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Onderzoek
Weer lopen na een dwarslaesie?
Onderwijs
‘We hebben door
hoepels moeten springen’
Ook nu weer:
elkaar steunen,
opvangen en ontzien
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Kirsten de Haas en Annemieke Koopman
werken op de COVID-19-nazorgpoli
in Dekkerswald:

‘Veel patiënten
zijn onzeker
en angstig’
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Behoefte aan nieuwe collega’s?
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Altijd met begeleiding van een docent
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Denk aan
participatiebanen

LEESTIP
ADRIANA NAVAS, PHD-KANDIDAAT BIJ INTERNE
GENEESKUNDE, TIPT HET ARTIKEL OP PAGINA’S
12 TOT EN MET 15

Als grootste werkgever van de regio willen wij mensen met een
arbeidsbeperking kansen bieden in onze organisatie. Doel is om
voor eind van het jaar honderd mensen een baan te bieden.
Inmiddels zijn er al 52 collega’s bij ons aan de slag.
Juist nu, waarin het vanwege COVID-19 lastig is een plek te vinden,
zijn we nog op zoek naar geschikte werkplaatsen. Op intranet lees je
hoe je als afdeling je steentje kunt bijdragen aan het bevorderen van
diversiteit en inclusie: www.radboudumc.nl/intranet/services/
participatiewet. Ook stellen enkele kandidaten zich hier voor.
Is een van hen dé match voor jouw afdeling of heb je andere vragen
over een participatiebaan? Mail naar participatiewet@radboudumc.nl.

‘Eigenlijk wil ik
mensen wakker
schudden met mijn
onderzoek’

De letters A, N, K, E, R
verwoorden tips om op
de been te blijven
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ONDERZOEK – Hoewel het exoskelet de
toekomst lijkt voor mensen die door een
dwarslaesie niet meer kunnen lopen, is dit nog
niet geschikt voor het dagelijks gebruik. Wat
kunnen wij betekenen voor mensen met een
dwarslaesie, en door welk onderzoek kunnen we
het exoskelet patiëntvriendelijker maken?
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‘Na 4 uur digitaal,
ben ik echt leeg’
komen post-COVID-19-patiënten die – vaak
al vanaf maart – met klachten kampen. Wat
gebeurt er op deze nazorgpoli eigenlijk?
Annemieke en Kirsten geven een inkijkje in
hun werkzaamheden.

‘Ik ben vanuit Colombia in maart naar het
Radboudumc gekomen om hier voor zeker
vier jaar promotieonderzoek te doen. Ik
begon hier te werken toen de coronacrisis
uitbrak. Heel vreemd, als je er nét aan
begint om je in Nederland en in het umc
thuis te voelen. Ik kreeg veel support van
mijn projectmanager Maartje Jacobs-Cleophas met praktische zaken om me hier te settelen, en ze vroeg me geregeld of alles goed
ging met me. Alleen op corona had
natuurlijk niemand gerekend. We moesten
thuis werken, terwijl ik normaal in het lab
veel collega’s beter had leren kennen. Gelukkig waren mijn man en dochter uit Colombia
overgekomen, dus was ik niet alleen.
Een van mijn supervisors bood me de mogelijkheid om bij te dragen aan een COVIDstudie in de periode dat het lab gesloten
was. Vanaf juni ben ik weer op het lab gaan
werken om verder te gaan met onderzoek
voor mijn promotietraject, en heb ik
collega’s beter leren kennen. Je bent er voor
elkaar in deze periode, luistert naar elkaar,
vraagt hoe iemand zich voelt. De coronacrisis treft iedereen; mij, mijn familie in
Colombia. Het is een periode waar we met
zijn allen doorheen moeten, en waarbij het
belangrijk is dat we elkaar steunen. Hoe
iedereen dat doet,
lees je in deze
Radbode.’

RONDVRAAG – Veel collega’s met
onderwijstaken en ondersteuners hebben een (in)spannende voorbereidingsperiode
achter de rug om het onderwijs goed en wel op
te starten. Maar hoe is de eerste maand van
het (online) onderwijs verlopen?

20

ORGANISATIE – Niet alleen op de IC en
de verpleegafdelingen waar coronapatiënten lagen, is/was de impact van COVID-19
groot. Op bijna elke afdeling heeft het wel zijn
weerslag (gehad). En dat doet ook iets met je.
Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

RUBRIEKEN

COVID-19-NAZORGPOLI – Kirsten de
16 Haas en Annemieke Koopman werken op
de COVID-19-nazorgpoli in Dekkerswald. Hier
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Beatrijs Bonarius

Eric Scholten

Vele
malen
Sporten is gezond, dat weten we allemaal. Maar
er is ook discussie of je teveel kunt sporten.
Want hoewel er veel bewijs is dat sporters langer
leven, kan sport ook negatieve gevolgen in het
lichaam veroorzaken. Uit het promotieonderzoek van arts-onderzoeker Vincent Aengevaeren
blijkt bijvoorbeeld dat zeer actief sportende
mannen van middelbare leeftijd vaker kransslagaderverkalking en littekenweefsel in het hart
hebben. Verder kwam bij onderzoek tijdens de
Vierdaagse aan het licht dat áls de stof troponine, die op hartspierschade wijst, verhoogd was
na het wandelen, deze voorspellend is voor harten vaatziekten. Met deze bevinding zou je in de
toekomst misschien kwetsbare individuen
eerder kunnen opsporen.
Vincent benadrukt dat je gewoon door kunt blijven trainen: ‘Sport kán het hart van bepaalde
kwetsbare mensen schaden, maar voor de
meeste mensen zijn de voordelen van sporten
vele malen groter dan de nadelen.’
Op de foto zie je enkele leden van HIT ’91, de hardloopclub van Personeelsvereniging Radboud, vlak
voor hun maandagmiddagloop. Meer weten of
meedoen? www.ru.nl/pv/sport/sport/hardlopen
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KORT

COLUMN | ETHIEK

Oncoloog Niven Mehra laat deze maand zijn snor staan om
aandacht te vragen voor zijn onderzoek naar persoonsgerichte
behandeling van prostaatkanker (PROMPT onderzoek). Je kunt
hem, en zijn collega Martijn den Brok die ook zijn snor laat
groeien, steunen. Giften gaan via de actiepagina van het Radboud
Oncologie Fonds: www.prompteensnor.nl

@radboudumc

IMPACT

Onze beveiligers al eens zien dansen? Op Instagram
Foto: iStock

laat Radboudumc_beveiliging hun versie van de
Jerusalema challenge zien. Ze plaatsen vaker erg
leuke (en informatieve) berichten.

Nieuwe werkgever
Per 1 januari 2021 worden Radboudumc
en de Radboud Universiteit ondergebracht
in hun eigen stichtingen; daartoe namen
het bestuur van de Stichting Katholieke
Universiteit, het College van Bestuur van
de Radboud Universiteit en de Raad van
Bestuur van het Radboudumc gezamenlijk
een ‘besluit tot ondertekening van het
splitsingsvoorstel’. Als Radboudumc-collega
krijg je daarmee, als alles goed gaat, per
1 januari 2021 formeel een nieuwe werkgever: Stichting Radboud universitair
medisch centrum. De arbeidsvoorwaarden
blijven ongewijzigd van kracht.

Wat heb jij in je broek?
Tijdens het festival Lowlands in 2019
deed Radboudumc mee aan Lowlands
Science, het paviljoen waar wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt met
geïnteresseerde bezoekers. Een team
van seksuologen, urologen en ethici
ondervroeg zo’n 1500 festivalgangers
over hun geslachtsdeel – en dat van
hun laatste sekspartner.
Uit de antwoorden bleek dat bijna
driekwart van de deelnemers tevreden is

over het eigen geslachtsdeel. De tevredenheid over het geslachtsdeel van de laatste
sekspartner was echter nog hoger, rond de
90%. De resultaten van dit onderzoek
kunnen in de spreekkamer handvatten
bieden voor patiënten die onzeker zijn
over het uiterlijk van hun geslachtsdeel,
door te benadrukken dat er heel veel
variatie is, en dat sekspartners vaak
tevreden zijn ongeacht de uiterlijke
kenmerken van het genitaal.

Lees meer op intranet.

Ons umc streeft ernaar om een sterker internationaal profiel te krijgen. In het rapport ‘Radboudumc International 2025: quality first!, ook wel de ‘internationaliseringsagenda’ genoemd, worden
de redenen en plannen belicht. Professor cognitieve neurowetenschappen en directeur van het
Donders Instituut Guillén Fernandez vertelt op intranet: ‘Kennis heeft geen grenzen. Het is
logisch dat universiteiten en umc’s voorbij landsgrenzen kijken om zich te verbeteren.’

tisering. Kijk je vanuit het trappenhuis van
gebouw C naar de nieuwbouw, dan zie je op
het dak acht ‘vakantiehuisjes’ staan. Dit zijn de
luchtbehandelingskasten die nodig zijn om
bouwdeel A van verse lucht te voorzien.

Dashboard
Wie achter het stuur van een auto zit,
krijgt via het dashboard informatie over
zaken als snelheid en benzinevoorraad.
Heel handig: als de meters een
ongewenste kant op wijzen, kun je als
bestuurder je gedrag bijstellen.
Inmiddels kennen we ook het
‘coronadashboard’: een website met
cijfers over de corona-epidemie om het
beleid te helpen bepalen. En met de
toename van continue monitoring van
patiënten (al dan niet op afstand),
verschijnen er ook in de reguliere zorg
steeds meer ‘patiëntendashboards’. De
analogie is duidelijk: monitor de
belangrijkste gegevens en stuur zo
nodig bij. Het coronadashboard laat
echter zien dat het nogal wat uitmaakt
welke parameters worden weergegeven. Waarom aanvankelijk wel
ziekenhuissterfte, maar niets over
verpleeghuissterfte? Ook heeft zo’n
dashboard een voorkeur voor getallen.
Zaken die zich slecht in getallen laten
uitdrukken (eenzaamheid bijvoorbeeld),
komen er niet op. Maar zijn ze daarom
minder belangrijk?
Het lijkt heel objectief, zo’n dashboard.
Maar of het nu gaat over de volksgezondheid, de toestand van een patiënt, of de
auto: wat niet zichtbaar wordt gemaakt,
wordt in de besluitvorming makkelijk

Karin Kanselaar verpleegkundig specialist en Principal Clinician

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen
van deze en andere bouwdelen? Meld je dan aan
voor de nieuwsbrief Werken aan de Toekomst.

Radboudumc

Hoe trots kun je zijn! Dank je wel mijn lieve collega’s die mij
genomineerd hebben! Zonder jullie samenwerking was dit ook
niet mogelijk. Dank voor alle complimenten en eer. Trots op mijn
beroepsgroep. Ik ben nog steeds stil.

GETIPT
Anja Tuinder - Fotostudio Eye 4 You

Achter de hekken is gestart met het plaatsen
van de gevelafwerking. Vanuit de bypass is te
volgen hoe op de onderste lagen (-1 tot en met
2) afwerkvloeren, gipswanden en kozijnen
hun definitieve plaats krijgen en het gebouw
binnen steeds meer contouren krijgt. Intussen
wordt gewerkt aan installaties van luchtbehandeling, elektra, water, licht en automa-

staat het interne COVID19-scholingsaanbod
online. Zo’n 350 verpleegkundigen hebben
een taakkaart toegewezen gekregen om
ingezet te kunnen worden in de COVID-zorg.
Op basis hiervan kunnen zij zich bekwamen
in de zorg voor COVID-19-patiënten. Dit
gebeurt via de Learning Space 'Covid-19
voor vpk ziekenhuisbreed'. Niet iedereen
volgt dezelfde leerroute; het is maatwerk,
afhankelijk van ieders achtergrond en de
verpleegkundige voert hierin zelf regie.
Sommige afdelingen stimuleren al hun
verpleegkundigen dit scholingsaanbod te
doorlopen, want het is ook voor nietgelabelde verpleegkundigen beschikbaar.
Ook anesthesiemedewerkers en OKassistenten maken van dit aanbod gebruik.

We worden internationaler

Bijna op het hoogste punt!
Na 23 maanden bouwen, bereiken we
binnenkort het hoogste punt van de
nieuwbouw op het Geert Grooteplein. En wel
op 17 november. Traditiegetrouw komt er
(non-alcoholisch) pannenbier voor de
mannen en vrouwen van de bouwplaats, die
er ook in coronatijd alles aan doen om het
gebouw op tijd op te leveren.

Van instructievideo’s en podcasts
tot skills-trainingen: sinds september

MEDEWERKERS VAN DE SECTIE MEDISCHE ETHIEK
(IQHEALTHCARE) GEVEN EEN BESCHOUWING OVER
EEN ACTUEEL ONDERWERP. DIT KEER: MARIANNE
BOENINK

Die ene patient
Deze bundel, met verhalen van artsen over de patiënt die hun
leven voor altijd veranderde, bestond al. Maar journalist Ellen
de Visser heeft nieuwe indringende interviews gemaakt.
Verhalen naar aanleiding van de coronacrisis. Deze zijn
toegevoegd aan het oorspronkelijke boek Die ene patiënt.
Ambo|Anthos uitgevers, paperback € 15,-, e-book € 9,99

Waarom aanvankelijk
wel ziekenhuissterfte,
maar niets over
verpleeghuissterfte?
over het hoofd gezien. De oorspronkelijke betekenis van dashboard is
‘spatbord’: het was de plank die
wagenpassagiers moest beschermen
tegen de modderkluiten die de paarden
opwierpen. Het dashboard als middel
om zaken buiten boord te houden: dat
plaatst die objectiviteit toch in een
ander licht.
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Pauline Dekhuijzen

Stip op de horizon

Weer lopen na
een dwarslaesie
'WK Voetbal wordt afgetrapt door jongen in exoskelet’, ‘Robotpak laat dwarslaesiepatiënten weer

Meer gericht op de patiënt

lopen’: het zijn maar enkele nieuwskoppen van de afgelopen jaren. Het exoskelet lijkt de
toekomst voor mensen die door een dwarslaesie niet meer kunnen lopen. De praktijk blijkt
iets weerbarstiger. Het exoskelet is nog niet geschikt voor het dagelijks gebruik.
Wat kunnen we in het Radboudumc betekenen voor mensen met een dwarslaesie, en door

Voor patiënten die niet of nauwelijks meer
kunnen lopen, zou een exoskelet de toekomst
kunnen zijn. Deze looprobot ondersteunt het
lopen. Henk: ‘Het zou natuurlijk heel mooi
zijn als mensen met een dwarslaesie weer
kunnen lopen. Het spreekt enorm tot de
verbeelding, dus het is logisch dat het een
groot publiek aanspreekt. Daarom zien we dat
er zowel nationaal als internationaal veel
werk wordt verricht aan het exoskelet. De TU
Delft heeft bijvoorbeeld Project MARCH, waar
groepen studenten werken aan steeds betere
versies van het exoskelet. Maar ook in het
Radboudumc doen we onderzoek. Dat is meer
gericht op de patiënt in plaats van het exoskelet.’

welk onderzoek kunnen we het exoskelet patiëntvriendelijker maken?

Het exoskelet is een soort looprobot die
mensen die niet of nauwelijks meer kunnen
lopen (in medische termen: die geen tot zeer
beperkte loopfunctie hebben), hierin kan
ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld
mensen die een dwarslaesie hebben
opgelopen. Bij een dwarslaesie
zijn de zenuwbanen in het
ruggenmerg geheel of
gedeeltelijk beschadigd,
bijvoorbeeld nadat er een
breuk is ontstaan in één
of verschillende
wervels. Dit veroorzaakt
uitval en hierdoor
worden signalen tussen
de hersenen en de rest
van het lichaam niet meer
goed doorgegeven.
Mensen met een dwarslaesie
kunnen hun spieren niet meer
goed aanspannen, verliezen het
gevoel of krijgen problemen met de
werking van bijvoorbeeld blaas en darmen.
Welke functies uitvallen, hangt af van welk
deel van het ruggenmerg is beschadigd. Alles
beneden deze beschadiging krijgt in meer of

mindere mate te maken met uitval. Sommige
mensen ervaren dit soort uitval of
verlamming van spieren vanaf hun nek,
anderen vanaf hun middel. Mensen lopen
zo’n gedeeltelijke of volledige dwarslaesie
vaak door een trauma op: bijvoorbeeld door
een val van grote hoogte of verkeersongeluk.
In het Radboudumc wordt een operatie
uitgevoerd die nergens anders gedaan wordt.
Henk van de Meent, revalidatiearts in het
Radboudumc, legt uit wat er precies gebeurt.
‘In de acute fase wordt zo snel mogelijk een
decompressieoperatie uitgevoerd. Dit is een
operatie waarbij de chirurg het ruggenmerg
vrijmaakt van beknellende stukjes wervel,
waardoor het ruggenmerg weer de ruimte
krijgt. Je kunt je voorstellen dat hoe langer het
ruggenmerg afgekneld wordt, hoe groter de
kneuzing is en hoe moeizamer eventueel
herstel. Daarom willen we die operatie zo snel
mogelijk uitvoeren en tijdens die operatie
wordt de wervelkolombreuk vastgezet met een
metalen verbinding, zodat mensen snel aan
hun revalidatie kunnen beginnen.’ Deze
operatie wordt zo’n 30 keer per jaar bij mensen
met een dwarslaesie uitgevoerd.

Dat onderzoek naar lopen met een
exoskelet bestaat uit vier delen.

1

In Australië toetsen of
iemand weer gaat lopen

Chirurg in opleiding Lysanne van Silfhout is
een van de wetenschappers die in het
Radboudumc onderzoek doet naar het lopen
na een dwarslaesie. Zij onderzocht onder meer
de toegevoegde waarde van het exoskelet voor
deze patiënten met een dwarslaesie. Een
eerste vraag was hoe groot de kans is dat deze
mensen weer zelfstandig kunnen lopen.
Lysanne: ‘Mijn collega Joost van Middendorp
had al een formule ontwikkeld die berekent
hoe groot de kans is dat iemand binnen een
jaar na het ontstaan van een traumatische
dwarslaesie, dat wil zeggen door een ongeval,
weer zelfstandig kan lopen. Hij keek hierbij
naar de leeftijd, de zenuwen van de benen en
de spieren in het dijbeen en de kuit.’ Lysanne
ging naar Australië om de formule te toetsen
in de dagelijkse praktijk van een trauma-

centrum, de plek
waar deze patiënten
worden behandeld en
revalideren. Ze keerde
terug met goed nieuws:
‘De formule bleek ook daar
goed te voorspellen welke
patiënt na een jaar weer
zelfstandig kon lopen en wie niet.
De uitkomst kan gebruikt worden bij de
begeleiding en voorlichting van patiënten en
hun naasten. Daarnaast geeft het richting in
het revalidatieplan.’

2

Snel genoeg kunnen
oversteken

Vervolgens onderzocht Lysanne de gewenste
loopsnelheid. Denk bijvoorbeeld maar aan
het oversteken van een straat bij een
stoplicht: als je te langzaam gaat, is het
alweer rood voordat je aan de overkant bent.
Revalidatiearts en copromotor Henk van de
Meent legt uit: ‘Om een stoplicht snel genoeg
over te steken, moet je een snelheid halen
van 0,4 meter per seconde. Ter vergelijking:
gezonde, fitte mensen lopen ongeveer 1
meter per seconde.’ Er moet dus sprake zijn
van een kantelpunt. Wanneer lopen mensen
liever, en wanneer gebruiken ze liever een
rolstoel? Lysanne vergeleek ruim 900
patiënten met behulp van een Europese
database waarin gegevens van mensen met
een dwarslaesie worden verzameld (EMSCI).
En wat bleek? Mensen geven de voorkeur aan
lopen bij 0,6 meter per seconde. Bij een lager
tempo kiezen ze voor een rolstoel. Henk: ‘Dit
resultaat is echt heel belangrijk voor de
toekomst van het exoskelet. Dat een
exoskelet deze snelheid kan halen, is een
heel belangrijke voorwaarde voor mensen.’

Als mensen
langzamer lopen
dan 0,6 meter per
seconde, kiezen ze
liever voor een
rolstoel
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Gijs Munnichs

Lionne Ekers (52)

Paul Lagro

6 VRAGEN AAN
IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN
RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN.

medewerker bedrijfsondersteuning Maag-Darm-Leverziekten

4

‘Mensen willen het
graag, zodat ze op
ooghoogte zijn met
anderen’
3

Snelheid maken
in een harnas

Een exoskelet haalt nu nog geen 0,6 meter
per seconde. De gemiddelde snelheid van
mensen met een dwarslaesie in een exoskelet
is 0,26 meter per seconde. Kan dit eigenlijk
wel sneller? En kan het lichaam van de
patiënten dit ook aan? De antwoorden vond
Lysanne in Tsjechië. Ze maakte gebruik van
een Lokomat, een vergelijkbaar soort
looprobot als het exoskelet, maar hierbij
bevinden mensen zich in een harnas boven
een loopband. Het verschil met een exoskelet
is dat mensen daarin met krukken gewoon
over de grond lopen. Lysanne: ‘Dat was fijn,
want bij de Lokomat is er geen risico op
vallen, omdat de patiënten vast zitten.’
Er deden zes patiënten met een dwarslaesie
mee aan het onderzoek. Zij gingen in de
Lokomat en konden inderdaad de gewenste
snelheid maken. Lysanne: ‘En het goede
nieuws was: ze kregen geen pijnklachten of
andere last. Hun hartslag en bloeddruk ging
wel iets omhoog, maar dat gebeurt bij
iedereen die een inspanning levert.’ Hiermee
werd weer een puzzelstukje gelegd voor een
waardevolle toekomst van het exoskelet.

Stap naar
de toekomst?

Er zijn, figuurlijk gezien, belangrijke stappen
gezet op wetenschappelijk vlak. Nu over naar
de praktijk. Lysanne stelde bijna honderd
dwarslaesiepatiënten vragen over het exoskelet. Wat zijn de wensen en verwachtingen
van potentiële gebruikers? Henk: ‘Het leidde
tot interessante inzichten. Mensen willen het
graag, zodat ze vaker op ooghoogte zijn met
andere mensen. Maar in de praktijk valt er
nog veel te verbeteren.’ Lysanne vult aan:
‘Men vindt het pak nu nog te log, te zwaar.
Het is niet te gebruiken in de rolstoel of auto,
en krukken zijn nodig om te lopen. Dus even
naar de keuken voor een kopje koffie kan wel,
maar ermee teruglopen naar de kamer kan
dan niet.’
Het exoskelet is dus nog geen vervanger voor
de rolstoel en de weg er naartoe is nog lang,
licht Lysanne toe. ‘Eigenlijk wil ik mensen
wakker schudden met mijn promotieonderzoek. We zijn er nog lang niet.’ Maar nu door
wetenschappelijk onderzoek duidelijk is
welke aanpassingen noodzakelijk zijn voordat het wel zover is, kunnen artsen, onderzoekers en fabrikanten met patiënten
samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

‘Het is mooi om een
andere rol aan te nemen’

1
2

Wat is je favoriete plek in het Radboudumc?

‘De hele campus. Je zit vlakbij de stad, met toch veel natuur
eromheen. Ik wandel graag in de pauzes met collega’s bijvoorbeeld in
het bos bij de universiteit.’

Waar ben je trots op?

‘Dat ik mezelf steeds blijf ontwikkelen. Ik werk nu tien jaar in het
Radboudumc. Bij het Radboud Institute for Molecular Life Sciences
heb ik me op het gebied van communicatie kunnen ontwikkelen, met het
maken van berichten voor onze website en de nieuwsbrief. Ik had het hier
erg naar mijn zin. Toch heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar de afdeling
Maag-Darm-Leverziekten, omdat ik graag een nieuwe uitdaging aan ga.
Hier ondersteun ik het afdelingshoofd en de hoofdopleider. Daarbij wil
ik niet reactief zijn, maar vooral op zaken vooruitlopen en kijken
hoe processen sneller en efficiënter kunnen.’

3
4
5

Wie bewonder je?

‘André Kuipers. Dat hij het dúrft: maandenlang de
ruimte ingaan. Maar vooral bewonder ik hoe hij met
zijn opgedane kennis én wat hij zelf gezien heeft, ons
bewust maakt van de kwetsbaarheid van de aarde.’

Wat weten je collega’s niet over jou?

‘Ik speel graag toneel, zit in een amateurgezelschap. Het is mooi om een andere rol aan te
nemen, uit jezelf te treden. Dat is echt heel moeilijk, want
je valt snel terug op maniertjes, gewoontes van jezelf.’

Welke rol zou je in het Radboudumc
weleens willen vervullen?

Chirurg in opleiding Lysanne van
Silfhout is op 6 november gepromoveerd met het proefschrift ‘Moving
forward: The future of walking after
spinal cord injury’. Lysanne is daarnaast
ook een fanatiek bakker: ‘Taarten,
koekjes, macarons, ik bak bijna elke
week wel iets. Ik deel veel uit, ook aan
mijn collega’s. Maar Heel Holland Bakt is
niets voor mij; bakken is mijn hobby, ik
wil er geen wedstrijd van maken.’
Revalidatiearts Henk van de Meent is
gespecialiseerd in traumarevalidatie en
klikprotheses.

‘Die van een arts. Hoe is het om altijd alert te
moeten zijn, moeilijke beslissingen te nemen, om ’s nachts
opgeroepen te worden? Daarnaast wordt je handelen onder
een vergrootglas gelegd. Als er iets niet goed is gegaan, kan
dat publiekelijk aan je blijven hangen. Hoe zou ik daarop
reageren? Dat wil ik weten.’

6

Wat zou je doen als je een jaar onze
bestuursvoorzitter was?

‘Zorgen voor meer ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
binnen de ondersteunende administratieve en secretariële functies.
Of die mogelijkheden er zijn, hangt nu nog te veel van iemands leidinggevende af. Het is mooi als hierin umc-breed beleid komt, zodat alle
ondersteuners beter hun persoonlijke ambities kunnen waarmaken.’

GEBOREN AMBASSADEUR
‘Lionne is een geboren ambassadeur voor ons
instituut’, aldus haar voormalige leidinggevende
René Bindels. Lionne kreeg de Radboudpluim bij haar
afscheid als managementassistent en webredacteur
van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences.
Ze leverde een waardevolle bijdrage aan het
management en aan de wetenschapscommunicatie
van het instituut. René Bindels: ‘Lionne blinkt uit in
betrokkenheid, pro-activiteit, collegialiteit en
loyaliteitsgevoel. Ze combineert dit met een vrolijke
en enthousiaste uitstraling.’
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Peer Support

Hoe vangen
we elkaar op?
De coronacrisis is een ongekende
tijd met enorme impact voor
collega’s in de COVID-zorg en
daarbuiten. Hoe vangen we elkaar
op in deze hectische tijd?

Deze Radbode ging half
oktober ter perse. De inhoud
kan inmiddels aan actualiteit
hebben ingeboet.

‘Dit wordt het moment waarop we als zorgverleners
het verschil kunnen maken’, dacht intensivist
Hugo Touw bij aanvang van de coronacrisis dit
voorjaar. Verpleegkundige Iris Tinnemeier
werd ook geroepen door plichtsbesef: ‘Ik werk normaal bij Geriatrie. Nu wilde ik graag helpen
waar de nood het hoogst was. Ik
heb een maand lang op de IC ingevallen en heb
op verpleegafdelingen coronazorg verleend. Het
ging om een nog onbekend ziektebeeld en
nieuwe teams waarbinnen ik ging werken. Hartstikke spannend.’
Dit gaat veel impact hebben, wist psycholoog Petra Servaes meteen
toen corona heviger toesloeg. ‘We wilden vanuit Medische Psychologie
iets voor de zorgverleners betekenen,’ vertelt ze. ‘Met onze psychologen
en medisch maatschappelijk werkers hebben we samen met de
geestelijke verzorgers van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat,
Team Support opgezet. Dagelijks zijn we in pauzes en
overdrachtsmomenten langsgegaan op de IC en op
verpleegafdelingen C5, C4, EOV en Dekkerswald
voor mentale ondersteuning. Artsen,
verpleegkundigen en andere collega’s konden
hun hart luchten bij ons en bij elkaar. Als iemand
blijvend ergens last van had, konden we ze
verwijzen voor specialistische hulp. Nu, aan de
start van de tweede golf, starten we Team Support
opnieuw op.’
Angst en onzekerheid
Wat deelden de collega’s tijdens die momenten? ‘In het begin was er
vooral angst en onzekerheid’, aldus Petra. ‘Angst om zelf besmet te
raken, om het thuisfront te besmetten, en onzekerheid over wat er
allemaal op ons af kwam. Daarnaast was er nog veel onduidelijk over het

ziektebeeld, terwijl medewerkers patiënten snel achteruit zagen gaan.
Collega’s voelden zich daardoor machteloos.’
Er was “morele” stress. Iris: ‘Als verpleegkundige wil je de allerbeste zorg
verlenen aan de patiënt, juist dat extraatje doen. Nu waren er zoveel
patiënten dat je alleen de noodzakelijke zorg kon verlenen. Ook het
weigeren van bezoek vond ik heel erg moeilijk. Als
verpleegkundige in hart en nieren voel je je dan
tekortschieten.’
Applaus
Niet alleen op de IC en de verpleegafdelingen
waar coronapatiënten lagen, was de impact
groot. In het hele umc is veel werk verzet, denk
aan inkoop, logistiek, de laboratoria en alle ondersteunende diensten. De reguliere zorg werd daarbij tijdelijk gestopt; er werd
geschoven met personeel om alle COVID- en acute zorg te garanderen.
Endoscopieverpleegkundige Wieneke van Vliet-Berghuis kwam zo
na dertien jaar weer op een verpleegafdeling te werken, bij
Maag-Darm-Leverziekten. ‘Dat was wennen’, vertelt ze. ‘Ik wilde het
meteen perfect kunnen, dat kán niet. Ik vond het stressvol. Wel gaf het
voldoening. Doordat ik inviel op MDL konden andere collega’s voor
coronapatiënten zorgen. Dat applaus voor de zorg, voelde ook alsof het
voor mij was.’

‘Als iemand zich te kort
voelt schieten, vertel je wat
wél goed gaat’
De invalperiode was hectisch, vond Wieneke. Kon ze op collega’s terugvallen? ‘Je luistert naar elkaars verhaal, bent er voor elkaar’, vertelt ze.
‘Bijvoorbeeld als iemand zich te kort voelt schieten, diegene vertellen wat
wél goed gaat. Het hele team van MDL hielp ons goed met inwerken. Het
werd echt gewaardeerd dat je kwam helpen op een “vreemde” afdeling.’
Anker
Psycholoog Petra over de geleverde Team Support: ‘Wij hoorden de zorgen
van collega’s aan, en normaliseerden deze. We gaven ze terug dat hun zorgen
en emoties normaal zijn in deze uitzonderlijke situatie. Tegelijk wilden we
mensen in hun kracht zetten; hoe houd je het vol, wat kun je wel?’
Er is door het team een poster gemaakt van een
ankersymbool. Waarbij de letters A, N, K, E, R tips
verwoorden om op de been te blijven. Petra legt
uit: ‘A staat voor ademen; neem af en toe tijd
om een paar minuten bewúst te ademen. N is
normaliseren. Het is normaal hoe je reageert op
wat je meemaakt. K, dat zijn je krachtbronnen:

60 collega’s staan
voor je klaar

In ons umc starten we dit jaar
met ziekenhuisbrede Peer Support:
collega’s steunen collega’s die een heftige situatie
hebben meegemaakt. Als iemand er daardoor
minder alleen voorstaat, komt dat de verwerking
ten goede.
Na een oproep in juli, waarbij collega’s geschikte Peer
Supporters konden aandragen, zijn er veel aanmeldingen
hiervoor binnen gekomen. De Peer Supporters worden dit
najaar opgeleid. Vanaf medio december zullen zo’n zestig
collega’s in deze rol andere collega’s gaan helpen. ‘De kracht
van Peer Support is dat als je een ingrijpende gebeurtenis hebt
meegemaakt je bij een collega je verhaal kunt doen’, vertelt
Herbert Achten, projectleider Peer Support en
bedrijfsmaatschappelijk werker. ‘Een collega kan de voorkeur
hebben om met een Peer Supporter uit hetzelfde werkveld in
gesprek te gaan, maar het kan ook met iemand van een andere
discipline. Het kan drempelverlagend werken om met een
collega je verhaal te delen als je iets heftigs hebt meegemaakt.’

Verlichten
Wat doet een Peer Supporter? Herbert: ‘Hij of zij biedt je een
luisterend oor, erkent en benoemt je emoties. Hierdoor leer je
dat je reactie normaal is als je iets ingrijpends overkomen is. In
een volgend gesprek zal de Peer Supporter daar verder met je
op ingaan. Mochten de klachten aanhouden, dan kan de Peer
Supporter je alsnog doorverwijzen naar bijvoorbeeld een
bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of het Bedrijfsopvangteam (BOT). We verwachten dat het delen van je lasten
meestal voldoende is om je klachten te verlichten en de heftige
gebeurtenis een plek te geven.’
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Eveline van der Kolk,
radiodiagnostisch laborant
‘Alledaagse dingen bespreken’
‘Ik wil er echt zijn voor mijn collega’s, bijvoorbeeld door vaker te vragen hoe het echt
met iemand gaat. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat we als collega’s bereid zijn wat
harder voor de ander te werken, en geregeld met elkaar te praten over de huidige situatie op het werk. Het is fijn om je ei kwijt te kunnen. Maar niet alleen corona is belangrijk,
je moet ook alledaagse dingen blijven bespreken en plezier maken tijdens je werk.’

Joyce Rust,
researchverpleegkundige Radboud Technology Centers
‘Naar iemand teruglopen’
‘Ik wil collega’s zich gezien laten voelen, humor gebruiken en luisteren. Dat eerste is het
belangrijkste wanneer tijd ontbreekt: soms is dit letterlijk even omdraaien en naar iemand
teruglopen. Teamwork is voor mij per definitie steun. Ik denk met plezier aan een mediamoment terug: we kwamen met collega’s in het NOS Journaal. Normaal geef je een high five
om dit te vieren, nu was een blik naar elkaar genoeg.’

Machteld Dronkers,
manager verbeteren, vernieuwen en innoveren, Radboudumc Health Academy
‘We spreken een bel-/looplunch af’
‘Collega’s opvangen is voor mij een luisterend oor bieden en met ze meedenken. Bijvoorbeeld
als iemand iets spannends of leuks heeft, even bellen of appen. Of ik spreek een bel-/
looplunch af. Op een afgesproken tijdstip ga je met een collega los van elkaar buiten
wandelen en bel je elkaar. Buiten en in beweging zijn én je hebt contact: een echte aanrader.’

Estel Collado Camps,
PhD-kandidaat Nucleaire Geneeskunde en Biochemie
‘Juist ervaringen delen’
‘Ik wil een luisterend oor zijn en collega’s helpen om het beste uit zichzelf te halen.
Sommige moesten lachen om mijn – deels toch geslaagde! – pogingen ze te motiveren
om thuis te sporten. Tijdens de lockdown merkte ik dat we elkaar veel meer in de gaten
hielden: of iemand last had van onzekerheid, niet kon wennen aan nieuwe routines, of zich
een beetje eenzaam voelde. Door ervaringen te delen, kreeg ieder van ons de nodige steun.’

Goof Claessen,
coördinator opleiding Radboudumc Health Academy
‘We introduceerden buddybellen’
‘Binnen onze teams hebben we het buddybellen geïntroduceerd: twee collega’s bellen
elkaar om het juist niét inhoudelijk over het werk te hebben, maar over wat thuiswerken
met je doet en hoe je je werk-privébalans gezond houdt. Daarnaast hebben we een
virtueel koffiemoment. Je kunt hier elkaar vrijblijvend zien, zonder dat er werkissues op de
agenda staan. Beide manieren helpen om je hart te luchten, samen met je collega’s.’

waar haal je energie uit? Een stuk hardlopen, met je kinderen ravotten:
doe dat. E is erkenning. Erken voor jezelf dat je niet de optimale zorg kunt
verlenen die je normaal geeft, je doet echter wat je kan. En tenslotte, R
staat voor respecteren. Respecteer je grenzen: als je extra uren gaat werken, bedenk goed of je dat aankunt.’
Petra merkte dat het Team Support waardevol was voor collega’s in de
COVID-zorg. ‘Ze vonden zo veel steun bij elkaar en beseften dat ze het
echt met elkaar deden. Het gaf ze veel veerkracht om door te kunnen
gaan.’ ‘Het was een dubbel gevoel’, voegt Hugo toe. ‘Enerzijds is het nog
nooit zo hectisch geweest op mijn werk. Aan de andere kant: we hebben
als groep laten zien dat we het aangekund hebben allemaal. Dat gaf veel
energie en teamspirit.’
Er voor elkaar zijn
Het is herfst, griepseizoen, het aantal coronabesmettingen stijgt enorm
(dit artikel ging half oktober ter perse, red.). Hoe blijven we elkaar
steunen nu het weer druk is? Petra: ‘We signaleren al dat veel collega’s
opzien tegen een tweede golf. Tegelijk zeggen ze: “Als het moet, sta ik er
weer.” Om zorgpersoneel opnieuw te ondersteunen zal er opnieuw Team
Support worden aangeboden en hebben we in ons umc Peer Support
opgezet.’ (Zie kader vorige pagina.)
‘Tijdens de eerste maanden was het vooral: schouders eronder en gaan’,

‘Soms bel ik iemand
in privétijd om te
vragen hoe het gaat’
vertelt Iris. ‘Met mijn collega’s van Geriatrie praat ik nu pas echt over de
impact die de coronazorg heeft gehad en nog heeft. Sommige collega’s
hebben zelf kwetsbare familieleden en zijn bang dat ze hen besmetten
als er een COVID-verdachte patiënt bij ons ligt. We ontzien die collega’s
door deze patiënten van hen over te nemen. We zijn er voor elkaar. Als bij
collega’s de emotie hoog opgelopen is, dan bel ik iemand in privétijd op
om te vragen hoe het gaat.’

Onderzoek naar
stress en klachten bij
COVID-zorgverleners
Vanuit HR, Psychiatrie en de bedrijfsartsen zijn twee
onderzoeken gestart naar ervaren stress en klachten
onder collega’s in de coronacrisis.
De eerste studie meet aan de hand van
vragenlijsten korte- en langetermijngevolgen van het werken in de COVIDzorg. ‘We vragen naar iemands stemming,
posttraumatische stressklachten, angst,
slaap en lichamelijke stressklachten’, zegt
onderzoeksleider Eric Ruhé. ‘We meten de
klachten opnieuw na één, vier en zeven
maanden, om zo de lange termijn te overzien. We meten dit ook bij
niet-COVID-zorgverleners, om zo de resultaten van de COVIDzorgverleners met hen te vergelijken. We willen zoveel mogelijk
mensen die in de COVID-zorg werken of gewerkt hebben
uitnodigen om mee te doen. Ook als ze geen klachten hebben; dat
is ook belangrijke informatie.’
Dit onderzoek heeft als extra doel om
collega’s feedback te geven over stresssymptomen. Psychotherapeut/onderzoeker Thom van den Heuvel: ‘Als
iemand bijvoorbeeld hoog scoort op slecht
slapen, angst- of depressieve klachten, dan melden we dit aan deze collega en
bieden we handvatten voor hulp. Zo willen we
collega’s helpen mogelijke klachten vroegtijdig te herkennen, zodat
ze eerder contact opnemen met hun huisarts of bedrijfsarts.’

Mindfulness
In het tweede onderzoek wordt vanuit het Radboudumc Centrum
voor Mindfulness het effect van mindfulness op het verminderen
van stress bij COVID-zorgverleners gemeten.
Twee groepen worden vergeleken: een zelfhulpgroep die in vier
weken zelf de training online volgt, en een groep die in vier weken

Elkaar ontzien
Elkaar opvangen doe je ook door elkaar te ontzien. ‘Er is inmiddels meer
bekend over het ziektebeeld, we weten wat er gedaan moet worden in de
COVID-zorg, we kunnen elkaar daardoor goed aflossen’, zegt Hugo. ‘Als je
vrij hebt, neem dan de tijd voor jezelf om te herstellen en je hoofd leeg
te maken. Het heeft geen zin om je alleen maar op de korte termijn te
focussen en maar dóór te gaan. Corona is helaas nog een tijd onder ons,
en het is belangrijk om je energie goed daarvoor in te zetten, maar ook
om op tijden dit los te laten.’

acht keer een online training met een mindfulness-trainer krijgt.
Eric: ‘We weten dat mindfulness ervoor kan zorgen dat je afstand
(werk-gerelateerde) stress kan nemen. We kijken welke online
training het meest effectief is, zodat we die landelijk kunnen
aanbieden aan zorgverleners.’
Voor beide onderzoeken kun je je nog aanmelden.
Voor meer informatie neem contact op met
monitoringmentalhealthcovid-19.psy@radboudumc.nl voor het
stress-symptomenonderzoek. Voor de mindfulness-studie, zie
www.mindprep.nl of mail mindprep.psy@radboudumc.nl.
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Kirsten de Haas, Annemieke Koopman, Beatrijs Bonarius

Eric Scholten

Annemieke

Het is indrukwekkend hoe blij patiënten kunnen zijn met
enige vooruitgang. Zoals de 74-jarige man die veertig

dagen op de IC heeft gelegen en net uit het Herstelcentrum is ontslagen. Hij
kon na het ontwaken op de IC nog geen blaadje van tafel oppakken, intus-

Hier lees je enkele ervaringen die Kirsten
en Annemieke hebben bijgehouden.

sen loopt hij weer heel kleine stukjes met de rollator.
Een andere patiënt vertelde over zijn doodsangsten die hij had toen hij net
ziek was. Hij heeft weken lang op bed gelegen en is nog steeds ongerust.
‘Gaat het nog wel over?’ Gelukkig zijn er geen afwijkingen gevonden bij de

Kirsten

De alleenstaande vrouw van rond de 40 was niet opgenomen

onderzoeken. Deze informatie hielp hem in zijn herstel.

geweest, maar wel zó ziek dat de thuiszorg haar wekenlang ‘s

ochtends en ‘s avonds heeft verzorgd. Haar familie zette elke dag een
pannetje eten bij de deur. Door de vermoeidheid ligt ze nu nog de hele dag
op de bank en elke poging om dit te doorbreken leidt tot meer klachten. Ze
zoekt nog altijd hoe met deze herstelfase om te gaan. Ik zie dat ook bij
andere patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt, die toen en
daarna nauwelijks hulp kregen.

‘Hij kon nog geen blaadje van
tafel oppakken, intussen loopt
hij weer kleine stukjes’

Gelukkig worden er geen afwijkingen bij haar gevonden. We adviseren

Een kijkje op de
COVID-19-nazorgpoli

haar om met hulp van de fysiotherapeut door te gaan met het voorzichtig
opbouwen van de conditie. Over haar extreme vermoeidheid overleggen
we met de internist.

Annemieke

Veel patiënten vragen zich af hoe hun toekomst eruit
gaat zien. Een man van 32 jaar vraagt me: ‘Word ik weer

de oude? Is er blijvende schade? Hoe kan ik optimaal herstellen?’ Een
gesprek hierover en praktische adviezen, waren voor hem al voldoende.

Kirsten

Uit de vragenlijsten blijkt dat de post-IC-patiënten over het
algemeen minder psychische klachten hebben dan de patiën-

ten die door de huisarts zijn verwezen. De opgenomen patiënten zijn vaak al

Kirsten

Een vriendin, die bij GGD werkt, vertelt over haar overuren
door de vele nieuwe besmettingen. Ik vraag me meteen af

door meerdere zorgverleners begeleid en hebben hierdoor beter zicht op wat

hoe lang onze nazorgpoli nog nodig zal zijn. Want met deze nieuwe golf lijkt

zij kunnen verwachten; zij zijn voorbereid op een lange herstelperiode. De

het einde nog lang niet in zicht.

patiënten die via de huisarts komen, zijn nog nauwelijks in behandeling
geweest. Zij hebben het gevoel niet gehoord te zijn, hebben doodsangst

Verpleegkundig specialisten
Kirsten de Haas (in
opleiding) en Annemieke
Koopman werken op de
COVID-19-nazorgpoli in
Dekkerswald. Hier komen
post-COVID-19-patiënten die –
vaak al vanaf maart – met
klachten kampen. Wat gebeurt
er op deze nazorgpoli
eigenlijk, en wat maken
Annemieke en Kirsten mee?

Al snel na de corona-uitbraak in Nederland,
op 28 april ging de COVID-19-nazorgpoli van
start. Doel was om het herstel van onze opgenomen COVID-patiënten (zowel van de IC, als
niet-IC) te optimaliseren. Inmiddels komen
patiënten uit de hele regio naar Dekkerswald.
Veel patiënten, van wie het herstel niet goed
gaat, worden door huisartsen verwezen.
Annemieke en Kirsten leggen uit hoe het
traject van de COVID-19-nazorpoli verloopt.
‘Voordat de patiënt naar de poli komt,
worden vragenlijsten afgenomen. Die gaan
over cognitieve klachten, posttraumatische
klachten, angst, stemming en stress.
Daarnaast wordt gevraagd naar voedingspatroon en gewicht en of er werkgerelateerde
problemen zijn.’
‘Op de eerste dag als patiënten bij ons komen
worden diverse onderzoeken gedaan, zoals
een hartfilm, longfunctietest, looptest,
bloedafname en spierkrachtmeting. Op de
tweede dag worden er gesprekken gevoerd
met een longarts, verpleegkundig specialist
en fysiotherapeut. Soms is er ook een
psycholoog en/of geriater bij. Aan het einde

van die dag volgt een multidisciplinair
overleg. Samen met de longarts,
verpleegkundig specialist, fysiotherapeut,
psycholoog, geriater, en soms met IC-arts
en/of internist, stellen we adviezen op voor
de patiënt. Sinds kort schuift ook
arbeidsgeneeskunde aan.’
Wat het vervolgtraject dan is? ‘Dat kan
bijvoorbeeld praktische hulp zijn van een
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of
psycholoog. Als het nodig is, wordt de
patiënt verwezen naar andere medisch
specialisten of naar longrevalidatie.’
Na drie maanden volgt een tweede
controlemoment. ‘Ook dan worden weer
testen en vragenlijsten afgenomen en
spreken we de patiënt. Na twaalf maanden
wordt de patiënt voor het laatst opgeroepen
voor onderzoek, controle en evaluatie. Dan
sluiten we de controle van de COVID-19nazorgpoli af.’
Inmiddels hebben zo’n 285 patiënten de
COVID-19-nazorgpoli bezocht. De toestroom
nog gaat onverminderd door: wekelijks
komen er nieuwe aanmeldingen binnen.

gehad, ervoeren onzekerheid omdat ze niet getest konden worden, lagen

Annemieke

Ik ben er trots op dat de poli oplevert wat we ermee voor
ogen hadden. Ondanks dat we nog weinig weten over het

veel op bed en bij het oppakken van fysieke activiteiten of werk, kregen zij

verloop van het herstel, zijn de patiënten na het eerste bezoek tevreden

grote terugvallen met opnieuw veel klachten. Daardoor zijn veel van hen erg

over onze zorg. Ze geven ons gemiddeld een 8,9. Een patiënt vermeldt: ‘Ik

onzeker en angstig geworden, ze hebben veel vragen. Gelukkig kunnen we ze

kreeg het gevoel dat er echt geluisterd werd, dat mijn klachten serieus wer-

nu beter vertellen waar zij aan toe zijn.

den genomen. Dat is al de helft van de verwerking voor mij.’

'Zij hebben het gevoel niet
gehoord te zijn’
Annemieke

Vijf maanden nadat een vriendin COVID-19 heeft gehad,
ging ik met haar op stap. Toen ze in mijn auto stapte,

vroeg ze direct om de muziek uit te zetten, en of ik niet te hard wilde praten.
Ze kon de drukte en de prikkels nog steeds niet aan. Toen pas drong het tot
me door hoeveel impact het herstel van COVID-19 heeft op het dagelijks
leven van de patiënten.

Kirsten

Een van de IC-patiënten vertelde zes weken in het ziekenhuis
te hebben gelegen, waarvan vier op de IC, en nog eens 3,5

maand in het Herstelcentrum van ZZG Zorggroep, ook op ons terrein. Hij is
nu zó blij om thuis te zijn, even weg van alle hulpverleners en ‘patiënt’ zijn.
Daarom houdt hij de zorg een beetje af. Maar hij wil wel graag weten of er
longschade is. Gelukkig herstelt hij naar de omstandigheden goed, en heeft
hij vertrouwen in de toekomst.

Annemieke (links) en Kirsten
voor Dekkerswald.
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Johan Oltvoort

DE PATIËNT

Paul Lagro

IN DEZE RUBRIEK HET PERSOONLIJKE
VERHAAL VAN ONZE ‘ACADEMISCHE’ PATIËNT
EN DE REACTIE VAN ZIJN BEHANDELAAR.

Luchtbrug
Al eens van Luchtbrug gehoord? Dit
initiatief van het Radboudumc is een online
zorgconcept voor kinderen en jongeren
met astma en wordt inmiddels door 18
ziekenhuizen gebruikt. Inmiddels is ook
Luchtbrug-CF ontwikkeld, voor patienten
met cystic fibrosis (taaislijmziekte).

Wat en hoe?

Met de twee apps Luchtbrug (astma en CF) kunnen poliklinische bezoeken deels
worden vervangen. Patiënten kunnen ook laagdrempelig communiceren met hun
behandelteam. Ook staat op de app een individueel zorgplan, met informatie
over medicatie, doelen en een actieplan in geval van klachten. Hierdoor hoeven
patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Dat scheelt tijd, kosten én energie.
Luchtbrug kwam in 2011 tot stand, met ondersteuning van Longfonds en het
Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De Luchtbrug-CF-app is ontwikkeld in
samenwerking met de Nederlandse Cystische Fibrosis Stichting. Team Luchtbrug
bestaat uit Peter Merkus, Jolt Roukema, Lara van den Wijngaart en Macy Nas.

Deze ziekenhuizen maken inmiddels gebruik van
Luchtbrug-astma:
1821

Aantal gebruikers Luchtbrug-astma
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‘Zelfs ik voel me hier veilig’

Maasstad Ziekenhuis
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80% van de ouders/kinderen
geeft Luchtbrug een 8 of hoger

Op Luchbrug-astma en Luchtbrug-CF zijn
samen al 1520 longfunctiemetingen gedaan

23.334 astma-controlemetingen zijn inmiddels
al thuis uitgevoerd via Luchtbrug-astma.

Koppelt de patiënt een
speciaal ontwikkeld apparaat
aan zijn telefoon, waarin hij

2018

2019

2020

Aantal gebruikers Luchtbrug-CF
Zorgverleners
Patiënten

65
219

Sinds mei
2020 is
Luchtbrug-CF in
de lucht: deze is
beschikbaar
voor kinderen
én volwassenen.

5 ziekenhuizen maken
al gebruik van Luchtbrug-CF: Amsterdam
UMC, Haga Ziekenhuis
in Den Haag, MUMC+ in
Maastricht, UMCG in
Groningen, en wij.

blaast, dan worden zijn

longfuncties
gemeten in de app.
Valt de longfunctie in oranje
of rood gebied (groen = goed),
dan krijgt de zorgverlener

Marijke Vossen belandde in 2003 in
het Radboudumc met een levensgevaarlijke ruiterembolie, een aandoening waarbij een groot stolsel
de longslagaders van beide longen
volledig afsluit. Ze overleefde het
ternauwernood. Sinds 2016 is ze
terug, nu voor de behandeling van
longkanker.
‘Het begon ermee dat ik me niet goed voelde
tijdens het douchen. Een soort benauwdheid.
Niet lang daarna volgde de diagnose:
longkanker. Net als in 2003 zag het er slecht
uit. Ik zou hooguit nog een halfjaar leven.
Maar mijn longarts Miep van der Drift zei:
“Als je het aankunt, gaan we voor bestraling
plus chemotherapie in de hoogste dosering.”
Ik stemde toe. Ik had vertrouwen, ook om
mee te doen aan onderzoek rond deze
behandeling. Want ik begreep al heel snel:
dit behandelteam ziet niet alleen de ziekte,
ze zien ook Marijke. Ze weten wie ik ben en
wat ik prettig vind. Dat merk ik aan alles.

automatisch een melding.

Sinds kort kunnen patiënten en het team het medicatiegebruik inzien met behulp van
‘smartinhalers’; deze registreren datum en tijd van gebruik.

‘Zachte heelmeesters
hoef ik niet’

Fijne gesprekken bij een kop koffie. Een
voorzichtige, troostende hand op mijn
schouder als ik verdrietig ben. Of dat Miep
mij in een ander deel van het Radboudumc
ziet lopen en zwaait. Geïnteresseerd, warm,
optimistisch. Tegelijk draaien de artsen er
niet omheen. Zachte heelmeesters hoef ik
niet. Laat ze maar direct zeggen hoe het zit.’
‘Miep vroeg me ook mee naar een college
dat ze gaf aan verpleegkundigen. Ik vertelde
hoe ik de zorg ervaar en hoe belangrijk
ondersteuning en open communicatie voor
mij zijn. Op de afdeling Longziekten geven
ze me het gevoel alsof ze alle tijd van de
wereld voor me hebben. Tijd, aandacht,
oprechte interesse: dat helpt me om mijn
ziekte te verdragen. Ik geniet nog steeds
van het leven. Intenser zelfs dan vroeger.
Miep zette me op het spoor van
mindfulness: ik hoef me niet druk te
maken over wat achter me ligt of wat nog
komt, ik leef nu. Mijn angsten voor de
behandelingen zijn voor een deel
verdwenen. Daardoor zit ik beter in mijn
vel, wat weer positief uitwerkt op mijn lijf.
Ik was altijd nogal een angsthaas, maar hier
voel ik me gezien, gekend en vooral veilig.
Voor hun patiëntgerichte zorg verdient deze
afdeling een dikke pluim!’

‘OPRECHTE INTERESSE, NAAST
DESKUNDIGHEID’
‘Ons team scoort al jaren hoge tevredenheidscijfers bij patiënten. De verklaring is
simpel: naast deskundigheid gaat het om
persoonsgerichte zorg. Alle medewerkers
van ons team hebben dat in zich en we leiden ze er ook in op: oprechte interesse in
onze patiënten. Dat werkt namelijk voor
iedereen beter. Niet rennen en vliegen,
maar tijd maken om aandacht te geven.
Hoe meer persoonlijke aandacht ik geef,
des te beter verloopt de communicatie. In
combinatie met een goede voorbereiding
verloopt mijn spreekuur daardoor veel vlotter. Ik denk weinig aan de volle wachtkamer, ik denk aan wie er voor mij zit.
Ik wijs patiënten op mindfulness omdat
wetenschappelijk is aangetoond dat de
methode helpt tegen angst en depressie.
Goede voorlichting hierover hoort bij mijn
werk. Met mindfulness voor de geest is het
eigenlijk net zoals je
iemand met pijn
vertelt dat er
paracetamol
bestaat.’

MIEP VAN DER DRIFT,
LONGARTS
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Maikel Verkoelen StudioMik

Noraly Jonis
tweedejaars student Biomedische Wetenschappen

‘Na vier uur digitaal
ben ik echt leeg’
Wanneer deze Radbode naar
de drukker gaat, is het nieuwe
studiejaar net een dikke
maand onderweg. Veel
collega’s met onderwijstaken
en ondersteuners hebben een
(in)spannende voorbereidingsperiode achter de rug. We
vroegen twee docenten en
twee studenten:

Hoe staat het met
het (online) onderwijs?
Al sinds maart is ons onderwijs
in beweging. Enkele (van de
talrijke) stappen die zijn gezet:
• Onderwijs, leer- en ontwikkelactiviteiten: door
de tomeloze inzet van docenten en ondersteuners
is vrijwel al het onderwijs op afstand doorgegaan,
een ongekende prestatie.
• Coschappen/stagiaires: voor bijna 1000
coassistenten werden nieuwe indelingen
gemaakt op basis van beschikbaarheid in alle
ziekenhuizen, en werd voor uitvallers (positief
getest op corona of in quarantaine) alternatief
onderwijs aangeboden. Ook wetenschappelijke
stages werden grotendeels online ingevuld.
• Toetsing: toetsing is zowel op de campus als op
afstand afgenomen. Bij een aantal grote
schriftelijke toetsen is gekozen voor digitale
afname met surveillance op afstand (proctoring).

‘Mijn eerste studiejaar begon tamelijk
chaotisch omdat alles compleet nieuw
voor je is. Het tweede jaar startte op een
andere manier chaotisch: linkjes die niet
werken, docenten die het digitale wiel
weer opnieuw moeten uitvinden en het
ontbreken van allerlei signalen in de
communicatie tussen docent en klas,
zoals lichaamstaal. De docenten werken er keihard voor en het
onderwijs blijft op niveau. Wel slurpt digitaal leren veel meer
energie. Zelfs passief aanwezig in een collegezaal pik je meer op
dan passief in je uppie achter je beeldscherm. Na vier uur
digitaal ben ik echt leeg, terwijl ik normaal na een collegedag
nog van alles kan en wil. Ik zit in het SOOS-bestuur (Studenten
Organisatie voor Onderwijs en Studie) en doe veel naast mijn
studie. Studeren is ook levenservaring opdoen en andere
kwaliteiten ontwikkelen, toch? Dat kan nog
steeds: verenigingen, debat- en
sportclubs: er is van alles. Ik gun
ook alle eerstejaars dat ze die
kant van studeren ontdekken.’

Maartje van Boxtel
CCU/EHH-verpleegkundige en leerprocesbegeleider

‘Toch reageren de studenten positief’
‘Digitaal onderwijs is hartstikke goed, al worstelen
we er ook nog mee. Theorie digitaal overdragen
gaat goed, maar praktijkonderwijs is lastiger. Door
minder interactie weid ik onbedoeld minder uit.
Bovendien verloopt alles trager. Voor iedereen goed
‘aangeschakeld’ is, ben je al vijf minuten verder.
Snel iets uitbeelden met je eigen lijf lukt ook niet
goed. Toch reageren de studenten positief.
Verschillende nieuwe onderdelen slaan goed aan, zoals dat ze zelf een
hartritme moeten tekenen en daarna bespreken. Of een poll: klopt een
bewering? Ik zie direct alle scores en weet dus of ze de stof begrijpen.
Ik kreeg goede ondersteuning vanuit de Radboudumc Health Academy en
van collega’s. Mijn lessen zijn mooi interactief. Toch blijft het wennen. Je
voelt extra druk als bijvoorbeeld een upload hapert en de groep moet
wachten. Gelukkig doen we nog onderdelen ‘live’ en als het aan mij ligt
keert het scenario- en casusonderwijs ook snel terug naar de
collegebanken.’

Sybren Jansma

Esmeralda Blaney Davidson
assistent professor Reumatische Ziekten/regisseur onderwijs

‘We hebben door heel wat
hoepels moeten springen’
‘Er is keihard gewerkt om goede
alternatieven aan te kunnen bieden. Eerst
onze iconische kennismakingsweek voor
eerstejaars. Om daar iets van overeind te
houden, organiseerden we een markt
verspreid over onderwijslokalen. In kleine
groepjes maakten studenten zo kennis
met elkaar, de docenten én het onderwijsgebouw. Ook onze nieuwe master-studenten bieden we zoveel
mogelijk kansen om elkaar live te ontmoeten. Of we bieden
creatieve alternatieven, zoals een online escaperoom ter
vervanging van een practicum.
De voorbereiding van dit studiejaar was uitdagend en stressvol.
Je moet anders denken, anders werken. In de virtuele classroom
mis je signalen om te zien of iedereen de stof snapt. Je probeert
het op te vangen met bijvoorbeeld tussentijdse polls. Het maakt
me wel creatief en er is veel collegiale steun. Inmiddels zeg ik:
het is niet ideaal, maar het lijkt te werken! Maar we hebben door
heel wat hoepels moeten springen om alles rond te krijgen.’

eerstejaars student (en jaarvertegenwoordiger) Geneeskunde

‘De campus is groot, overweldigend’
‘Ik verwachtte dit eerste jaar veel patiëntencontact. Dit loopt
waarschijnlijk anders dan normaal. Gelukkig ben ik wel
wekelijks enkele keren op de campus. Practica gaan nog steeds
door, met mondkapjes en in kleine groepjes.
Door onder meer de coachgroepjes binnen de studie en door te
sporten leerde ik al veel mensen kennen.
De campus is groot, een beetje overweldigend, maar ik vind
mijn weg steeds beter. Ook online. Wat me opvalt, is dat online
colleges beter verlopen als de docent expliciete instructies geeft. Microfoon en
camera aan? Reageren? Hoe vager, hoe minder interactie.
Ik merk dat hoe actiever je je opstelt, bijvoorbeeld naar docenten en medestudenten,
hoe eerder je aansluiting vindt, binnen en buiten de studie. Het loopt allemaal
redelijk, maar ik hoop dat de studie snel weer helemaal terugkeert. Liever weer
gezellig in de collegezalen dan dat ik continu thuiszit.’
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HET MOMENT

COLLEGA’S
MOOIE WOORDEN HOREN BIJ EEN JUBILEUM EN
AFSCHEID. DEZE PAGINA’S STAAN ER VOL VAN.
SPECIAAL VOOR AL DIE COLLEGA’S DIE IETS TE
VIEREN HEBBEN.

25 jaar in dienst
Herman Hendriks
Zorgmanager

‘Herman is als zorgmanager het
boegbeeld van de neonatologie en
in de afgelopen jaren de perinatologie.
Bevlogen en betrokken werkt hij altijd
keihard om de beste zorg te leveren voor onze kleinste
patiëntjes. Dit doet hij op een prettige manier. Altijd
goedgemutst, open en reflectief. En met de nodige
humor! Herman is een fijne collega en een echte vakman.’
Nienke Plass-Verhagen, centrummanager Amalia
kinderziekenhuis en Paul Smits, directeur Amalia
kinderziekenhuis

Dayenne Jansen
Verpleegkundige kinder-intensive care

‘Al 25 jaar is Dayenne een aanwinst
voor ons ziekenhuis. De rust die ze
uitstraalt en de betrokkenheid bij onze
patiënten en families kenmerken haar.
Zowel op de afdeling als in het canuleteam begeleidt zij
ouders en familie, een van haar kwaliteiten. Altijd
opgewekt en gemotiveerd staat Dayenne klaar voor
patiënten en haar collega’s. Ze is een gewaardeerde
hardwerkende en flexibele collega waar we hopelijk
nog lang mee mogen samenwerken.’
Moniek Elsebroek, Teamleider zorg, Intensive Care/High
Care voor kinderen

Geert Wanten
MDL-arts

‘In de afgelopen 25 jaar heeft Geert
de zorg voor en onderzoek naar de
patiënt met darmfalen op onze
afdeling vormgegeven. Hij geeft leiding
aan het erkend expertisecentrum Darmfalen en geldt
landelijk en internationaal als een autoriteit. Geert levert
unieke zorg voor patiënten die het hard nodig hebben en
zijn persoonlijke inzet wordt door patiënten en verwijzers
enorm gewaardeerd. Hij heeft daarmee een belangrijke
duw gegeven aan de academische ontwikkeling van onze
afdeling. Wij zijn trots op Geert in ons midden!’
Joost Drenth, afdelingshoofd en Mariëlle Ouwens,
bedrijfsleider, afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten

Arnoud van Gemert
Applicatiespecialist Epic

‘Van de 25 jaar dat Arnoud in het
Radboudumc werkt, kennen we hem
de laatste acht jaar van Epic. Daar heeft
hij eerst in het Bridgesteam gezeten en is
hierna in het Radiantteam terechtgekomen. Arnoud houdt
van uitdagingen: hoe moeilijker het is, hoe interessanter
hij het vindt. Hij heeft dan ook aan de wieg gestaan van
diverse ingewikkelde oplossingen op ICT-gebied.’
Tim Lucassen, teamleider Epic

Dirk de Jong
MDL-arts

‘Wij zijn trots Dirk als professionele
en verbindende collega binnen onze
afdeling. De aiossen van onze afdeling,
maar ook andere collega’s roemen zijn
kennis en geduld om zijn uitgebreide expertise op het
gebied van ontstekingsziekten van de darm te delen.
Daarnaast wordt zijn persoonlijke inzet en betrokkenheid
door patiënten en verwijzers enorm gewaardeerd. Wij
kijken uit naar de komende jaren van onze samenwerking.’
Joost Drenth, afdelingshoofd en Mariëlle Ouwens,
bedrijfsleider, afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten

Monique Kuipers
Management-assistent Reshape

‘Monique is een topper! Ze is attent,
dienstbaar, nuchter, eerlijk en warm.
Als management-assistent verbindt ze
losse eindjes én houdt ze de afdeling bij
elkaar. Monique kan goed luisteren en voelt mensen
haarfijn aan. Zo helpt ze niet alleen haar collega’s, maar
begeleidt ze ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ondertussen blijft ze nieuwsgierig naar nieuwe
ontwikkelingen. Heel fijn dat je onze collega bent,
gefeliciteerd met dit jubileum!’
Martijn de Groot, hoofd REshape

Mechteld Rutgers
Post-IC-verpleegkundige

'Mechteld werkt al 25 jaar met
enthousiasme op de afdeling
Neonatologie. Ze is een rustige, sociale
en betrokken collega die houdt van
gezelligheid. Collega’s waarderen haar positieve inzet bij
de patiëntenzorg op de unit Post-IC en HC van afdeling
Perinatologie. We hopen dat ze nog veel voldoening en
plezier houdt in haar werk op onze afdeling.’
Wiel Smeets, teamleider afdeling Perinatologie

40 jaar in dienst

Robert Kulik
Applicatiespecialist Epic

‘Robert begon zijn loopbaan als
verpleegkundige uitzendkracht, en
via de Algemene Chirurgie is hij als
IC-verpleegkundige op afdeling H20, later
C1B, gaan werken. Tijdens deze periode is zijn aandacht,
naast de patiëntenzorg, zich meer gaan richten op de
digitale patiëntenzorg. In samenwerking met een aantal
IC-medewerkers heeft hij gebouwd aan een PDMSsysteem. Deze kennis heeft hij weer gebruikt om in Epic
een deel voor de verpleegkundigen te bouwen.’
Tim Lucassen, teamleider Epic

Met pensioen
Henny Stunnenberg-van
Nieuwland
Administratief medewerker

‘Na 36 jaar in het Radboudumc,
waarvan 14 jaar bij de polikliniek
Neurologie, gaat Henny met pensioen. Als
archiefmedewerker en later als administratief medewerker
op de back office bij de spreekuurvoorbereiding, heeft zij
met veel inzet en betrokkenheid gewerkt. Ze is een
gezellige, hardwerkende collega en is ontzettend creatief
zowel thuis als op het werk. We wensen haar veel geluk en
gezondheid voor de toekomst.’ Maaike van Sonsbeek,
operationeel hoofd polikliniek Neurologie

Piet van Haren
Medewerker studenteninformatiepunt
StIP

‘Na bijna 50 jaar gaat Piet met
pensioen. In 1971 startte hij op
17-jarige leeftijd als bediende van de
postkamer bij de Faculteit der Geneeskunde. De laatste 21
jaar was hij bij het Studenten informatiepunt van groot
belang als eerste aanspreekpunt voor de studenten van de
medische faculteit. We gaan zijn rust, humor, kennis,
ervaring en vooral zijn gevleugelde uitspraken ontzettend
missen. Geniet van je verdiende pensioen!’
Leonie Wolfs, teamleider Office, Anna van der Hoek, manager
shared services center Radboudumc Health Academy

Solange Estourgie
Management-assistent

‘Na 48 dienstjaren in het Radboudumc én specifiek Radiologie, gaat
Solange ons nu verlaten voor haar
‘grote vakantie’. Een welverdiend pensioen. Als management-assistent én in haar rol als patientencoördinator voor het Prostate MRI Reference Center (PMRC) was Solange een rots in de branding. We
gaan haar professionaliteit, patiëntvriendelijkheid en collegialiteit missen! Bedankt, Solange, het ga je goed!’
Mireille Semeleer, teamleider bedrijfsbureau afdeling
Beeldvorming

Robert Polenewen
Senior analist

‘13 november gaat Robert na
42 jaar dienstverband met
welverdiend pensioen. Robert is een
zeer gewaardeerde collega die met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel, tomeloze liefde en
energie, van Laboratorium Hematologie, sectie T&H een
state of the art lab heeft gemaakt. Robert bedankt!’
Trix de Boer, hoofdanalist Laboratorium Hematologie,
Trombose & Hemostase

Erdi Willemsen-Raijmakers
Medium care-verpleegkundige

‘In de 40 jaar dat Erdi hier werkt, heeft zij veel ervaring
opgedaan binnen verschillende specialismen. Vanuit de
oude A13 is zij negen jaar geleden met enthousiasme
meegekomen naar de Medium Care, zoals wij deze nu
kennen. Dankzij haar kennis, ervaring en de wijze waarop
Erdi liefdevol zorg verleent aan haar patiënten en hun
naasten, is zij een zeer gewaardeerde collega binnen ons
team.’
Sanne Percic, teamleider zorg Medium Care

Elly Knipping
Schoonmaakmedewerkster

‘Na tien jaar werkzaam te zijn als
medewerker schoonmaak, eerst als
flexkracht op verschillende afdelingen,
daarna als vaste kracht op Hematologie
E00, gaat Elly met pensioen. Zij is een rustige, betrokken
en bescheiden collega. Elly, wij bedanken je voor je inzet
en wensen je een heel fijne toekomst.’
Milica Skopic, teamleider Schoonmaak

Marianne Büscher
Kinderverpleegkundige

‘Marianne is altijd positief,
no-nonsense en een mensenmens!
Na ruim 40 jaar werk binnen het
specialisme Neonatologie gaat ze 1
november met vervroegd pensioen. Haar niet aflatende
zorg voor kind en ouders maakt haar, voor hen, een
waardevolle verpleegkundige en als collega wordt zij
geroemd om haar zorgzaamheid en energieke instelling.
We wensen haar gezondheid en geluk voor de toekomst.’
Ellen Timmerman, teamleider zorg perinatologie

Nico van der Boor
Inkoopadviseur team Medisch

‘Nico is uniek. Wij (en het
ziekenhuis) gaan hem missen. Maar
hij gaat verdiend met pensioen, na
meer dan 40 jaar werkzaam te zijn
geweest in het Radboudumc. Nog een leuke anekdote:
tijdens de eerste COVID-19-golf heeft Nico samples van
maskers in knuffels naar Nederland laten smokkelen. Nico
bedankt, namens het hele team.’
Kevin Overgoor, manager inkoopteam Medisch

Jan Jaap Schmitz
Hospitality officer Raad van Bestuur

‘Met gastvrijheid en klantgerichtheid, die in zijn genen zitten, zorgde
Jan Jaap bij eenieder die het Radboudumc bezoekt voor een bevlogen overdracht van waar wij voor gaan en staan. Hij werkte eraan
om het Radboudumc nog beter als persoonsgericht en
innovatief umc op de kaart te zetten. Iedere dag opnieuw,
en daar genoot hij zichtbaar van. Jan Jaap is vanaf het
begin betrokken geweest bij de Radboud Grand Rounds.
Tijdens de 89e editie, die we met trots gewijd hebben aan
het thema dat hem zo na aan het hart ligt ‘gastvrijheid’,
namen we afscheid. Helaas werd het geen afscheid met
een warme handdruk, maar een mooi virtueel afscheid.’
Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur

Lia Schalkwijk
Datamanager Reumatologie en
Dermatologie

‘Lia heeft 45 jaar met veel plezier en
passie bij het Radboudumc gewerkt.
Ze begon als analist op het laboratorium
en heeft zich hierna verdiept binnen research als lokaal
datamanager binnen Reumatologie en Dermatologie. Lia
is secuur, tactvol, betrokken en accuraat en heeft vele
studenten en onderzoekers ondersteund in het
uitvoeren van onderzoek. We wensen Lia heel veel geluk
en nog vele vitale jaren!’
Chantal Slaa, Teamleider RTC CS team MDL-Reuma & Team
Vrouw-Kind/Nefrologie

Hoe aanleveren? Wil je ook een bijdrage leveren voor
deze rubriek? Stuur dan een korte tekst, maximaal
70 woorden, naar radbode@radboudumc.nl. Vermeld
daarbij de naam en functie van de medewerker en het
aantal dienstjaren. Omschrijf wat hem of haar typeert,
wat hem of haar bijzonder maakt. Het stukje wordt
ondertekend door de leidinggevende. Voor de foto
geldt: aanleveren als apart jpg-bestand, scherp, niet te
donker en minimaal 1 MB.
De deadline voor de volgende Radbode (#08) is
dinsdag 17 november.

IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER ORTHODONTIST EN HOOFD VAN HET EXPERTISECENTRUM VOOR AANGEBOREN
TAND AFWIJKINGEN (ATA) EDWIN ONGKOSUWITO.

‘Het meisje
reageerde
steeds
opstandiger’
‘Ouders willen het allerbeste voor hun kind, functionerend gebit zou helpen. Het meisje
en ik als orthodontist het allerbeste voor reageerde steeds opstandiger, poetsen werd
mijn patiënt. Maar leidt dat altijd tot de problematisch. ‘Als wij er ooit niet meer zijn
beste keuze? Onlangs zat er een jongedame en onze dochter laat geen mondzorg meer
in mijn spreekkamer voor de behandeling toe, dan doen we het verkeerd’, zei haar
van schisis (vroeger ‘hazenlip’ genoemd – moeder. Kortom, ze wilden stoppen.
red.) en het ontbreken van enkele tanden. Wat een dilemma! Juist voor ouders die het
Omdat het meisje een ernstige verstandelijke voor hun kind moeten beslissen. Ik ben zelf
beperking heeft, verloopt de communicatie ook vader, je wilt graag dat je kinderen het
voornamelijk via haar ouders. Ons nog iets beter hebben dan jijzelf. Stoppen
betekende dat we het meisje niet
schisisteam maakte een doordacht, technisch haalbaar plan
Ik respecteer de mooie glimlach kunnen geven
technisch haalbaar is. Dat
om de aangeboren afwijkingen
hun keuze, die
raakt de ethische kant van mijn
zo goed mogelijk ongedaan te
maken. Het meisje zou een maar worstelde vak. Optimaal behandelen versus
beter functionerende mond
er ook mee optimaal luisteren en dan samen
beslissen.
krijgen, die er ook mooier zou
uitzien. Stap één was het verplaatsen van We namen alle opties nogmaals door, ook
een stukje bot vanuit de kin naar de met de ouders. Speciale tandartszorg met
bovenkaak. Daarmee sluit je de kaakspleet angstpreventie erbij? Ze bleven bij hun
en creëer je houvast voor tanden die nog keuze. Ik respecteer die, maar worstelde er
moeten doorbreken. Door complicaties ook mee. Deden we het maximale? Ja. Kan
het een volgende keer toch beter? Ik moet
mislukte deze eerste stap.
We wilden het opnieuw proberen, maar de het loslaten. Dit was de beste beslissing nu.
ouders gaven aan te veel nadelen te We blijven het meisje volgen en wie weet
verwachten. Dat had met pijn en angst kunnen we in de toekomst toch nog een
rondom de bottransplantatie te maken, keer iets extra’s voor haar doen.’
maar ook met het schoonhouden van het
Johan Oltvoort
iStock
gebit en de beugel die haar aan een goed
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ACHTEROP
DEZE RUBRIEK IS DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR COLLEGA’S
DIE ELKAAR BETER WILLEN LEREN KENNEN. UIT
NIEUWSGIERIGHEID, WANT OP DE WERKVLOER KOMEN ZE
ELKAAR NIET OF WEINIG TEGEN.

Geert-Jan
Akosua

‘Het is een teamprestatie.’ ‘Ik ben
niet zo van de exposure.’ Bij hun
kennismaking munten gynaecoloog
Akosua de Groot en
anesthesioloog Geert-Jan van
Geffen uit in bescheidenheid.
Jazeker, ze willen vertellen over iets
waar ze trots op zijn, maar een foto:
moet dat? Goed dan, ze offeren zich
(achter)op.
Akosua: ‘Ik zie een virtual reality-bril. Vertel.’ Geert-Jan: ‘In het Radboudumc en bij
het Mobiel Medisch Team dat met de traumaheli vliegt, zie ik veel patiënten met
angst en pijn. Hoe je communiceert, heeft
invloed op hoe comfortabel zij zich voelen.
Om zorgverleners te trainen in gesprekstechnieken gebruiken we sinds kort “VR”.
We ontwikkelden het samen met een
game-bedrijf. De bril opent een 3D-omgeving met een virtuele patiënt. Afhankelijk
van je houding en stem wordt de patiënt
bozer, nerveuzer of kalmer. De software
analyseert je lichaamshouding en stem. In
deze COVID-tijd een superinteressante
digitale communicatietraining. Jij bent ook
actief rondom trainen en scholen, hoorde
ik?’ Akosua: ‘Klopt, ik ben onder meer
voorzitter van de onderwijscommissie van
gynaecologie en episodecoördinator voor
de coschappen. De afgelopen maanden
maakten we een reeks gloednieuwe
e-learnings. Een team van enthousiaste
coassistenten hielp mee om er goede
inhoud, leuke leerzame filmpjes en slimme
handvatten in te verwerken.’ Geert-Jan:
‘Hoe zet je het in?’ Akosua: ‘Als aanvulling
op gewone colleges en practica, deels ook
als “vervanging van”. Zonder de menselijke
maat te vergeten: er blijft voldoende
live-onderwijs. Geert-Jan: ‘Ben je thuis
veel online?’ Akosua: ‘Ik ben meer een
buitenmens: hardlopen, wandelen, dat
soort dingen. Jij? Gamen?’ Geert-Jan:
‘Absoluut niet. Tuinieren, buiten zijn, daar
vind ik alles wat ik zoek.’
Wil jij ook iets vragen aan een collega?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

