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Bij Bibliotheek Venlo leren 
omgaan met MijnVieCuri

Met digitale middelen de 
zorg dichterbij de patiënt
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Mijn VieCuri voor 
iedereen anders

pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6-7 pagina 9 

LEREN VISIE VERBETEREN ERVARINGEN WAARDEVOL

Dit is een uitgave van VieCuri Medisch Centrum

Jaargang 9, nummer 4 , december 2018

Intake voor een endoscopie, 
gewoon thuis op de bank

Titia Bouman, 
51 jaar uit Venlo: 

‘Ik kijk regelmatig in
MijnVieCuri voor 

mijn afspraken en 
bloeduitslagen’

(lees verder op pagina 3)

Waar het voorheen misschien 
voelde als ‘eenrichtingsverkeer’, 
willen artsen vandaag de dag 
juist een dialoog op gang brengen 
met de patiënt. “Door het online 
patiëntenportaal MijnVieCuri, 
heeft de patiënt zelf inzicht in 
zijn gegevens. Hierdoor is hij 
vaak ook beter betrokken bij de 
behandeling. Toch maken veel 
van mijn patiënten nog niet 
optimaal gebruik van de mogelijk-

heden die MijnVieCuri ze biedt. 
Ik zou graag zien dat mensen 
dat meer gaan doen: ze hebben 
er recht op om hun gegevens in 
te zien. Sterker nog: door mee 
te kijken naar uitslagen, kun je 
als patiënt actief meewerken 
aan hoe de behandeling eruit 
gaat zien.”

Veel winst te behalen
Volgens Stikkelbroeck is er voor 

de patiënt veel winst te behalen. 
“Als internist zie ik veel mensen 
met een hoge bloeddruk en 
diabetes. Door het leefpatroon 
aan te passen kan deze groep 
soms een fl inke gezondheids-
winst behalen. Als een patiënt 
actief zijn bloeduitslagen 
bekijkt via MijnVieCuri, krijgt hij 
waarschijnlijk ook meer inzicht 
in zijn eigen rol.” Stikkelbroeck 
haalt het voorbeeld aan van 
een patiënt die vrij snel na een 
consult bloed moest prikken 
en zelf via MijnVieCuri zijn 
uitslagen bekeek. “Hij zag dat 
de uitslag paste bij een matige 
leefstijl en schrok daarvan. 
Omdat zijn volgende afspraak 
in het ziekenhuis pas over drie 
maanden was, besloot hij zelf 

actie te ondernemen. Samen
met een begeleider op de 
sportschool besloot hij een 
beweegprogramma op maat te 
gaan volgen. Je merkt: soms 
moeten mensen een beetje 
inzicht krijgen in wat er gebeurt 
in hun lijf, voordat ze actie 
ondernemen.”

‘Dit is de toekomst’
De internist erkent dat het 
online systeem nog zeker voor 
verbetering vatbaar is. “Patiënten 
kunnen bijvoorbeeld zien 
welke brieven ik naar de huis-
arts stuur.

‘Pak met MijnVieCuri zelf de regie over uw behandeling’

 Lees verder op pagina 3

n	 De wereld wordt steeds meer digitaal: ook in het ziekenhuis. 
 Dat klinkt misschien onpersoonlijk, maar dat is het zeker niet! 
Het biedt namelijk kansen om als patiënt meer betrokken te worden 
bij de zorg. Via MijnVieCuri kunnen patiënten inloggen in hun 
persoonlijke online dossier. “Als een patiënt actief betrokken is bij 
zijn behandeling, wordt hij een echte gesprekspartner van de arts”, 
aldus internist Lonneke Stikkelbroeck.

Internist Lonneke Stikkelbroeck in gesprek met Titia Bouman

Een actievere rol voor de 
patiënt dankzij online dossier

Een actievere rol voor de 
patiënt dankzij online dossier

Een actievere rol voor de 
patiënt dankzij online dossier
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Zo’n brief staat vol medische vak-
taal; dat roept voor de leek soms 
vragen op. Ook blijkt er soms 
een foutje in het dossier te zijn 
geslopen. Dan staat er bijvoor-
beeld dat iemand een galblaas-
operatie in 2001 heeft gehad, 
terwijl dat 2002 moet zijn. Ik wil 
mensen oproepen om hun 
gegevens na te kijken; in geval 
van een fout passen we dit direct 
aan.” Volgens Stikkelbroeck is 
het gebruik van een online dossier 
voor iedereen even wennen. 
“Toch is het de toekomst dat 
patiënten hun eigen gegevens 
beheren. Niet voor niets werkt 
VieCuri momenteel hard aan 
het verbeteren van MijnVieCuri, 
zodat het steeds meer een 
interactief systeem wordt.”

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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Helpdesk MijnVieCuri 
MijnVieCuri is bereikbaar via 
een computer of tablet met 
internet. U kunt via 
www.mijnviecuri.nl uw 
persoonlijke gegevens bekijken 
en wijzigen, vragenlijsten 
invullen voor uw bezoek aan 
uw specialist, zelf een vervolg-
afspraak plannen en uitslagen 
van onderzoeken inzien.
Heeft u een vraag over 
MijnVieCuri? Neem dan 
contact op met onze helpdesk. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur: 
077-320 55 44 of 
mijnviecuri@viecuri.nl.

Tijdens vier bijeenkomsten van twee uur per keer worden de deel-
nemers geïnstrueerd door Connie de Beukelaer, consulent educatie 
bij de Bibliotheek Venlo. “Voor mensen die nog geen DigiD hebben, 
gaan we dat eerst aanvragen. Daarna leren we hoe we onze DigiD 
gebruiken en gaan we in op vragen rondom de elektronische overheid. 
Daarnaast leren we mensen hoe je informatie zoekt en vindt op 
internet en hoe je bijvoorbeeld bij de gemeente online een melding 
maakt of een aanvraag doet.”

Zelfvertrouwen
Tijdens de cursus komt het inloggen met het DigiD breed aan bod, 
bijvoorbeeld voor het inloggen bij de sociale verzekeringsbank en op 
sites als mijnoverheid.nl en werk.nl. Daarbij komt ook MijnVieCuri 
aan bod. De Beukelaer: “Mensen moeten inloggen met hun DigiD via 
de DigiD-app of met een sms-controle. Daar geef ik uitleg over, want 
de ervaring leert dat mensen die dit nog nooit hebben gedaan, het in 
het begin ingewikkeld vinden. Door de cursus krijgen mensen meer 
zelfvertrouwen. Ze hoeven dan geen hulp meer aan hun kinderen te 
vragen. Vaak gaat er een wereld voor de deelnemers open!”

Aanmelden
De cursus is kosteloos en wordt maandelijks gegeven. U krijgt een 
duidelijke handleiding mee om thuis de cursusinformatie na te lezen. 
Tijdens de cursus
gelden strenge 
privacyregels: 
de cursusleider 
kijkt niet met u 
mee als u inlogt, 
behalve als u daar 
nadrukkelijk 
toestemming 
voor geeft. 

“Afgelopen jaar kreeg ik steeds 
meer klachten van mijn schild-
klier. Mijn huisarts stuurde 
mij door naar de internist. Na 
diverse onderzoeken bleek dat 
mijn schildklier operatief moest 
worden verwijderd. Inmiddels 
is de operatie achter de rug en 
ben ik onder controle bij de 
internist. Ik kijk regelmatig op 
MijnVieCuri, vooral om mijn 
bloeduitslagen in te zien en om 
te kijken of er nieuwe afspraken 
zijn ingepland.”

Op tijd vervoer regelen
Vooral het inkijken van de 
afspraken vindt Bouman 
handig. “Je ziet het eerder in het 
online systeem staan dan dat je 
de brief in huis hebt! Dat is voor 
mij heel fijn, want dan kan ik op 
tijd vervoer naar het ziekenhuis 
gaan regelen.”
Ook vindt ze het fijn dat het 
mogelijk is om in MijnVieCuri 
de bloeduitslagen terug te zien. 
“Soms maak ik aantekeningen 
tijdens mijn afspraak bij de 
internist, maar niet altijd. Als ik

dat niet doe, vind ik het fijn om 
mijn uitslagen terug te lezen in 
het systeem. Wat ik wel vervelend 
vindt, is dat het soms wel twee 
weken kan duren voordat de 
uitslagen in het systeem staan: 
dat zou wat mij betreft sneller 
mogen!”

Aandachtspuntje
Nog een aandachtspuntje: ter 
voorbereiding op een telefonisch 
consult, vulde Bouman een 
vragenlijst via MijnVieCuri in. 
“Zodat de specialist voorafgaand 
aan de afspraak mijn vragen kon 
bekijken. De specialist bleek 
de vragenlijst op dat moment 
echter niet te kunnen inzien. Dat 
was jammer van de tijd die ik erin 
heb gestoken. Misschien zijn dit 
soort praktische problemen in de 
toekomst opgelost.”

Overzichtelijk
Het systeem werkt voor Bouman 
gebruiksvriendelijk. “Op de eerste 
pagina van MijnVieCuri staan de 
geplande afspraken: dat is heel 
overzichtelijk. Wel moet je gaan

zoeken naar de bloeduitslagen: 
die staan onder het kopje ‘dossier’
waar veel meer informatie te 
vinden is.” Volgens Bouman 
is ze door het meekijken 
op MijnVieCuri wel actiever 

betrokken bij haar behandeling.
“Ik denk dat het zeker helpt om 
patiënten op deze manier meer 
te laten nadenken over hun 
ziekte en ze te betrekken bij de 
behandeling.”

Bibliotheek Venlo leert mensen omgaan met MijnVieCuri: 

Cursus Digisterker

Titia Bouman, 51 jaar uit Venlo:

‘Ik kijk regelmatig in MijnVieCuri voor mijn
afspraken en bloeduitslagen’

 Vervolg van pagina 1

Titia Bouman uit Venlo 

Connie de Beukelaer geeft uitleg aan een cursist over MijnVieCuri

n	 Bibliotheek Venlo biedt de cursus Digisterker kosteloos aan
 voor mensen die meer digitaal zelfvertrouwen willen krijgen. 
Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe ze hun DigiD gebruiken, 
maar ook hoe ze inloggen in MijnVieCuri: handig!

n	 De 51-jarige Titia Bouman uit Venlo gebruikt MijnVieCuri
 regelmatig. Ze is in VieCuri onder behandeling voor 
schildklierproblemen.

Aanmelden? Loop even binnen bij de Stadsbibliotheek of 
meldt u aan via de website: www.bibliotheekvenlo.nl.
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“Samen met Huisartsen-
coöperaties Cohesie en Meditta, 
Vincent van Gogh voor 
geestelijke gezondheid, de 
ambulancevoorziening Limburg-
Noord, de Zorggroep, 
Laurentius Ziekenhuis en 
Proteion zijn we in gesprek 
gegaan hoe we deze digitale 
ontwikkeling de komende jaren 
vorm gaan geven”, aldus 
clustermananager ICT Stef 
Mentzel. “Het antwoord is dat 
we met de hulp van digitale 
middelen de zorg dichter bij 
de patiënt gaan brengen. 
Door mensen met digitale 
hulpmiddelen te meten 
en monitoren, zien we 
beter wat er gebeurt met de

gezondheid van een patiënt. 
We nemen dus een proactieve 
houding aan, om zo te proberen 
te voorkomen dat iemand ziek 
wordt of er vroegtijdig bij te zijn 
als iemand ziek wordt.”

Betrouwbare metingen doen
Een voorbeeld van de inzet van 
digitale hulpmiddelen dat 
Mentzel noemt, is de nieuwste 
iWatch, een consumenten-
product waarmee het binnenkort 
mogelijk wordt om betrouwbare 
ECG’s te lezen. “Als iemand 
dagelijks op hetzelfde tijdstip zo’n 
hartmeting doet via het horloge, 
kunnen we een betrouwbare 
meting opbouwen. Krijgen we 
dan een keer een meting binnen 

die afwijkend is, kunnen we die 
gegevens direct interpreteren. Als 
iemand naar de huisartsenpost 
belt met de melding: ‘ik heb last 
van mijn hart’, kunnen we aan 
de hand van de digitale gegevens 
zien of er echt spoed is, of dat de 
hartslag slechts licht onregelmatig 
is en de ambulance nog niet 
hoeft uit te rukken.”

Alle zorg op de juiste plek
Volgens Mentzel is het met 
digitale hulpmiddelen mogelijk 
om snel en effi ciënt de zorg op de 
juiste plek te krijgen. “Het is een 
grote verandering die we in gang 
aan het zetten zijn. Dat kost tijd 
en geld. Het is een transformatie 
die we met z’n allen in de zorg 

moeten maken: stap voor stap.” 
Eén van de stappen is de verdere 
verbetering van de functionaliteit 
van het online portaal MijnVie-
Curi. “Een andere ontwikkeling 
waar we hard aan werken, is het 
breder doorvoeren van de VieCuri 
behandelapp. Deze digitale 
patiëntenfolder gaan we dusdanig 
opzetten dat deze veel inter-
actiever werkt dan de huidige 
papieren folders. Zo wordt het 
mogelijk om in de app met behulp 
van een video instructie te krijgen 
over de behandeling die iemand 
ondergaat.” Een andere maatregel 
is het zichtbaar maken van het 
telefoonnummer van VieCuri als 
patiënten worden gebeld, zodat 
mensen weten dat ze niet gebeld 
worden door bijvoorbeeld

een energiemaatschappij, 
maar het ziekenhuis. “Dat is 
een schijnbaar eenvoudige 
maatregel, maar ook zo willen 
we onze patiënten beter van 
dienst zijn.

Veilig digitaal
Voor alle digitale toepassingen 
geldt dat de afdeling ICT het
bewaken van patiëntgegevens
hoog in het vaandel heeft staan. 
“Het veiligheidsvraagstuk heeft 
onze hoogste prioriteit. Dat is 
niet alleen een technisch 
puntje. Het is ook belangrijk 
om binnen de organisatie 
bewustwording te creëren over 
hoe patiëntgegevens dienen te 
worden bewaard en verstuurd. 
Als het goed is, ziet en merkt de 
patiënt daar helemaal niets van, 
maar het is wel van essentieel 
belang om veilig digitaal te 
kunnen werken.”

■ De zorg wordt steeds meer afhankelijk van ICT en de technologische ontwikkelingen volgen 
 elkaar in rap tempo op. VieCuri ontwikkelde met haar ketenpartners een regionale digitale zorg-
visie. Deze toekomstvisie gaat uit van bredere inzet van digitale hulpmiddelen.

Toekomstvisie digitalisering in de zorg:

‘We gaan de zorg dichter bij de patiënt brengen’

Stef Mentzel, Clustermanager ICT: 
‘We willen onze patiënten beter ondersteunen 
om de juiste zorg te krijgen.’

“De komende jaren komen er niet alleen meer ouderen bij in de 
regio, maar er is ook sprake van ontgroening. Hierdoor zullen er 
minder mensen in de beroepsbevolking zijn. Het gevolg: we komen 
straks mensen tekort die de groeiende zorgvraag kunnen leveren. 
In 2022 is er in de regio een tekort van 3.000 zorgmedewerkers, in 
het ziekenhuis, de thuiszorg, bij de huisarts en apotheek. Om de 
stijgende zorgvraag op te vangen en de zorgkosten te beheersen, 
hebben we in het hoofdlijnen akkoord een transitie afgesproken. 
Deze transitie wordt mede mogelijk door nauwe ketensamenwerking 
en de inzet van digitale technologieën. Door meer gebruik te maken 
van digitale technologieën kunnen we dit tekort deels opvangen. 
Dat is de reden dat we met onze ketenpartners een regionale digitale 
zorgvisie hebben opgesteld.”

Ankie van Rossum, voorzitter van de Raad van Bestuur

Groeiende zorgvraag 
opvangen

om snel en effi ciënt de zorg op de 
juiste plek te krijgen. “Het is een 
grote verandering die we in gang 
aan het zetten zijn. Dat kost tijd 
en geld. Het is een transformatie 
die we met z’n allen in de zorg 

mensen weten dat ze niet gebeld 
worden door bijvoorbeeld

worden bewaard en verstuurd. 
Als het goed is, ziet en merkt de 
patiënt daar helemaal niets van, 
maar het is wel van essentieel 
belang om veilig digitaal te 
kunnen werken.”
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Volgens internist Lonneke 
Stikkelbroeck is de informatie-
uitwisseling van patiëntgegevens 
essentieel om de zorg continu 
te kunnen verbeteren. “Als 
informatie niet compleet of 
actueel is, neemt de kans op 
fouten toe. Het is een feit dat veel 
ziekenhuisopnames ontstaan door
problemen met de medicatie. 
Het is dus absoluut belangrijk dat 
artsen een goed overzicht hebben 
van bijvoorbeeld de medicijnen 
die iemand slikt. Patiënten 
denken vaak dat wij in het 
systeem van de huisarts kunnen 
meekijken, of alle informatie 
hebben van een behandeling in 
een ander ziekenhuis. Zo werkt 
het vooralsnog niet, want een 
landelijk systeem heeft vanwege 
privacy en veiligheid veel haken 
en ogen. Uiteindelijk gaan we 
er naartoe dat de patiënt de 
dossierhouder is en zelf bepaalt 
wie zijn gegevens mag bekijken. 
Het VIPP-programma vormt een 
belangrijke eerste stap daarin.”

‘Patiënt heeft belangrijke rol’
Zorgverleners leggen veel 
medische gegevens van patiënten
vast in hun systemen, maar 
doen dat allemaal op een 
andere manier, legt poliklinisch 
apotheker Loes Ariaans-Silkens 
uit. “Daarom kunnen de gegevens 
niet zomaar tussen verschillende 
systemen worden uitgewisseld. 
In het VIPP-programma gaan 
zorgverleners de informatie 

allemaal volgens dezelfde 
standaarden vastleggen, zodat 
digitale uitwisseling mogelijk 
wordt.” Een belangrijk doel van 
VIPP is echter niet alleen dat 
zorgprofessionals onderling 
informatie over de behandeling 
en medicatie kunnen uitwisselen, 
maar dat ook de patiënt daarbij 
betrokken wordt. “De patiënt 
heeft immers een belangrijke 
rol in zijn behandeling. Het is 
belangrijk dat hij zelf zijn 
gegevens kan inzien en kan 
beslissen met wie hij deze 
gegevens wil delen; denk bijvoor-
beeld aan de huisarts en apotheek,
maar ook een fysiotherapeut, 
of specialisten van een ander 
ziekenhuis.

‘De patiënt kan helpen’
Tot voor kort was het zo dat als 
een patiënt op de polikliniek een 
afspraak had met de specialist, 
deze niet automatisch een 
overzicht had van de medicatie 
die de patiënt op dat moment 
gebruikte. Apotheker Ariaans-
Silkens: “In het kader van het 
VIPP-programma hebben we er 
binnen VieCuri voor gezorgd dat 
voor alle polikliniekbezoeken de 
medicatiegegevens worden 
opgevraagd bij het Landelijk 
Schakelpunt. Dit is een beveiligd 
netwerk waar zorgaanbieders op 
kunnen aansluiten om medische 
gegevens over hun patiënten te 
raadplegen. Deze gegevens 
worden overigens alleen beschik-

baar gesteld als de patiënt hier 
toestemming voor heeft gegeven.” 
Inmiddels wordt via de apotheek 
van VieCuri dagelijks voor alle 
polikliniekbezoeken de medicatie-
lijst digitaal opgehaald uit het 
Landelijk Schakelpunt. “De arts 
kan zo de door de apotheek 
verstrekte medicatie aan een 
patiënt digitaal inzien. Wel is het 
belangrijk om met de patiënt 
af te stemmen wat hij op dit 
moment daadwerkelijk gebruikt. 
Als iemand bijvoorbeeld 
mondeling met de huisarts 
afspreekt om met een tablet te 
stoppen of te halveren, is dat bij 
de apotheek en specialist meestal 
niet bekend. De patiënt kan zelf 
helpen door al voorafgaand aan 
de afspraak in MijnVieCuri te 
controleren of de medicatielijst 
nog actueel is en wijzigingen 
met de specialist te bespreken.”

Ontwikkelingen MijnVieCuri op korte termijn:

‘Het online portaal wordt straks nóg breder inzetbaar’ 

Informatie-uitwisseling patiënt en professional:

‘Hoe completer het dossier, hoe minder kans op fouten’

n	 MijnVieCuri biedt de patiënt de mogelijkheid om actief 
 betrokken te zijn bij de zorg. Er wordt binnen VieCuri hard 
gewerkt om het online systeem continu te verbeteren. Coördinator 
zorgapplicaties Jan van der Aa vertelt over de ontwikkelingen.

n	 Als alle artsen in het ziekenhuis de up-to-date en volledige
 gegevens van een patiënt hebben, komt dat de veiligheid van de 
zorg ten goede. Het landelijke VIPP-programma richt zich erop dat 
informatie uitwisselbaar moet zijn voor alle zorgverleners. VieCuri 
behaalde onlangs een externe audit rondom VIPP: VieCuri is goed op 
weg om medicatiegegevens digitaal uit te wisselen!

Via MijnVieCuri is het onder meer
mogelijk uitslagen in te zien en
afspraken te plannen. Bij de help-
desk komen er soms vragen 
binnen over het gebruik van het 
online systeem. “Mensen vinden 
het bijvoorbeeld vreemd of 
vervelend dat ze veertien dagen 
op een uitslag moeten wachten. 
Voor chronische patiënten is het 
over het algemeen inderdaad 
handiger om de uitslag direct te 
zien, want zij kennen hun ziekte-
beeld goed. Voor mensen die
te horen krijgen dat ze een 
levensbedreigende aandoening 
hebben, ligt dat echter anders. De 
arts wil in dat geval liever eerst de 
uitslag persoonlijk toelichten. Er 
zijn echter richtlijnen vanuit het 
ministerie dat ziekenhuizen in 
de toekomst uitslagen binnen 
maximaal zeven dagen inzichtelijk
voor de patiënt moeten maken. 
Daar gaan we met MijnVieCuri 
daarom ook naartoe. We denken 
aan het maken van een melding 
waarbij de regie van het inzien 
van de uitslag bij de patiënt gaat 
liggen. De patiënt krijgt dan de 
vraag voorgelegd of hij de 
uitslagen wil inzien voorafgaand 
aan het gesprek bij de arts of 
juist niet.”

Verbeteringen
Los van dit vraagstuk, zijn er 
voor de komende tijd een hoop 
verbeteringen binnen MijnVieCuri.
Van der Aa: “We gaan het komende
jaar bekijken of het mogelijk is 

om tijdens het consult het 
gesprek met de arts op te nemen, 
zodat de patiënt het met partner, 
kinderen of een mantelzorger 
terug kan beluisteren via 
MijnVieCuri. Mensen dienen dan 
vooraf toestemming hiervoor te 
geven. Daarnaast willen we de 
mogelijkheid van een video-
consult meenemen in het online 
systeem. En we gaan ervoor 
zorgen dat patiënten eenvoudig 
online een kopie kunnen maken 
van een basislijst van gegevens 
in het portaal, zoals uitslagen, 
medicatie en brieven van de 
specialist. Die gegevens kunnen 
ze dan eenvoudig meenemen 
naar een andere zorgverlener, 
bijvoorbeeld de fysiotherapeut of 
een arts in een ander ziekenhuis. 
In de verdere toekomst kan dat 
zelfs digitaal via een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (pgo). 
De gegevens worden dan in de 
‘cloud’ gezet en de patiënt kan 
zelf beslissen wie deze kan 
inzien.”

Overzichtelijk
Het platform van MijnVieCuri 
wordt in de komende tijd ook 
verder gemoderniseerd. “Een 
duidelijke verbetering wordt dat 
het portaal straks ook goed is te 
zien op tablet en smartphone. 
Nu is de site nog niet schaalbaar, 
waardoor je op de tablet en 
telefoon geen goed overzicht 
krijgt van de pagina’s. Door de 
aanpassingen die we gaan doen, 

krijg je ook op tablet en smart-
phone een overzichtelijk beeld 
en kun je het portaal dus ook op 
locatie eenvoudig gebruiken.”

Thuismetingen
Een andere stap die wordt gezet, 
is het integreren van thuis-
metingen in het dossier. “Mensen 
met diabetes meten meerdere 
keren per dag hun bloedsuikers 
met een apparaatje en noteren de 
uitkomsten. Als ze de diabetes-
verpleegkundige moeten laten 
weten hoe het gaat, zodat zij kan 
zien hoe een patiënt reageert op 
de medicatie, moet de verpleeg-
kundige die cijfers overschrijven. 
Het scheelt voor zowel patiënt 
als verpleegkundige veel werk als 
die gegevensuitwisseling digitaal 
verloopt. Daarnaast is het dan ook 
mogelijk dat een arts op de 
gegevens anticipeert; als hij of zij 
ziet dat het slechter gaat, kan de 
arts of verpleegkundig specialist 
beslissen om een consult wat 
eerder te plannen.”

e-Consult
Er wordt momenteel ook hard 
gewerkt om meer instructie-
filmpjes in het online portaal te 
zetten. “Mensen krijgen zo een 
beter beeld van wat ze van een 
behandeling kunnen verwachten.” 
Tot slot noemt Van der Aa nog het
e-Consult. “We willen ernaar toe 
dat mensen sneller contact kunnen
leggen met een verpleegkundige 
of arts, door via MijnVieCuri vragen
te stellen. De zorgprofessional kan
er dan online snel op reageren. Je
merkt: we zijn op allerlei fronten
bezig om MijnVieCuri nóg 
gebruiksvriendelijker en breder 
inzetbaar te maken.”

Poliklinisch apotheker Loes Ariaans-Silkens

Coördinator zorgapplicaties Jan van der Aa: “We zijn op allerlei fronten bezig om MijnVieCuri 
nog breder inzetbaar te maken.”

Wist u dat? Het binnen MijnVieCuri mogelijk is om aantekeningen te maken, zodat u uw vragen altijd bij de hand heeft tijdens een consult?

Wat is VIPP?
VIPP staat voor Versnellings-
programma Informatie-
uitwisseling Patiënt en 
Professional. Het programma 
is ontstaan uit een landelijke 
standaard van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen, 
met als doelstelling dat in 2020 
alle Nederlanders digitaal 
toegang hebben tot hun eigen 
medische gegevens. 
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De zorgverzekeraar:

‘Een online patiëntenportaal 
houdt de zorg transparant’
n	 Nils van Herpen en Marloes van Hees werken bij zorgverzekeraar VGZ. Zij vinden het een 
 positieve ontwikkeling dat ziekenhuizen online patiëntenportalen ontwikkelen. “Het geeft onze 
verzekerden meer regie over hun eigen aandoening en het behandeltraject.”

Jonkers hoort in de apotheek 
vooral van de jongere, chronische 
patiënten dat zij gebruikmaken 
van MijnVieCuri. “Tegelijk zijn 
er ook nog veel mensen die het 
niet kennen of willen gebruiken. 
Als ik merk dat mensen niet 
meer goed weten wat er in het

ziekenhuis is afgesproken, dan 
benoem ik altijd de mogelijkheid 
van MijnVieCuri.”

Wat volgens Jonkers voor de 
toekomst nóg beter kan? “Het 
medicatiedossier wat wij als 
apotheek beheren is het meest 

volledig. Een volgende stap zou 
zijn dat ons systeem gekoppeld 
wordt met MijnVieCuri, zodat alle 
up-to-date medicatiegegevens 
beschikbaar zijn in dit online 
portaal.”

Apotheker Linda Jonkers:

‘Ik raad mensen altijd aan in te loggen’

n	 Linda Jonkers van Apotheek Maasdorpen in Meerlo vindt het een meerwaarde dat mensen in 
 MijnVieCuri hun medische gegevens kunnen inzien. “Het kan voor mensen heel fijn zijn om 
zaken terug te lezen of gegevens met anderen te delen.”

De verwijzer: Huisarts 
Eric Cremers uit Tegelen
“Ik vind het prima dat iedereen toegang heeft tot zijn eigen medische 
dossier; daar gaan we in de toekomst steeds meer naartoe. Voor 
patiënten kan het handig zijn dat ze hun afspraken online kunnen 
inzien. Ik plaats wel een kanttekening bij het feit dat mensen ook 
de uitslagen van onderzoeken kunnen zien in het systeem. Het 
interpreteren van een uitslag is namelijk een kunst op zich. Ik vind 
het een meerwaarde dat een (huis)arts tijdens een consult een uitslag 
persoonlijk toelicht. Uiteraard is het prima als mensen daarna de 
uitslag nogmaals kunnen bekijken in MijnVieCuri. We hadden 
verwacht dat onze patiënten veel vragen zouden hebben aan de hand 
van informatie die ze op MijnVieCuri lezen, maar dat valt mee. Hoe 
meer mensen het digitale systeem gaan gebruiken, hoe meer het 
ingeburgerd zal raken.”

Linda Jonkers 
van Apotheek 
Maasdorpen in Meerlo

Volgens Van Herpen en Van Hees 
is een voorwaarde voor een 
online patiëntenportaal dat alle 
gegevens veilig en beschermd 
worden gedeeld. “We vertrouwen 
VieCuri er volledig in dat zij er 
alles aan doen om zorgvuldig met 
patiëntgegevens om te gaan,” 
aldus zorginkoper Marloes van 
Hees. Volgens haar kan een 
online patiëntenportaal als 

MijnVieCuri zeker leiden tot 
betere zorg voor de patiënt. 
Collega Nils van Herpen, die als 
Innovatiemanager Zorg bij VGZ 
werkt, vult aan: “Zelf kunnen 
wij als zorgverzekeraar niet in 
MijnVieCuri meekijken. 
Wij vinden het belangrijk dat onze 
verzekerden inzicht hebben in 
hun eigen zorgproces en alle 
informatie voor hen beschikbaar 

is: dat houdt de zorg transparant. 
Ook lopen mensen zo soepeler 
door het zorgproces omdat zij 
altijd bij actuele informatie 
kunnen. Dat is ook in ons belang 
want dit sluit aan bij onze visie 
op zinnige zorg, maar is in de 
eerste plaats ook voor de patiënt 
zelf grote winst!”

De afdeling schoonmaak 
ondergaat momenteel een 
transformatie: er wordt een 
aantal zaken letterlijk en figuurlijk 
opgefrist. Manager Schoonmaak, 
Ivo Croes, licht toe: “We zijn druk 
bezig met het verhogen van de 
kwaliteit. Dat doen we onder 
meer door kwaliteitscontroles, 
maar ook door meer aandacht 
voor vakopleidingen van onze 
medewerkers. Binnen het traject 
speelt uitstraling een belangrijke 
rol. Daarom worden ongeveer 

de helft van de schoonmaak-
karren vervangen door moderne 
trolleys.”

Waardering
In totaal rijden er straks zo’n 
twintig splinternieuwe schoon-
maaktrolleys in VieCuri. “Met deze 
trolleys mogen we laten zien dat 
we er zijn, en dat we een grote 
bijdrage leveren aan de hygiëne 
in VieCuri. De trolleys dragen 
bij aan een positiever beeld van 
het werk van onze schoonmaak-

medewerkers. Sommige mensen 
werken al dertig jaar voor ons. 
De schoonmaak wordt vaak 
misschien wat ondergewaardeerd, 
maar samen met de zorg en 
andere ondersteunende diensten, 
werken we hard aan de hygiëne 
in het ziekenhuis.”

Bestickering
In tegenstelling tot de open, 
kleine schoonmaakkarretjes, zijn 
de nieuwe trolleys gesloten en 
moderner. “Het is netter, veiliger 
en deze trolleys hebben meer 
uitstraling. En het mooie is dat 
de trolleys bestickerd kunnen 
worden. We hebben gekozen voor 
bestickering van MijnVieCuri, 
om dit patiëntenportaal door het 
hele ziekenhuis op een mooie 
manier te promoten!”

n	 In VieCuri werken – verspreid over de twee locaties – maar liefst 
 125 schoonmaakmedewerkers. Zij zorgen er iedere dag voor 
dat de hygiëne in het ziekenhuis optimaal is: een belangrijke taak! 
Onlangs werd een deel van de schoonmaakkarren vervangen door 
moderne trolleys, waar ook nog eens mooie promotie van MijnVieCuri 
op staat.

Nieuwe schoonmaaktrolleys:

‘Professionele uitstraling én promotie voor MijnVieCuri’

Schoonmaakmedewerkers met de nieuwe schoonmaaktrolleys

voor 
iedereen 
anders



Huis-aan-huis editie - december 2018 7

“Sinds mijn man een paar 
maanden geleden een hartinfarct 
heeft gehad, maken we heel veel 
gebruik van MijnVieCuri. We doen 
het vooral voor het nakijken van 
de afspraken, dat zijn er zoveel! 
Ik zag toevallig vandaag dat ik in 
het online portaal ook alle brieven 
kan lezen die de specialist naar 
de huisarts stuurt. Dat vind ik 
fijn: het gaat toch om onze 
gezondheid, het zijn onze 
gegevens. Het is daarom heel 
belangrijk dat wij toegang hebben 
tot die informatie. De brieven 
zijn wel wat lastig te begrijpen 
voor ons, het gaat over stofjes en 
cijfers. Maar tegelijkertijd is die 
informatie eigenlijk in de eerste 
plaats ook niet voor ons bedoeld.” 
Katja Muijres vindt het heel 
belangrijk dat zij zelf de uitslagen 
van onderzoeken kan nalezen 
via MijnVieCuri. “Meestal hoor je 
van een specialist: het is goed of 
het is niet goed. Je krijgt nooit een 

briefje met uitslagen mee. Nu 
we dit kunnen opzoeken in het 
portaal, doen we dat regelmatig, 
dat is heel interessant.”

Gewend aan smartphone
Het echtpaar Muijres is beide veel 
onderweg en helemaal gewend 
aan het gebruik van de smart-
phone. “We zijn zelf heel digitaal 
en vinden het daarom handig dat
de communicatie in de zorg ook 
wat meer via de digitale weg gaat.
Nu krijgen wij iedere keer via de 
post een oproep voor een afspraak. 
Dat kost het ziekenhuis toch 
zoveel papier; het kan zoveel 
makkelijker via een mailtje en een 
berichtje in MijnVieCuri! Ik raad 
het ziekenhuis daarom aan: 
bespreek het met de patiënt of 
hij/zij de afspraken wel op papier 
wil ontvangen, voor ons hoeft dat 
bijvoorbeeld helemaal niet.”

Een app?
Katja Muijres hoopt dat er in de 
toekomst een MijnVieCuri app 
wordt ontwikkeld. “Je kunt het 
online patiëntenportaal nu wel 
via de smartphone openen, maar 
het is nog niet echt geschikt voor 
gebruik op de smartphone. Ik heb 
begrepen dat dit in de toekomst 
wel wordt aangepast, maar nóg 
liever zie ik een app in plaats van 
een mobiele versie. Misschien is
dat nog een tip voor het ziekenhuis!”

n	 De 49-jarige Ron Muijres
 uit Grubbenvorst kreeg 
twee maanden geleden een hart-
infarct. Zijn vrouw Katja logt nu 
regelmatig samen met hem in bij 
MijnVieCuri om afspraken te 
regelen en uitslagen terug te 
zien. Zij vindt het heel fijn dat 
al deze gegevens nu digitaal zijn 
na te gaan.

Door de informatie in MijnVieCuri 
kunnen patiënten zich veel 
beter op een consult met de 
arts voorbereiden. “Met gerichte 
vragen haal je veel meer uit een 
gesprek. En eenmaal thuis is het 
fijn om die informatie nog eens 

na te lezen en te delen met 
anderen.” 

Aan het woord is Mat Korsten, 
die samen met Huug Lennaerts 
namens de 7-koppige Cliënten-
raad zijn ervaringen deelt over 

MijnVieCuri. Beide heren kijken 
regelmatig in het systeem, zowel 
als patiënt als in de hoedanigheid 
van lid van de Cliëntenraad. 

Zelfredzaamheid
Volgens Huug Lennaerts neemt 
de patiënten-emancipatie in zijn 
algemeen toe. “Dit is een trend. 
Door mee te kijken in het digitale 
portaal neemt het gevoel af dat 
je volledig afhankelijk bent van 
de zorgprofessionals. De zelf-
redzaamheid van de zorgdragers 
groeit. Dat is ook van belang voor 
artsen en verpleegkundigen: als 

een patiënt goed is geïnformeerd, 
ontstaat er echt een dialoog. 
Dit is zeker van toepassing voor 
mensen met chronische en/of 
meervoudige ziektes.” Tegelijk 
moet ook de professional een stap 
maken om vertrouwd te raken 
met MijnVieCuri, stelt hij. “Zo 
geldt voor mij persoonlijk dat de 
ene specialist wél de brief aan de 
huisarts in het portaal zet en een
andere specialist doet dat nog niet.” 

Ontkiemend plantje
Volgens de heren is MijnVieCuri 
net als een ontkiemend plantje: 

het moet genoeg water en licht 
krijgen om te groeien. “Wat nog 
beter kan? Soms mag de informatie 
wat meer actueel zijn”, aldus 
Lennaerts. “Een andere suggestie 
van onze kant: creëer een locatie 
in het ziekenhuis waar mensen 
informatie over de toegankelijkheid 
en mogelijkheden van het 
patiëntenportaal kunnen 
ontvangen door MijnVieCuri-
ambassadeurs. Hoe eerder 
mensen – zowel patiënten als 
verpleegkundigen en specialisten 
– de voordelen zien, hoe steviger 
MijnVieCuri zal staan.”

De Cliëntenraad:

‘MijnVieCuri bevordert de emancipatie van de patiënt’
n	 In een vroeg stadium werd de Cliëntenraad betrokken om mee 
 te denken over de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid 
en leesbaarheid van MijnVieCuri. De raad ziet voor de toekomst nog 
veel mogelijkheden om het digitale portaal verder te ontwikkelen, 
stellen de cliëntenraadsleden Mat Korsten en Huug Lennaerts. Ook 
over de toepassingen en functionaliteiten zijn ideeën geopperd en 
uitgewisseld. 

Echtpaar checkt regelmatig uitslagen via MijnVieCuri:

‘Het gaat toch om onze gezondheid!’

Mat Korsten (links) en Huug Lennaerts van de Cliëntenraad

Katja en Ron Muijres 
uit Grubbenvorst
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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 Gé met zijn collega’s met 
dit project startte, was er van een 
digitaal patiëntenportaal concreet 
nog geen sprake. “Onze opdracht 
was vooral de patiënttevredenheid 
te verbeteren en – heel eerlijk – 
ook te kijken waar we konden 
bezuinigen.” Geen gemakkelijke 
opgave, erkent Gé, want die twee 
factoren bevinden zich altijd in 
een spanningsveld. Bovendien 
is de publieke opinie rond 
digitalisering in de zorg gekleurd 
(lees: privacy, niets voor oudere 
mensen, ingewikkeld, afstandelijk). 
Maar in gesprekken met patiënten 
merkte Gé dat de kwaliteit van 
zorg niet altijd afhankelijk is van 
persoonlijk contact. “Sterker nog, 
sommige mensen vinden het 
juist fijn dat ze informatie over 
een onderzoek nog eens in alle 
rust met familieleden kunnen 
doornemen. Die wetenschap 
opende de deur voor een portaal 
als MijnVieCuri.”

Grote kansen in kleine dingen
MijnVieCuri is uitgerust met een 
breed scala aan functionaliteiten 
die afdelingen naar eigen 
inzicht kunnen inzetten. De 
eerste ervaringen zijn nog erg 
prematuur, toch is Gé hoopvol. 
“Bij cardiologie gebruiken we 
MijnVieCuri nu als voorbereiding 
op een hartrevalidatietraject. 
Zowel patiënten als medewerkers 
zijn enthousiast. Maar ik zie 
vooral heel veel kansen voor de 
kliniek in de nabije toekomst. Dat 
zit vaak in heel kleine dingen. 
Wat gebeurt er als we een patiënt 
die hier is opgenomen een iPad 
geven, zodat hij via MijnVieCuri 
alvast vragen kan stellen aan de 
arts of het verplegend personeel?” 
Gé doelt dan niet op vragen zoals 
‘Wanneer krijg ik iets te eten?’, 
maar vooral op zorggerelateerde 
vragen. “Een patiënt wordt tijdens 
een visite vaak overrompeld 
door alle informatie en vergeet 
daardoor vaak de belangrijkste 
vragen te stellen. Dat kun je zo 
ondervangen. En een arts kan in 
voorbereiding op een visite alvast 
nadenken over de vragen die bij 
de patiënt leven.” 

Zo’n zelfde hulpmiddel zou Gé 
graag gebruiken om de kwaliteits-
beleving te meten, gewoon via 
een paar korte vragen, bijvoorbeeld 
direct na een opname: Hoe heeft 
u het gesprek met de arts ervaren? 

“Nu doen we elk jaar wel een 
groot patiënttevredenheids-
onderzoek, maar de verbeter-
cyclus die hieraan is gekoppeld, 
duurt lang en de resultaten 
hebben betrekking op een 
afdeling, niet op een individuele 
interactie. Juist die directe feed-
back helpt ons om ook direct te 
schakelen. Vond een patiënt dat 
gesprek om wat voor reden dan 
ook niet prettig? Dan kun je er de 
dag erna meteen werk van maken. 
Zo simpel kan het zijn.”

Gelijkwaardig gesprek
Gé hoopt dat met de komst 
van MijnVieCuri patiënten 
uiteindelijk meer grip, ofwel 
regie krijgen op hun eigen zorg. 
“Nu zie je dat de afstand tussen 
patiënt en behandelaar nog 
relatief groot is: de behandelaar 
heeft alle informatie en de 
wijsheid in pacht, de patiënt 
volgt zijn advies op. Met de 
opkomst van internet is die 
afstand natuurlijk al wat kleiner 
geworden, maar wat gebeurt er 
als de patiënt ook op elk gewenst 
moment de brieven over zijn 
bloeduitslagen kan inzien, 
röntgenfoto’s kan bekijken en 
inzage heeft in zijn medicatie-
overzicht? Volgens mij krijg je 
dan een veel gelijkwaardiger 
gesprek.” 

n	 De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) is een van de voorlopers binnen VieCuri Medisch 
 Centrum voor wat betreft het gebruik van MijnVieCuri. Dankzij het portaal hoeven patiënten in 
voorbereiding op een endoscopie niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen voor een intake. Ook 
kunnen ze zich goed voorbereiden op het onderzoek door thuis – op de computer of tablet - alvast een 
filmpje te bekijken waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe zo’n endoscopie in z’n werk gaat. Volgens 
planningsfunctionaris Gloria Altena zijn veel patiënten enthousiast over de mogelijkheden.

n	 Gé de Bruijn, manager Cardiologie, is van meet af aan betrokken  
 bij MijnVieCuri, weliswaar indirect via het project Patientjourney 
Kliniek. Hij heeft een uitgesproken mening over digitalisering in de zorg: 
“Vaak wordt het als doel op zich ingezet. Gewoon, omdat het bij de tijd 
hoort. Dat is wat ons betreft de verkeerde aanleiding. Digitalisering 
moet vooral helpen om de patiënttevredenheid te verbeteren en zorg-
processen makkelijker te maken.” En met MijnVieCuri lijkt dat al aardig 
te lukken. 

Intake voor een endoscopie, 
gewoon thuis op de bank

Patiënt krijgt regie over 
zorg letterlijk in eigen hand 

Eerste ervaringen met patiëntenportaal MijnVieCuri

Snel even nakijken wanneer u een afspraak heeft, een herhaalrecept opvragen, bloeduitslagen of medicijninstructies er nog eens 

even rustig op nalezen of u optimaal voorbereiden op een onderzoek door de folder te lezen of een filmpje te kijken. Het is zomaar 

een greep uit de vele mogelijkheden die het digitale patiëntenportaal MijnVieCuri biedt. Met MijnVieCuri krijgt u overal op een 

veilige manier toegang tot uw medisch dossier. Zo bent u beter voorbereid op uw bezoek aan het ziekenhuis en krijgt u steeds meer 

regie over uw zorgproces en gezondheid. Twee medewerkers van VieCuri – planningsfunctionaris Gloria Altena en manager Gé de 

Bruijn – vertellen meer over de mogelijkheden én delen hun eerste ervaringen. 

“Patiëntenportaal MijnVieCuri kan het persoonlijk contact nooit 
vervangen, maar het is wel een waardevolle aanvulling.”

MijnVieCuri zorgt er uiteindelijk voor 
dat de patiënt en de professional meer 
gelijkwaardig aan elkaar zijn

Manager Cardiologie Gé de Bruijn

gemakkelijk 
veilig
handig
thuis

Stap voor stap hulp en uitleg om veilig 
in te loggen op uw patiëntenportaal

Mijn
VieCuri
De regie op uw zorg steeds meer in eigen hand

Het instructieboekje van MijnVieCuri is bij 
iedere poli verkrijgbaar

Planningsfunctionaris Gloria Altena

“Voorheen moest een patiënt 
altijd naar het ziekenhuis komen 
voor een intake, maar we kunnen nu 
de vragenlijst en een voorlichtings-
video in MijnVieCuri klaarzetten”, 
legt Gloria uit. Dat is overigens 
geen verplichting hoor. De patiënt 
kan nog altijd zelf kiezen of hij hier 
gebruik van maakt. Maar veel 
mensen vinden het een uitkomst 
dat ze niet meer voor een intake 
van een half uurtje naar het 
ziekenhuis hoeven te komen. 
In plaats daarvan vullen ze de 
vragenlijst thuis in, op een rustig 
moment aan de eigen keukentafel 
of ’s avonds op de bank. En door 
het bekijken van de voorlichtings-
video, krijgen patiënten een heel 
realistisch beeld van de aard 
van het onderzoek. Bovendien 
kunnen we door het gebruik van 
MijnVieCuri de wachttijd voor 
een endoscopie verkorten. Op dit 
moment moet een patiënt één 
tot twee weken wachten op een 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek 
wordt ook de datum voor de 
endoscopie vastgelegd. Maar 
wanneer de patiënt kiest voor een 
intake via MijnVieCuri, dan kunnen 

we de eerstvolgende werkdag na 
ontvangst van de ingevulde vragen-
lijst al een datum prikken. In de 
praktijk betekent dit een tijdwinst 
van één tot twee weken.” 

Minder verstoringen, meer 
oprechte aandacht
Toch is het niet alleen de patiënt 
die voordeel heeft bij het digitale 
patiëntenportaal. Gloria ziet 
ook voor medewerkers op de 
afdeling veel kansen, vooral om 
de werkdruk te reguleren. “Als we 
meer gebruik gaan maken van de 
mogelijkheden van MijnVieCuri, 
leidt dit onherroepelijk tot meer 
rust op de afdeling. Als een 
patiënt belt of aan de balie staat, 
wil je hem direct helpen. Hij 
verdient alle aandacht, maar 
tijdens ‘spitsuur’ op de afdeling 
is het soms hectisch. Dan bellen 
patiënten ook voor herhaal-
recepten of voor onderzoeks-
uitslagen. 

In de toekomst kunnen we met 
behulp van MijnVieCuri het 
secretariaat ontlasten. Immers, 
daarmee kunnen patiënten 

zelf een afspraak inplannen en 
inzien of onderzoeksuitslagen 
bekijken. Natuurlijk vloeien hier 
nog steeds handelingen uit voort 
– je kunt niet alles automatiseren 
– maar dergelijke werkzaamheden 
kun je wel inplannen op momenten 
dat het minder druk is. Zo haal je 
bijvoorbeeld bij het secretariaat 
wat druk van de ketel en ervaren 
patiënten meer oprechte 
aandacht.”

Koudwatervrees 
Gloria benadrukt wel dat het 
succes van MijnVieCuri staat of 
valt met het enthousiasme van 
medewerkers. “Hoewel mensen 
het anno 2018 heel normaal 
vinden om via de digitale snelweg 
hun bankzaken te regelen of een 
vakantie te boeken, proef je in 
onze sector nog wel koudwater-
vrees. Bovendien ervaren mensen 
het inloggen met een DigiD als 
drempel. Je moet het gebruik dus 
promoten door mensen op de 
mogelijkheden en vooral de 
voordelen te wijzen. Dat kan 
alleen als je zelf ook overtuigd 
bent van de toegevoegde waarde. 
Daarnaast hebben we nu een 
handige informatiefolder waarin 
meer informatie staat over de 
toegevoegde waarde en over het 
inloggen met DigiD. 

Natuurlijk kan zo’n portaal 
nooit het persoonlijke contact 
vervangen; dat moet je volgens 
mij ook niet willen. Maar mensen 
die eenmaal in MijnVieCuri 
hebben rondgeneusd, ervaren 
die digitale aanvulling wel als 
heel prettig. Dat is waar we het 
uiteindelijk voor doen.”
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Huis-aan-huis editie - december 2018 11

Een greep uit het jaaroverzicht van 2018 
Er zijn in het Geboortecentrum 
Noord-Limburg in 2018 
(tot december) 1.331 baby’s
geboren waarvan 667 jongens 
en 664 meisjes.  

Het Vaatkeurmerk en 
Spataderkeurmerk 
ontvangen voor 
goede vaat- en spat-
aderzorg.  

In de zomer van 2018 zijn er 2.000 zadelhoesjes van MijnVieCuri 
uitgedeeld.  

Er zijn 70 zuilen verspreid door het ziekenhuis waarin instructie-
boekjes voor MijnVieCuri te vinden zijn.  

juli 2018: Roze lintje 
ontvangen voor 
patiëntgerichte 
borstkankerzorg 
door Borstkanker-
vereniging Nederland. 

VieCuri heeft voor het derde jaar op rij het Drempelvrij keurmerk 
ontvangen voor een toegankelijke website.  

Status van VieCuri als 
topklinisch ziekenhuis 
voor vijf jaar verlengd.  

VieAmi, Vrienden stichting van VieCuri 
heeft in 2018 kinderfi etsjes met infuus-
standaard voor de Kinderafdeling en 
een Braintrainer voor afdeling 
Neurologie geschonken aan VieCuri.  

Het gebruik van patiënten-
portaal MijnVieCuri is 
gegroeidvan 6% naar 18%
van de mensen in het 
verzorgingsgebied van 
VieCuri.  

Er zijn meer dan 
10.000 instructieboekjes 
voor MijnVieCuri 
uitgedeeld.  

gemakkelijk 
veilig
handig
thuis

Stap voor stap hulp en uitleg om veilig 
in te loggen op uw patiëntenportaal

Mijn
VieCuri
De regie op uw zorg steeds meer in eigen hand

Er zijn in het Geboortecentrum 



Vanwege het extreem warme weer zijn er in augustus 
2.600 bolletjes ijs uitgedeeld.  

VieCuri staat op 6e plaats 
in de AD Top 100 
“Beste Ziekenhuizen 
van Nederland” in 
categorie Topklinische 
Ziekenhuizen.

Er zijn dit jaar ruim 
150 calls bij de helpdesk 
van MijnVieCuri 
binnengekomen. 

Intensive Care bestaat 50 jaar.

Ga naar publicatie.viecuri.nl voor de resultaten 
en programma’s die in 2017 prominent waren 
en in 2018 grotendeels doorlopen
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Ga voor meer informatie en solliciteren naar onze website: 

www.werkenbijviecuri.nl

VieCuri zoekt 
nieuwe 
collega’s!

Kom jij ook
ons team
versterken?

➔ Dynamiek

➔ Toegevoegde waarde bieden

➔ Werken in een Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ)

➔  Goede loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden: 
 van leren tot promoveren!
➔ Werken voor één van de grootste werkgevers in Noord-Limburg

➔ Goede arbeidsvoorwaarden en fijne collega’s

➔  Vele carrièremogelijkheden zowel binnen de zorg als ICT, 
techniek, facilitair, finance, P&O, management, inkoop of 
marketing.

Werken voor 

VieCuri 
Medisch Centrum
betekent:


