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Beter verwijzen via Zorgdomein
Foto: Frank Muller

Het Radboud gaat vanaf 2 februari Zorgdomein gebruiken. Hiermee
verbetert de verwijzing van huisarts naar Radboud enorm. Via
Zorgdomein kan de huisarts vanachter zijn computer een patiënt
doorverwijzen naar de juiste specialist. Deze toepassing biedt
voordelen voor huisarts, patiënt en specialist. Het Radboud is het
eerste UMC dat dit ziekenhuisbreed implementeert.
G ij s M u nni c h s

Nog beter

Met Zorgdomein wordt het verwijzen van een patiënt door de huisarts naar het
ziekenhuis veel eenvoudiger. Via deze beveiligde internetapplicatie is de patiënt
met enkele muisklikken doorverwezen naar de juiste specialist. De patiënt krijgt
een verwijsnummer mee en eventueel instructies voor het specialistenbezoek.
Ook kan de huisarts via Zorgdomein de verwijsbrief maken en versturen. De
patiënt belt ten slotte naar de poli om de afspraak te maken.
Ruim dertig Nederlandse ziekenhuizen werken met Zorgdomein. Het Radboud
is het eerste UMC dat dit ziekenhuisbreed invoert. Vanaf 2 februari gaan alle
poliklinieken met eerstelijnsverwijzingen het gebruiken. Dit verbetertraject wordt
gecoördineerd vanuit de adviesgroep Procesverbetering & Innovatie (PV&I).
‘Door Zorgdomein verbetert de communicatie tussen huisarts en UMC’, zegt
projectmedewerker Wim van der Meer. ‘De huisarts beschikt straks over de rele-
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vante verwijsinformatie. Zo kan hij zien in welke ziekenhuizen het gevraagde
specialisme aanwezig is, maar ook hoe lang de wachtlijsten zijn. Voor de duidelijkheid: de huisarts kan via Zorgdomein niet de afspraak inplannen bij de specialist.
De patiënt belt hiervoor naar de poli. De afspraak is dus altijd op een geschikt
moment. Het blijkt dat hierdoor het aantal “no shows” op de polikliniek daalt.’
Ook gaat de patiënt beter voorbereid naar de specialist. De huisarts ziet in
Zorgdomein bijvoorbeeld of de patiënt een potje urine moet meenemen of
een hoofdpijndagboek moet bijhouden. ‘Prettig voor de patiënt en de specialist. Een ander voordeel is dat de verwijsbrief elektronisch wordt verstuurd
en daarom altijd leesbaar, overzichtelijk en compleet is.’
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Voor de secretariële medewerkers van de poli’s betekent Zorgdomein een
nieuwe werkwijze. De verwijzingen en de verwijsbrieven komen in een speciale
postbus in Outlook. Deze elektronische verwijsbrief kan vervolgens direct in
het EPD gezet worden.
Vanaf februari is het bestaande verwijsaanbod van het Radboud zichtbaar voor
de huisarts. Daarmee is de invoering van Zorgdomein echter niet klaar. Van der
Meer: ‘We gaan voor ieder specialisme kijken waar het verwijsaanbod beter
kan. De specialist en huisarts gaan hiervoor samen rond de tafel zitten. Zo
willen we het mogelijk maken om patiënten te verwijzen voor onze ketentrajecten en combinatieafspraken (zoals röntgenfoto maken). In deze tweede fase,
die een jaar zal duren, is de meeste winst te behalen voor het verwijzen.’
Vragen over Zorgdomein? Bel of mail Wim van der Meer (adviesgroep PV&I),
tel. 10725, W.vanderMeer@sb.umcn.nl
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Onderzoek
Patiëntenzorg
Time-out op de OK
Voortaan neemt ieder operatieteam
vlak voor het begin van de operatie tijd
een time-out. Dan neemt het team de
laatste checklist door om de veiligheid
voor de patiënt te verhogen.
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Medicalisering IVF
Paren die beginnen aan een IVF-behandeling komen
terecht in een medisch-technische molen waaruit amper
te ontsnappen valt.

Reportage
Op één dag verlost van een hardnekkige
huidtumor
Afdeling Dermatologie past micrografische chirurgie toe. Doel is terugkeer van
de tumor te minimaliseren en zo weinig
mogelijk weefsel weg te snijden. De
patiënt is er binnen een dag vanaf.

18+25 januari en 1+8 februari
10.00 uur personeelsrestaurant: zondag 18 januari, voorganger Ans Bertens; zondag 25 januari, voorganger Mies
Singendonk; zondag 1 februari, voorganger Wim Smeets
en zondag 8 februari, voorganger Ries van de Sande.

Tennisvereniging
De tennisvereniging Rakubal (uitgaande van de Personeelsvereniging) heeft een nieuwe website: www.rakubal.nl. Hierop is alle informatie te vinden over de
tennisvereniging en activiteiten
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PAOG-Heyendael

Onvoldoende basiskennis studenten verpleegkunde
Studenten verpleegkunde beschikken bij aanvang van
hun stage vaak over onvoldoende basiskennis. Voortaan
moeten zij vóór hun stage een kennistoets doen.

Voor alle cursussen en meer informatie:
www.paogheyendael.nl

22 en 23 januari
‘Beroerte (CVA)’, bestemd voor artsen in opleiding tot
revalidatiearts, revalidatieartsen en andere geïnteresseerden.

23 januari

15

Cursus ‘Chirurg en Recht: letselschadebepaling bij de
traumatologische patiënt’, bestemd voor chirurgen (i.o.),
traumatologen en chivo’s.

Betoog

Beleid
• Directeur aangesteld
Directeur Instituut voor Waarborging van
Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) aangesteld.
• Handhygiëne
Schone handen leveren veel winst op.
Radboud gaat campagne voeren over
handhygiëne.
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Oecumenische vieringen

Onderwijs

Interview
Radboudpenning
Bas Bloem en Jan Kremer gaan integrale zorgnetwerken bouwen rondom
patiëntengroepen. ‘De zorg in Nederland zal kantelen.’ Zij ontvingen beiden
de Radboudpenning.
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agenda
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26 januari - 30 januari

Wie is de juiste specialist?
Patiënten gaan naar een ziekenhuis in de veronderstelling
dat zij daar behandeld worden door de specialist met de
meeste kennis en ervaring. Maar klopt dat? Een betoog
van prof.dr. Jan Jansen, Maag-, Darm- en Leverziekten.

En verder...

Nieuwjaarsreceptie, Nieuwsladder
3
Luxdebat: is de OK Oké?, Cursus schimmelinfecties,
Boek prof. Bernards, Workshops voor patiënten met
kanker, UMC-verkiezingen
6
Schaatsongevallen
7
Psoriasis, Darmkanker, Prijzen en benoemingen
11
Communicatie als medicijn
13
Mensen, IM, Colofon, Ingezonden brief
14
PIP-nieuws, UMC-concert
15
Actueel: Zorg op internet, Ethiek 
16

Basiscursus regelgeving en organisatie voor klinisch
onderzoekers (BROK). Vanaf 1 januari 2010 is deze cursus
in het UMC St Radboud verplicht om mensgebonden
onderzoek te mogen uitvoeren.

11 februari
‘Vaardigheidstrainingen voor professionals’, bestemd
voor jeugdgezondheidsartsen.

13 februari
Cursus: ‘De (dreigende) pathologische fractuur’, bestemd
voor orthopeden (i.o.).

13 februari
Cursus ‘Klaarheid brengen in onvoldoende verklaarde
chronische klachten’, bestemd voor bedrijfsartsen, huisartsen en verzekeringsartsen.

Unit 4, (bijscholing) SVG
Unit 4 (bijscholing) van SVG verzorgt bij- en nascholing
voor medewerkers en voor externe klanten. Informatie
scholingsaanbod: www.umcn.nl/svg, kies dan Bijscholing
(unit 4) en daarna Scholingen.

14 januari

kunst CORPUS van Catherine Poncin
Net voor de kerstvakantie zijn vijf grote foto’s van Catherine Poncin in het auditorium UMC St Radboud opgehangen. Zij vormen – samen met het erbij verschenen boek
– de afronding van het kunstproject Corpus. In opdracht
van de Commissie Beeldende Kunst heeft de Franse

Catherine Poncin, Corpus, 2008 – Auditorium UMC St Radboud

Foto’s: Jan van Teeffelen

fotografe de geschiedenis van het UMC artistiek in beeld
gebracht. Ze is hierbij volgens haar eigen concept te werk
gegaan: ze onderzocht de zeer diverse beeldarchieven
die het UMC rijk is, selecteerde er stroken beeld uit en
componeerde hiermee elf foto’s – waaruit er vijf op groot
formaat zijn afgedrukt.
De kunstenaar heeft zich hierbij niet beperkt tot foto’s
van gebouwen en sociale gebeurtenissen op de campus,
zij heeft in haar project eveneens beelden uit de medische wereld betrokken: radiografie, nucleaire geneeskunde, (sub-)molecular imaging. Dat dergelijke aandacht
in de medische omgeving waarin ‘beelden’ een steeds
belangrijkere plek innemen, niet te versmaden viel,
voelde ze scherp aan. Maar meteen realiseerde ze zich
dat om tot een evenwichtig en uitgebalanceerd kunstwerk te komen, deze toekomstgerichte dimensie een al
even sterke tegenhanger uit het verleden moest krijgen.
En het hiervoor relevante beeldmateriaal vond ze in de
diatheek van het Anatomisch Museum. Daar stuitte ze
op reproducties van kunstwerken geïnspireerd door de
vroege ontwikkeling van de anatomie – waarvan de
anatomische lessen de meest bekende zijn.
Zo maakte Catherine Poncin haar kunstopdracht in
zekere zin rond: in onze tijd het UMC St Radboud in het
bijzonder en de medische wereld meer algemeen als
onderwerp voor kunst nemend, schreef ze Corpus, in de
rijke traditie waarbij kunst in dialoog treedt met ontwikkelingen die zich in de geneeskunde voordoen.
Het erbij verschenen boek Corpus bevat de elf foto’s,
gepaard met een tekst die dieper op de betekenis van
de kunstopdracht ingaat. Het is te koop voor 15 euro bij
de Commissie Beeldende Kunst.
Daan Van Speybroeck
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‘Praktische vaardigheidsscholing Venapunctie’ voor verpleegkundigen. Sluitingsdatum inschrijving: twee weken
voor start scholing.

14 en 28 januari
‘Cursus verbandleer en kleine ongevallen’ voor alle
medewerkers van het UMC. Twee scholingsdagen van 2,5
uur. Sluitingsdatum twee weken voor start scholing.

Overig
19 januari
Scholing Hyperbare zuurstoftherapie, gegeven door Tom
Schneider, arts IvHG. Tijd: 14.00 - 16.00 uur in de vergaderruimte van de onder-onderverdiepieping van het
NIG-gebouw, route 448. De toegang is vrij voor alle
geïnteresseerden in het onderwerp. Aanmelden bij: w.
verbeek@plchir.umcn.nl.Bij minder dan vijf aanmeldingen gaat de les niet door.

21 januari
Masterclass: Implementatie van verandering in de patiëntenzorg, door prof.dr. Richard Grol, IQ Healthcare. Tijd: van 17.00
- 19.00 uur in de Hyppocrateszaal. Kosten: e 100,- incl. het
Implementatieboek. Inschrijving/info: k.berens@iq.umcn.nl

22 januari
Lezing van de Werkgroep Integratie Geneeswijzen (WIG)
over Chiropractie in de Medische Faculteit, Geert Groote
plein 21 in Nijmegen. Aanvang: 19.30 uur. Kosten e 1,50
bij reservering per mail of e 2,- aan de deur. Reservering
of nadere informatie via: wiggeneeskunde@hotmail.com
of: http://wig.ruhosting.nl/.

5 februari
Scholing door Erik de Laat ‘Decubitus: stand van (wetenschappelijke) zaken’ in leslokaal fysiotherapie, route 645, van
14.00 – 16.00 uur. Aanmelden bij: w.verbeek@plchir.umcn.nl.
Bij minder dan vijf aanmeldingen gaat de les niet door.

10 februari
Symposium ‘Kwaliteit van de zorg. Wat is dat?’, georganiseerd door de Medische Afdeling Thijmgenootschap.
Locatie: Lammerszaal (looproute 86) UMC St Radboud,
Geert Grooteplein 15 te Nijmegen. Inschrijving per e-mail:
kirkelsvanrijn@hetnet.nl.
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OK neemt tijd voor een time-out
Sinds november 2008 neemt ieder operatieteam vlak voor het begin van de
operatie even tijd voor een time-out. Niet voor een kop koffie, maar voor het
doornemen van een laatste checklist. Ter voorkoming van mogelijke onduidelijkheden rondom de operatie en daardoor ter verhoging van de veiligheid
voor de patiënt.

patiënt al onder narcose is en de operatie is begonnen’,
legt Marieke Dinnissen, operatieassistent en projectleider van het time-out project uit. ‘Iedereen heeft het
immers de hele dag druk. De anesthesioloog is bijvoorbeeld eerst nog even bij een vorige patiënt op de verkoeverkamer, de chirurg komt pas binnen als de patiënt al
onder narcose is gebracht en de OK-medewerkers zijn
bezig met de voorbereidingen voor de operatie’

Paar minuten

Foto: Frank Muller

M a r t e n Doop e r

Legendarisch zijn natuurlijk de verhalen op verjaardagen
en partijen over operaties waarbij de verkeerde patiënt
onder het mes gaat of waarbij het gezonde lichaamsdeel
in plaats van het zieke wordt weggenomen. Zo erg was
het natuurlijk niet, maar een risico-inventarisatie over de
kwaliteit en veiligheid op de operatiekamers in 2007
toonde aan dat er in het UMC St Radboud, net als in alle
andere Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen, nog
best ruimte was voor verbetering van die kwaliteit en
veiligheid. ‘Uit de inventarisatie bleek dat onveilige
situaties in meerderheid voortkomen uit communicatieproblemen binnen het operatieteam’, schetst Anita
Heideveld, operatieassistent en kwaliteitsfunctionaris
OK, de aanleiding tot de invoering van de time-out. ‘Je
moet daarbij dan denken aan communicatieproblemen
over de precieze procedure die gevolgd gaat worden
tijdens de operatie, of het optreden van een situatie
waarin bijvoorbeeld niet het hele team op de hoogte is
van een allergie bij de patiënt.’ ‘Die communicatieproblemen komen deels voort uit het feit dat het hele OKteam meestal pas samen rondom de patiënt staat als de

Om voorafgaand aan de operatie toch een gezamenlijk
moment voor het OK-team te creëren is de preoperatieve
time-out in het leven geroepen. Dinnissen: ‘Het is te
vergelijken met het houden van een briefing zoals in de
luchtvaart gebruikelijk is voorafgaand aan een vlucht.
Heideveld: ‘In ons geval komt het OK-team, dat wil zeggen de operateur, de anesthesioloog, de anesthesiemedewerker en de operatieassistent, vlak voor de operatie,
als de patiënt nog niet onder narcose is, bij elkaar. Het
team neemt na een laatste identiteitscheck gezamenlijk
een lijst met zeven vragen door. Vragen als: “Is duidelijk
hoe de patiënt tijdens de operatie komt te liggen? En Is
de procedure voor iedereen duidelijk? Maar ook: zijn alle
materialen en apparaten aanwezig en functioneren ze?”.
Dat voorkomt onduidelijkheden, zodat iedereen met
dezelfde informatie en met hetzelfde beeld voor ogen
aan de operatie begint.’
De eerste helft van 2008 is er op twee OK-afdelingen,
Kinderurologie en Neuroplastische chirurgie, proefgedraaid met de time-out. Heideveld: ‘Voor sommige
medewerkers was dat in het begin wel even wennen,
anderen waren meteen enthousiast. De time-out uitvoeren kost hooguit een paar minuten; de moeilijkheid zit
‘m er vooral in het hele team zover te krijgen om die paar
minuten op hetzelfde moment vrij te maken.’ ‘Via dit
proefdraaien hebben we nog wat kinderziektes kunnen
weghalen’, evalueert Dinnissen. ‘Zo hebben we de checklist ingekort en de vragen specifieker gemaakt. Vervolgens is de pilot in juni uitgebreid naar het Centrale
OK-complex. Hierbij hebben we ook met behulp van
vragenlijsten de uitvoerbaarheid en effectiviteit onderzocht. Naar aanleiding van de positieve uitkomsten
daarvan is in november besloten de time-out OK-breed
in te voeren. Dat evalueren we momenteel, zodat we
straks de laatste puntjes op de i kunnen zetten.’ 
n

nieuwsladder
UMC St Radboud goed
vertegenwoordigd in top drie
MedNet Toparts
Ook in 2008 heeft MedNet (magazine voor medisch
Nederland) de jaarlijkse Toparts verkiezing gehouden.
Het magazine stelde alle medisch specialisten de
vraag: ‘Aan welke arts binnen uw vakgebied zou u uw
dierbaren willen toevertrouwen?’ Toetsingscriteria zijn
o.a. communicatieve vaardigheden, collegialiteit,
innovatieve en wetenschappelijke bijdragen en technische vaardigheden. Drie collega’s van het UMC St
Radboud scoren in de top drie van de einduitslag.
Bij Interne Geneeskunde heeft prof.dr. Jack Wetzels
de tweede plaats behaald. Prof.dr. Rutger van der
Gaag eindigde als tweede bij Psychiatrie. Beide
heren stonden in 2007 eveneens in de top drie.
Nieuw dit jaar is de eervolle tweede plaats van dr.
Jos Draaisma bij Kindergeneeskunde, die uiteraard
blij verrast was.

Cursussen PV Radboud
De Personeelsvereniging Radboud presenteert het
nieuwe cursusaanbod voor het voorjaar op de
website van de RU. Het gaat om cursussen over
onder andere boetseren, groendecoratie, fotografie, ICT, koken, pottenbakken en yoga. Zie www.
ru.nl/pv, doorklikken op ‘cursussen’.

Project kankerpatiënten
De afdelingen Medische Psychologie en Medische
Oncologie hebben onlangs subsidies van 250.000 en
210.000 euro ontvangen van de Stichting Pink Ribbon.
Het geld wordt besteed aan een wetenschappelijk
onderzoek en een zorgproject voor de psychosociale
(na)zorg van kankerpatiënten, met name patiënten
met borstkanker. Het onderzoek gaat bekijken hoe
effectief internet is bij hulp aan deze patiënten.

Essaywedstrijd studenten over
gezondheidszorg en ethiek
Voor de vijfde keer schrijft het Tijdschrift voor
Gezondheidszorg & Ethiek de Paul Sporken Prijs
uit. Studenten worden uitgedaagd een essay te
schrijven over gezondheidszorg en ethiek. Deze
studenten moeten een relevante studie (bijvoorbeeld Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen) doen of recent (na 1 januari 2008) afgerond
hebben. De winnaar krijgt duizend euro. Ook wordt
het artikel gepubliceerd in het TGE. Meer informatie, zie www.umcn.nl/efg, klik op logo van het TGE.
Of bel/mail Valesca Hulsman, v.hulsman@iq.umcn.
nl, IQ Healthcare, tel. 024-3615320.

‘Twijfelaars: nu instappen’

Studieprijzen
Foto: Jan van Teeffelen

‘Wat is er terecht gekomen van al die fraaie voornemens
van vorig jaar’, zo begint Emile Lohman, voorzitter van
de Raad van Bestuur, zijn nieuwjaarstoespraak in een
overvolle zaal. Nooit eerder was de nieuwjaarsreceptie
zo druk bezocht. Honderden medewerkers stonden voor
gesloten deuren, maar konden zijn speech volgen op een
scherm buiten het auditorium. Lohman blikte terug op
vorig jaar, toen hij medewerkers aanspoorde te dromen
en deze vooral waar te maken. Beter maken is Lohmans
droom en die droom waarmaken inspireert hem elke dag.
‘Beter worden in het Radboud’ is voelbaar en tastbaar
geworden, zegt hij. De kreet Beter worden is dus niet
slecht een marketingslogan. Lohman ziet de toekomst
met vertrouwen tegemoet. ‘Maar we zijn er nog lang niet,
de risico’s voor ons UMC zijn eerder toegenomen dan
afgenomen.’
Lohman prijst de tomeloze energie die medewerkers hebben gestoken in de weg omhoog. Het fundament voor
Beter worden ligt er. Maar een huis is nog niet af als het
niet is ingericht en aangekleed, zegt de voorzitter. Toch

noemt hij een reeks van verbeteringen en doelen die al
zijn bereikt en welke risico’s zijn genomen. Van eminent
belang vindt hij de oprichting van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid, volgens Lohman ‘Het
Monument’ van een krachtig herstel van het Radboud.
Lohman realiseert zich dat de reorganisatie onzekerheid
en onrust met zich meebrengt. Hij wil dit zoveel mogelijk
voorkomen, maar helemaal wegnemen kan hij het niet.
Hij raadt vooral de leidinggevenden aan open en eerlijk
te communiceren en medewerkers te betrekken bij het
proces. Eén zekerheid kan hij medewerkers wel meegeven: ‘We zijn op de goede weg. De beweging is onomkeerbaar en niet meer te stuiten. In weerwil van de
huidige effectenbeurzen is de koers van het Radboud
oplopend positief, met een fraaie winstverwachting op
niet al te lange termijn. Aan de twijfelaars onder u kan
ik het welgemeende advies geven: nu instappen.’  ND
De hele lezing is in gedrukte vorm verspreid in het ziekenhuis
en te vinden op intranet onder de button Beter worden.
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Elk jaar kent de commissie Studieprijzen van het UMC
St Radboud prijzen toe aan de beste studentverslagen van onderzoeksstages. Er is een universitaire
prijs beschikbaar (één prijs voor het hele UMC),
alsmede voor de studierichtingen Geneeskunde,
Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde; per
studierichting een facultaire prijs plus een aanmoedigingsprijs. In april 2009 worden de facultaire prijzen uitgereikt voor de stages van 2007-2008. Om een
student voor te dragen, stuurt u vóór 1 maart het
onderzoeksverslag elektronisch (c.oomen@owi.
umcn.nl) of in tweevoud op papier naar de secretaris
Commissie Studieprijzen, dr. ir. C.J. Oomen, 162 OSZ.
De voordracht dient vergezeld te zijn van een aanbevelingsbrief, waarin aangegeven wordt wat de student onderscheidt en welke bijdrage aan het
onderzoek echt van de student zelf is. De commissie
beoordeelt de verslagen op wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en eigen inbreng van de student.

Grand Buffet & andere mogelijkheden

www.de-schans.nl
Aanbieding voor personeel van UMC
St Radboud: bij minimaal 10 personen
€ 3,00 korting p.p., doordeweeks t/m
vrijdag

Rijksweg 95 Mook
024-6962125 de-schans@planet.nl

De unieke lokatie uit
de 16e eeuw voor uw
kerstborrel, afdelingfeest of
unieke thema feesten.
www.oldcave.nl

Beheersen van stress
Een mentale opfrissing
Energie bijtanken
Ruimte en rust
Inzicht en efficiëntie

Gluren
bij
de buren

Sharanam meditation coaching
www.sharanammeditationcoaching.nl
info@sharanammeditationcoaching.nl
T 024 7852882 / 06 81643047
VOOR EFFECTIEVER WERKEN
VOOR MEER COLLEGIALITEIT
VOOR BETERE RESULTATEN

Opeens sta je voor de deur. Dat het een bijzondere woning is, zie je direct
wanneer je het hek doorrijdt en parkeert aan de zijkant van het huis. Een
huis dat je ‘verwelkomt’. Een huis dat je van alle kanten uitnodigt. Eenmaal
over de drempel ervaar je dat het huis als een warme deken om je heen sluit.
Een warm welkom.
Vanuit de ruime hal loop je de prachtige leefkeuken binnen. Een grote ruimte
voorzien van alle gemakken. De keuken is
modern, zeer volledig uitgerust, en heeft
een zeer groot werkblad. Het is een keuken waarin je erg graag tijd doorbrengt.
Dat gevoel wordt versterkt door de lange
tafel die in de keuken staat. Je leeft in
keuken en geniet van de charme en het
gemak.

Adviesburo van den Berk
uw partner voor financiële zekerheid (sinds 1963)

Financiële planning

Praktijkfinanciering

Hypotheken

Praktijkbemiddeling

Verzekeringen

Pensioenen

Regentessestraat 3

T. 024 - 3230731

www.vandenberk.com

6522 AM Nijmegen

F. 024 - 3601567

adviesburo@vandenberk.com

Vervolgens is er een tv-kamer en een
heerlijke, ruime zitkamer. Twee kamers
van waaruit je kunt genieten van de grote
tuin. Aan ruimte is in heel het huis geen
gebrek. En ook om het huis niet. Dat is
ook het verrassende aan deze woning. Sta
je er voor dan zie je slechts het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’. Het
huis heeft zoveel mogelijkheden, dat is
werkelijk ongelooflijk.
Neem de extra grote onderverdieping.
Kom je beneden dan is het biljart het
eerste dat je ziet. Leuk detail zijn de originele, door Paul van Vliet gesigneerde,
schouwburgstoelen die de biljartzaal sieren. Naast de ontspanningsruimte is er
een grote opslag en een wijnkelder. De
wijnkelder is een overblijfsel van de oorspronkelijke boerderij die eerst op deze
plek stond.

Sprok “Feesten aan de Waal”
eUnieke zaal aan het water met balkon, terras en strand
eSchitterende zaal op de dijk met prachtig terras onder de platanen

‘hier wonen is elke dag ervaren
hoe woongenot voelt’

eVoor promoties, personeelsfeesten, presentaties en vegaderingen
eLeuke logementen voor uw gasten van ver

Gaan we boven kijken dan zien we ook
weer dat dit huis het predicaat direct
bewoonbaar meer dan verdiend. Twee
moderne badkamers, vier slaapkamers,
een hobbykamer en twee sportzaaltjes.

eSlechts 5 autominuten van centrum Nijmegen
Sprok “Feesten aan de Waal”
Waaldijk 9, 6681KJ Lent/Bemmel
024-3243703
info@sprok.nl
www.sprok.nl
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Allemaal keurig afgewerkt, maar tegelijkertijd ook zodanig ingericht dat je elke
kamer nog geheel naar eigen wens kunt
‘invullen’. Met als resultaat een huis dat
klaar is om in te wonen, maar ook de
vrijheid biedt om het in te richten op een
persoonlijke manier.
Los van het huis staat een grote, dubbele
garage. Op de zolder van de garage is een
volledig geoutilleerd kantoor. Een prachtige werkruimte die je inspireert en prestatiebevorderend werkt.
Voor wie wil ontspannen is er een volledig omheinde tuin. Dat is veilig, geeft
privacy en maakt het écht jouw plekje.
Aan de Oude Kleefsebaan vind je alles
wat je zoekt. Wil je meer bos of de stad,
dan is dat geen enkel probleem. Je wandelt binnen enkele minuten in de bossen rond Heilig Landstichting, fietst – in
10 minuten – naar het centrum, stapt in
de auto en staat binnen 10 minuten op
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Kortom, hier wonen is elke dag ervaren hoe
woongenot voelt.
De huidige bewoners geven ook aan met
‘pijn in hun hart’ te vertrekken. Maar het
huis is te groot. “Als we het huis in tweeën
konden delen, dan gingen we hier echt niet
weg!”
Enkele specificaties:
Inhoud woonhuis ca. 1.150 m³, inhoud
garage ca. 250 m³, grondoppervlakte
2.150 m². Oorspronkelijk bouwjaar
1974, volledig verbouwd en gerenoveerd in 2002.
Iemand die u echt alles kan vertellen over
de woning is Juliëtte van Anken,
tel. 06 22 41 12 74.
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‘De zorg in Nederland zal kantelen’
Vorige week zijn Bas Bloem en Jan Kremer gestart met hun project
MijnZorgNet. Met circa vijftien medewerkers, een budget van 6
miljoen, vanuit een ruimte in het Mercatorgebouw willen ze hun
droom gaan waarmaken: integrale zorgnetwerken bouwen rondom
patiëntengroepen. ‘De zorg in Nederland zal kantelen.’ Tijdens de
nieuwjaarsreceptie ontvingen ze ieder de Radboudpenning. Voor
hun verdiensten binnen het eigen vakgebied, én vooral ook voor
het feit dat ze elkaar ‘gevonden’ hebben.
J a nni e M e u s s e n

‘We kennen elkaar pas een jaar – per toeval eigenlijk - en
er was direct een klik,’ zegt Jan Kremer. RvB-voorzitter
Emile Lohman had een club medewerkers bij elkaar
gebracht om te brainstormen over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. ‘Ik had bij Bas direct het gevoel, met hem
wil ik verder praten. We zijn na afloop naar een kroeg
gegaan. Al na een kwartier kwamen we tot de conclusie:
we hebben dezelfde droom, daar moeten we samen iets
mee gaan doen.’
Bas Bloem en Jan Kremer werken binnen totaal verschillende specialismen. Kremer richt zich op de Voortplantingsgeneeskunde, neuroloog Bloem is gespecialiseerd
in bewegingsstoornissen bij vooral oudere mensen. Maar
toch hebben ze veel met elkaar gemeen. Ze zijn beiden
enthousiast en innovatief. Kremer gooide met zijn digitale IVF-poli hoge ogen. Via internet kunnen paren met
vruchtbaarheidsproblematiek hun patiëntendossier
inzien, chatten met de arts of met lotgenoten. Bloem is
de man achter het succesvolle ParkinsonNet. Hij heeft
samen met Marten Munneke regionale zorgnetwerken
opgezet voor Parkinsonpatiënten. Door deze zorg te
kanaliseren kunnen patiënten dichtbij huis terecht voor
deskundige begeleiding. Toevallig zijn ze beiden ook nog
kersvers hoogleraar en (inter)nationaal uitgegroeid tot
opinionleaders.
Ze kregen met hun projecten veel publiciteit en sleepten
diverse prijzen in de wacht. Minister Klink was van beide
initiatieven zeer onder de indruk. Op een zaterdag in
maart kwam hij naar Nijmegen. ‘Wij hebben ieder een
presentatie gehouden. Een brainstormsessie volgde,
samen met Klink en de Raad van Bestuur keken we hoe
we tegenwicht kunnen bieden aan de versnipperde zorg
waar patiënten én hulpverleners in verdwalen’, vertelt
Kremer. ‘Met tot slot het verzoek onze ideeën nader uit
te werken.’
‘Vol inspiratie zijn we direct daarna samen naar de Bisonbaai gegaan’, vertelt Bloem. ‘We hebben uren in een
straffe voorjaarswind gewandeld. Daar is de basis gelegd
voor ons project MijnZorgNet. Al lopend hebben we de
naam verzonnen en direct via een iPhone gecheckt of
die nog vrij was. Op bierviltjes bij Oortjeshekken hebben
we opborrelende ideeën opgeschreven. We kwamen van
het een op het ander.’ Met het uitgewerkte plan, daar
gingen uiteraard maanden overheen, hebben ze afgelopen mei de prijs behaald van het landelijke Zorg Innovatie Platform (ZIP). Uit driehonderd inschrijvingen kwamen
ze als beste uit de bus. Ze kregen een subsidie van maar

Uitreiking van de Radboudpenning.

liefst 4,2 miljoen om hun plan uit te voeren. De RvB
en deelnemende partijen hebben de pot aangevuld tot
6 miljoen.

Droom verwezenlijken
Hiermee gaan ze hun droom verwezenlijken. Ze willen de
zorg kantelen. ‘Want die is nu slecht georganiseerd. De
gescheiden financiering van de verschillende echelons
belemmert de samenwerking. De zorg speelt niet in op
maatschappelijke ontwikkelingen: op de mogelijkheden
van ICT, op de mondigere patiënt, de individualisering
en het dreigende tekort op de arbeidsmarkt’, zegt Bloem.
En Kremer vult aan: ‘Patiënten én zorgverleners lopen
daar in vast. Verandering is onafwendbaar. En dat kan
naar ons idee door de kracht van de patiënt én de kracht

ken werkt, gaan we het verbreden naar andere patiëntengroepen. Want naar ons idee kun je in dit systeem alles
onderbrengen.’ Hoe zal de zorg er dan over pakweg tien
jaar uitzien? ‘Neem mijn IVF -patiënten. Zij loggen straks
in op het netwerk MijnfertiliteitNet. Zien waar welke
voorzieningen beschikbaar zijn. Zij kunnen ervoor kiezen
de intake bij het CWZ te doen, de echo weer ergens
anders en voor de puncties naar hier te komen. Met een
integrale zorgfinanciering hoef je niet op een onnatuurlijke wijze met elkaar te concurreren. Je vult elkaar aan,
wij kunnen ons versterken in de academische functie.
Natuurlijk zien ook wij hobbels in de zijspiegel. Maar voor
alles is een oplossing. Met de plannen voor de digitale
IVF-poli verklaarden ze me in eerste instantie ook voor
gek. “Dat kan de patiënt niet aan, privacygegevens liggen
via internet op straat.” We hebben het tegendeel bewezen.’ Volgens de initiatiefnemers kan deze mentaliteitsverandering veel moois opleveren. Bloem: ‘Het wordt
weer leuk om in de zorg te werken, en hiermee kunnen
we het dreigende tekort op de arbeidsmarkt bestrijden.
Schoolverlaters zullen eerder voor een medische carrière
gaan kiezen. Door een betere samenwerking verdampt
veel inefficiëntie, de patiënt wordt er beter van, en met
het ParkinsonNet hebben we al aangetoond dat het ook
een stuk goedkoper wordt. Winst dus voor alle partijen.’
Vorige week is MijnzorgNet officieel van start gegaan,
met vijftien medewerkers vanuit een eigen stek in het
Mercatorgebouw. Bloem: ‘De werktekening ligt klaar, nu
gaan we als bouwvakkers aan de slag. Vanaf dag één

Uren wandelend langs de Bisonbaai hebben ze de basis gelegd voor hun project MijnZorgNet.
van netwerken te gaan bundelen. Neem de patiënt serieus
en behandel hem of haar niet als een passieve zorg
consument. En vorm netwerken van patiëntengroepen.
De fysieke muren van een zorginstelling moeten worden
geslecht, de patiënt bouwt als het ware een eigen virtuele zorgomgeving om zich heen.’
Dit gaan zij nu organiseren, in eerste instantie voor een
tweetal zorgnetwerken MijnParkinsonNet en MijnFertiliteitNet. Die gaan ze op dezelfde manier inrichten en
daarbij van elkaars vruchten plukken. Bij de uitbreiding
van de digitale IVF-poli naar de regio Oost-Nederland
gebruiken ze de ervaring die het ParkinsonNet daarmee
heeft opgebouwd. In MijnParkinsonNet laten ze de patiënt
meer participeren, en daarbij leunen ze op de verworven
kennis van de digitale IVF-poli. Kremer: ‘Daarbij hebben
we zeven generieke tools benoemd, waaronder het bouwen van portalen voor communicatie en actieve participatie van patiënten en zorgverleners. En onder meer de
opzet van netwerkdossiers, integrale zorgfinanciering en
educatie. Als straks blijkt dat dat voor beide zorgnetwer-
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gaan we ook evalueren. In samenwerking met IQ
Healthcare participeren drie promovendi in het project
en ook de zorgverzekeraars worden er vanaf het begin
bij betrokken.’ Zelf werken ze 40 procent voor het project, voor de resterende werktijd houden ze hun witte jas
aan. ‘Onze kracht is juist dat we met de voeten in de klei
staan. Dán begrijp je wat er aan de hand is in de zorg.’
Ze vinden overigens dat de Raad van Bestuur ook een
pluim verdient. Kremer en Bloem in koor: ‘We hebben
alle ruimte gekregen voor onze initiatieven. Via de RvB
is oud-topman van IBM, Jan Oord, bijvoorbeeld betrokken
bij de plannen. Hij is nu directeur van een adviesbureau
op het gebied van marketing, organisatie en ICT. En laat
het duidelijk zijn, die Radboudpenning schrijven we niet
alleen op ons eigen conto. Wij treden naar buiten, maar
het succes zit ’m in de mensen uit ons team die het hebben gedaan.’ 
n
Meer informatie over Mijnzorgnet: zie www.google.nl (en
typ mijnzorgnet)

Foto’s: Jan van Teeffelen

in b e d rijf
‘Op het gebied van vergeetachtigheid zijn er nauwelijks
praktische hulpmiddelen’, vertelt Van den Berg. Zo ontstond het idee van deze agenda. Het is een soort extern
geheugen. In tegenstelling tot andere, heeft deze agenda één dag per twee pagina’s. Op de ene bladzijde kan
de eigenaar zien wat hij gepland heeft en op de andere
wat hij gedaan heeft. ‘Ze kunnen het zelf invullen of
samen met hun partner of verzorgende. We hebben in
het boek de agendafunctie en het vasthouden van de
levensgeschiedenis gecombineerd. Het voorste deel is
blijvend met feiten zoals namen van kinderen, hun adressen, plaats voor foto’s en dergelijke.’ Agenda- en dagboekpagina’s kunnen jaarlijks verwisseld worden. Meer
informatie: www.bsl.nl/houvastboek.
JM
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Gezond en wel

Internationale schimmelcursus
wegens succes geprolongeerd
De afdeling Medische Microbiologie organiseert volgende
maand voor de tweede keer de cursus ‘Update on invasive
fungal infections’. Uitzonderlijk, want deze jaarlijkse cursus onder de vlag van de European Society for Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) vindt
normaal gesproken ieder jaar plaats in een ander land.
‘Toen wij de cursus vorig jaar november gaven, was het
aantal aanmeldingen driemaal zo groot als het aantal
beschikbare plaatsen’, vertelt Paul Verweij, hoogleraar
Medische Microbiologie, die samen met Peter Donnelly
(Hematologie) de cursus organiseert. ‘We hebben daarop
besloten de cursus in eigen beheer, dus buiten de ESCMID
om, gewoon nogmaals plaats te laten vinden.’

Zo werkt het lichaam
Onlangs presenteerde prof.dr. Jan Bernards zijn boek ‘Zo
werkt het lichaam’. Dit gebeurde tijdens een officiële bijeenkomst in Huize Heyendael, waarbij Bernards het boek
overhandigde aan decaan prof.dr. Frans Corstens.
Het rijk geïllustreerde boek is een bundel van artikelen die
Bernards schreef voor de Gelderlander in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw. Ze verschenen in de
rubriek ‘Gezond en wel’ en behandelen het functioneren
van het menselijk lichaam bij veelvoorkomende ziektes.
Bernards actualiseerde deze artikelen en voegde er
nieuwe aan toe.

Foto: Jan van Teeffelen

Bernards is jarenlang verbonden geweest aan het UMC
St Radboud, onder meer als hoogleraar Fysiologie. In
september 1988 ging hij met emeritaat. Op 11 september
1990 ontving hij als eerste de Prof.dr. H.J. Lammersprijs
voor Onderwijs. En op 8 december 1994 kreeg hij de
‘Dusser de Barenne legpenning’ van de Nederlandse
Vereniging voor Fysiologie voor zijn bijzondere bijdragen
aan het medisch onderwijs. 
ND

Houvast

Agenda voor mensen
met geheugenverlies
Sanne van den Berg, neuropsycholoog bij Geriatrie, heeft
samen met psycholoog Maritza Allewijn het Houvastboek
ontwikkeld. Het Houvastboek is een papieren geheugen
voor mensen die last hebben van vergeetachtigheid door
veroudering, dementie of hersenletsel.

Foto: Jan van Teeffelen

De overweldigende belangstelling tekent volgens Verweij
de internationaal vooraanstaande positie die het UMC St
Radboud inneemt in het relatief kleine wetenschappelijke
wereldje dat zich bezighoudt met onderzoek naar schimmelinfecties. Zo meldden de Nijmeegse onderzoekers
vorig jaar ook als eerste de opkomst van resistente stammen van de schimmel Aspergillus fumigatus. Veelvuldig
gebruik van schimmeldodende middelen in de landbouw
en in gebruiksvoorwerpen als matrassen, kleding, verf enz.
is hiervan mogelijk de oorzaak.
‘Een infectie met deze schimmel, die overal in de natuur
voorkomt, kan levensbedreigend zijn voor mensen met
een verzwakte afweer’, vertelt Verweij. ‘Er zijn maar
weinig medicijnen waarmee je zo’n infectie kunt bestrijden. Het feit dat de schimmel nu resistent wordt tegen
de belangrijkste klasse van schimmeldodende medicijnen, de zogeheten azolen, is medisch gezien een ramp.
We zullen tijdens de cursus dan ook uitgebreid ingaan
op dit fenomeen en ons buigen over de vraag hoe we
patiënten die met zo’n resistente Aspergillusstam zijn
geïnfecteerd nog wel kunnen behandelen.’ 
MD

Foto: Flip Franssen

gezicht? En wat doe je als je door de chemo een droge
huid hebt? Tijdens de workshop krijgen patiënten allerlei
tips over make-up en verzorging van de huid en gaan ook
zelf aan de slag. De workshops zijn in eerste instantie
bedoeld voor vrouwen, maar ook voor mannen kunnen
we een programma maken.’
De eerste workshop zat al meteen vol. Een schoonheidsspecialiste, een huidverzorgende, een kapper en een visagist geven de workshop op vrijwillige basis. De stichting
‘Goed Verzorgd, Beter Gevoel’ ondersteunt de vrijwilligers.
De workshop wordt om de twee maanden gegeven. De
afdeling Medische Oncologie nodigt hiervoor patiënten
uit van de medische dagbehandeling. Peters: ‘Wij willen
dit uit gaan breiden naar andere afdelingen, als er
genoeg animo is.’ Medewerkers die hierover meer willen
weten kunnen Paula Peters bellen: 16672. 
ND

Kandidaten

Tussentijdse verkiezingen
UMC-raad
De UMC-raad is een advies- en medezeggenschapsorgaan
dat bestaat uit 24 gekozen leden uit alle lagen van het
UMC St Radboud. De UMC-raad bewaakt en bevordert
geïntegreerd beleid en kwaliteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding. Van 20 januari tot en met 3
februari 2009 vinden de tussentijdse verkiezingen plaats
voor vijf zetels. In de afgelopen periode konden kiesgerechtigden zich kandidaat stellen. Kandidaten zijn:
A1 (hoogleraren specialismen Snijdende Specialismen
en Anesthesiologie/IC/OK) - prof.dr. W. Feitz
A5 (hoogleraren specialismen Medisch Ondersteunende
Dienstverlening) - prof.dr. J.W. Leer
B1(verpleegkundigen) - mw. dr. C. Potting
B2 (arts-assistenten) - mw. drs. K. Marcus
B3 (junior-onderzoekers, onderzoekers in opleiding en
postdocs) - mw. drs. L. Geurts-van Bon, drs. J. Middendorp, mw. ir. K. van de Ven
Voor kiesgroep B3 zal een digitale stemronde plaatsvinden.
De kiesgerechtigden van B3 ontvangen op 20 januari a.s.
een e-mail voor de stemprocedure. Voor de overige kiesgroepen zullen geen verkiezingen plaatsvinden en zullen
bovengenoemde kandidaten per 1 maart 2009 zitting
nemen. Voor meer info: zie website van de UMC-raad
(Medewerker/Afdelingen/UMC-raad).

Nieuw:
energielabel!
BOUWKEURMEESTER
KEURT UW WONING

Workshop

Uiterlijke verzorging
voor mensen met kanker
Afgelopen maandag werd voor het eerst in Huize Heyendael een workshop voor patiënten met kanker gegeven.
‘Als je er goed uitziet, voel je je beter, is de gedachte
hierachter’, vertelt Paula Peters, oncologieverpleegkundige en initiatiefnemer van de workshop. Peters: ‘De
workshop is met name bedoeld voor patiënten met kanker die een chemokuur ondergaan of recent hebben
ondergaan. We hebben, als afdeling Medisch Oncologie,
vorig jaar al proefgedraaid en patiënten zijn er erg
enthousiast over. Vaak zitten ze te hannesen met hun
pruik en hebben daar vragen over. Patiënten verliezen
door de chemo ook hun wenkbrauwen en zien vaak erg
bleek. Hoe geef je weer kleur en uitdrukking aan je
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Een pand kopen of verkopen?
Schakel bouwkeurmeester Toon Peters in voor:
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Bel Toon Peters!
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Directeur voor Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid
Het bestuur van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid
(IWKV) heeft een directeur aangesteld. Zij gaat de twee units binnen het
IWKV leiden. De ene unit betreft de patiënttevredenheid en klachtenbehandeling, de andere unit het auditsysteem waarmee het professioneel handelen, de organisatie van de zorg, de patiëntgerichtheid en de samenwerking
worden geëvalueerd.

In het voorjaar zal mr. Wilma Boeijen aantreden als directeur van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en
Veiligheid. Zij komt uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, waar zij coördinator kwaliteitszorg is. ‘Een krachtige persoonlijkheid met een scherpe inhoudelijke blik,
die helemaal past bij de ambitie van het Radboud’, zegt
Paul Smits, internist en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie. Smits is al sinds november voorzitter
van het bestuur van het IWKV.
Het IWKV leidt vanaf 1 januari de audits zoals die door
het Stafconvent zijn geïnitieerd en door Hub Wollersheim
en zijn team zijn uitgewerkt. ‘Een heel goed instrument
waarmee een grondige analyse van processen en handelingen in kaart zijn te brengen’, zegt Smits. ‘Het is een
dynamisch instrument dat zich zal blijven ontwikkelen,
mede dankzij de continue input van nieuwe wetenschappelijke inzichten vanuit de afdeling IQ Healthcare. De
Raad van Bestuur koos voor een nauwe verwevenheid
tussen de verschillende poten die zich bezighouden met
kwaliteit en veiligheid. Het IWKV meet kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg terwijl de afdeling IQ Healthcare

Richard Grol en Paul Smits(voorzitter) vormen samen de vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur. Vanuit de VAR hebben Jorke de Witte
en Marie José Jorna zitting in het bestuur en vanuit het Stafconvent Peter
Hoogerbrugge en Berry Kremer. In het voorjaar komt er een onafhankelijke Raad van Advies bestaande uit externen.

Spoedeisende
Hulp draaide op
volle toeren

Foto: Frank Muller

wetenschappelijk onderzoek doet op dat gebied. Deze
verwevenheid wordt extra versterkt door dubbelbenoemingen. Zo is Richard Grol hoofd van de afdeling IQ
Healthcare, maar ook bestuurslid van het IWKV. Naast
het IWKV en de afdeling IQ Healthcare is er ook nog de
Adviesgroep Projectverbetering & Innovatie (PV&I). PV&I
maakt deel uit van het Servicebedrijf. Bij PV&I kunnen
afdelingen met een praktische hulpvraag terecht. Heeft
een afdeling bijvoorbeeld slecht gescoord op medicatiebeleid, dan kan zij PV&I vragen een verbetertraject in
gang te zetten. ‘Het meten van kwaliteit en veiligheid,

verbeteringen doorvoeren en wetenschappelijk onderzoek doen zijn inhoudelijk sterk met elkaar verweven,
maar zijn bestuurlijk en organisatorisch gescheiden’,
merkt Smits op. ‘Dat moet ook, wil je zaken zuiver houden. Een instituut of afdeling moet niet zelf verbeteringen
doorvoeren en tegelijkertijd deze verbeteringen zelf
beoordelen. Natuurlijk is afstemming en samenwerking
tussen het IWKV, IQ Healthcare en PV&I een must.
We kunnen met deze constructie echt vernieuwend zijn,
niet alleen voor het Radboud, maar ook voor de buitenwereld.’ 
ND

‘Schone handen leveren veel winst op’
Gewoon handen schoon. Dat is de slogan die het UMC St Radboud voert bij
de campagne over handhygiëne. Deze campagne heeft als doel medewerkers
te wijzen op het belang van handhygiëne, zodat ze hun gedrag hierin verbeteren en patiënten minder risico lopen op een ziekenhuisinfectie.

De Spoedeisende Hulp van het UMC St Radboud
draaide tijdens de strenge vorst op volle toeren. Val
incidenten door gladheid en de vele mensen die hun
schaatsen uit het vet haalden, zorgden voor een toename van het aantal ongelukken. Normaal gesproken
melden zich per dag zo’n vijftig mensen op de SEH,
dat gemiddelde steeg naar zeventig, met uitschieters
in het weekend.

Afgelopen zaterdag en zondag meldden zich alleen al
zestig patiënten na een val, gerelateerd aan gladheid.
Het betrof niet alleen uitglijders op het ijs, maar ook
vaak valpartijen bij lopen en fietsen.

Uit onderzoek blijkt dat in veel Nederlandse ziekenhuizen
de handhygiëne benedenmaats is. ‘Men schat dat 30 tot
40 procent van de ziekenhuisinfecties het gevolg is van
slechte handhygiëne’, zegt Anita Brink-Huis, onderzoeker
IQ Healthcare. ‘Ziekenhuisinfecties zijn veelal vermijdbaar
en leiden dus onnodig tot een langere ziekteduur en
hogere kosten. Schone handen leveren veel winst op, voor
de patiënt en voor het ziekenhuis.’ Onlangs is in het UMC
St Radboud gemeten hoe goed verpleegkundigen hun
handen schoon houden tijdens het werk.
De handhygiënevoorschriften werden in minder dan 30
procent correct toegepast, wat vergelijkbaar is met de
prestaties van andere ziekenhuizen. ‘De meting is alleen
gedaan bij verpleegkundigen, maar natuurlijk moeten ook
artsen en andere zorgverleners hun handen goed wassen’,
aldus Brink-Huis.

In kaart brengen
‘Het ontbreekt vaak aan kennis over de gevolgen van
slechte handhygiëne’, zegt Brink-Huis. ‘Of men is er door
de waan van de dag niet alert op.’ De campagne zet medewerkers aan om de voorschriften beter na te leven en is
ontwikkeld door de sectie Verplegingswetenschap van IQ
Healthcare . In het Radboud wordt de boodschap verspreid
via posters en informatiefolders. Handhygiëne komt ook
op de agenda van onderwijs- en themabijeenkomsten te
staan. Tijdens de campagne wordt het handhygiënegedrag
op elke afdeling in kaart gebracht. Brink-Huis: ‘Het is de
bedoeling dat leidinggevenden de uitslag voorleggen aan
de afdelingsteams.’ Op de campagnewebsite (www.
gewoonhandenschoon.nl) is inhoudelijke informatie te
vinden. Door middel van een quiz op deze site kunnen
medewerkers hun kennis van handhygiëne toetsen en
verhogen. De campagne loopt tot en met april 2009.  GM

Bij meer dan helft van de mensen werden botbreuken
van de hand, pols of schouder geconstateerd. Er
zijn extra fracturenpoli’s op de gipskamer aangemaakt
om alle mensen met botbreuken goed en op tijd te
kunnen helpen. Gelukkig bleef, ondanks de gladheid,
het aantal ernstige letsels door ongevallen beperkt.
De medewerkers van de Spoedeisende Hulp en hun
collega’s van de OK’s hebben de afgelopen dagen
buitengewoon hard gewerkt om ervoor te zorgen dat
alle patiënten snel de juiste behandeling ontvingen.
Dankzij deze inzet en de samenwerking met de huis
artsen, de collega’s van het CWZ en de Sint Maartenskliniek, is het gelukt om de wachttijden op de
Spoedeisende Hulp beperkt te houden tot maximaal
1,5 uur. 
MB

Meer info over de campagne: www.gewoonhandenschoon.nl. De voorschriften voor handhygiëne zijn te
lezen op KWINT.
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De kans op terugkeer van de huidtumor minimaliseren. Maar
tegelijkertijd zo weinig mogelijk gezond weefsel wegsnijden. Dat
is de kern van de micrografische techniek die de afdeling
Dermatologie sinds anderhalf jaar toepast. Vooral terugkerende
tumoren in het gezicht komen in aanmerking. De patiënt is er in
één dag vanaf. Bijna altijd voorgoed.
Paul van Laere

Het begon met een onschuldig ogend plekje op het voorhoofd. Vaak verdwijnt zo’n rood vlekje weer even mysterieus als het gekomen is, maar bij meneer Ten Cate breidde
de huidvertekening zich uit, ook in de diepte, en ging zelfs
bloeden. In het regionale ziekenhuis stelde de dermatoloog
vast dat het om een zogenaamd basaalcelcarcinoom ging,
een kwaadaardige huidtumor. Niet levensbedreigend, maar
wel alle reden om in te grijpen, omdat de woekering anders
verder om zich heen zou grijpen. Meneer Ten Cate kreeg
twee opties voorgelegd: bestraling of een speciale chirurgische verwijdering in Nijmegen, waarbij de kans op
terugkeer van de tumor nagenoeg nihil is. Voor Ten Cate
was de keus niet moeilijk: liever definitief ervan af.
En zo ligt hij deze ochtend als eerste van de vier patiënten
die het Nijmeegse team vandaag behandelt, op de behandelkamer van de afdeling Dermatologie. Heel precies
tekent dermatoloog en operateur dr. Marcel Pasch met
een stift een cirkel om de te verwijderen plek. De marge
die hij aanhoudt is slechts 2 mm, waar dat bij de standaardverwijdering 5 mm is. Zo min mogelijk gezond weefsel uitnemen luidt immers het devies van de micrografische
techniek. Om dezelfde reden wordt het te verwijderen
gebied nauwkeurig in kaart gebracht. Pasch tekent een
assenkruis in de cirkel, waardoor vier kwadranten ontstaan. Hij meet alles op en geeft de maten door aan verpleegkundigen Jessica Terwindt en Adriana Meijer die hem
assisteren bij de ingreep. Nadat arts-assistente Demia
Tiemes het operatiegebied verdoofd heeft – meneer Ten
Cate zelf blijft bij bewustzijn - hecht Pasch op de eindpunten van het assenstelsel kleine draadjes in de hoofdhuid,
zodat na het uitnemen van het huidweefsel de oorspronkelijke oriëntatie hiervan zichtbaar blijft.

Intensief
Dan begint het snijwerk. ‘Mag ik afzuiging?’, vraagt Pasch,
want een voorhoofd is rijkelijk doorbloed. Het mes onder
een hoek van 45 graden inzettend, snijdt hij het bedreigende stukje huidweefsel met een doorsnede van ongeveer 2 cm, uit het voorhoofd. ‘Gaat het goed, meneer Ten
Cate? Niet duizelig?’ ‘Nee hoor, alles in orde.’
De bloedvaatjes worden dichtgebrand en daarna vullen
de verpleegkundigen het ontstane gat met een schijfvormige tampon en dekken het af met een verband. Meneer
Ten Cate kan terug naar de dermatologische verpleegafdeling en plaatsnemen in het dagverblijf. Daar moet hij
wachten tot het weefselonderzoek is afgerond en vaststaat dat geen tumorweefsel is achtergebleven.
Bij ongeveer een kwart van de patiënten is dat meteen
na de eerste weefselverwijdering het geval, weet Pasch

‘Wanneer je niks
zou doen, tast de
tumor steeds meer
omliggend weefsel
aan en dat kan in
het gezicht tot
afschuwelijke
misvormingen
leiden’

Op één dag verlost van een hard
uit ervaring. De helft van de patiënten heeft een extra
ingreep nodig en het laatste kwart behoeft twee of zelfs
drie aanvullende operaties. Die ingrepen gebeuren allemaal op één dag. ‘Dat is enerzijds een voordeel. We
kunnen dezelfde dag nog de wond sluiten, terwijl patiënten daar anders voor terug moeten komen,’ vertelt Pasch.
‘Maar anderzijds maakt dat het ook zwaar. Het is best
intensief. Wachten, eventueel weer een stukje weefsel
wegnemen, mogelijk zelfs een derde keer. Patiënten
moeten dit willen en aankunnen. Iemand van tachtig in
een rolstoel moet je dit niet aandoen.’

Rood en blauw
Pasch is intussen begonnen met de bewerking van
het uitgenomen weefsel. Hij snijdt het stukje langs de
kwadrantlijnen in vieren, en kleurt de zijkanten rood en
blauw (rood voor boven-onder, blauw voor links-rechts),
zodat hij precies de oorspronkelijke positie van elke
partje kan herleiden. Ook dat hoort bij de opzet om zo
weinig mogelijk gezond weefsel weg te nemen. Bij het
navolgend microscopisch onderzoek zal blijken welke
kwadranten goed zijn, en welke niet, zodat alleen in die
laatste sector(en) nog wat extra’s hoeft te worden weggesneden.

Dermatoloog Marcel Pasch markeert de vier kwadranten van het uitgenomen weefsel met rode en blauwe kleurstof
om de oorspronkelijke positie aan te geven.
Foto’s: Paul van Laere
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De basis van de techniek werd al in de jaren veertig van
de vorige eeuw gelegd door de Amerikaanse chirurg Frederick Mohs. Inmiddels is de methode erg verfijnd en
omgedoopt tot ‘micrografische techniek’. In Nederland zijn
vier academische centra die dit toepassen, waaronder
sinds anderhalf jaar het UMC St Radboud. Het team onder
leiding van specialist Pasch behandelt ongeveer vijftig
patiënten per jaar. ‘Het is vrij arbeidsintensief, we kunnen
vier mensen per dag doen. Bij de standaard chirurgische
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dnekkige huidtumor
aanpak is dat het dubbele. Het vergt ook een behoorlijke
infrastructuur, zoals een laboratorium en een speciaal
opgeleid team. Maar daar staan de voordelen tegenover:
weefselbesparing, wat vooral in het gezicht erg telt, en
een veel grotere kans op genezing.’ Patiënten worden van
buiten en intern doorverwezen, vooral vanuit de afdeling
KNO, maar ook vanuit de Plastische Chirurgie. Pasch werkt
hiermee nauw samen binnen het multidisciplinaire Centrum voor Aangezichtschirurgie.

Speciale kleuring
Op het laboratorium van de afdeling Dermatologie ontfermt analiste Ivonne van Vlijmen zich over de verwijderde weefselstukjes en snijdt er vriescoupes van. Het
kleuren en fixeren van het weefsel moet snel gebeuren,
de uitslag kan immers niet te lang op zich laten wachten.
‘Normaal duurt dat proces zo’n drie tot vijf uur, maar we
passen een specifieke kleuring toe die binnen een uur
klaar is’, legt Van Vlijmen uit. ‘Het levert geen plaatjes

Terwijl analiste Ivonne van Vlijmen vriescoupes maakt, controleren dermatoloog Marcel Pasch en arts-assistente Demia Tiemes de preparaten van het uitgenomen weefsel op kankercellen.
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voor een leerboek op, maar de kwaliteit is voldoende om
te bepalen of er nog kankercellen in zitten.’
Ook het snijden van de coupes vraagt een speciale aanpak. Van Vlijmen: ‘De bedoeling is om de hele buitenste
laag van het uitgenomen weefsel te onderzoeken. Zeg
maar de schil van de uitgesneden halve sinaasappel. Als
daar geen tumorcellen meer zitten, weet je zeker dat het
goed is. Dus ik probeer de plakjes zo te snijden dat
daarin alle snijvlakken aanwezig zijn.’
Voor Van Vlijmen is het werk een leuke uitzondering op
haar gebruikelijke werk. ‘Het lab richt zich uitsluitend op
research. Dit is de enige klinische taak. Dat motiveert
extra. Als ik hele goede coupes maak, voorkom ik dat
onnodig extra weefsel wordt weggesneden.’
Pasch heeft inmiddels een tweede patiënt in het gezicht
geopereerd en buigt zich nu over de coupes van meneer
Ten Cate. Turend door de microscoop scant hij een voor
een het tiental preparaten dat Van Vlijmen heeft gemaakt.
Hij is vooral gespitst op donkerpaars gekleurde cellen.
Dat zijn mogelijke kankercellen. In een van de kwadranten blijkt helaas nog tumorweefsel te zitten, een tweede
kwadrant is twijfelachtig. Dat wordt in ieder geval een
tweede ingreep voor meneer Ten Cate.
Mevrouw Trum-Boeyen heeft meer geluk. Bij haar is het
uitgenomen weefsel aan de randen vrij van kankercellen
gebleken. Pasch kan aan de slag om de wond te hechten,
de laatste stap in het hele proces. Ook dat is nooit een
standaardprocedure. Het is bij elke patiënt weer bekijken, zonodig in samenspraak met de aangezichtschirurg,
hoe het gat zodanig gedicht kan worden dat de ingreep
achteraf niet of nauwelijks zichtbaar is. Soms worden
sneetjes in de omliggende huid gemaakt, om het ontstane gat te bedekken, soms ook wordt een stukje huid
van elders geschoven. Bij mevrouw Trum is de situatie
gunstig, de plek zit net onder de neus. ‘Dan valt de wond
in een huidplooi en zie je er veel minder van.’
Opnieuw gaat Pasch daarna naar het lab om weer een
verse serie weefselcoupes te bekijken. Verpleegkundige
Jessica Terwindt: ‘Soms staan we met zijn allen boven te
wachten op de uitslag. We vormen echt een team, iedereen
voelt zich erg betrokken bij het werk en de patiënten.’
Op de behandeltafel ligt alweer de volgende patiënt
klaar, meneer De Bruin. Ook bij hem moet nog wat extra
weefsel worden weggenomen. Hij blijft er kalm onder.
Als fervent NEC-supporter maakt hij zich vooral zorgen
of hij een cruciale wedstrijd van zijn club een paar dagen
later wel kan meemaken. Pasch verzekert hem dat dat
geen enkel probleem zal zijn.
n

Een veel kleinere kans op
terugkeer
Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende
vorm van huidkanker. In Nederland zijn jaarlijks zo’n
dertigduizend nieuwe patiënten. De abnormale woekering begint in de bovenste laag van de huid, groeit
naar beneden en maakt wortels en uitbreidingen onder
de huid. Uitzaaiingen naar andere delen van het
lichaam treden echter nagenoeg nooit op. Dat maakt
het carcinoom echter niet ongevaarlijk. Dermatoloog
Marcel Pasch : ‘Wanneer je niks zou doen, tast de
tumor steeds meer omliggend weefsel aan en kan
bijvoorbeeld in het gezicht tot afschuwelijke misvormingen leiden.’
De oorzaak is onbekend. Wel zijn er verschillende
factoren die de kans op het ontstaan van de huidkanker vergroten. De relatie met zonlicht is het meest
duidelijk. Huidkanker ontstaat vooral op plekken die
veel in de zon komen, zoals het gezicht en de armen.
Ruim driekwart van de basaalcelcarcinomen komt voor
in het gelaat. Er zijn diverse behandelmethoden, zoals
de klassieke chirurgische verwijdering en bestraling.
In 90 procent van de gevallen zijn deze behandelingen
afdoende. Komt de tumor echter terug, dan is het succespercentage van een hernieuwde behandeling stukken lager. De recidiefkans kan tot 30 procent bedragen.
In dit geval scoort de micrografische techniek veel
beter. De kans op terugkeer daalt dan naar 4- 5 procent. ‘En wanneer we een primaire tumor met deze
techniek opereren, bestaat slechts 1 procent kans op
terugkeer’, aldus Pasch. In aanmerking voor de techniek komen dan ook vooral mensen met een teruggekeerde tumor, én daarnaast basaalcelcarcinomen in
het gezicht met een lastige groeiwijze. In het laatste
geval heeft de micrografische techniek als voordeel
dat de weefselverwijdering minimaal is, waardoor ook
de ontsiering van de ingreep zo klein mogelijk is.

on d e rzo e k

Medisch antropoloog
bestudeerde IVF-kliniek Radboud
Paren die beginnen aan een IVF-behandeling komen
terecht in een medisch-technische molen waaruit amper
te ontsnappen valt, zo luidt de populaire opvatting. De
werkelijkheid is complexer, stelt medisch antropoloog
dr. Trudie Gerrits. Zij bestudeerde drie jaar lang de gang
van zaken in de IVF-kliniek van het UMC St Radboud en
sprak in die periode met 23 paren.
M a r t e n Doop e r

Ruim dertig jaar na de geboorte van Louise Brown, ’s werelds eerste reageerbuisbaby, is IVF (in vitro fertilisatie) een algemeen aanvaarde en veelvuldig toegepaste medische techniek. Jaarlijks starten er in Nederland zo’n 15.000
IVF-behandelingen, resulterend in een kleine 4000 geboortes. Een nimmer aflatende kritiek op IVF is dat paren die hieraan beginnen eenmaal overgeleverd aan
de medici amper meer kunnen stoppen met de behandelingen. Immers, gaan niet
bijna alle paren door tot en met de laatste (door de zorgverzekeraar vergoede)
behandeling, of soms zelfs op eigen kosten nog verder? ‘De volhardendheid van
paren die gebruik maken van IVF volledig op het conto schrijven van de medici,
vond ik toch wel erg kort door de bocht’, verklaart Gerrits de aanleiding tot haar
onderzoek. ‘Mede uit eigen ervaring weet ik dat er een complex en dynamisch
beslissingsproces speelt tijdens het IVF-traject.’ Zij besloot met haar antropologische achtergrond dit proces en de dynamiek daarvan eens gedetailleerd in kaart
te brengen door de dagelijkse gang van zaken op de IVF-kliniek van het UMC St
Radboud te beschrijven. Ziekenhuisetnografie, heet dit in jargon. Gerrits: ‘Zoals
niet-westerse antropologen de gebruiken van een Papoea-stam beschrijven, heb
ik puur door te observeren, de gesprekken van de behandelaars met de paren,
de discussies en afweging binnen het IVF-team, beschreven. Daarnaast heb ik 23
paren tijdens hun IVF-traject gevolgd en diverse malen gesproken.’ Vorige maand
promoveerde Gerrits cum laude aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij werkt,
op haar onderzoek. Prof. Didi Braat en prof. Jan Kremer waren vanuit het UMC St
Radboud hierbij respectievelijk promotor en co-promotor.

Paradox
De belangrijkste conclusie die Gerrits uit haar onderzoek trekt, is dat paren tijdens
het IVF-traject zowel te maken hebben met zaken die hen ‘voortdrijven’ in het IVFtraject als zaken die een rem zetten op de voortgang in het traject. ‘Om te beginnen
bevat de Nederlandse wet- en regelgeving rondom IVF al stimulerende en remmende factoren. Het beleid en de professionele richtlijnen verzekeren iedereen die
het nodig heeft toegang tot IVF. Anderzijds vergoeden de zorgverzekeraars niet
meer dan drie IVF-behandelingen en hanteren de IVF-klinieken ethische afwegingen
die de toegang tot IVF kan belemmeren. Bijvoorbeeld eisen die gesteld worden
aan de relatie van het paar of aan de psychische gesteldheid. Daarnaast is er wat
ik noem de paradox van patiëntgerichtheid. De paren krijgen gedurende het hele
traject veel informatie over de medische kant van hun onvruchtbaarheid, over de
IVF-behandeling, over slagingskansen, over de mogelijke lichamelijke en geestelijke belasting van de behandeling; bedoeld om paren te laten nadenken over de
keuzes die ze tijdens het traject moeten maken. Bijvoorbeeld het implanteren van
één of twee embryo’s. Tegelijk merk je dat die medische informatie er ook toe leidt
dat de paren hun kinderloosheid meer en meer gaan zien als een medisch probleem. Een probleem waar de medische wetenschap een antwoord op heeft.
Andere opties, bijvoorbeeld adoptie, raken in ieder geval zolang de paren bezig
zijn met IVF, op de achtergrond. Je zou dus kunnen stellen dat de informatie over
de behandeling, de paren onbedoeld mede voortdrijft in het traject. Ook het
opsplitsen van de behandeling in acht mijlpalen, zoals het oogsten van eicellen of
het ontstaan van een implanteerbaar embryo, heeft een dergelijk effect. Paren
reageren vaak met: ‘We zijn nu al tot hier gekomen. Zover zijn we nog nooit
geweest’. Anderzijds leidt de gedetailleerde kennis over de kans op succes en over
de zwaarte van de behandeling of de opgedane ervaringen hiermee, er ook toe dat
sommige paren afzien van de behandeling of besluiten niet verder te gaan.

Pas op de plaats
De belangrijkste grens in het traject blijkt in de praktijk de vergoeding van drie
behandelingen. ‘Drie behandelingen ondergaan wordt hierdoor ervaren als normaal’,
constateert Gerrits. ‘Enkele paren willen nog een vierde behandeling op eigen
kosten om er zeker van te zijn er alles aan gedaan te hebben. Wat mij in de praktijk
opviel is dat de drie behandelingen vaak worden aangeboden als een soort van
totaalpakket. Het IVF-team gaat er in mijn ogen wat gemakkelijk vanuit dat alle
paren ook drie behandelingen wensen te ondergaan. Dat is logisch, dokters zijn
doeners, ze willen de paren helpen. Mijns inziens zou er nog wat duidelijker pas op
de plaats gemaakt kunnen worden na iedere behandeling. Even weer alles op een
rijtje zetten en dan pas de paren laten beslissen om wel of niet door te gaan.’  n
Foto: Flip Franssen
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Stress verergert psoriasis, e-therapie helpt
Stress kan huidaandoeningen verergeren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van psychologe Lisette Verhoeven. Gelukkig bestaan er wel behandelmethoden om de stress mee te lijf te gaan. De nieuwste loot aan de
behandelstam heet e-therapie.

Huidaandoeningen komen veelvuldig voor, zo ontdekte
Verhoeven. Zij dook in de Continue Morbiditeits
Registratie – een databank waarin Nijmeegse huis
artsen sinds de jaren zeventig bijhouden welke gezondheidsproblemen zij voorbij zien komen - en analyseerde
het voorkomen van huidaandoeningen in de periode
2002-2006. Wat bleek? Maar liefst 12 procent van de
klachten bij de huisarts bleek een huidaandoening te
zijn, zoals psoriasis of aangeboren eczeem. Van de
patiënten met deze aandoeningen ervaart meer dan de
helft lichamelijke symptomen als jeuk, pijn en vermoeidheid. ‘Een kwart heeft zelfs last van ernstige jeuk
of moeheid’, aldus Verhoeven. ‘Natuurlijk beïnvloedt
dat hun psychosociaal welbevinden in negatieve zin.
Zeker vijftien procent loopt het risico een psychische
beperking als een depressie te ontwikkelen.’

Piekeren
Patiënten vertellen vaak tegen hun huisarts of dermatoloog dat stress hun huidaandoening verergert. Of dat
daadwerkelijk zo is, was echter nooit onderzocht. Verhoeven volgde daarom honderd psoriasispatiënten een
half jaar lang. Maandelijks vulden de patiënten een
vragenlijst in, waarop ze aangaven met welke stresssituaties ze te maken hadden gehad en hoe ze daarmee
omgingen. Daarnaast kwamen zij maandelijks naar het
ziekenhuis, waar bloed werd afgenomen om bijvoorbeeld
het niveau van het stresshormoon cortisol en immunologische bepalingen te meten. Bovendien werd de ernst
van hun psoriasis op dat moment in klinisch onderzoek
vastgesteld. Uit een analyse van deze vragenlijsten,
monsters en metingen bleek dat dagelijkse stressoren
de aandoening inderdaad kunnen verergeren. ‘Maar
alleen op de momenten dat patiënten een hoge mate van
stress ervaren’, zegt Verhoeven. ‘Bovendien werd duidelijk dat vooral mensen die veelvuldig piekeren of veel
krabgedrag vertonen ontvankelijk zijn voor de invloed
van stress.’

E-therapie
De bevindingen van Verhoeven hebben alweer geleid tot
nieuwe onderzoeksvragen. ‘Zo wordt momenteel bijvoorbeeld gekeken hoe je de patiënten die het gevoeligst zijn
voor stress zo vroeg mogelijk kunt identificeren’, vertelt
klinisch psycholoog en copromotor Andrea Evers. ‘Ook
hebben we effectieve behandelingen op maat ontwikkeld
voor bijvoorbeeld het verminderen van jeuk en krabben,
piekeren en stressfactoren. Het probleem is alleen dat
niet iedere huisartsenpraktijk of afdeling Dermatologie
een in huidaandoeningen gespecialiseerde psycholoog
in huis heeft die deze kan geven. Daarom hebben we
onlangs een virtuele behandelmethode ontwikkeld. Het
onderzoek naar de effectiviteit van deze e-therapie loopt
nog, maar de eerste tekenen zijn bemoedigend. Uit
onderzoek naar andere patiëntengroepen weten we dat
internettherapie goed werkt bij geprotocolleerde behandelingen. En de patiënten met huidaandoeningen die de
computertherapie al volgden, zijn zeer enthousiast.’ FvdB
Het onderzoek van Lisette Verhoeven, Skin diseases:
prevalence and predictors of itch and disease severity, is
uitgevoerd in samenwerking met de afdelingen Medische
Psychologie, Dermatologie en Huisartsgeneeskunde.
Foto: Flip Franssen

Nieuwe oorzaak erfelijke darmkanker ontdekt
Enkele families met erfelijke darmkanker stelden wetenschappers van de afdelingen Antropogenetica en Pathologie
voor een raadsel. Onderzoek wees een bekend gen aan als de veroorzaker van hun erfelijke darmkanker, maar vreemd
genoeg was dat gen volkomen normaal. Een speurtocht leidde tot een naastgelegen gen waar een foutje in zit. Het
onderzoek is gepubliceerd in Nature Genetics.

Mensen die denken dat er een erfelijke vorm van darmkanker in de familie zit, kunnen zich laten onderzoeken
op de polikliniek familiaire tumoren van het UMC St
Radboud. Bij een deel van deze mensen kan inderdaad
een erfelijke oorzaak worden vastgesteld. ‘Enkele families stelden ons echter voor een raadsel’, zegt klinisch
moleculair geneticus Marjolijn Ligtenberg. ‘Na onderzoek
van de tumoren wisten we welk gen de darmkanker
veroorzaakte. Het is een gen dat bij celdeling controleert
of het DNA goed is gekopieerd, en bij foute kopieën zorgt
voor reparatie. Is dit controle-gen kapot, dan ontstaan
fouten in het DNA en wordt de kans op darmkanker veel
groter.’

Nieuws biedt zekerheid
Vreemd genoeg zagen de onderzoekers dat dit gen perfect in orde was, terwijl de bijbehorende eiwitten - die in
de cel het werk doen - afwezig waren. In het naastgelegen
gen bleek een foutje te zitten in het stopsignaal. Bij het
aflezen van dit kapotte gen wordt daardoor ook meteen
het volgende, gezonde gen meegenomen. Het resultaat
is een vreemd, ongebruikelijk product dat onmiddellijk
door de cel wordt afgebroken. Bovendien zorgt de

defecte buur er óók voor, dat het normale gen ernaast
niet meer afzonderlijk kan worden afgelezen. Ligtenberg:
‘Het normale gen wordt dus compleet het zwijgen opgelegd door een fout in het voorafgaande gen. Dit principe,
dat nooit eerder door onderzoekers is gevonden, kan ook
een rol spelen bij andere ziektes. Voor zowel onderzoekers als artsen is het een hot onderwerp.’
De opheldering van dit nieuwe mechanisme is zeker ook
van belang voor de families met deze vorm van darmkanker. Ze weten nu eindelijk dat het om een erfelijke aandoening gaat en wat de onderliggende oorzaak is. ‘Dat
betekent dat binnen deze families is vast te stellen wie
het defecte gen heeft’, zegt Ligtenberg. ‘Zij kunnen dan
regelmatig gescreend worden, terwijl de andere familieleden geen screening meer nodig hebben.’ Een therapie
is nog niet beschikbaar, maar erfelijke darmkanker ontstaat via poliepvorming. Ligtenberg: ‘Erfelijke darmtumoren zijn in principe te voorkomen door regelmatige
screening en tijdige verwijdering van poliepen. De ontdekking van dit nieuwe genetische mechanisme leidt dus
ook tot meer zekerheid en een betere, vroegere opsporing en behandeling binnen families.’
PL
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prijzen en
benoemingen
Rob Baltussen
Dr. Rob Baltussen, hoofd van het Nijmegen International Center for Health Systems Research and Education
(NICHE), is doorgedrongen tot de economen toptien
van het blad ESB (Economisch- Statistische Berichten).
Vorig jaar stond hij nog op plaats 13. Voor het berekenen van de scores en het samenstellen van de Economentop wordt gebruik gemaakt van de bestanden van
de Science Citation Index en de Social Science Citation
Index uit het databestand Web of Science van Thomson ISI voor de periode 2002–2006.

Frye-stipendia voor
Heleen Arts en Arenda van Beek
Tien veelbelovende vrouwelijke onderzoekers hebben van de Radboud Universiteit Nijmegen een
Frye-stipendium ontvangen. Twee van hen zijn
verbonden aan het UMC St Radboud: Heleen Arts
en Arenda van Beek. Heleen Arts doet onderzoek
naar chronisch nierfalen bij kinderen. Ze gaat op
zoek naar genen en eiwitten die deze aandoening
veroorzaken. Haar stipendium zal ze inzetten voor
een werkbezoek aan het laboratorium van prof.
Corinne Antignac van het Necker Hospital in Parijs,
een vooraanstaand internationaal instituut op het
gebied van genetisch onderzoek van nierziekten.
Arenda van Beek doet onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer, de belangrijkste oorzaak van dementie.
Ze onderzoekt de veranderingen in regulatie van de
hersendoorbloeding, de cerebrale autoregulatie, bij
ouderen en bij Alzheimerdementie. Het Frye stipendium zal ze inzetten voor bijscholing en werkbezoek
aan topcentra in de VS.

Michiel Schreuder
Recent kreeg dr. Michiel Schreuder, kinderarts in
opleiding tot kindernefroloog, de Kolff junior postdoc-subsidie (200.000 euro) toegekend door de
Nierstichting. Het Kolff Carrière Stimuleringsprogramma is een stelsel van persoonsgebonden
beurzen voor getalenteerde jonge nieronderzoekers. Michiel zal het geld aanwenden ten behoeve
van zijn onderzoek naar het effect van medicatie
op de nieraanleg. Het onderzoek is ingebed in de
onderzoeksgroep Renal Disorders van het Institute for Genetic and Metabolic Disease (IGMD.)

Promoties, oraties,
afscheidsredes*
• Promotie drs. W.M. Tiel Groenestege, vrijdag 16
januari om 13.30 uur. Titel: New insights in the
regulation of the epithelial magnesium channel
TRPM6 in kidney and intestine
• Promotie drs. K.Y. Renkema, vrijdag 23 januari
om 10.30 uur. Titel: Renal hypercalciuria: a
physiological TRiP along the calciotropics
• Promotie drs. J.J.A. Joosten, vrijdag 23 januari
om 12.30 uur. Titel: Treatment of colorectal liver
metastases
• Promotie mw. drs. L.A.S. van Kerkhoven, maandag 26 januari om 15.30 uur. Titel: How func
tional is dyspepsia?
• Promotie C.A.Verezen, woensdag 28 januari om
15.30 uur. Titel: Eccentric viewing spectacles including an introduction in low vision rehabilitation
• Promotie drs. J.C.H. Hilst, donderdag 29 januari om 13.30 uur. Titel: Hyper IgD syndrome and
type AA amyloidosis
• Promotie drs. F. Aarts, vrijdag 30 januari om 13.30
uur. Titel: Cytoreductive surgery and radioimmunotherapy to treat peritoneal carcinomatosis of
colorectal cancer. Investigations towards improvement of outcome and morbidity
* Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal
Aula, Comeniuslaan 2
Voor een volledig overzicht en korte inhoud van
alle promoties, oraties en afscheidsredes, zie
www.umcn.nl, ingang ‘scientist’, doorklikken
op ‘science agenda’

www.umcn.nl

Breaking language barriers!
Cursusaanbod voorjaar 2009
Vreemde talen
• Engels:
Engels voor beginners en (half)gevorderden
English at work
University of Cambridge Certiﬁcates
English for IELTS
English writing for students
• Chinees - Duits - Frans - Italiaans - Russisch - Spaans:
diverse niveaus
Nederlands voor anderstaligen
• Dag- en avondcursussen: alle niveaus
Communicatietrainingen
• Mondelinge, schriftelijke en managementvaardigheden
Schrijf nu in via www.ru.nl/utn

Voor de
persoonlijke aanpak

KAAIJ ADVOCATEN

Voor medewerkers van het UMC St. Radboud
gelden speciale tarieven.

1E CONSULT (20 MIN.) GRATIS

FRANSESTRAAT 12 6524 JA NIJMEGEN

Mr. Michaëla B.M. Kaaij, gecertificeerd NMI mediator
Mr. Drs. H.A.M. Schouten
TEL : (024) 324 59 37
Strafrecht, mediation, echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling
en andere familiezaken, huur, arbeid en ontslag, uitkering, consument en incasso.

assurantiën | pensioenen | hypotheken | financieel advies

Radboud Collectiviteit!
Financieel voordeel voor alle (oud-)medewerkers van het UMC St Radboud
Akkermans Van Elten Privé Pakket

Internets
paren,
rente 4,2
5%!

Voordelig, overzichtelijk en perfecte dekking. Kijk in onderstaand schema hoeveel voordeel u kunt behalen.

Verzekering

Premie zonder
Radboud korting

Premie met
Radboud korting

Auto Peugeot 307, 80% no-claimkorting

€ 576,00

€ 417,65

Auto (2e gezinsauto) Renault Twingo, 80% no-claimkort.
Inboedel € 75.000,- verzekerde som
Woonhuis € 225.000,- verzekerde som

€ 324,50
€ 234,75
€ 211,50

€ 243,25
€ 176,05
€ 187,85

Aansprakelijkheid Gezin
Rechtsbijstand

€ 53,00
€ 195,90

€ 37,00
€ 176,20

Doorlopende reis Gezin

€ 81,85

€ 65,00

€ 1.677,50

€ 1.303,00

Totaal per jaar

Onze adviseurs in het UMC St Radboud:
Jeanette Millecam en Agneta Nijsse

Direct meer weten?

Uw voordeel per jaar € 374,50!*

Bel onze speciale Radboudlijn:
0481-367077 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

* Deze tabel is een rekenvoorbeeld per product, inclusief 7% assurantiebelasting en 10% pakketkorting.
Identieke situaties komen zelden voor, dit voorbeeld is een indicatie voor de voordelen van de Radboud Collectiviteit.

Het Radboud Hypotheekarrangement

Kom langs of maak een afspraak:

Een voorbeeld van de totale besparing met het Radboud Hypotheekarrangement
bij een gewenst hypotheekbedrag van € 242.000,-. (koopsom € 220.000,-)

U vindt ons in het UMC St Radboud
(vlakbij het PIP en FLEXPUNT):
kamer 1.04, routenummer 526, 527

Tot 0,3% rentekorting (jaarlijks)
50% korting op de taxatiekosten
25% korting op makelaarscourtage bij aankoop
25% korting op makelaarscourtage bij verkoop
Besparing notariskosten (schatting)

€ 726,00

en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur

€ 250,00
€ 1.210,00
€ 1.210,00
€ 600,00

Uw voordeel bij aanvang* € 3.270,00

Openingstijden: maandag van 11.30 tot 17.00 uur

Bereken zelf uw voordeel:
Kijk op www.akkermansvanelten.nl
gebruikersnaam: radboud

per jaar* € 726,00

* Identieke situaties komen zelden voor, dit voorbeeld is een indicatie voor de voordelen van het Radboud Hypotheekarrangement.
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wachtwoord:

voordeel

Onze website is ook bereikbaar via het
intranet van het UMC St Radboud
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Onvoldoende basiskennis studenten verpleegkunde
Studenten verpleegkunde beschikken bij aanvang van hun stage vaak over onvoldoende basiskennis. In het UMC
St Radboud en de andere CARS-ziekenhuizen moeten studenten verpleegkunde daarom vóór hun stage een kennistoets maken. Deze toets helpt om de kloof te dichten tussen opleiding en praktijk.

‘Het schort bij studenten verpleegkunde vooral aan
theoretische basiskennis’, zegt projectmedewerker
Marijke Uil. ‘Denk daarbij aan kennis van de anatomie
en pathologie. Als studenten bijvoorbeeld over de pancreas (alvleesklier) horen, moeten ze opzoeken wat dit
is, terwijl deze kennis paraat hoort te zijn.’
De kloof tussen de verpleegkundige opleiding en de
praktijk is een probleem dat landelijk speelt. De CARSziekenhuizen (UMC St Radboud, CWZ, Alysis Zorggroep
en Sint Maartenskliniek) hebben daarom besloten dat
elke stagiaire verpleegkunde een kennistoets moet
maken. ‘Deze CARS-toets is een hulpmiddel om het kennistekort zoveel mogelijk weg te werken voordat de stage
begint’, aldus Alette Samuels, hoofd onderwijsbeleid.

‘De student hoeft hiervoor niet per se een voldoende te
halen. Maar als een student kennis mist, moet hij er wel
mee aan de slag om dit bij te spijkeren.’
De CARS-toets bestaat uit vijftig ja/nee-vragen over
anatomie, pathologie, onderzoek, verpleegtechnische
vaardigheden, verpleegkundig rekenen en farmacologie.
‘De afdelingen hebben aangegeven welke basiskennis
zij vereist vinden. De onderwijsinstellingen hebben de
toets ontwikkeld’, zegt Samuels. ‘De toets sluit daardoor
zowel aan op het genoten onderwijs als op de praktijk.’

Kennis bijspijkeren
De verpleegafdelingen geven de stagiaires, zes tot acht
weken voordat de stage begint, informatie over de ver-

eiste basiskennis, zodat een student zich gericht kan
voorbereiden. Vier weken vóór de stage maakt de student
de toets. Vervolgens gaat de student de ontbrekende kennis bijspijkeren. De stagebegeleiders van de verpleegafdeling vragen bij aanvang van de stage naar de uitslag.
Samuels: ‘Zij kunnen studenten gericht bevragen op de
bijgespijkerde kennis. De onderwijsinstellingen en de
ziekenhuizen kunnen samen de kloof tussen de verpleegkundige opleiding en de praktijk helpen te dichten.’
De verpleegafdelingen in het UMC St Radboud maakten
al gebruik van een diagnostische test, waar studenten
aan mogen werken in het begin van de stage. ‘Deze toets
verschilt per afdeling qua vorm en niveau’, aldus Uil. ‘Het
grote voordeel van de CARS-toets is dat het kennistekort
vóór de stage al weggewerkt wordt. Het is daarom
belangrijk dat de afdelingen deze CARS-toets serieus
nemen en de stagiaires motiveren om hun kennisniveau
op peil te hebben.’ 
GM

Foto: Flip Franssen

Communicatie als medicijn
Patiënten van de polikliniek Inwendige Specialismen zijn
erg tevreden over de communicatie met de arts. Dit blijkt
uit het afstudeeronderzoek ‘Communicatie als medicijn’
van communicatiewetenschapper Marleen Wickering.
Bijzonder is dat ze de dialoog tussen arts en patiënt en
de ‘gevoelscommunicatie’ van de arts onderzocht.

Patiënten van de polikliniek Inwendige Specialismen van
het Radboud geven de communicatie van de arts een 8,3
op schaal van 10. Vooral Maag-, Darm- en Leverziekten,
Nierziekten en Hematologie scoren hierin bovengemiddeld hoog. De jongere patiënten (18-34 jaar) zijn iets
minder tevreden (7,9), evenals de hoger opgeleiden (8,1),
maar het blijven hoge scores. Ruim driehonderd patiënten namen deel aan het onderzoek.
Wickering onderzocht de dialoog tussen arts en patiënt,
de instrumentele en de affectieve communicatie. Instrumentele communicatie is bijvoorbeeld het stellen van
vragen en het informeren over de behandeling. Affec-

tieve communicatie is de ‘gevoelscommunicatie’, zoals
het geven van gevoelsreflecties, geruststellen en bezorgdheid tonen. ‘Artsen scoren goed op de dialoog en op
beide typen communicatie’, zegt Wickering. ‘Patiënten
hechten wel minder belang aan affectieve dan aan instrumentele communicatie.’
De affectieve communicatie van de arts is wetenschappelijk weinig onderzocht. Dit geldt ook voor de dialoog
tussen arts en patiënt. Wickering: ‘Een goede arts richt
zich in het gesprek met de patiënt op het ziek zijn in
plaats van de ziekte, en moedigt patiënten aan om mee
te beslissen over het behandelplan en laat ze hun voorkeuren en zorgen uitspreken. Patiënten van Inwendige
Specialismen zijn hier heel tevreden over.’

Meest tevreden over vrouwelijke arts
Hoe onderzoek je of een arts goed een gesprek voert of
de juiste gevoelsreflecties geeft? Wickering liet de respondenten een vragenlijst invullen. Eerst gaven patiënten aan hoeveel belang ze hechten aan bepaalde
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communicatieve vaardigheden, vervolgens in hoeverre
ze die vaardigheden daadwerkelijk hebben ervaren bij
de arts. Door deze antwoorden te vergelijken is bepaald
in welke mate patiënten tevreden zijn over de communicatie met de arts. Vrouwelijke artsen scoren het beste in
de communicatie met de patiënt. Het meest tevreden zijn
mannelijke patiënten over vrouwelijke artsen. Het minst
tevreden zijn vrouwelijke patiënten over mannelijke
artsen. Wickering: ‘Deze vrouwen hebben meer behoefte aan empathie en missen soms de ruimte om hun
mening te geven en/of de discussie aan te gaan.’
Wickering deed haar afstudeeronderzoek vooral uit
persoonlijke interesse. ‘Ik heb de ziekte van Crohn en
daardoor al jaren ervaring met artsen. Ik heb ervaren dat
wanneer artsen goed communiceren je sneller je ziekte
accepteert. Het belang van goede communicatie wordt
bevestigd in de literatuur en in mijn onderzoek. Ik heb
iets kunnen onderzoeken wat me nauw aan het hart ligt.
In die zin is mijn scriptie de “Crohn” op mijn werk.’  GM
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mensen
Dorothé Willemsen

Op 1 januari was Dorothé
Willemsen 25 jaar in
dienst van het UMC St
Radboud. Zij begon haar
carrière, als verpleegkundige in het UMC, op
de afdeling Neurologie.
Via Kinderneurologie
maakte zij de stap naar
Neonatologie. Inmiddels
werkt zij al weer jaren op
de afdeling Neonatologie Intensive Care als
ICN-verpleegkundige. Dorothé vervult haar
functie met veel passie en professionaliteit. Zij
heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel en
handelt hier ook naar. Voor kind en ouders is
zij een steun en toeverlaat. Op geheel eigen
wijze vervult zij een unieke rol in ons team. We
hopen dat Dorothé nog lang bij ons blijft en
feliciteren haar van harte met dit jubileum.
Namens team Neonatologie, Herman Hendriks, hoofdverpleegkundige Q1A.

Nel Koppers

Per 1 februari stopt Nel
Koppers, na 20 jaar, met
haar werkzaamheden als
voedingsassistent op de
afdeling Cardiologie/
Hartbewaking van het
UMC St Radboud. Nel
maakt gebruik van de
FPU. We kennen Nel als
een hartelijke vrouw. Ze
heeft altijd zeer veel belangstelling voor de
patiënten en heeft op een uitstekende wijze
gezorgd voor het eten en drinken. Ze is betrokken bij het wel en wee van haar collega’s. Niet
alleen voor haar directe collega’s, maar ook voor
alle medewerkers van de afdeling Cardiologie/
Hartbewaking toont ze warme belangstelling. Op
vrijdag 30 januari bent u, vanaf 16.00 tot 18.00
uur, van harte uitgenodigd op haar afscheidsreceptie in de Faculty Club Huize Heyendael, Geert
Grooteplein-Noord 9 te Nijmegen.
Elle van Kuyk, hoofdverpleegkundige Cardiologie/Hartbewaking

Paul Rieu

Dr. Paul Rieu, kinder
chirurg, neemt op 26
januari afscheid na een
dienstverband van 22 jaar.
De laatste jaren werkte
hij als hoofd van de afdeling Kinderchirurgie. Ter
gelegenheid hiervan wordt
hem een receptie aan
geboden op 26 januari
van 16.30-18.30 uur op het poliplein in het
Q-gebouw. U bent van harte welkom om
afscheid te nemen van dr. Rieu.
Namens de afdeling Heelkunde, prof.dr. C.J.H.M.
van Laarhoven en prof.dr. D.C. Aronson

Ursula Plank – Coenen

Woensdag 28 januari
nemen we, na bijna 30 jaar,
afscheid van Ursula Plank
- Coenen. Ursula is een
bekend gezicht bij de balie
van de monsterontvangst
Klinische Chemie en in de
kliniek als medewerkster
bloedafname. Zij heef in de
loop der tijd veel veranderingen meegemaakt op het laboratorium. Ursula is nog
van de generatie: alles in je hoofd en weinig op papier.
De laatste jaren heeft zij echter haar kennis zoveel
mogelijk overgedragen en de inhoud aan het papier
toevertrouwd. De coördinator van de centrale monsterontvangst heeft hier dankbaar gebruikt van gemaakt
om duidelijke werkvoorschriften te maken. Ursula zette
zich altijd voor 100 procent in en niemand deed ooit
tevergeefs een beroep op haar. Nu is de tijd voor haar
gekomen om heerlijk van haar welverdiende pensioen
te gaan genieten. Ursula viert haar afscheid in besloten
kring op maandag 26 januari met koffie en gebak en
op woensdag 28 januari met een collegiale lunch in
Huize Heyendael. Wij willen namens alle collega’s
Ursula bedanken voor haar inzet en wij wensen haar
veel geluk en gezondheid voor de toekomst.
Prof.dr. Hans Willems, hoofd afdeling Klinische
Chemie, Vera Gelsing-Nuij, hoofd preanalyse en Ingrid
Beckmann, coördinator centrale monsterontvangst.

Guido van den Bogaert

Guido van den Bogaert
heeft gedurende zes jaar
als manager Zorg met
aanstekelijk enthousiasme het cluster Universitair Kinderziekenhuis gediend. In zijn tijd als
clusterbestuurder combineerde hij een brede blik
met aandacht voor personen. Wij kennen hem als
een bijzonder toegankelijk echt mensenmens. Inhoudelijk legde Guido de nadruk op de eenheid van de
zorgketens, het belang van scholing en de noodzaak
om de Zorg te erkennen als het visitekaartje van het
Kinderziekenhuis. Nu de clusters zijn opgehouden
te bestaan, gaat Guido nieuwe wegen verkennen als
zelfstandig adviseur. Wij nodigen iedereen die de
afgelopen jaren met Guido heeft samengewerkt uit
voor zijn afscheidsreceptie op: dinsdag 27 januari
van 16.30 – 18.00 uur, op het Theaterplein van het
Kinderziekenhuis.
Drs. Emile Lohman, voorzitter Raad van Bestuur en
prof.dr. H.G. Brunner, voormalig voorzitter CUKZ

Jos Evers

Op 1 januari is de heer Jos Evers, na een dienstverband van 41 jaar, met pensioen gegaan om te
genieten van een welverdiende vrije tijd. Zijn hele
werkzame leven is Jos verbonden geweest aan de
afdeling Fysiologie waar hij zich ontwikkelde van
laborant tot deskundig dierexperimenteel onderzoeker en in de laatste tien jaar heeft hij zich met
volle overtuiging ingezet voor het humaan in vivo
onderzoek. Jos stond graag in contact met studenten en promovendi. Kenmerkend voor Jos is zijn
enorme flexibiliteit in combinatie met een buitengewoon positieve levensinstelling.

IN MEMORIAM
P r o f . d r. L . A . G i n s e l
Op woensdag 7 januari j.l. is Prof. Leo
Ginsel plotseling overleden. Wij zijn
hierdoor geschokt en heel verdrietig.
Prof. Leo Ginsel werd in 1991 benoemd
als hoogleraar Celbiologie en Histologie
aan de toenmalige Faculteit der Medische Wetenschappen van
onze universiteit. Hij had grote plannen voor het wetenschappelijk
onderzoek, maar moest zich door gezondheidsproblemen terugtrekken uit het laboratorium. Dit was voor hem een moeilijke
periode. Al snel pakte hij belangrijke taken op voor het wetenschappelijk onderwijs en vervulde hij een vooraanstaande rol
bij de verdere ontwikkeling van de opleidingen Biomedische
Wetenschappen en Geneeskunde. Prof. Ginsel was lid van de
voorbereidingscommissie voor het nieuwe Nijmeegse curriculum,
curriculumcoördinator Biomedische Wetenschappen en voorzitter
van de commissie ten behoeve van het keuzecurriculum. Onder
zijn leiding zijn zeventig nieuwe keuzeblokken tot stand gekomen,
waardoor hij in hoge mate heeft bijgedragen aan de wetenschappelijke vorming van onze studenten. Vanaf 2002 was prof. Ginsel
coördinator van het kernblok Capita Selecta van de opleiding
Biomedische Wetenschappen, dat heel succesvol was en drie keer
door de studenten werd uitverkoren als blok van het jaar. Tevens

Wij wensen Jos nog vele mooie en gezonde jaren
toe samen met zijn familieleden. Op donderdag
22 januari nemen wij, onder het genot van een
borrel, afscheid van Jos in het Restaurant van
het Studiecentrum Medische Wetenschappen
van 16.00 tot 18.30 uur. Een ieder die Jos kent,
of een warm hart toedraagt is daarbij van harte
uitgenodigd.
Namens de afdeling Fysiologie, prof.dr. Maria
Hopman en prof.dr. René Bindels.

Petra Leenders

Petra Leenders-Schoofs is
op 16 januari 25 jaar in
dienst van het UMC St Radboud. Petra werkt als logistiek medewerker binnen
de OK-complexen KNO/
MKA en Orthopedie en vervult een belangrijke functie
rondom het primaire OKproces op beide afdelingen. Wij hopen nog lang van haar diensten gebruik
te mogen maken.
Justin Bitter, operationeel manager OK KNO/
MKA a.i.

Paul Bours

Paul Bours sluit per 1
februari 2009 een carrière van meer dan 35
jaar in het UMC St Radboud af. Begonnen als
leerlingverpleegkundige
in 1973 werd hij uiteindelijk in 1982 hoofdverpleegkundige van de
afdelingen Neurologie en
Neurochirurgie. Dit hoofdschap heeft hij met
veel enthousiasme, visie en vol nieuwe ideeën
inhoud gegeven. Bij de clustervorming werd hij
manager zorg van het cluster ZZO. In deze
periode heeft hij belangrijk bijgedragen aan het
organiseren van het landelijk netwerk van
neuroverpleegkundigen, en het laten aansluiten
daarvan bij de wereldorganisatie van neuro
verpleegkundigen. In dezelfde periode behaalde hij zijn MBA en bekleedde hij verscheidene
managementfuncties in ons huis. Vanaf maart
2004 was hij manager zorg van het Neuro
sensorisch cluster. Hij zette zich in voor het
ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten in het
cluster en werkte hard aan de plannen voor de
nieuwbouw om daarin de synergie van de afdelingen van het cluster gestalte te geven. Hij
zette zich in voor alle projecten waar hij bij
betrokken was en hij stimuleerde velen om hun
beste kanten voor het UMC in te zetten. Het
cluster is hem veel dank verschuldigd. Nu de
clusterstructuur verdwenen is gaat Paul zijn
capaciteiten op andere plaatsen in de gezondheidszorg inzetten, zodat dit afscheid geen
vaarwel, maar een tot ziens is. Wij nodigen de
mensen die met Paul hebben samengewerkt uit
voor zijn afscheidsreceptie op maandag 26
januari aanstaande van 16.30 – 18.30 uur in de
foyer van het onderwijsgebouw, route 296.
Drs. Emile Lohman, voorzitter Raad van Bestuur
Prof.dr. George W.A.M. Padberg, Afdeling Neurologie, voormalig hoofd Neurosensorisch Cluster

gaf hij op een uitstekende wijze leiding aan het mede door hem
geïnitieerde centrum Praktisch Onderwijs Medische Wetenschappen (POM), dat de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van
de practica verzorgt. Wij zijn prof. Ginsel dan ook heel dankbaar
en zeer erkentelijk voor de belangrijke taken die hij ten behoeve
van ons wetenschappelijk onderwijs heeft verricht.
Wij hebben Leo leren kennen als een integer persoon, zeer aimabel, bescheiden en heel betrokken bij het wel en wee van zijn
medewerkenden. Ook voor anderen die met persoonlijke problemen bij hem aanklopten had hij een luisterend oor. Hij bevorderde de ontplooiing van de POM-medewerkers en vond het
belangrijk dat mensen plezier in hun werk hadden. Zijn hart lag
bij een goede toekomst voor het team van POM. Wij zullen ons
uiterste best doen om de kwaliteit die prof. Ginsel heeft gebracht
in de ondersteuning van het praktisch onderwijs te handhaven
nu POM is samengevoegd met de afdeling Anatomie. Tot onze
grote spijt zal hij daarin zelf geen rol meer kunnen hebben. Wij
zullen Leo om zijn grote deskundigheid en om zijn bijzondere
eigenschappen als persoon node missen.
Wij willen zijn echtgenote en kinderen en zijn naaste medewerkers
veel sterkte toewensen bij het dragen van dit grote verlies.
Namens de afdeling Anatomie prof.dr. Dirk Ruiter, afdelingshoofd
Namens de afdeling Celbiologie prof.dr. Be Wieringa, afdelingshoofd
Namens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleiding
prof.dr. Frans Russel, directeur Opleiding Biomedische Wetenschappen

Colofon Radbode is een tweewekelijks personeelsblad van het UMC St Radboud. Oplage: 13.000 Redactie: Nelleke Dinnissen (eindredactie), Jannie Meussen,
Gijs Munnichs Aan dit nummer werkten mee: Femke van den Berg, Marten Dooper, Flip Franssen, Frank Muller, Pieter Lomans, Daan van Speybroeck, Jan van
Teeffelen, Jan Jansen E-mail: radbode@sb.umcn.nl, telefoon: 024-3613538 Correspondentie: UMC St Radboud, 528 Productgroep Communicatie, Postbus 9101,
6500 HB Nijmegen Redactieraad: prof.dr. Rob Bleichrodt, Peter van Dijk, Henk Gerrits, mr. æmiel Kerckhoffs. prof.dr. Louis Kollee, dr. Erik de Laat Vormgeving
en lay-out: Puntkomma Nijmegen Druk: Wegener Nieuwsdrukkerij Gelderland Advertenties: Bureau van Vliet, 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.
com Abonnement: 13,60 euro, informatie Sylvia van Brück-Engelen 024-3615442 De volgende Radbode verschijnt vrijdag 30 januari.
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ingezonden
Geen klacht, alleen maar lof
Afgelopen oudejaarsnacht hebben we onze zoon met
spoed naar de Spoedeisende hulp moeten brengen.
Het was een drama voor ons allemaal. Ondanks al
jullie goede zorgen is Roy zijn rechter oog verloren,
dit veroorzaakt tijdens het kijken naar het vuurwerk.
Wij wonen in Dinxperlo en na 112 gebeld te hebben
zijn we in de auto gesprongen en direct naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden, dit was in Winterswijk. Bij binnenkomst zei de baliemedewerkster:
’tja daar hebben we er weer één!!’. Dit was erg kwetsend en pijnlijk voor ons. Er was daar geen oogarts
en we moesten naar Ahaus in Duitsland. Wij weer in
de auto met een hevig bloedende zoon. Wij zijn snel
vertrokken, want de verwonding was zeer ernstig. In
Ahaus aangekomen was wel een oogarts, maar hij
was in z´n eentje. Na onderzoek vertelde hij wel dat
het zeer ernstig was en dat we naar het Radboud
moesten, zodat hij geopereerd kon worden. Wij weer
in de auto, daar kreeg Roy plotseling koude rillingen:
hij kon in een shock raken. Wat een angst. Roy zelf
was erg rustig gelukkig, hij was degene die zijn kop
erbij hield. De opvang bij jullie was gelijk super en we
hadden vertrouwen in jullie zorg. We werden op de
hoogte gehouden en we konden merken dat echt
iedereen met Roy en ons te doen had. Het was zo druk
die nacht, maar ondanks dat kregen we alle aandacht
en zorg. Iedereen deed zijn best zonder uitzondering,
op alle afdelingen. SUPER, dit hebben wij nog nooit
meegemaakt in geen enkel ander ziekenhuis. Wij zijn
erg positief over jullie ziekenhuis. Bedankt voor de
goede zorgen voor Roy en ons als familie.
Familie Demming.

I n m e mori a m
P r o f . d r. T h e o B e n r a a d
Op zondag 11 januari is op 78-jarige leeftijd onze
oud-collega professor Theo Benraad overleden.
Ondanks dat hij reeds langere tijd ernstig ziek was
kwam het bericht van zijn overlijden toch nog
onverwacht. Na zijn studie farmacie en aansluitende apothekersopleiding in Utrecht kwam hij in
1961 naar Nijmegen. In 1966 promoveerde hij
samen met Piet Kloppenborg op de secretie en
excretie van het bijnierhormoon aldosteron. Een
hormoon dat hen levenslang boeide. In 1979 is hij
hoofd geworden van de afdeling Experimentele en
Chemische Endocrinologie en vanaf 1988 is hij
tevens, tot aan zijn pensionering in 1995, hoofd
geweest van het laboratorium voor Endocrinologie
en Voortplanting. Van beide afdelingen was Theo
het eerste hoofd en beide zijn onder zijn leiding,
in vriendschappelijke samenwerking met de afdeling Endocriene Ziekten, uitgegroeid tot nationaal
kenniscentrum op gebied van de chemische endocrinologie. Theo is pionier op zijn vakgebied
geweest en heeft voor een groot aantal hormonen,
vaak als eerste in Nederland, bepalingsmethoden
ontwikkeld. De analytisch-chemische kwaliteit
daarvan is nog steeds niet geëvenaard. Theo was
de oprichter van de Receptor and Biomarker Study
Group van de European Organisation for Research
and Treatment of Cancer. Binnen deze groep heeft
hij internationale kwaliteitsprogramma’s geïntroduceerd voor hormoonreceptorbepalingen bij
borstkanker. Rond 1990 verzorgde zijn afdeling
voor meer dan 160 laboratoria wereldwijd de kwaliteitscontrole voor estradiolreceptormetingen. Hij
was naast een groot vakman ook wetenschappelijk
bijzonder creatief. Dit alles heeft geresulteerd in
een groot aantal wetenschappelijke publicaties.
Hij was veelzijdig en sociaal sterk bewogen. Een
medewerker met problemen klopte nooit tevergeefs bij hem aan. We zullen zijn sterke persoonlijkheid en kritische geest nooit vergeten. We zijn
Theo erg dankbaar voor wat hij voor ons betekend
heeft: we verliezen een groot leermeester en goede
vrind. Wij wensen zijn vrouw Marie-Anne en hun
kinderen Sander, Mariëlle, Francine en partners,
veel kracht toe dit zware verlies te dragen.
Namens medewerkers van de afdeling Chemische
Endocrinologie, Fred Sweep

kleine boodschap
Op intranet (www.umcn.nl) vindt u niet commerciële, advertenties van medewerkers, vrijwilligers en studenten.

	r
opini
e
a d bo d e 1 - 2 0 0 9

PIPnieuws
PersoneelsInformatiePunt
Ma: 10.00 - 14.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Di: 11.30 - 14.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Wo: 10.00 - 14.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Do: 11.30 - 14.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Vrij: 10.00 - 14.00 uur.
T (024) 361 91 66, route en interne post 536
pipmail@sb.umcn.nl
: medewerker ➔ pip on line

Actueel
Per 1 januari is het recht op ouderschapsverlof
verdubbeld. Voor ouderschapsverlofkorting hoeft
u vanaf 2009 niet meer mee te doen aan de levensloopregeling.

Salaris
De uitbetaling van het salaris vindt plaats op
23 januari. Alle uitbetaaldata 2009 vindt u op PIP
on line.

PIP tip
Het elektronisch jaarurenblad 2009 is aangepast
voor toepassing van het extra en verhoogd persoonlijk budget. Het verlofberekeningsprogramma
is nog niet klaar, maar de verlofuren kunt u wel
berekenen via het jaarurenblad.

Wie is de juiste specialist?
Patiënten gaan naar een ziekenhuis in de veronderstelling dat zij daar
behandeld worden door de specialist met de meeste kennis en ervaring op
het gebied van hun klachten of afwijkingen. Om dit te bewerkstelligen is
ons ziekenhuis bezig met een zorgdomeinproject , waardoor het voor een
verwijzer makkelijker moet worden de patiënt bij de juiste specialist te
krijgen. Maar wie is de juiste specialist? Een betoog.

het betoog
Zorgdomeinen die specialisten in een ziekenhuis claimen
tonen nogal eens overlap met die van andere specialismen. Het diagnose-behandel-combinatiesysteem (DBCsysteem) werkt dit ook nog eens in de hand, omdat
verschillende specialismen zorgkosten kunnen declareren voor eenzelfde aandoening. Voor behandeling van
allerlei botbreuken mogen niet alleen rekeningen worden ingediend door orthopeden, maar ook door algemeen chirurgen. Voor zowel reumatologen en algemeen
internisten geldt dat zij de kosten voor diagnostiek en
behandeling van velerlei chronische en acute aandoenin-

FLEX

Wilt u 1 dagdeel per week gastvrouw of gastheer
zijn, eens per maand op zondag bij de kerkdienst
actief zijn of iets anders doen? Wij zijn blij met uw
aanmelding. Voor meer informatie: Coördinator
vrijwilligerswerk, Joke Hoop.
T (024) 361 53 28, j.hoop@sb.umcn.nl.
: werken bij het UMC ➔ vrijwilligerswerk

Cursussen en trainingen
Het UMC St Radboud heeft een breed pakket aan
cursussen en trainingen, gericht op ontwikkeling,
professionalisering en deskundigheidsbevordering
voor medewerkers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de volgende trainingen:
Jaargesprekken medewerkers - 11 februari
Jaargesprekken leidinggevenden - 16 februari
Collegiale Traumaopvang - 4 maart
Timemanagement - 10 maart
Persoonlijke communicatiestijlen - 23 en 24 maart
Calamiteiten instructie nieuwe medewerkers meerdere data (17 februari Engelstalig)
GROS - 5 februari
Resultaatgericht communiceren voor
ergocoaches - 9 februari
Veilig werken met cytostatica - 11 februari
RSI-contactpersoon basiscursus - 19 februari
Een compleet overzicht vindt u op intranet.

: Medewerker ➔ Leren in het Radboud ➔ Opleidingsaanbod ➔ Functiegericht

Technische vaardigheden nemen een steeds prominentere plaats in bij diagnostiek en behandeling van vele
aandoeningen en zijn in hoge mate afhankelijk van
volume. Hier geldt: Oefening baart kunst, hoe meer je
doet, hoe beter het resultaat. Binnen de heelkunde heeft
dit al geleid tot keuzes. Zo dient complexe slokdarmchirurgie niet meer uitgevoerd te worden in ziekenhuizen
waar het aantal operaties hiervoor te gering is, hetgeen
voor onze regio tot gevolg heeft gehad dat deze ingrepen
alleen nog in de Nijmeegse ziekenhuizen mogen worden
uitgevoerd. Dergelijke maatregelen zullen in de toekomst ongetwijfeld ook doorgevoerd gaan worden voor
andere technieken, zoals bijvoorbeeld endoscopieën. De
Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm, en Leverartsen heeft al een keurmerk ingevoerd voor dergelijke
ingrepen. Het lijkt mij belangrijk dergelijke gegevens te
betrekken bij de discussie over zorgdomeinen.

De invloed van kennis over en ervaring met bepaalde
ziektebeelden op de kwaliteit van zorg is veel moeilijker
aan te tonen. Zo las ik een artikel waarin beweerd werd
dat de kwaliteit van geleverde zorg afnam met toenemende klinische ervaring (Ann Intern Med 2005; 142:
260-73). Nadere analyse leerde me dat het artikel beter
als titel had kunnen voeren dat de kwaliteit van zorg
afneemt met toenemende leeftijd van de zorgverlener,
hetgeen naar mijn mening aangeeft dat achterstand in
scholing en kennis op oudere leeftijd wel eens een veel
belangrijkere rol kan spelen bij deze observatie dan
ervaring. Ik ga er dan ook van uit dat, vergelijkbaar met
wat voor technische vaardigheden geldt, meer kennis en
scholing ook tot een beter resultaat zal leiden*.

Elke dag staan de nieuwe vacatures op internet en
hangt de vacatureladder bij PIP. Gebruik onze
klantencomputer om vacatures te bekijken en
vraag desgewenst een uitdraai.
: werken bij het UMC ➔ vacatures

Vrijwilligers

Volume

Afnemende kwaliteit

Vacatures

Ben je student en op zoek naar een afwisselende
bijbaan? Neem contact op met FLEX, het intern
uitzendbureau. Voor meer uitleg over inzet in
diverse functies kun je ons bellen of mailen.
: www.umcn.nl ➔ werken bij het UMC ➔
tijdelijk werk
T (024) 361 03 03, flexmail@sb.umcn.nl
Route 534, interne post 536
Ma t/m vrij 07.30-16.30 uur

aantal aandoeningen. MDL-artsen zijn daar ongeveer een
dag per week aan kwijt, hetgeen leidt tot overbodige
werkbelasting (J Gen Intern Med 1998; 13: 435-8).

Foto: Jan van Teeffelen

gen van het bewegingsapparaat mogen declareren.
Binnen mijn eigen deskundigheid kunnen zowel maag-,
darm- en leverartsen, chirurgen als internisten, rekeningen indienen voor het endoscopisch verwijderen van
poliepen uit de dikke darm. Internisten krijgen daarvoor
zelfs meer betaald dan MDL-artsen. En zo zijn er nog
talrijke andere voorbeelden.

Resultaat
Deze overlap bestaat bij de gratie van het feit dat er op
basis van kwaliteit en effectiviteit van zorg niet eenvoudig
onderscheid te maken is tussen diverse specialismen. Er
bestaan namelijk nog grote hiaten in onze kennis over wat
op competentiegebied acceptabel is, wat het effect is van
de inzet van technische procedures op het uiteindelijke
resultaat van de behandeling en op welke wijze verschillende manieren van aanpak invloed hebben op het eindresultaat. Makkelijker te onderzoeken zijn bijvoorbeeld
items als tijd die meer ervaren specialisten moeten besteden om hun minder ervaren collega’s te helpen en kwaliteit van technische vaardigheden. Voor mijn vakgebied is
aangetoond dat generalisten vaak hulp van specialisten
nodig hebben bij diagnostiek en behandeling van een

Wie heeft nu de meeste kennis over een bepaald ziektebeeld en schoolt zich hier het meest over bij? Een generalist, die zich bezighoudt met vele aandoeningen, of een
specialist, die zich toelegt op een beperkt aantal? Ik laat
het oordeel graag aan U over en realiseer me dat het eindresultaat: goede zorg, nog beïnvloedbaar is door talrijke
andere factoren, die veelal op het gebied van organisatie
en efficiëntie liggen. Ik ben er dan ook voorstander van om
het niveau van kennis en vaardigheden als uitgangspunt
te nemen bij het bepalen van zorgdomeinen teneinde de
kwaliteit van zorg te verbeteren. Verwijzers zouden hiermee
hun voordeel kunnen doen bij de keuze naar welk specialisme ze hun patiënten insturen. Ziektekostenverzekeraars
gaan dergelijke gegevens zeker verzamelen en gebruiken
om hun cliënten te sturen. We moeten af van het gegeven
dat voor sommige klachten of aandoeningen capaciteitsproblematiek of gewoonte verwijzingen blijven bepalen.
Prof.dr. J.B.M.J. Jansen, MDL-arts.
* De schrijver realiseert zich dat strikte bewijsvoering
hiervoor niet eenvoudig te leveren is en baseert zich
daarom deels op de woorden van collega Smeenk, die
hij destijds tijdens zijn afscheidscollege als hoogleraar
endocriene ziekten in Leiden sprak: “Wat de boer’n al
lang weet doar speult de geleerd’n mooi weer van”.

Concert
Ook dit keer was het UMC-concert, de traditionele
opmaat naar de feestdagen, een groot succes. Zo’n
1.300 medewerkers en partners genoten van de
gewaagde stukken die in de fantastische akoestiek
van de Vereeniging geweldig klonken. Niet alleen
speelde het Nijmeegs Studentenorkest Collegium
Musicum Carolinum onder leiding van Quentin
Clare de sterren van de hemel, ook de solist/pianist Christopher Devine liet de klanken virtuoos uit
de piano komen.
Het jaarlijkse concert is een prachtige traditie. JJS

PIPnieuws is van Servicebedrijf, productgroep HRM
Foto: Jan van Teeffelen
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24 uur per dag beschikbaar voor de patiënt
Zorg gaat steeds meer op het internet verleend worden, zeggen Lucien
Engelen en Wouter Tuil. Het world wide web biedt grote mogelijkheden aan
zorgverleners. ‘Veel professionals denken dat internet hun tijd kost. Het
tegendeel is juist waar.’

P i e t - H e in P e e t e r s

Lucien Engelen, hoofd van de Acute zorgregio oost, heeft
op zijn werkkamer in het UMC een Nespresso-apparaat
staan. Zeer lekkere koffie dus, maar voor Engelen is het
machientje ook een bruikbare metafoor om de zegeningen
van zorg 2.0. uit te leggen. ‘Allereerst vanwege de klantgerichtheid van Nespresso. Iedere klant wordt echt als koning

Engelen is een gelovige. Overtuigd van de mogelijkheden
die web 2.0 de gezondheidszorg te bieden heeft. Het
huidige internet is van iedere gebruiker. Je kunt berichten, filmpjes, foto’s plaatsen wanneer en waar je wilt, je
kunt je aansluiten bij die groep mensen die bij je past,
je kunt zonder enige vorm van hiërarchie met elkaar van
gedachten wisselen, informatie ophalen, kennis ontwikkelen zoals op Wikipedia. En dat alles biedt grote kansen.
‘Het gebruik van internet is voor mij een natuurlijk onderdeel van mijn werk. Ik heb gemerkt dat ik daardoor vaak
een kennisvoorsprong heb op mijn samenwerkingspartners. Ik weet het eerder als er bij wijze van spreken in
Alkmaar iets verbeterd wordt op het gebied van acute
zorg. Dat soort informatie komt in mijn digitale netwerk
naar boven.’

Lucien Engelen: ‘Het gebruik van internet is voor mij een natuurlijk onderdeel van mijn werk. Ik heb daardoor vaak een
kennisvoorsprong op mijn samenwerkingspartners.’
Foto: Flip Franssen
behandeld, je plaatst een bestelling op internet en binnen
24 uur heb je het in huis. Nespresso heeft echt nagedacht
over wat hun klanten willen en vervult die wensen. Dat vind
ik ontzettend leerzaam voor de gezondheidszorg. Maar het
apparaat staat ook symbool voor de tijdsbesparing die
‘zorg 2.0’ mij oplevert. Veel zorgprofessionals denken dat
internet hen tijd kost. Het tegendeel is juist waar. Om in
de metafoor te blijven: iedereen komt bij mij op bezoek
omdat ze weten dat ik goede koffie heb.’

ethiek
Geen doem maar zinvolheid
Na kerstmis, de jaarwisseling en de eerste weken
van nieuwjaarswensen komt het sociale leven weer
op gang. Het besef van de kredietcrisis en de economische gevolgen daarvan worden door de media
weer wakker gehouden. Ook de gezondheidszorg zal
er in 2009 door worden geraakt. In nieuwjaarstoespraken is echter opvallend weinig gewag gemaakt
van de financiële puinhoop die vorig jaar wereldwijd
is ontstaan. Op het meer overzichtelijke niveau van
het eigen land, het eigen bedrijf en de eigen instelling zijn er nog veel lichtpuntjes te zien. Toch is het
opvallend hoeveel doemscenario’s er in dagbladen
verschijnen. Zo zou ook de Yellowstone vulkaan op
uitbarsten staan, met als gevolg een nucleaire winter die het einde van de mensheid kan betekenen.
Naast de kredietcrisis, het opraken van de olie, de
klimaatverandering, het mogelijke inslaan van een

Snellere en dus meer efficiënte kennisdeling is volgens
Engelen één van de grote beloftes van zorg 2.0. ‘In de
wereld van de gezondheidszorg moet een goede ontwikkeling eerst gepubliceerd worden, dat proces kost,
hoewel wetenschappelijke validatie cruciaal is, veel te
veel tijd. Wanneer je bijvoorbeeld een betrouwbare en
veilige digitale gemeenschap van zorgprofessionals hebt,
kun je informatie daarover, maar ook andere ervaringen
veel makkelijker en sneller uitwisselen. Daarom ben ik

meteoriet en wellicht een verandering in bedding van
de warme Golfstroom, lijkt het doemdenken voorlopig
daarmee weer een nieuwe impuls te krijgen.
Het is niet verbazend dat mensen weinig ophebben met
die grote doemscenarios. In de Oekraïne en op de
Balkan is gewoon kerst gevierd, terwijl de hoge dames
en heren de gasproblematiek maar moesten oplossen.

Je druk maken over problemen die helemaal buiten je
bereik liggen, levert nu eenmaal weinig positieve energie
op. Misschien is die gelaten houding wel kenmerkend
voor de moderne westerse mens. Met onze wetenschap
en rationaliteit hebben wij een wereld gecreëerd die voor
een beperkt deel beheersbaar is en verder is het heelal
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ook een weblog gestart over acute zorg en lanceren we
binnenkort een website rondom de acute zorg. Zo kan ik
alleen al collegae in de zorg meer bekend maken met de
mogelijkheden.’

Laagdrempelig
Binnen het UMC is Wouter Tuil, projectleider ICT, een
kritisch volger van Engelen. ‘Je zou Lucien de Steve Jobs
(de grote baas van Apple, red.) van ‘zorg 2.0’ kunnen
noemen. Zijn enthousiasme is aanstekelijk, maar wat is
de werkelijke waarde van een forumbericht, van een
tweet (bericht dat via twitter verspreid wordt, red.)? Kaf
en koren moeten bij innovaties nou eenmaal gescheiden
kunnen worden en dat kost tijd.’ Tuil ziet nog te weinig
relatie met de dagelijkse praktijk van de acute zorg. ‘Welk
probleem bij acute zorg gaan weblog en site nou oplossen? Web 2.0 biedt instrumenten, je moet echter wel
duidelijk hebben waarvoor. Maar begrijp me niet verkeerd. Engelen is een pionier, de gezondheidszorg zal
deze kant echt opgaan.’ Tuil is bijvoorbeeld, net als
Engelen, overtuigd van de mogelijkheden van web 2.0
om de relatie tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren. ‘Zorg 2.0 staat voor mij voor een andere mindset
van zorgverleners, we kunnen door webmogelijkheden
veel meer en veel laagdrempeliger met patiënten gaan
communiceren.’ Tuil heeft recht van spreken, hij promoveerde onlangs op de digitale IVF-poli. ‘De grote plus
bleek de a-synchroniteit. Als patiënt kun je een vraag
hebben om twaalf uur ‘s nachts die je in ieder geval even
kwijt wil. Je hoeft dan niet te wachten op een afspraak
en je hebt bovendien de ruimte om de vraag goed te
formuleren. Je zit in je eigen huis, je bent niet onder de
indruk van de witte jas, je hebt geen half uur hoeven
wachten en je krijgt de volgende ochtend antwoord.’
Engelen ziet in die directe digitale relatie tussen patiënt
en arts ook voordelen voor de arts. ‘Zorgverleners klagen
steen en been over de informatie die patiënten van internet afhalen, maar je kunt het dus ook zelf doen. Waarom
zou die patiënt op internet gaan rondstruinen als hij zijn
arts direct een vraag kan stellen?’ En Tuil: ‘Zorgverleners
werpen graag tegen dat ze zo’n digitale toestand er niet
ook nog bij kunnen hebben. Dat is echt een grote denkfout. Het levert tijd op. De wachtkamer wordt er leger van
en dat is goed nieuws nu er in de komende jaren steeds
minder personeel beschikbaar zal zijn.’ Waarmee Wouter
Tuil al een tipje van de sluier over de toekomst oplicht.
Zorg zal steeds meer via het internet verleend worden.
‘Over vijftien jaar zijn er digitale poli’s op alle afdelingen
en is de rol van veel artsen verschoven van beslisser naar
raadgever. Zorgverleners zullen de problemen van hun
patiënten veel beter begrijpen.’ Engelen: ‘Vijftien jaar?
Dan is zorg 2.0 gewoon zorg geworden.’
n
Meer weten: www.azo.nl, www.acutezorg.nl, mail l.engelen
@medzaken.umcn.nl of w.tuil@sb.umcn.nl. In maart
wordt er in het UMC een zorg 2.0 congres georganiseerd
door de Acute Zorgregio Oost.

koud en leeg. Wij zijn overgelaten aan onszelf en proberen met onze menselijke waarden zo goed mogelijk de
samenleving gaande te houden. Op de katheder van de
Franse conferentie in de eerste week van dit jaar prijkte
dan ook het woord ‘ethiek’ als stimulans voor een
nieuwe, betere wereldorde. Is er een garantie dat wij het
daarmee zullen redden? Zullen de fouten van het nabije
verleden leiden tot nieuwe inzichten in duurzaam en
deugdzaam beleid en zullen ethische beginselen leiden
tot verandering in de samenwerking tussen staten en
volkeren? Die garantie is er helaas niet. Ondanks goedbedoelde woorden en initiatieven gaat de oorlogsvoering
in het nabije en meer verre oosten gewoon door. Dan rest
het doemdenken en de terugkeer naar de eigen, meer
overzichtelijke en vertrouwde kring.
Hopelijk zal dit jaar een uitweg ontstaan uit deze
wereldwijde impasse. De globalisering heeft zingeving
nodig voor het mondiaal bestuur en spirituele waarden
die de culturele verschillen tussen mensen en volkeren
overstijgen. Geen doem maar zinvolheid.
Evert van Leeuwen

