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Een spelletje doen en 
wandelen met kwetsbare 
ouderen

Bewegen is goed, goede 
beweging is beter!

Medisch team weer paraat 
en wetenschappelijk 
onderzoek tijdens Venloop

Met een e-bike meer risico 
op een ongeluk?
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Ouders en kind in 
beweging om een gezonde 
weg in te slaan

Truus Poels:

“Een dankbaar 
gezicht en een 
lach zijn heel 
veel waard.”

(lees verder op pagina 3)

In gesprek met Truus Poels (73) 
en Wil Derckx (70) wordt al snel 
duidelijk dat het rijden op de 
parkeertaxi veel meer is dan alleen
patiënten vervoeren van het 
parkeerterrein naar de hoofd-
ingang en weer terug. “Het draait 
vooral om het contact met 
mensen. Ondanks dat je soms 

maar een paar minuten met 
elkaar in de taxi zit, kun je dikwijls 
toch een verschil maken. Laatst 
had ik bijvoorbeeld een vrouw 
in de taxi die de hele dag in het 
ziekenhuis was geweest. Ze 
vertelde dat ze ongelofelijke dorst 
had, waarop ik haar mijn fl esje 
water gaf. Ze was zó dankbaar. 

Sindsdien heb ik standaard water 
in de taxi liggen.”
Truus Poels uit Venray is iedere 
week drie uur in touw als ‘parkeer-
taxi-vrijwilliger’. En dat al bijna 
vijf jaar lang. “Ik ben altijd heel 
actief geweest en heb onder meer 
in de psychiatrie gewerkt, als chef 
op de afdeling van een bouw-
bedrijf en als secretaresse ten tijde 
van de bouw van het ziekenhuis 
in Venlo. Toen ik met pensioen 
ging, wilde ik me blíjven inzetten 
voor de samenleving. Daarom 
meldde ik me bij VieCuri aan als 
vrijwilliger. Na een tijdje kwam 
de vraag of ik op de parkeertaxi

wilde gaan rijden. Ik zei meteen 
‘ja’. Daar heb ik nog geen dag 
spijt van gehad.”
Haar collega Wil Derckx meldde 
zich op eigen initiatief aan als 
vrijwilliger voor de parkeertaxi. 
Heel spontaan. “Ik was een keer 
in het ziekenhuis en zag die taxi’s 
rijden. Dat leek me zo leuk om 
te doen, dat ik aan de balie heb 
gevraagd of ze nog mensen nodig 
hadden. Van het een kwam het 
ander. Nu rijd ik één middag in 
de week op de parkeertaxi. En dat 
alweer drie jaar lang. 

Vrijwilligers parkeertaxi over hun drijfveren en ervaringen

‘Door een luisterend oor te bieden, gaan mensen met 
een beter gevoel naar huis’

 Lees verder op pagina 3

n Of het nu vriest dat het kraakt, regent dat het giet of de mussen
 van het dak vallen: de vrijwilligers van de parkeertaxi staan 
dag in dag uit voor u klaar. Ze brengen u van uw auto naar de hoofd-
ingang en vice versa. Truus Poels en Wil Derckx behoren tot de vaste 
garde van de parkeertaxi-vrijwilligers. “Je probeert een verschil te 
maken in de korte tijd die je met mensen doorbrengt.”

Truus Poels en Wil Derckx behoren tot de vaste garde van de parkeertaxi-vrijwilligers.

Dag in dag 
uit in 
beweging 
voor onze 
patiënten
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Vooral het contact met passagiers 
maakt dit vrijwilligerswerk de 
moeite waard; ik houd ervan om 
onder de mensen te zijn.”

Actief benaderen
VieCuri heeft twee parkeertaxi’s, 
die tussen 8 en 17 uur over het

terrein in Venlo rijden. Deze 
elektrische golfkarretjes worden 
beiden bestuurd door vrijwilligers, 
die diensten van drie uur draaien. 
Mensen die het ziekenhuis 
bezoeken en gebruik willen 
maken van de parkeertaxi, 
kunnen de vrijwilligers bellen

om te laten weten waar ze staan. 
“Iedere taxi heeft een eigen 
nummer”, legt Wil uit. “Mensen 
die vaker komen, geven we een 
kaartje met daarop de telefoon-
nummers.”
Truus vult aan dat de vrijwilligers 
daarnaast ook zelf actief uitkijken

naar mensen die graag naar de 
ingang of hun auto worden 
gebracht. “We rijden continu 
rond om te kijken of er mensen 
mee willen. Op de een of andere 
manier ontwikkel je een instinct 
voor welke mensen graag mee-
gaan. Die spreek ik dan aan. En 
desgewenst help ik ze ook in of 
uit hun auto. Overigens hebben 
we bij regenweer meer passagiers 
dan wanneer het zonnetje schijnt; 
logisch ook.”

Plek in de hemel
Truus en Wil hebben in de 
afgelopen jaren veel leuke, mooie 
en bijzondere dingen meegemaakt, 
in hun rol als vrijwilliger. 
“Vanochtend had ik bijvoorbeeld 
nog een vrouw van 88 jaar in de 
taxi, die haar hele levensverhaal 
aan me vertelde”, zegt Truus. 
“Daar maak je dan even tijd voor. 
Ik vind het belangrijk om een 
luisterend oor te bieden, zodat 
mensen met een beter gevoel naar 
huis gaan. Dat is vooral belangrijk 
als mensen net een slechtnieuws-
gesprek hebben gehad; vaak 
willen ze daar dan over praten. Als 
je daar de tijd voor neemt, wordt 
dat gewaardeerd. Mensen die 
vaker gebruikmaken van de 
parkeertaxi nemen soms chocola 
of taart voor ons mee. Maar daar 
doen we het niet voor; een dank-
baar gezicht of een lach zijn veel 

meer waard. In de korte tijd die je 
met iemand doorbrengt, probeer 
je een stukje toegevoegde waarde 
te bieden.”
Wil geeft aan dat je als vrijwilliger
ook een band opbouwt met 
sommige passagiers. “Vooral als 
ze vaker terugkomen. Ik vervoer 
bijvoorbeeld iedere donderdag 
een pastoor. Die heeft me nu een 
plek in de hemel beloofd. Dat is 
toch super? En onlangs had ik een 
oud vrouwtje in de parkeertaxi,
die mij tien eurocent fooi gaf. Ik 
zei: ik doe dat wel in het offerblok 
in de kapel. Maar dat was niet de 
bedoeling, ik moest er een pilsje 
van kopen. En als ik dat niet deed, 
moest ik het geld teruggeven. Dat 
zijn de leuke dingen!”

Voldaan gevoel
Truus en Wil zouden hun baantje 
als parkeertaxi-vrijwilliger niet 
meer kunnen en willen missen. 
“Ik kijk er iedere week naar uit”, 
zegt Wil. “En door de waardering 
die je van mensen krijgt, ga ik 
altijd met een voldaan gevoel 
naar huis.”
Truus wil tot slot nog kwijt dat 
ze zich ook door VieCuri 
gewaardeerd voelt. “Er wordt 
bijvoorbeeld ieder jaar een 
speciale dag georganiseerd voor 
alle vrijwilligers en is er een kerst-
viering. Ze laten merken dat ze 
blij met ons zijn; dat doet goed!”

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

Na een succesvolle pilot worden de gastdames op steeds meer 
afdelingen ingezet om met ouderen een spelletje te doen, een 
wandeling te maken of samen muziek te luisteren. Om een optimale 
begeleiding te kunnen garanderen, volgen de vrijwilligers een 
speciale training over hoe ze het beste kunnen omgaan met kwetsbare
en soms dementerende ouderen. 
Al in 2016 begon de afdeling orthopedie met een proef om geschoolde
vrijwilligers in te zetten. De proef bleek een succes en het project 
werd verder uitgerold. Inmiddels ondersteunen zo’n vijftien tot 
twintig vrijwilligers de kwetsbare ouderen op diverse afdelingen: 
van onder meer orthopedie en interne geneeskunde tot neurologie,
het transferium, cardiologie, chirurgie, de longafdeling en de MDL-
afdeling. 

Gerichte informatie
Marleen Olofsen uit Steyl is één van de geschoolde vrijwilligers; zij 
werkt sinds enkele jaren als gastdame bij VieCuri. “Ik heb altijd in 
de thuiszorg met ouderen gewerkt. Hierdoor weet ik dat een 
ziekenhuisopname spannend is voor deze mensen. Daarom besloot 
ik me aan te melden als vrijwilliger voor deze doelgroep. Voordat 
ik kon starten, moest ik eerst een speciale training volgen.” 
Verpleegkundig consulent geriatrie Annet Severijns: “Vrijwilligers 
die graag willen werken met kwetsbare ouderen, krijgen vooraf een 
training die door verpleegkundigen van geriatrie wordt gegeven. 
Ze leren onder andere meer over een delier en dementie, wat 
kwetsbaarheid is en waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn voor 
kwetsbare ouderen als zij in het ziekenhuis worden opgenomen.” 
Na de trainingen volgt er ieder half jaar een bijscholing, waarbij 
soms ook andere specialisten aanwezig zijn zoals een diëtist of fysio-
therapeut. Severijns: “De afgelopen training werd verzorgd door 
mensen van de stichting miMakkus. Volgens de methode miMakkus 
leren de vrijwilligers in contact te komen met de ander; rust kan je 
ver brengen hierbij. Deze training is als erg leerzaam ervaren door 
de vrijwilligers!”

Speciaal opgeleide vrijwilligers nemen kwetsbare ouderen bij de hand

 Vervolg van pagina 1

Of het nu vriest dat het kraakt, regent dat het giet of de mussen van het dak vallen: de vrijwilligers van de parkeertaxi staan dag in dag uit voor u klaar.

Vrijwilliger Marleen Olofsen (rechts) met mevrouw Hovens.

n	 Kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis worden 
 opgenomen, worden in VieCuri ondersteund door gastdames.
Deze speciaal getrainde vrijwilligers bezoeken de patiënten en 
ondernemen activiteiten met hen. 

Meelopen 
VieCuri wil op steeds meer afdelingen vrijwilligers inzetten en kan altijd enthousiaste mensen 
gebruiken. Interesse? U kunt een dag met een vrijwilliger meelopen, om te kijken of dit iets voor u is. 
Aanmelden kan via Henriëtte Vos, teamleider vrijwilligers, vrijwilligers@viecuri.nl.
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De eerstelijns praktijk voor 
(sport)fysiotherapie en manuele 
therapie binnen VieCuri wordt 
Vitaal in Beweging genoemd. 
“In basis verschilt deze praktijk

niet veel van een reguliere fysio-
praktijk in de regio,” vertelt 
Alex Sanders, manager van de 
afdeling Sportgeneeskunde. 
Toch kunnen er soms voordelen

voor de patiënt zijn om binnen 
de muren van VieCuri gebruik 
te maken van deze vorm van 
eerstelijns zorg. “Natuurlijk zijn 
onze behandel- en oefenruimtes 
goed uitgerust, maar wat vooral 
belangrijk is: de lijnen met onze 
specialisten zijn kort. Als een 
fysiotherapeut een onderliggend 
probleem vermoedt, vindt er 
snel laagdrempelig overleg plaats 
met een specialist.”

Onder begeleiding sporten
VieCuri biedt fitness onder 
professionele begeleiding aan. 
“Ook zonder medische reden 
kunnen mensen bij ons aan 
de slag om te werken aan hun 
conditie en gezondheid,” vertelt 
Sanders. “De mensen die 
gebruikmaken van de diensten 
van Vitaal in Beweging, hebben 
echter vaak klachten van het 
bewegingsapparaat, bijvoorbeeld 
de schouder. Daarnaast zien we 
hier ook veel sporters die een 
blessure hebben opgelopen. En 
er komen veel mensen onder 
begeleiding sporten omdat ze 
moeten herstellen van een knie- 
of heup-operatie. Een andere 
groep die veel gebruik maakt van 
onze fitnessruimte, zijn de hart-
revalidatie-patiënten. Zij vinden 
het fijn om na die revalidatie nog 
een tijd in de veilige omgeving 
van het ziekenhuis te sporten, 
voordat ze overstappen naar een 
reguliere sportschool.” Er is ook 
een zwembad binnen de muren 
van VieCuri aanwezig, dat primair 
verhuurd wordt aan revalidatie-
kliniek Adelante. Sanders: “Op het 
moment dat het nodig is, mogen 
de cliënten van Vitaal in Beweging 
hier ook gebruik van maken. 
Bijvoorbeeld als iemand wordt 
aangeraden om onbelast te 
bewegen in verband met een 
fractuur.”

Meer uit bed
De sportinstructeurs van 
Vitaal in Beweging zijn ook 
betrokken bij een programma 
in VieCuri om patiënten in het 
ziekenhuis letterlijk en figuurlijk 
meer in beweging te zetten. 
“Een opname betekent niet 
dat iemand per definitie de 
hele dag in bed moet liggen, 
terwijl dat vaak wordt gedacht. 
Een wandeling naar de koffie-
automaat, even een praatje
maken bij de lift: beweging 
kan vaak bijdragen aan een 
sneller herstel.”

Fitte medewerkers
De VieCuri-medewerkers 
kunnen in daltijden ook 
gebruikmaken van de fitness-
ruimte en oefenzalen. “We 
willen iedereen in beweging 
krijgen; niet alleen patiënten, 
maar ook onze eigen mensen. 
Als een verpleegkundige met 
een pijnlijke rug aan het bed 
staat, komt dat de zorg immers 
ook niet ten goede. Fitte en 
gezonde mensen zijn voor ons 
de basis: voor iedereen, ook 
medisch personeel, geldt dat 
een goede gezondheid hand 
in hand gaat met voldoende 
beweging. Bij Vitaal in 
Beweging willen we graag 
uitstralen: bewegen is goed, 
goede beweging is beter!”

Bij een normaal gewicht ligt de 
Body Mass Index oftewel BMI 
tussen de 20 en 25. Uit onderzoek 
blijkt dat de kans op een spontane 
zwangerschap afneemt bij een 
BMI hoger dan 29. Gynaecoloog 
Petra Bourdrez: “Als een vrouw 
een regelmatige cyclus heeft, 
neemt bij elke punt stijging van 
de BMI de kans op zwangerschap 
af met vier procent. Dat betekent 
dat bij een BMI van 39 de kans op 
zwangerschap maar liefst veertig 
procent kleiner is dan bij een BMI 
van 29. Ook neemt de kans op 
een onregelmatige cyclus en een 
spontane abortus toe als de vrouw 
obesitas heeft. Om deze vrouwen 
te ondersteunen, besloten we 
binnen VieCuri het programma 
‘Vitaal zwanger worden’ op te 
zetten. Bij een BMI hoger dan 30 
is het advies om in zes maanden 
tijd ten minste tien procent af te 
vallen.”

Gezonde leefwijze
Doelstelling van het programma 
– dat in twee jaar tijd door zeker 

vijftig vrouwen is gevolgd – is 
minimaal tien procent gewichts-
afname te bereiken én een BMI 
lager dan 35. Diëtist Manon 
Beurskens benadrukt dat het 
niet de bedoeling is om zo snel 
mogelijk af te vallen. “We streven 
naar een gezonde leefwijze die 
goed vol te houden is. Als je rustig 
afvalt, wen je aan nieuwe eet- 
en beweegpatronen en blijft het 
gewicht er ook af.” De diëtist 
benadrukt dat niet alleen de 
dames wat kunnen doen: “Het 
zou enorm helpen als de mannen 
samen met hun partner aan een 
gezonder leefpatroon werken. 
Je kunt elkaar daarin onder-
steunen. En daarbij: de vrucht-
baarheid van de man kan ook 
negatief beïnvloed worden door 
overgewicht.”

‘Knop moet om’
Uiteraard worden de deelnemers 
ook ondersteund bij het sporten. 
“Mensen kunnen ook op eigen 
houtje gaan sporten, maar onze 
meerwaarde is gespecialiseerde 

kennis én een coachende rol”,
aldus sportinstructeur Dave
Ewalts. Ook zijn er korte lijntjes 
met de diëtist en gynaecoloog. 
“Samen staan we klaar om de 
echtparen te begeleiden. Ik 

weet uit ervaring dat er geen 
concrete tijd aan het afvallen te 
koppelen is. Elk lichaam reageert 
en werkt anders. Ik kan wel 
zeggen dat een halve kilo per 
week haalbaar moet zijn, maar 

de knop moet echt ‘om’ gaan. 
Daarom is die coachende rol 
zo belangrijk; we ondersteunen 
mensen ook mentaal om het 
gezonde leefpatroon vol te 
houden.”

n	 Wie (sport)fysiotherapie of manuele therapie nodig heeft, 
 bijvoorbeeld na een blessure of operatie, kan natuurlijk naar 
zijn of haar vertrouwde praktijk in de regio gaan. Wist u dat u ook 
binnen de muren van VieCuri terecht kunt voor deze eerstelijns 
zorg? 

n	 Wist je dat een gezond gewicht een positief effect heeft op de 
 vruchtbaarheid? Dat feit is het uitgangspunt van het 
programma ‘Vitaal zwanger worden’ binnen VieCuri. Vrouwen met 
overgewicht die zwanger willen worden, kunnen binnen het 
programma in samenwerking met een diëtist, gynaecoloog en sport-
instructeur op een gezonde manier werken aan hun gewicht. 

Vitaal in Beweging:

Bewegen is goed, goede beweging is beter!

Programma Vitaal zwanger worden:

‘Een gezond leefpatroon vergroot de kans op zwangerschap’

Esther, 30 jaar:

‘Al negen kilo afgevallen!’
“Via de gynaecoloog hoorde ik over het programma ‘Vitaal zwanger worden’. Ik besloot mee te doen en 
begon vorig jaar augustus: sindsdien sport ik twee keer per week. Niet in het ziekenhuis, maar in de 
plaatselijke sportschool. Daar sport mijn man ook, ik vind het gezelliger om dat samen te doen. Door de 
gesprekken met de diëtiste van VieCuri let ik nu ook bewuster op wat ik eet. Ik volg geen speciaal dieet, 
maar eet vooral gezonder.
Het lijkt zeker effect te hebben; mijn cyclus is de laatste maanden regelmatiger geworden en ik ben al 
negen kilo afgevallen! Ik krijg steeds vaker complimenten van mensen die zien dat ik ben afgevallen.
Ik hoop dat het programma ‘Vitaal zwanger worden’ meer bekendheid krijgt. Ik wist bijvoorbeeld wel dat 
ik moest afvallen, maar juist de stok achter de deur die het programma biedt, werkt voor mij heel fijn.”

Alex Sanders, manager Sportgeneeskunde: “Fitte en gezonde mensen zijn voor ons de basis.”

Wist u dat?
• Bij een gezond gewicht het risico op een spontane miskraam
 13% is en bij obesitas bijna 40%?
• Vrouwen met overgewicht meer kans hebben op complicaties bij de
 zwangerschap? Denk aan zwangerschapsdiabetes en een te hoge
 bloeddruk. Hoe ernstiger het overgewicht, hoe groter de risico’s. 
 Ook is er een grotere kans op complicaties tijdens de bevalling.

Van links naar rechts: Dave Ewalts, Manon Beurskens en Petra Bourdrez.
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“Ik ben altijd al iemand geweest 
die wilde blijven leren en mezelf 
verder wil blijven ontwikkelen,” 
begint Tanja Giesen. Ze mag zich 
één van de schoolvoorbeelden 
binnen VieCuri noemen van hoe 
je binnen het ziekenhuis carrière 
kunt maken. Zo was ze één van 
de eerste twee MBO-verpleeg-
kundigen die de opleiding HBO 
verpleegkunde binnen VieCuri 
ging volgen. “Jaren is er geen 
verschil geweest tussen het werk 
van MBO- en HBO-verpleeg-
kundigen. Waarom zou je dan de 
HBO-opleiding gaan volgen? Ik 
wilde daar wél een pionier in zijn 
en besloot de HBO-opleiding
te gaan volgen. Inmiddels zijn 
we binnen het ziekenhuis bezig 
met functiedifferentiatie, zodat er 
onderscheid is gekomen tussen
het werk van de MBO- en HBO-
verpleegkundigen. Nu kunnen 
mensen op beide niveaus het 
maximale uit zichzelf halen. We 
merken door deze verandering 
dat er ook meer animo is om de 
HBO-verpleegkunde opleiding te 
gaan volgen. Inmiddels hebben al 

zeker veertig verpleegkundigen 
binnen VieCuri ook deze stap 
gezet.”

Verlengde arm arts
Na haar vervolgstudie wilde Giesen
nog een carrièremove maken. 
“Binnen een topklinisch zieken-
huis als VieCuri kun je zoveel 
kanten op. Ik kan me specialiseren
in een bepaald vakgebied, de 
wetenschappelijke kant opgaan of 
juist meer doorgroeien naar een 
managementrol. Ik besloot nóg 
een andere optie te kiezen: ik ging 
een master Physician Assistent 
volgen, omdat ik juist het directe 
patiëntencontact zo belangrijk 
vind. In deze relatief nieuwe 
functie ben ik straks de verlengde 
arm van de arts. Na deze opleiding
mag ik bepaalde taken van de arts 
overnemen, zoals een lichamelijk 
onderzoek doen. De arts blijft wel 
eindverantwoordelijke tijdens de 
hele behandeling.”
De opleiding duurt twee en een 
half jaar. “Gedurende die tijd werk 
ik met medisch specialisten en 
arts-assistenten mee. Ik leer onder 

meer zelfstandig een diagnose 
stellen. Dat vraagt van mij een 
heel andere rol en competenties 
dan ik als verpleegkundige was 
gewend. Tegelijk sta ik nog steeds 
in direct contact met de patiënt. 
Die combinatie maakt voor mij 
de opleiding zo interessant.”

Kennis in huis houden
VieCuri biedt de leergierige Giesen
de kans om zowel te werken als 
leren binnen haar huidige contract-
uren. “VieCuri doet er alles aan om
mensen te binden aan het zieken-
huis. Het is mooi dat je de kennis 
die je hier opdoet, vervolgens ook

in huis kunt houden. Ik heb een 
opleidingsplek, wat inhoudt dat ik
binnen mijn huidige contract één
schooldag per week onder werktijd
heb. Natuurlijk moet ik in mijn vrije
tijd nog het nodige studeren, maar 
het is goed te combineren. Ik zie 
het als een investering in mijzelf!”

Het is vaak helemaal niet nodig 
om tijdens een opname continu 
in het ziekenhuisbed te blijven 
liggen. Sterker nog: bij een 
gezond iemand die alleen maar 
ligt, neemt de spiermassa in drie
weken tijd met zeker vijftien 

procent af en ook de botkwaliteit
gaat achteruit. Fysiotherapeute 
Simone Steegh: “Een paar weken 
complete bedrust is voor niemand 
goed, maar voor kwetsbare 
ouderen zijn de gevolgen extra 
groot. Zij leveren dan zoveel

in, dat ze zich vaak niet meer 
zelfstandig kunnen redden. 
Daarom zetten we binnen VieCuri 
in op meer beweging onder de 
noemer ‘Bewegen in de goede 
richting’. Bij kwetsbare ouderen 
is hiermee de meeste winst te

behalen, maar we richten ons 
ook op andere patiënten en 
medewerkers. Iedereen vaart wel 
bij meer beweging.”

Tips voor een actieve dag
De initiatieven binnen het project 
‘Bewegen in de goede richting’ 
werden in eerste instantie op drie 
afdelingen – interne geneeskunde, 
orthopedie en chirurgie – getest. 
In het kader van deze pilot werden 
onder meer wandelroutekaarten 
ontwikkeld: in ieder nachtkastje 
kwam een plattegrond te liggen 
met diverse wandelrondjes over 
de afdeling. “Op de achterkant 
van de plattegrond staan tips voor 
een actieve dag. Bijvoorbeeld 
om ook eens met het bezoek een 
rondje te lopen, of tijdens het 
eten aan tafel te zitten in plaats 
van in bed te liggen,” vertelt 
Steegh.
Op het whiteboard in de kamers 
kwam verder een beweegcirkel 
te hangen. Daarop staat waar en 
hoe mensen mogen wandelen: 
met of zonder begeleiding door 
de kamer, over de afdeling of 
door de rest van het ziekenhuis. 
“Ook hiermee willen we patiënten 
stimuleren om uit bed te komen. 
Doordat de beweegcirkels zicht-
baar zijn voor iedereen, komen 
ook mantelzorgers eerder op het 
idee om een rondje te lopen met 
de patiënt.”

Enthousiaste reacties 
Ook werd een oefengroep opgezet 
om mensen actiever te maken. 
Binnen deze groep kunnen 
patiënten onder begeleiding en 
naar eigen draagkracht samen 
bewegen. Een succes, zo blijkt 
wel uit de reactie van de volgende 
deelnemer: “Extra oefentherapie 
in een groep breekt de dag en 
je voelt je daarna voldaan. Ook 
vind ik de extra oefeningen in een 
groep erg gezellig.” 
Ook de wandelroutekaarten slaan 
aan, zo blijkt uit de feedback. 

“Ik voelde me altijd te kijk staan, 
als ik in mijn pyjama over de gang 
liep”, vertelt een patiënte. “Nu ik 
weet hoe belangrijk bewegen is, 
en alle patiënten gestimuleerd 
worden om actiever te zijn, heb 
ik mijn schaamte overwonnen. Ik 
loop nu meerdere malen per dag 
over de afdeling en heb zelfs mijn 
buurvrouw gemotiveerd om met 
me mee te lopen.”

Zitfietsen
Na de pilot op de drie afdelingen 
wordt het project nu ingevoerd in
 het hele ziekenhuis. “We merken 
dat steeds meer mensen inzien 
dat de hele dag in het ziekenhuis-
bed liggen vaak helemaal niet 
hoeft én niet goed is voor de 
conditie en dus het herstel”, 
zegt Steegh. “Toch zijn we er nog 
niet: er blijven nog altijd veel 
patiënten in bed liggen.
Een cultuurverandering is nodig. 
Daarom gaat de verpleging 
mensen nu nóg actiever wijzen 
op de mogelijkheden. Daarnaast 
gaan we een beweegruimte 
inrichten op de longafdeling waar 
iedereen die in het ziekenhuis 
ligt, laagdrempelig kan trainen, 
bijvoorbeeld op een zitfiets of 
hometrainer.”

Voor de operatie
Tot slot wil VieCuri mensen ook 
bewust maken van het belang 
van beweging voorafgaand aan
een operatie. Dit kan achteruit-
gang van functies tegengaan 
en het herstel bevorderen. “Bij 
het preoperatief bureau krijgen 
mensen daarom nu meer 
informatie over het belang van 
beweging, voorafgaand en tijdens 
de opname. Zo adviseren we 
patiënten makkelijk zittende 
kleren en goede loopschoenen 
mee naar het ziekenhuis te 
nemen. Op die manier geven 
we mensen al een duwtje in de 
goede richting.”

In beweging binnen VieCuri:

‘Binnen VieCuri kun je zoveel kanten op!’

Project: Bewegen in de goede richting

In het ziekenhuis? Blijf zo actief mogelijk!

n	 De 28-jarige Tanja Giesen begon in 2010 als leerling-verpleeg-
 kundige bij VieCuri. In 2015 besloot ze de opleiding HBO 
Verpleegkunde te gaan volgen om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Inmiddels is ze bestuurslid van het Verpleegkundig Staf Bestuur 
(VSB). En sinds september 2018 is ze ook Physician Assistant in 
opleiding bij de afdeling Reumatologie. 

n	 Niet alleen pantoffels en pyjama mee naar het ziekenhuis, maar ook sportschoenen en een trainings-
 pak: meer bewegen gedurende een opname is gezond en wordt daarom gestimuleerd. Met diverse 
initiatieven door het hele ziekenhuis, brengt VieCuri patiënten letterlijk en figuurlijk in beweging. 
Een succes: na een pilot op drie afdelingen wordt het project ‘Bewegen in de goede richting’ binnenkort 
ingevoerd in het hele ziekenhuis.

Tanja Giesen: “Ik zie het als een investering in mijzelf!”

V.l.n.r. fysiotherapeuten Miranda de Rijk, Ruud Franssen en Milou Geerlings.
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Enkele foto’s van de Venloop 2019 met onder meer het medisch team in actie, 
hardlopers op het parcours en deelnemers van het wetenschappelijk onderzoek
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“De SGO-run vond drie jaar 
geleden voor het eerst plaats om 
geld op te halen voor onderzoek 
binnen de Spoedeisende Zorg,”

vertelt Lottie van Kooten, arts 
op de spoedeisende hulp (SEH) 
van VieCuri. “De spoedeisende 
geneeskunde is een relatief jong

vakgebied en er zijn nog niet 
zoveel fondsen om weten-
schappelijk onderzoek binnen 
deze sector mogelijk te maken. 
Met het doen van onderzoek 
kunnen we de kwaliteit van 
zorg verbeteren.”

Teambuilding
Landelijk doen er veel ziekenhuizen
mee aan de SGO-run; zo ook

VieCuri. Renske Kusters, arts op 
de SEH rende in 2017 en 2018 
ook mee. “Met een team van tien 
deelnemers leggen we tijdens deze 
estafetteloop samen minimaal 
75 kilometer af. Sommige mensen 
lopen drie kilometer, anderen tien 
of vijftien. Daardoor is het voor 
iedereen toegankelijk om mee te 
lopen. En, het is super leuk voor 
de teambuilding!”

Goede doel
Tijdens de run loopt team 
VieCuri naar het Maxima Medisch 
Centrum (MMC) in Veldhoven; de 
mensen van het MMC Veldhoven 
rennen op hun beurt naar VieCuri 
in Venlo. “We doen ieder jaar met 
ons team bootcamp trainingen om 
ons voor te bereiden op de loop. 
Het is niet alleen heel leuk om te 
doen, maar we doen het ook echt 
voor het goede doel. Vorig jaar 
haalden we ruim drieduizend euro 
op. Dat geld komt ten goede aan 
meerdere projecten; vorig jaar 
ging een deel van het bedrag 
bijvoorbeeld naar onderzoek over 
het gebruik van echografie bij 
het zetten van polsfracturen.”

n	 In september vindt de SGO-run plaats: een sponsor estafette-
 loop waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Spoed-
eisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGO). Een team van VieCuri 
liep in 2017 en 2018 mee, en levert ook de komende editie een 
sportieve bijdrage.

Uit eerdere studies die bij 
professionele sporters zijn 
verricht, blijkt dat verandering 
in de vochthuishouding en een 
spierbeschadiging kunnen leiden 
tot (ernstige) nierproblemen. 
Mogelijk dat ook medicijngebruik 
een negatief heeft op de nier-
functie. Internist-intensivist Jos 
le Noble: “In 2015 deden 79 deel-
nemers aan de Venloop mee aan 
ons onderzoek. Uit de resultaten 
bleek dat hardlopen gepaard kan 
gaan met een milde ontstekings-
reactie in het lichaam als reactie 
op inspanning. Dit betrof vooral 
de hardlopers die deelnamen aan 
de halve marathon.”

Presteren zonder medicatie
Van alle lopers die deelnamen 
aan het onderzoek in 2015, bleek 
dat een aanzienlijk percentage 
pijnstillers gebruikte: 29% van 
de lopers van de halve marathon 

en 15% van de lopers bij de 
10 kilometer. “Slechts vier lopers 
gaven aan last te hebben van een 
blessure, dus de lopers gebruikten 
opvallend meer pijnstillers dan er 
blessures gemeld werden.” Het is 
niet bekend waarom hardlopers 
pijnstillers innemen. Aangenomen
wordt dat recreatieve sporters dit 
doen als preventieve maatregel 
om pijnklachten te voorkomen en 
om daarmee hun loopprestaties 
te verbeteren. Le Noble: “Als je 
als hardloper het gevoel hebt 
niet zonder medicatie te kunnen 
presteren, dan is paracetamol 
voor de nieren een veiligere keuze 
dan ibuprofen, diclofenac en 
naproxen.” 

Capsules met voedings-
supplement
Tijdens de Venloop van 2019 is 
een nieuwe studie uitgevoerd 
binnen het kader van een samen-

werkingsverband tussen VieCuri, 
Maastricht University Campus 
Venlo en de Venloop stichting. 
Doel is de veiligheid van lange-
afstandsrennen te bevorderen. 
Vanuit VieCuri begeleiden Jos le 
Noble en laboratoriumspecialist 
Marcel Janssen deze interventie-
studie met een voedings-
supplement dat flavanoïden bevat 
afkomstig van druivenpitten en 
pijnboomschors. “De gegevens uit 
het onderzoek van 2015 stonden 
aan de basis voor deze vervolg-
studie. We wisten al dat een aantal 
lopers pijnklachten heeft, en 
denken nu daar een middel tegen 
te hebben gevonden. Deze 
zogeheten flavonoïden kunnen 
een beschermend effect bieden 
tijdens inspanning.”

Veiliger
Het middel is een voedings-
supplement op basis van de 

extracten van druivenpitten en 
boomschors van een pijnboom, 
en heeft een antioxiderende 
werking. Vijftig lopers slikten in 
de drie weken voorafgaand aan 
de Venloop dagelijks capsules 
met daarin dit supplement. Op 
de dag van de Venloop namen 
ze ‘s ochtends een bekende 
pijnstiller. “Door het gebruik

van de flavanoïden hopen we te 
voorkomen dat lopers tijdens het 
sporten klachten krijgen of dat 
er problemen met de nierfunctie 
ontstaan. De definitieve uitslagen 
zullen hierover uitsluitsel geven. 
Het ultieme doel is dat onze 
bevindingen leiden tot een 
veiligere Venloop - en lange-
afstandsrennen in het algemeen.”

Om hardlopers met een medisch
probleem goed en zo snel 
mogelijk te helpen, richt VieCuri 
iedere Venloop een complete 
eerste hulppost in vlak na de 
finish. “Om de eerste hulp van 
het ziekenhuis te verlichten, 
gaan alle ambulances die naar 
een incident op het hardloop-
parcours rijden, in principe ook 
naar deze mobiele eerstehulp-
post. We zijn goed uitgerust: 
zeventien medewerkers, 
eerste hulp artsen en verpleeg-

kundigen staan na de finish klaar
om deelnemers te helpen. Hier 
kunnen we bijna alles, behalve 
beademen en opereren bij wijze 
van spreken.” 

Hartveilig
Aan het woord is Alex Sanders, 
manager van de paramedische 
dienst en de afdeling sportgenees-
kunde binnen VieCuri. “Samen 
met de organisatie van de Venloop 
en de ambulancedienst, zoeken 
we continu naar methodes om de 

Venloop zo veilig mogelijk te laten 
verlopen op medisch vlak.” In de
eerste jaren lag de nadruk vooral
op het goed in kunnen spelen op
hartproblemen. “Met als resultaat 
dat we het samen voor elkaar 
hebben gekregen om de Venloop 
als één van de eerste lopen 
van Nederland ‘hartveilig’ te 
kunnen noemen. Door goede 
afstemming en samenwerking 
met diverse partijen die bijdragen 
aan de organisatie, waaronder 
de ambulancedienst en de 
beveiliging, kunnen we overal 
op het parcours binnen vijf 
minuten aanwezig zijn met levens-
reddende apparatuur bij een hart-
stilstand.”
 
Oververhitting
Oververhitting kan een ander 
risico zijn tijdens duursporten. 

“Vaak trainen mensen bij kouder 
weer. Als het op de dag van de 
Venloop toevallig warm is, kan 
dat gezondheidsproblemen 
opleveren. Hoe hoger de buiten-
temperatuur, hoe groter het 
risico op serieuze klachten. Bij 
oververhitting moet je middelen 
hebben om het lichaam acuut te 
helpen bij het terugkoelen: dat 
is wetenschappelijk bewezen 
effectief. Om een lichaam goed 
terug te koelen, bekeken we 
samen met de Venlooporganisatie 
hoe we als eerste hardloop-
wedstrijd in Nederland een 
koelbad bij de finish konden 
inzetten.” In 2018 had de Venloop 
deze primeur. “Met een simpel 
zwembadje gevuld met kraanwater
konden we zo een deelnemer hel-
pen die niet meer reageerde 
op prikkels. Hij was dankzij de 

terugkoelactie na een minuut 
weer aanspreekbaar.”

Landelijke inzet
De inzet van een koelblad klinkt 
heel logisch, maar is nog geen 
algemene werkwijze bij sport-
evenementen. Daarom keken 
tijdens de afgelopen Venloop 
diverse landelijke partijen over 
de schouders van de VieCuri-
specialisten mee. “Onze artsen 
weten bij welke lichaams-
temperatuur er sprake is van 
oververhitting en wanneer 
het koelbad wel of juist niet van 
nut kan zijn. Het uiteindelijke 
doel is dat deze werkwijze straks 
landelijk wordt ingezet bij 
sportevenementen, want elk 
leven wat hiermee gered kan 
worden is de moeite van de 
inzet waard!”

Onderzoek tijdens de Venloop: 

Nog veiliger hardlopen met flavanoïden als voedingssupplement? 

Medisch team VieCuri weer paraat tijdens Venloop

n	 Tijdens de tiende editie van de Venloop in 2015 verrichtte een team van onderzoekers en vrijwilligers
 van VieCuri een eerste verkennende studie bij recreatieve deelnemers aan de tien kilometer en de 
halve marathon. De onderzoekers wilden aantonen of er een verband bestond tussen loopblessures en 
een afwijkende nierfunctie. Tijdens de afgelopen Venloop deden vijftig lopers mee aan een vervolg op dit 
onderzoek.

n	 Al sinds de eerste editie van de Venloop, inmiddels veertien
 jaar geleden, zorgt onder andere VieCuri voor de medische 
ondersteuning van de deelnemers. In 2018 was er voor het eerste 
jaar een zogenaamd koelbad aanwezig bij de VieCuri-eerste hulp 
post in het uitloopgebied achter de finish; ook dit jaar stond het 
koelbad er. Doel was hardlopers met oververhittingsverschijnselen 
snel en adequaat te helpen.

‘Met deze estafetteloop halen we geld op voor onderzoek’

Team VieCuri tijdens de SGO run in 2018.

De SGO-run vindt op 
21 september 2019 plaats. 
U kunt het VieCuri-team 
sponsoren via onderstaand
rekeningnummer: 
NL38INGB0004938964 
t.n.v. Arts ass vereniging 
SEH VieCuri Venlo 
o.v.v. SGO run 2019.

VieAmi steunt Venloop
Bijna tweehonderd VieCuri-medewerkers schreven zich dit jaar 
in voor de Venloop: 120 van hen deden mee aan de hardloop-
wedstrijden op zondag, de andere medewerkers gingen voor de 
wandeltochten. De deelnemers waren goed herkenbaar: ze kregen 
een loopshirt van VieCuri.
VieAmi steunt de Venloop met als doel meer naamsbekendheid aan 
deze vriendenstichting van VieCuri te geven. Met steun aan VieAmi 
draagt u bij aan een goed doel in uw eigen regio: met het geld dat zo 
wordt opgehaald, kunnen waardevolle initiatieven voor patiënten 
steun krijgen. Denk aan de aankoop van kinderfietsjes met infuus-
standaard voor de afdeling Kindergeneeskunde of een BrainTrainer 
voor patiënten op de afdeling neurologie.

Meer weten? Kijk op: www.viecuri.nl/vieami
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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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Onderzoek in VieCuri:

Heb je met een e-bike meer risico op een ongeluk? 

Wereldwijd is er een aantal 
onderzoeken bekend rondom 
dit thema, maar geen enkel 
onderzoek volgt de patiënt vanaf 
het moment dat deze op de 
eerste hulp binnenkomt. Reden 
voor Elke Verstappen om haar 
afstudeeronderzoek daarop te 
richten. “Er wordt altijd gezegd 
dat e-bikes levensgevaarlijk 
zijn, maar klopt dat wel? Ik vond 
het interessant om dat na te 
gaan.”

169 deelnemers
Voor haar onderzoek volgde 
Verstappen – samen met een 
onderzoeksteam – mensen boven 
de zestien jaar die tussen januari 
en mei vorig jaar op de SEH van 
VieCuri binnenkwamen. In totaal 
meldden zich in die periode 
244 mensen op de eerste hulp 
na een fietsongeluk. Uiteindelijk 
werd de feedback van 169 mensen 
meegenomen in het onderzoek. 
“Niet iedereen kon meedoen 
aan het onderzoek, want de 
klacht moest natuurlijk direct 
gerelateerd zijn aan het ongeluk. 
Ook sloten we mensen uit die 
een cognitieve aandoening 
hebben zoals dementie.
Omdat we e-bikers wilden 
vergelijken met bestuurders van 
gewone fietsen, besloten we ook 
mountainbikers, wielrenners 
en bestuurders van een drie-
wielfiets uit te sluiten.”

Gemiddeld ouder
De 169 deelnemers vulden een 
vragenlijst in: 78 van hen reden op 
een e-bike ten tijde van het 
ongeluk, 91 mensen op een 
gewone fiets. “Als je meeneemt 
dat slechts 16 procent van de 
Nederlanders een e-bike heeft, 
komen daarvan best veel mensen 
op de SEH terecht.” Uit het 
onderzoek bleek dat de mensen 
met een e-bike gemiddeld ouder 
zijn dan de bestuurders van een
gewone fiets: 67 versus 45 jaar. 
“Verder zien we dat de e-bikers 
over het algemeen een 
uitgebreidere medische
voorgeschiedenis hebben. Een 
slechtere conditie of andere 
lichamelijke klachten kunnen 
de reden zijn waarom ze een 
elektrische fiets hebben.”

Langer in ziekenhuis
Verrassend genoeg bleek uit de 
onderzoeksresultaten dat de ernst 
van de ongevallen nagenoeg 
gelijk was tussen de twee groepen, 
alhoewel de e-bikers gemiddeld 
meer zwellingen, blauwe plekken, 
schrammen en wondjes opliepen. 
“Ook lopen zij vaker letsel aan de 
borstkas op, mogelijk omdat ze 
met een hogere snelheid op het 
stuur vallen, maar dat weten we 
niet zeker. De e-bike bestuurders 
moesten vaak wel langer in het 
ziekenhuis blijven na het ongeluk. 
Dat kan verklaard worden door 

de hogere leeftijd en daardoor 
langere hersteltijd.”

Alcohol en fietsen
Het meest opmerkelijke onder-
zoeksresultaat heeft te maken 
met alcoholgebruik: Verstappen 
concludeerde dat 20 procent van

de e-bikers die na een ongeval op 
de SEH kwamen, teveel alcohol 
gedronken hadden: voor mensen
op een gewone fiets die zich 
meldden op de SEH bleek dat 
percentage 40 procent te zijn. “Wij 
willen daarom vooral aandacht 
vragen voor het feit dat het niet 
veilig is om na alcoholgebruik 
te gaan fietsen. Ook blijkt dat 
de meeste mensen geen helm 
droegen: 20 tot 25 procent van de 
mensen had letsel aan hun hoofd.

Een helmplicht voor iedereen kan
nuttig zijn. Dat zou in een vervolg-
onderzoek aan de orde kunnen 
komen.” Verstappen erkent dat 
haar onderzoek een moment-
opname is van één ziekenhuis 
in één regio. “Als topklinisch 
ziekenhuis hebben we onderzoek 
hoog in het vaandel staan. In een 
vervolgonderzoek willen we dit 
thema graag uitdiepen in samen-
werking met andere medische 
centra door heel Nederland.”

n	 Met e-bikes gebeuren veel ongelukken: dat hoor je tenminste altijd. Maar is dat ook echt zo? Elke 
 Verstappen, arts-assistent op de spoedeisende hulp (SEH), deed onderzoek naar het aantal en de ernst 
van de ongelukken die gebeuren met e-bikes ten opzichte van gewone fietsen.

Kinderen die vanuit de huisarts, 
GGD of Jeugdgezondheidszorg 
worden doorverwezen naar VieCuri
en (morbide) obesitas blijken te 
hebben, hebben vaak ook andere 
medische problemen. “Binnen het 
COACH-programma werken we 
aan een plan op maat om het kind 
te begeleiden,” vertelt arts en 
onderzoeker Nadine de Ruijter. 

Om in kaart te brengen wat de 
huidige gezondheidstoestand van 
het kind is, begint het programma 
met een opname van 24 uur. “We 
doen onder meer een conditie-
test, er zijn gesprekken met de 
psycholoog en diëtist en we kijken 
of er een lichamelijke oorzaak 
voor obesitas is. Meestal is die 
er overigens niet, al zijn ouders 

daar wel vaak bang voor. Wél 
constateren we vaak dat het 
lichaam last heeft van het 
overmatige overgewicht. Dat uit 
zich bijvoorbeeld door een 
verhoogde bloeddruk, lever-
ontsteking, nierziekte, een 
voorstadium van diabetes of 
slaapapneu.”

Zo leuk mogelijk maken
Twee weken na de 24-uurs 
opname krijgen ouders en kind 
de uitslag. “We bespreken wat er 
goed gaat, wat verbeterpunten 
zijn en waar we aan kunnen 
werken. Samen maken we het 

beste zorgplan voor dat kind. 
Dat moet haalbaar zijn voor ouders
en kind, passen binnen school-
werk en overige hobby’s. Het ene 
kind zal meer moeten sporten, het 
andere kind heeft behoefte aan 
psychologische begeleiding omdat
het gepest wordt op school, en 
een derde is vooral gebaat met 
voedingsadvies. Ook de gezins-
coaches vanuit de gemeenten, 
zorgconsulenten, fysiotherapeuten
en sportcentra in de regio zijn 
betrokken bij COACH. Voor ieder 
kind is het traject anders. We
proberen het zo leuk mogelijk voor
de kinderen te maken. Zo is ook 

Kokerelli, de Kids University for 
Cooking, onze partner: deze 
organisatie geeft de kids een work-
shop om op een leuke manier meer
te leren over gezonde voeding.”
De Ruijter merkt dat zowel ouders 
als kinderen de kans om gezonder 
te gaan leven meestal met beide 
handen aangrijpen. “Door de 
resultaten van de onderzoeken 
worden hun ogen geopend. Voor 
veel mensen is het toch onbekend 
dat ernstig overgewicht zoveel 
andere medische problemen met 
zich mee kan brengen: de knop 
gaat dan graag om met als doel 
gezonder te gaan leven.”

n	 Het aantal kinderen met obesitas neemt ook in Noord-Limburg
 steeds meer toe. Om dit maatschappelijk probleem 
gestructureerd aan te pakken, biedt VieCuri het programma COACH. 
Een team van deskundigen zet ouders en kind letterlijk en figuurlijk 
in beweging om een gezonde weg in te slaan. 

Kinderen volgen zorgplan op maat binnen COACH:

‘Obesitas kan zoveel andere medische problemen veroorzaken’

Streven naar gezonder Noord-Limburg
Het COACH-programma werd zo’n acht jaar geleden in Maastricht UMC+ opgezet en bleek daar succes-
vol. In september 2017 volgden daarom zestien kinderen het COACH-traject als proef vanuit VieCuri. 
De proef kreeg vanaf september 2018 een structureel vervolg. Sindsdien schreven zo’n vijftig kinderen 
zich in voor het traject en elke week komen daar nieuwe aanmeldingen bij. De Ruijter: “Samen met het 
Maastricht UMC+ onderzoeken we hoe groot de opbrengsten voor de gezondheid van de kinderen zijn 
en of het lukt om het programma COACH in verschillende regio’s op te zetten. Binnen COACH streven 
we samen naar een gezonder Noord-Limburg! We hopen dat het programma uiteindelijk op nationaal 
niveau wordt uitgebreid.”

Preventief werken
Binnen COACH worden kinderen en jongeren begeleid die (morbide) obesitas hebben. Een programma 
dat juist preventief wordt ingezet is JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit programma is geïnitieerd 
vanuit gemeenten om te voorkomen dat kinderen overgewicht krijgen. De JOGG-gemeenten in de regio 
werken samen met GGD en andere zorgpartners; in beginsel dezelfde partijen als waarmee VieCuri 
samenwerkt in het COACH-programma. 
Voor de kinderen die overgewicht hebben wordt nu in het Maastricht UMC+ het programma ‘Your coach 
next door’ opgezet, met als doel ook deze doelgroep te begeleiden om uiteindelijk obesitas te voorkomen.Arts en onderzoeker Nadine de Ruijter: “Binnen het COACH-programma werken we aan een 

plan op maat om het kind te begeleiden.”

Elke Verstappen, arts assistent op de spoedeisende hulp.
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Bouw van serre, tuin en kunstproject VieCuri 
Oncologiecentrum van start

Wie een afspraak heeft in het 
Oncologiecentrum is logischerwijs
gespannen. Vaak krijgen patiënten 
een uitslag te horen: is de uitslag 
goed of is er sprake van kanker? 
Chirurg-oncoloog Paul Nijhuis 
bedacht het concept Human Sense
Modulation en de Buitenste-
BinnenTuin om spanning rondom 
een afspraak te verminderen. “Ik 
zag wat er gebeurt in winkels rond 
de kerst; door specifieke
belichting, 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. Onderzoeken laten zien, 
dat de natuur stressverlagend 
werkt. De tuin en serre worden 
een verlengstuk van onze wacht-
ruimte. Patiënten met kanker 
kunnen er hun zinnen verzetten. 
Als beoogd resultaat kunnen ze 
het gesprek met de arts beter 
volgen en staan ze meer open 
voor de zorg die ze ontvangen.” 
Jean Henkens, parkbioloog-
landschapsarchitect van Center 
Parcs en bedenker van de tuin 
inspireerde VieCuri met zijn 
woorden: “Er zijn honderden 
plekken waar je je handen kunt 
wassen. Je wast ze en verfrist ze. 
Maar hier is ook een plek nodig 
waar je een verfrissing aan je geest 
wil geven.” 

Resultaten wetenschappelijk 
onderzocht 
Samen met o.a. de Universiteit 
van Maastricht wordt de werking 
van dit concept wetenschappelijk 
onderzocht. “Er is veel belang-
stelling, uit het hele land krijgen 
we telefoontjes.” VieCuri is voor 
zover bekend het enige ziekenhuis 
dat het prikkelen van de zintuigen
in de volle breedte toepast. “De 
komende jaren gaan we met 
wetenschappelijk onderzoek 
proberen aan te tonen dat dit 
concept daadwerkelijk voordelen 
biedt voor patiënt, arts en de 
gezondheidszorg. Als dit lukt, dan 
kan dit concept worden toegepast 
in ieder ziekenhuis ter wereld.” In
het Oncologiecentrum maakt men
al gebruik van aromatherapie.
Nijhuis: “Onderzoek heeft 
aangetoond dat bepaalde geuren 
angsten verminderen. Dat komt 
de kwaliteit van het gesprek 
tussen patiënt en arts ten goede. 
Het zou uiteindelijk zelfs het 
aantal ziekenhuisbezoeken 
kunnen verminderen.” Op de 
oncologische dagbehandeling 
wordt daarnaast gewerkt met 
geursticks. “Deze geuren kunnen 
helpen tegen misselijkheids-
klachten. Het is toch mooi als we 
door de inzet van deze geuren, 
minder medicijnen tegen misselijk-
heid hoeven te verstrekken.” 

Samen met de patiënt
VieCuri heeft een sterke focus 

op patiëntgericht werken en is 
ervan overtuigd, dat alleen in 
uitwisseling met de patiënt een 
antwoord is te vinden op vragen 
als ‘Waaraan voldoet goede zorg?’ 
en ‘Hoe kunnen we die het beste 
organiseren?’. Patiënten zijn de 
mede-ontwikkelaars van het 
nieuwe Oncologiecentrum en de 
BuitensteBinnenTuin. 

Kunst
VieCuri gaat ook kunst inzetten 
om patiënten beter voor te 
bereiden op hun gesprek met de 
specialist. Deze creatieve bijdrage 
is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met Museum van 
Bommel van Dam. Kunstenaars-

collectief Circus Engelbregt is 
gevraagd voor de conceptontwik-
keling en uitvoering. Saskia van de 
Wiel van het museum adviseerde 
het ziekenhuis: “Ons museum 
gaat verhuizen. In de periode tot 
aan de opening van het nieuwe 
pand (verwacht eind 2020) zijn 
we met het museum zichtbaar op 
verschillende plekken in Venlo. 
Deze samenwerking met VieCuri 
past daar perfect bij.” Kunst kan 
zorgen voor een ander perspectief 
bij mensen, zoals inspiratie, zin-
geving of troost. Het kunstproject 
duurt één jaar. Elk van de vier sei-
zoenen staat er iets anders 
centraal. Martijn Engelbregt: “Met 
de BuitensteBinnenTuin nodigen

we patiënten uit om naar buiten 
te gaan, om met hulp van de 
natuur aandacht te hebben voor 
de binnenwereld. Juist in moeilijke
tijden is ruimte voor bezinning, 
overdenking, samen zijn en 
verwondering van levensbelang.” 

Sponsoring
Het benodigde geld voor het 
totale project is grotendeels 
bijeen gebracht met sponsoring 
en fondsenwerving. Partners in 
de bouwwereld, Roparun, VieAmi, 
Center Parcs, Walk of Roses, de 
gemeente Venlo, Mondriaan 
Fonds en individuele donateurs 
helpen VieCuri om deze droom 
te verwezenlijken.

n	 VieCuri heeft sinds 2015 een Oncologiecentrum waar artsen en
 verpleegkundigen van verschillende specialismen spreekuur 
houden. Dat is prettig voor de patiënten die daarmee op één locatie met
veel privacy, rust en bekende zorgprofessionals hun zorg ontvangen. 
In december afgelopen jaar ging de eerste schop de grond in om 
het Oncologiecentrum uit te breiden met een serre, tuin en kunst. 
Het project heeft de mooie naam BuitensteBinnenTuin gekregen. 
De opening vindt naar verwachting in mei/juni 2019 plaats.

De contouren van de BuitensteBinnenTuin zijn al zichtbaar.

In een ziekenhuis is een goed bed 
erg belangrijk, zodat patiënten 
optimaal kunnen herstellen. 
Het nieuwe bed heeft diverse 
voordelen. Zo is het nieuwe bed 
iets langer en breder. En door de 
laag in te stellen stand zorgt het 
voor een zo groot mogelijke 
veiligheid (in het kader van val-
preventie). Verder heeft het 
matras een preventieve werking 
ter voorkoming van decubitus. 
Dat zijn doorligplekken die kunnen
ontstaan als mensen langere tijd 
in bed liggen. Daarnaast is het 
matras veerkrachtig, waardoor 
de meeste patiënten langer 
zelfstandig zichzelf kunnen 
omdraaien in het bed. Verder 
bestaat het matras uit ventilerende
foam, hierdoor transpireren 
mensen minder. Ook hebben 
de kern en hoes een langere 
levensduur. Tot slot is het bed 
praktischer voor de medewerkers. 
Doordat de bedden geen vier 
maar vijf wielen hebben, rijdt het 
soepeler en stabieler. Medewerkers
hebben een training gehad zodat 
iedereen weet hoe het bed in de 

juiste standen te zetten, hoe om te 
gaan met de speciale functies etc.

Logistieke monsterklus
Het projectteam van VieCuri is 
geruime tijd bezig geweest met de 
voorbereidingen. Lotte Verdellen: 
“Dit is een enorme logistieke 
operatie. We hebben maar liefst 
425 bedden vervangen. Dat ging 
natuurlijk niet in één dag. De 
voorbereiding was erop gericht 
om de patiënten en medewerkers 
zo min mogelijk hinder te laten 
ondervinden van de vervanging.” 
Eric Hellemons vult aan: 
“De bedden zijn gekeurd en 
opgemaakt in de lege ruimte op 
onze zorgboulevard. Daarna zijn 
ze naar de verpleegafdelingen 
gegaan. En daar was het een 
kwestie van oude bed de kamer 
uit, nieuwe bed erin.” De 
vervanging van alle bedden heeft 
de hele maand februari geduurd. 
Dagelijks zijn er zo’n 50 bedden 
vervangen. 

Testdagen 
Voordat tot aanschaf van de 

bedden is overgegaan, is er 
uitgebreid getest. Lotte: “In 
september waren er zichtdagen. 
Zo’n 100 mensen hebben 
uitvoerig de bedden bekeken; 
van personeel, patiënten, de 
clientenraad, patiëntvertegen-
woordigers tot specialisten. In 
oktober waren er vervolgens 
proefplaatsingen. In dit project 
is overigens de samenwerking 
gezocht met het Laurentius 
Ziekenhuis Roermond omdat 
ook hun bedden aan vervanging 
toe waren. Met als uitgangs-
punt de beste kwaliteit voor 
de patiënt, werd uiteindelijk 
door beide ziekenhuizen 
gekozen voor dezelfde soort 
bedden.” 

Oude bedden naar goed doel
De oude bedden zijn naar 
een goed doel gegaan via de 
organisatie Vidotrans. Zij 
hebben al vele jaren ervaring 
met het matchen en geschikt 
maken van oude ziekenhuis-
bedden voor projecten waar 
dan ook ter wereld. 

n	 In de maand februari heeft VieCuri nagenoeg al haar bedden vervangen, inclusief matrassen, 
 kussens, rescuesheets en nachtkastjes. De oude bedden waren toe aan vervanging. 

Nieuwe bedden voor 
patiënten VieCuri 

De nieuwe 
bedden worden 

in ontvangst 
genomen
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