op die manier loodsen we mensen
zo optimaal mogelijk door het
operatietraject, wat het aantal
complicaties moet verminderen.
Dat maakt hetplaatje compleet.”
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Innovatieve operatietechniek VieCuri-chirurg
krijgt wereldwijd navolging
n

Bijna één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Gelukkig is behandeling steeds vaker mogelijk
en effectief. Met de techniek ‘Nearly Invisible Lumpectomy’, die werd ontwikkeld door VieCurichirurg Paul Nijhuis, kunnen tumoren zonder zichtbare littekens worden verwijderd uit de borst.
Inmiddels wordt de techniek in het hele land toegepast en tonen de resultaten aan dat deze gegarandeerd
veilig is. Nijhuis oogst op congressen in binnen- en buitenland veel bewondering voor deze bijzondere
methode.
Bij ‘gewone’ borstbesparende
operaties, die sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw
worden uitgevoerd, blijft na de
operatie een litteken en vaak ook
een ‘deukje’ achter. “Dit litteken is
vaak confronterend en herinnert
de vrouw aan een vervelende,
emotionele tijd”, vertelt chirurgoncoloog Paul Nijhuis. “In 2011
moest ik een meisje opereren dat
een goedaardig gezwel in haar
borst had. Het zat heel hoog in de
borst in het decolleté. Toen ik haar
vertelde dat het litteken zichtbaar
zou zijn, begon ze te huilen; ze
stond net op het punt om door
te breken als lingeriemodel en
vroeg of het echt niet anders kon.

Zo begon ik te denken over een
andere mogelijkheid. Met behulp
van technieken uit de oncoplastische chirurgie kon ik de
manier van borstbesparende
operaties verder optimaliseren, en
met verbluffend resultaat.”
Net als plastisch chirurgen bij het
inbrengen van een borstprothese
maakt Nijhuis een sneetje in de
huidplooien aan de onderkant
van de borst, waarna de tumor
als het ware van binnenuit
wordt verwijderd. Daarna wordt
de borst ook weer van binnenuit
gereconstrueerd. “Aan de borst
is cosmetisch niets te zien,
geen litteken en meestal zelfs
geen deuk. Daarom wordt deze

Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis in de operatiekamers.

nieuwe operatietechniek de
‘Nearly Invisible Lumpectomy’techniek (NIL-techniek)
genoemd, wat staat voor bijna
onzichtbare tumorverwijdering
uit de borst.”
Veilig zonder zichtbare littekens
De database over de NIL-techniek
levert wetenschappelijk bewijs dat
deze techniek zeker zo veilig is
als de conventionele techniek,
waarbij wél zichtbare littekens
overblijven. In eerste instantie
was de NIL-techniek alleen
toepasbaar bij ‘voelbare’ tumoren.
Inmiddels wordt de methode ook
succesvol ingezet bij tumoren die
nog niet voelbaar zijn. Deze

Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis.

worden vooraf gelokaliseerd met
een echo en gemarkeerd met
draadjes waaraan en weerhaakje
zit. Tijdens de operatie zoekt de
chirurg de weerhaakjes op en
snijdt rond het gezwel. Vervolgens
wordt met een foto of echo
gecontroleerd of de tumor is
verwijderd en bepaalt de
patholoog of de snijvlakken van
het weefsel tumorvrij zijn. “Dit
alles maakt deze aanpak erg
betrouwbaar en veilig”, geeft
Nijhuis aan. Meer recent ging de
chirurg nog een stapje verder: de
lokalisatie van de tumor vindt dan
niet met een draadje plaats, maar
met een radioactief jodiumzaadje
ter grootte van een hagelslagkorreltje. “Ook dan blijkt de
NIL-techniek net zo veilig,
waardoor de techniek inmiddels
geschikt is voor alle lokalisatiemethoden.”
Congres in Chicago
Nijhuis presenteerde zijn techniek
inmiddels op diverse congressen.

Eerder dit jaar was hij bijvoorbeeld in Chicago, waar het
grootste oncologiecongres
ter wereld op het gebied van
oncologische chirurgie plaatsvond. “De NIL-techniek kwam
tijdens het congres in de top
vijf van onderzoeken en kreeg
daarom extra aandacht. Veel
artsen verwonderen zich over het
principe en vragen informatie
aan.”
Ook werd de NIL-techniek
gepresenteerd tijdens het grootste
borstkankercongres in Nederland,
begin juni. Daarnaast heeft
Nijhuis de methode inmiddels
uitgelegd aan collega-chirurgen
tijdens twee grote nationale
congressen en een bijscholingscursus voor gevorderden. “Ook
krijgen we geregeld aanvragen
van artsen die hier in Venlo
willen meekijken als ik de operatie
uitvoer. Deze techniek wordt
inmiddels toegepast in de
meeste borstkankercentra in
Nederland.”

Een kijkje achter de schermen bij het MAASTRO-bestralingscentrum in Venlo

‘Kennisdeling draagt bij aan betere en snellere
bestralingsbehandeling’
n

Sinds 2012 hoeven VieCuri-patiënten die bestraald moeten
worden niet meer naar Eindhoven: dankzij de opening van het
MAASTRO-bestralingscentrum in Venlo kunnen zij dicht bij huis
worden behandeld met innovatieve technieken en de beste
apparatuur. In de praktijk blijkt ook de nauwe samenwerking tussen
de specialisten van VieCuri en de radiotherapeut-oncologen van
MAASTRO clinic een duidelijke meerwaarde te hebben. De kortere
lijnen en de intensievere kennisdeling zorgen voor een betere en
snellere behandeling.
Wanneer u de ziekenhuisgang
doorloopt, vindt u meteen achter
de afdeling Radiologie – op routenummer 80 – het bestralingscentrum van MAASTRO clinic.
Dit centrum, dat zes jaar geleden
nieuw werd gebouwd, moet
voor de patiënten voelen als
‘een warme deken’, geeft radiotherapeut-oncoloog Rinus
Wanders van MAASTRO clinic
aan. “Het centrum bestaat uit
twee speciale bunkers – waar de
bestralingsapparaten staan – ,
twee spreekkamers en een wachtkamer. Alle ruimtes zijn sfeervol
ingericht en in de wachtruimte

komt veel daglicht binnen. We
willen dat patiënten zich hier op
hun gemak voelen. Patiënten
kunnen zich aanmelden door
in te loggen met een speciale
barcode. Maar er is ook ruimte
voor persoonlijke aandacht: in
ons centrum zijn speciale gastdames aanwezig, die de patiënten
ontvangen, koffie geven en
geruststellen.”
Dichter bij huis
MAASTRO clinic is een gerenommeerd bestralingsinstituut dat
haar hoofdvestiging heeft in
Maastricht. “Daarnaast is er sinds
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2012 dus een dependance in
Venlo”, vertelt Wanders. “Voorheen
moesten patiënten van VieCuri
naar Eindhoven voor bestralingen.
Door de komst van ons centrum
kunnen ze dichter bij huis terecht
voor kwalitatief hoogwaardige
radiotherapie. Ongeveer
95 procent van de VieCuripatiënten kan in Venlo worden
bestraald, alleen voor bepaalde
ingewikkelde bestralingen moeten
ze nog naar Maastricht. In Venlo
worden overigens niet alleen
VieCuri-patiënten behandeld,
maar ook patiënten van de
ziekenhuizen in Weert en
Roermond.”
Een voordeel is volgens Wanders
ook dat MAASTRO clinic, door
de opening van het bestralingscentrum in Venlo, meer patiënten
is gaan behandelen. “Dat is
waardevol, aangezien wij ons ook
bezighouden met onderzoek. En
wanneer je meer patiënten kunt
betrekken bij een onderzoek, kun
je sneller stappen voorwaarts
zetten.”

Meerdere behandelingen
In Venlo worden zowel in- als
uitwendige bestralingen gegeven.
Bij inwendige bestralingen wordt
een radioactieve bron – bijvoorbeeld staafjes of zaadjes – in de
tumor gebracht. “Het voordeel
hiervan is dat je een hoge dosis
radioactieve straling kunt geven,
zonder dat de omliggende
organen te zeer worden belast.”
De uitwendige bestralingen
worden uitgevoerd met zogeheten
lineaire versnellers: bestralingsapparaten die de radioactieve
straling versterken en waarmee
uiterst gericht kan worden
bestraald. “Deze lineaire
versnellers maken het mogelijk
om heel precies de dosis straling
af te geven daar waar nodig.”
Naast de reguliere bestralingen
gaat MAASTRO clinic eind dit
jaar ook protonen-bestralingen
aanbieden. Bij deze vorm van
radiotherapie wordt niet bestraald
met fotonen (elektromagnetische
golven), maar met protonen
(positief geladen deeltjes).

Korte lijnen
Ook het feit dat de radiotherapeutoncologen van MAASTRO clinic
in huis zitten bij VieCuri levert
winst op voor de patiënt. De
lijntjes met de specialisten zijn
namelijk kort. “Doordat we op
locatie zitten, kunnen we vaker
en sneller overleggen en is het
makkelijker om iets te regelen
voor een patiënt”, zegt Wanders.
“Dit resulteert in kortere
doorlooptijden en meer zorg op
maat. Daarnaast praten wij als
radiotherapeut-oncologen mee
in de tumorwerkgroepen van
VieCuri, waarin specialisten,
verpleegkundigen en andere
zorgverleners zitten, en sluiten
we aan bij de Oncologiebeleidscommissie. Door onze kennis
in te brengen en kennis te delen,
verloopt de behandeling vlotter
en tillen we de kwaliteit naar een
hoger plan. We merken duidelijk
dat intensief samenwerken betere
resultaten oplevert. En dat is
waar het om draait.”

Voorlichting op maat via MediMapp
MediMapp is als het ware een
zorgpad met haltes: achter elke
halte zit informatie. De haltes
zijn de data waarop iets gebeurt;
bijvoorbeeld een afspraak op de
poli, een onderzoek of de operatie.
Er staat bij met wie de afspraak
is, wie er in het behandelteam zit,
waar in het ziekenhuis de patiënt
zich moet melden en wat het doel
van de afspraak is. Ook wordt
vermeld of mensen nuchter
moeten zijn voor een onderzoek.

n

Als eerste ziekenhuis in Nederland startte VieCuri in 2012
met de voorloper van MediMapp, Care Companion, voor
patiënten met borstkanker. Inmiddels is het systeem onder de
naam MediMapp ook gefaseerd beschikbaar gemaakt voor darmkanker-, prostaatkanker- en longkankerpatiënten. MediMapp is
een innovatieve oplossing voor het bieden van voorlichting op
maat aan oncologiepatiënten.

Meer overzicht
Met MediMapp kunnen patiënten
stap voor stap alle informatie
over hun behandeling inzien.
Een voorbeeld; in plaats van
informatie over de bijwerkingen
van chemotherapie in het
algemeen, krijgt de patiënt in
MediMapp informatie over de
specifieke bijwerkingen van het
soort chemo die hij of zij krijgt.
Handig, want als je de diagnose
kanker krijgt, komt er heel veel

Voeding en oncologie:

informatie op je af terwijl de
diagnose al veel spanningen en
vragen met zich meebrengt.
Patiëntvertegenwoordiger
Monique Joordens heeft aan den
lijve ondervonden hoe fijn het is
om alle belangrijke informatie
online te kunnen nalezen. “In mei
2013 kreeg ik op 32-jarige leeftijd
de diagnose borstkanker. In die
tijd logde ik regelmatig in op Care
Companion, de voorloper van
MediMapp.”
Gelukkig is Joordens nu, vijf jaar
later, volledig hersteld. Door haar
eigen ervaringen weet ze dat er
bij een slechtnieuwsgesprek
zoveel op iemand afkomt, dat
de patiënt niet meer alles hoort
wat de arts vertelt. “Het is voor
de patiënt dan heel prettig om
thuis alle informatie rustig na
te kunnen lezen. In MediMapp
staat een schat aan informatie
specifiek over het soort kanker
dat iemand heeft en de specifieke
behandeling

voor die persoon. Juist omdat
de informatie op maat is en
gedeeld wordt op het moment
dat het aan de orde is, vindt
de patiënt betrouwbare en
relevante informatie in het
systeem.”
Beter voorbereid
De patiënt kan in MediMapp
vanuit huis beveiligd inloggen,
en de inloggegevens desgewenst
aan familie geven. Bijvoorbeeld
aan kinderen die mee willen
kijken wat er op het programma
staat. Het streven is om in de
toekomst ook uitslagen in het
systeem te zetten. Patiënten
krijgen door MediMapp de
juiste informatie op het juiste
moment. Hierdoor komen ze
ook optimaler voorbereid naar
een afspraak. Overigens is er
altijd ook nog informatie op
papier beschikbaar, voor
patiënten die niet via de digitale
weg informatie willen ontvangen.

‘Hoe beter je eet, hoe beter je de behandelingen aankunt’
n

Oncologiepatiënten hebben gedurende hun behandeling en herstel baat bij goede voeding. Maar
onder meer door misselijkheid, smaakverlies of slikproblemen kan gezond en voldoende eten erg
lastig zijn. De gespecialiseerde diëtisten van VieCuri geven daarom altijd een advies op maat. Margriet
van Melick: “Het is de uitdaging om iemand met alle klachten en beperkingen toch zo goed mogelijk te
laten eten.”
Doel van de diëtisten van VieCuri
is om de voedingstoestand van
oncologiepatiënten te verbeteren
of te handhaven. Margriet van
Melick: “Hoe beter iemand gevoed
is, hoe beter hij of zij de kuren,
bestralingen en/of operaties
aankan. Je hebt gewoonweg meer
last van een behandeling als het
lichaam niet goed is gevoed. In het
ergste geval moet chemotherapie
tijdelijk gestaakt worden. De
behandelingen zijn heel intensief,
en juist dan is het niet wenselijk
dat iemand ondervoed raakt.”
Metaalsmaak
De voedingsgerelateerde klachten
van mensen met kanker zijn heel
divers. De een heeft bijvoorbeeld
last van misselijkheid en braken,
een ander krijgt slikproblemen.
Er zijn ook mensen die vinden
dat alles naar metaal smaakt.
Of mensen die een afkeer krijgen

tegen een bepaald product, zoals
koffie of warm vlees. Ook etensluchtjes kunnen soms ineens
tegenstaan, vertelt Van Melick.
“Dat is de reden dat we niet enkel
voorlichtingsfolders meegeven,
maar een advies op maat geven.
Iedere patiënt is anders: we
denken altijd mee om te kijken
wat voor deze persoon juist wel
of niet werkt.”
Speciale drinkvoeding
Als basisregel geldt dat mensen
voldoende vitaminen en
mineralen en energie- en eiwitrijke
voeding tot zich kunnen nemen.
“Denk aan kaas en zuivel. Af en
toe moeten we onze toevlucht
nemen tot speciale eiwit- en
energierijke drinkvoeding.” En
als vitamine- en mineralensupplementen gebruikt worden,
krijgen mensen daar ook advies
over. Er kan namelijk een

wisselwerking optreden van
supplementen op chemotherapie.
Alternatieven zoeken
Van Melick ziet dat oncologiepatiënten vaak moeite hebben
met het eten van grote porties.
“Dan kan het gebruik van tussenmaaltijden een optie zijn. En als
slikken en/of de passage van
voeding te pijnlijk is, bijvoorbeeld
omdat er dichtbij de slokdarm
is bestraald, dan kan het dat
iemand tijdelijk sondevoeding
krijgt via een slangetje in de neus.
We kijken altijd per patiënt waar
de problemen zitten en gaan dan
alternatieven zoeken om eten
en drinken minder moeilijk te
maken. Op deze manier willen we
gewichtsverlies tegengaan en
ondervoeding voorkomen.”
Diëtist Margriet van Melick.
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Healing environment: welbevinden van de patiënt staat voorop
In het Oncologiecentrum, een plek waar patiënten vaak ingrijpende berichten te verwerken krijgen en daardoor kwetsbaar zijn,
wil VieCuri een stap verder gaan in het creëren van een goede en aangename zorgomgeving. Meer nog dan op andere afdelingen is
het in het Oncologiecentrum van belang dat patiënten ontspannen naar een afspraak met de arts komen om op deze manier beter
informatie op te kunnen nemen en hun stem te kunnen laten horen. Door de juiste inzet van kleur, licht, geur, kunst en natuur
wordt geprobeerd patiënten nog meer tot steun te zijn. “Neem de natuur als voorbeeld; die biedt troost, je kunt er je zinnen in
verzetten en het brengt mensen in beweging. Vandaar dat de komst van een belevingstuin bij het Oncologiecentrum zo belangrijk
is”, aldus programmamanager Oncologie Marion Titselaar. Bij het creëren van een healing environment gaat het echter om meer
dan de omgeving, stelt Titselaar. “Ook de houding en het gedrag van de zorgverlener moeten ervoor zorgen dat iemand zich veilig en
geborgen voelt. Servicegerichtheid en een focus op de privacy van de patiënt dragen hier ook toe bij. Kortom: healing environment
bestaat uit tal van facetten. Door hier aandacht voor te hebben, bieden we in het ziekenhuis een prettige omgeving waar de patiënt
sneller herstelt of waar hij troost ervaart.”

‘Als mensen minder angstig zijn, gaat ‘Handmassage betekent
oprechte aandacht voor
het gesprek met de arts beter’
de patiënt’
n
Wie een afspraak heeft in het Oncologiecentrum, is logischerwijs gespannen. Krijgt iemand een
belangrijke uitslag te horen, dan loopt die spanning nog verder op. Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis
bedacht een concept om deze angst en spanning actief te dempen middels Human Sense Modulation.
Onder meer door een belevingstuin, kunst en rustgevende geuren ervaren patiënten minder angstgevoelens.

Het concept van Human Sense
Modulation werd zo’n vijftien jaar
geleden door Nijhuis ontwikkeld.
“Ik zag wat er gebeurt in winkels
rond de kerstperiode; door
specifieke belichting, lekkere
geuren en een mooie presentatie,
worden mensen als vanzelf
aangezet om iets te kopen. Ik
bedacht dat het dan toch ook
moest lukken om mensen die
heel bang zijn, gerust te stellen
door het gebruik van bepaalde
verlichting, geluiden, geuren en
kleuren.”
Doodsangst
Onder de noemer ‘healing
environment’ zijn er concepten
bekend waarbij patiënten
chemotherapie krijgen in een
binnentuin, om zo de rustgevende
werking van de natuur te ervaren.
Het concept van VieCuri-chirurg
Nijhuis gaat echter verder.
“Mensen die hier komen, voelen
vaak doodsangst. De spanning
loopt zo op, dat mensen soms
amper in staat zijn het gesprek

met de arts te volgen. Door een
totaalconcept van aromatherapie,
kleuren, natuur, geuren en kunst,
prikkelen we actief de zintuigen
van mensen zodat ze minder
angstig worden; dat concept heb
ik Human Sense Modulation
genoemd. Momenteel leggen wij
contacten met onder andere de
Universiteit van Maastricht om de
werking van dit concept wetenschappelijk te gaan onderzoeken.”
Orangerie
Eén van de plannen is het creëren
van een groene oase in de vorm
van een binnentuin en orangerie/
kas. Deze wordt waarschijnlijk
nog voor het eind van dit jaar
gerealiseerd naar een ontwerp
van parkbioloog en landschapsarchitect Jean Henkens van
Center Parcs. In de winter zal
vooral de orangerie gebruikt
worden (dankzij een temperatuur
van minimaal 18 graden en
maximaal 26 graden), in het vooren najaar en in de zomer vooral
de tuin. “We zitten hier dichtbij de
Maas, dus de tuin zal sowieso veel
vogels aantrekken. De bedoeling
is dat de wilde bloemen in de tuin
ook vlinders aantrekken.”

Rustige gemoedstoestand
In het Oncologiecentrum wordt
daarnaast gebruikgemaakt van
aromatherapie; melanges die niet
alleen lekker ruiken, maar vooral
geurmixen waarvan bekend is dat
ze mensen rustiger maken.
Bijvoorbeeld lavendel, sinaasappel, bepaalde specerijen en
notensoorten. Nijhuis: “Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat bepaalde geuren,
net als een verblijf in de natuur,
angsten verminderen. Een
rustige gemoedstoestand komt de
kwaliteit van het gesprek tussen
patiënt en arts ten goede. Het
zou uiteindelijk zelfs het aantal
ziekenhuisbezoeken kunnen
verminderen.” VieCuri is voor
zover Nijhuis weet, het enige
ziekenhuis dat Human Sense
Modulation in de volle breedte
toepast. “De komende jaren gaan
we middels wetenschappelijk
onderzoek proberen aan te tonen
dat dit concept daadwerkelijk
voordelen biedt voor patiënt, arts
en de gezondheidszorg als geheel.
Als dit lukt, dan zou dit totaalconcept kunnen worden
toegepast in ieder oncologisch
ziekenhuis ter wereld.”

”

De natuur biedt
je troost, je kunt
er je zinnen
verzetten en het
brengt mensen
in beweging

Interactieve kunst
VieCuri wil ook kunst toepassen die bijdraagt aan het concept van Human Sense Modulation. Het zal
geen klassiek kunstwerk worden. Museum van Bommel van Dam is gevraagd om te adviseren in de
keuze voor een kunstwerk. Paul Nijhuis: “We willen nu in zee gaan met een kunstenaarscollectief uit
Amsterdam, dat onderzoek heeft gedaan naar de effecten van kunst op ziekenhuispatiënten. De eerste
plannen gaan uit van interactieve kunst; een kunstwerk dat in de basis sober is, maar gedurende de tijd
gaat groeien en leven.”

n

Dankzij het geven van een eenvoudige handmassage kunnen
patiënten even ontspannen gedurende een zware, moeilijke tijd.
Oncologieverpleegkundige Saskia Peters: “Zeker als patiënten voor een
eerste chemokuur komen, zijn ze vaak erg angstig en gespannen. Door
een handmassage zie je ze al iets ontspannen.”

Twaalf medewerkers van VieCuri
volgden een workshop handmassage. IC-verpleegkundige
Caroline Mostart: “Ieder van ons
was enthousiast over wat we
leerden. Toen een collega tijdens
een drukke werkdag overliep, heb
ik haar even een handmassage
gegeven. Het zorgt echt voor een
ontspannen momentje.” De
verpleegkundigen merken dat het
patiënten minder angstig en
gespannen maakt, maar ook
dat ze beter slapen. Volgens
oncologieverpleegkundige
Saskia Peters, die de workshop

ook volgde, creëer je een rustmoment. “Je kunt dat niet eventjes
tussendoor doen. Hoewel een
paar minuten masseren per hand
genoeg is, moet je wel bewust
bezig zijn met die patiënt. Je
maakt echt contact met iemand.”
Dat ervaart ook IC-verpleegkundige Mostart: “Vaak maken
mensen je tijdens zo’n massage
deelgenoot van waar ze nu
eigenlijk echt mee zitten. Mensen
zoeken troost en steun, en met
een handmassage kunnen we ze
oprechte aandacht bieden. Dat is
onbetaalbaar.”

Geuren tegen misselijkheid
Op de Intensive Care en de oncologische dagbehandeling wordt
gebruikgemaakt van een aromasteen. Dit is een hot-stone die je in het
stopcontact steekt: na het druppelen van een bepaalde geur, begint
de steen die geur af te geven aan de ruimte. Er is een bepaalde geursamenstelling gemaakt die voor patiënten rustgevend en ontspannend
werkt, met onder meer de geuren mandarijn, sinaasappel, marjolein
en ylang-ylang. “De geuren zijn niet overheersend, want door chemotherapie kunnen patiënten een andere geurbeleving krijgen. En als
patiënten het niet prettig vinden, zetten we het uit”, aldus oncologieverpleegkundige Saskia Peters. Op de oncologische dagbehandeling
wordt daarnaast gewerkt met geursticks, waarbij mensen de geuren
van gember, citroen en pepermunt inhaleren. “Deze geuren helpen
tegen misselijkheidsklachten. Het zou toch mooi zijn als we door de
inzet van deze geuren, minder medicijnen tegen misselijkheid hoeven
te verstrekken?”
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Phycura heeft een uniek fysiotherapeutisch revalidatietraject.
Hierbij is volop aandacht voor alles wat u heeft meegemaakt.
Het traject duurt 3 maanden waarbij aandacht is voor u als mens.
Er wordt geschakeld op het verminderen van eventueel oedeem,
littekens worden met gespecialiseerde technieken verminderd
en er wordt gewerkt aan het opbouwen van kracht en conditie.
Hierbij krijgt u mentale training om goed met de situatie om te
kunnen gaan.

Markt 18 | 5991 AT Baarlo | tel. 077 477 03 06
Industriestraat 94a | 5931 PK Tegelen | info@phycura.nl
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Kom in beweging en neem de regie

n

Op Mijnviecuri.nl kunt u op ieder gewenst moment uw eigen
		 medisch dossier inzien. Voor uitslagen, informatie over
het behandeltraject of afspraken: Mijnviecuri.nl is snel, handig én
veilig. Dus kom in beweging en neem de regie!

Nieuwe activiteit van VieCuri:

Workshops koken zonder zout

Voor iedere patiënt staat een
medisch dossier klaar op
Mijnviecuri.nl. Het portaal is
eenvoudig in gebruik; na het
inloggen wijst het zichzelf en
alle informatie is overzichtelijk
gerangschikt in het online
dossier.

n

Veilig inloggen
VieCuri gaat op een veilige
manier met uw digitale
gegevens om. We voldoen
aan strikte normen voor het
uitwisselen van medische
gegevens op internet. Log in
via www.mijnviecuri.nl met
uw DigiD-code. U kunt ook
inloggen als u per e-mail een
afspraakcode heeft ontvangen.
Het is mogelijk iemand anders,
bijvoorbeeld een partner of
kind, te machtigen om mee te
kijken in uw dossier.

De basis van de workshops bestaat uit het geven van nieuwe inzichten
wat betreft het gebruik van kruiden en het weglaten van zout. Tijdens
de workshops wordt gekookt volgens de principes uit het boek ‘Spice
Wise’ van Michel Hanssen. Onder leiding van kok en diëtiste Francis
van Arkel gingen patiënten met hartfalen tijdens de eerste workshop op
15 mei aan de slag achter het fornuis. Met veel enthousiasme werden
de gerechten bereid. Zonder zout, maar toch verrassend lekker! De
deelnemers kregen na afloop de recepten en kruidenmengsels mee
naar huis.

Nieuwe poliklinieken in gebruik
n

Half juni nam VieCuri op de locatie Venlo de nieuwe poliklinieken Geriatrie, Reumatologie en
Neurologie en de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) in gebruik.

De kersverse poli’s Geriatrie,
Reumatologie en Neurologie – te
bereiken via het nieuwe routenummer 53 – zijn ruimer van
opzet. De lichte, frisse kleuren
zorgen samen met de foto’s
van bloemen, planten en kruiden
voor een ‘healing environment’:
een omgeving die mensen
op een positieve manier prikkelt
en daarmee bijdraagt aan een
prettige beleving. Speciaal voor het
gemak en comfort van de oudere
patiënten is er ook meubilair
aanwezig met een hogere zit en
hogere armleuningen.
Daarnaast is bij de tafels in de
wachtkamer plek vrijgehouden
zodat rolstoelpatiënten kunnen
aanschuiven.

Wie om gezondheidsredenen minder zout moet eten, loopt
tegen praktische problemen aan. Hoe breng je de maaltijd goed
op smaak, zonder het zoutpotje teveel ter hand te nemen? De hartfalenpoli van VieCuri besloot daarom een aantal workshops te
organiseren om mensen te leren koken zonder toevoeging van zout.
Op 15 mei vond de eerste kookworkshop plaats bij Gilde Opleidingen
in Venlo.

Interesse? Meld u aan!
In het voorjaar van 2019 wordt de volgende workshop ‘koken zonder
zout’ georganiseerd. De datum is nog niet vastgesteld. Op de hartfalenpoli wordt wel al gekeken wie interesse heeft, zodat iedereen een kans
heeft om zich aan te melden. Heeft u belangstelling, geef dit dan door
aan de hartfalenpoli: 077-320 69 70 (8.30-12.00 uur op werkdagen) of
hartfalenpoli@viecuri.nl
VieAmi steunt
De kookworkshop ‘koken zonder zout’ wordt mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van VieAmi. VieAmi steunt projecten binnen VieCuri
die door bezuinigingen in de zorg en toenemende vergrijzing niet
(meer) uit de reguliere zorgbudgetten bekostigd kunnen worden. De
workshopkosten bedragen E 35,00 per persoon. Er wordt E 15,00 uit
het fonds van VieAmi betaald. U betaalt zelf de resterende E 20,00.

Op weg naar een rookvrije generatie:

‘We moeten af van deze uiterst schadelijke verslaving’

n

Steeds meer mensen raken doordrongen van het feit dat roken schadelijk is voor de gezondheid.
VieCuri vervult graag een voorbeeldfunctie en zet zich in voor een rookvrije generatie.

VieCuri was eerder dit jaar
genomineerd voor de Rookvrije
Generatie Award, een initiatief
van de Hartstichting, KWF en het
Longfonds dat initiatieven in het
zonnetje zet die bijdragen aan een
rookvrije generatie. “We hebben
deze award niet gewonnen, maar
het gaat er natuurlijk om dat we
met z’n allen de schouders
eronder zetten om ervoor te
zorgen dat kinderen rookvrij
kunnen opgroeien”, aldus long-

arts Harry Pouwels. Hij is voor
de gemeente Venlo benoemd
als ambassadeur van de rookvrije generatie en was enkele
jaren geleden al de mede-initiator
van een rookvrij ziekenhuis.
“Ik zie iedere dag wel een stuk in
de krant of een item op tv dat
ingaat op de gevaren van roken.
Het wordt steeds duidelijker dat
we van deze uiterst schadelijke
verslaving af moeten. Daar is
echt een kentering in de publieke

opinie over gaande, met name gevoed door nieuwe inzichten over
de tabaksindustrie.”
Goede voorbeeld
Volgens Pouwels is het belangrijk
dat VieCuri het goede voorbeeld
geeft. “Het helpt om continu
aandacht aan dit onderwerp
te besteden. Met de juiste
medische informatie stimuleren
en motiveren we graag onze eigen
medewerkers om te stoppen met
roken.”
Om te komen tot een rookvrije
generatie werkt VieCuri samen
met de gemeente Venlo en andere
zorgpartners, zoals GGD, kraamzorg en de GGZ. De gemeente
Venlo heeft zich, na Amsterdam,
Rotterdam en Groningen,
aangesloten bij de beweging ‘Op
weg naar een Rookvrije Generatie’.
Doel van initiatiefnemers de
Hartstichting, KWF en het Longfonds is het creëren van een
rookvrije omgeving: dat maakt
kinderen weerbaarder om later
zelf niet te gaan roken! Pouwels:
“We zijn momenteel aan het
kijken hoe we binnen het
ziekenhuis verder invulling
kunnen geven aan onze
inspanningen voor een rookvrije
generatie. Daar profiteert
uiteindelijk iedereen van:
patiënten én medewerkers.”

Ook interessant om bij te wonen!
VieCuri organiseert voortdurende informatieve bijeenkomsten. Een
greep uit de activiteiten van de komende tijd:
• Voorlichtingsavond borstvoeding: 5 september om 19.30 uur.
Aanmelden via www.viecuri.nl/agenda
• Voorlichtingsavond meerlingenzwangerschap: 18 september om
19.30 uur. Aanmelden via www.viecuri.nl/agenda
• Heel Holland Plast: op 2 en 3 oktober. In de Week van de
Continentie staat er een informatiestand in de centrale hal van
VieCuri om mensen informatie te geven over wat continentiezorg
is en wat VieCuri kan betekenen voor mensen op de poli Urologie.
Op 2 oktober staat de stand de hele dag in Venlo en op 3 oktober
in de ochtend in Venray.
• Stichting Hoormij organiseert op donderdag 11 oktober in samenwerking met VieCuri een informatieavond met als onderwerp
Slechthorendheid. KNO-arts Veronique van den Heuvel-Verhaegen,
fysicus-audioloog Dyon Schrijen en een ervaringsdeskundige
vertellen over slechthorendheid: wat dit betekent, welke
behandelingen en ondersteunende middelen er zijn en hoe je met
slechthorendheid om kunt gaan. Van 19.00 tot 21.00 uur in het
restaurant van VieCuri locatie Venray. Entree gratis, meld u vooraf
aan via: noordmiddenlimburg.secretaris@stichtinghoormij.nl
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“

Ik voel me mooier
en dat straal ik weer uit
”

Wilt u iets aan uw rimpels doen maar zonder operatieve ingreep?
Kies dan voor een behandeling met botox en fillers: uw gezicht krijgt een
zachtere uitdrukking en jongere uitstraling. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijke aandacht en perfecte nazorg
in de professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.
Voor meer informatie:
www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65
www.facebook.com/viecurimooi
@viecurimooi

