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Daarom gaan we veranderen
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Deze 4 lessen kun je leren
van het faceshieldteam
Arts van de toekomst
‘Het onaantastbare van de
dokter is weg. Gelukkig maar’

Reumatoloog Madelon Vonk over systemische sclerose

‘Ik werd verliefd
op deze ziekte’
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Lettercodes

Kandidaten medezeggenschap gezocht

Wil jij je verkiesbaar stellen voor een OC?
Namens alle medewerkers praat onze Ondernemingsraad (OR) mee met
de Raad van Bestuur over organisatiebrede onderwerpen. Om ook de
belangen van specifieke groepen te behartigen, bestaan er vijf onderdeelcommissies (OC’s): de leden van deze OC’s praten mee met bestuurders over onderwerpen die op afdelingsniveau spelen. Voor enkele van
die OC’s zoeken we nu kandidaten. Meld jij je aan voor 29 september?

Advertentie

Start september-oktober

Online taal- en
communicatietrainingen

Welke OC’s zijn er?
De vijf OC’s houden zich bezig met onderwerpen die op afdelingsniveau
spelen.
OC1 en OC2: zorgafdelingen
OC3: onderwijs en onderzoek
OC4: ondersteunende afdelingen
OC Dekkerswald: Dekkerswald.
Op intranet zie je welke afdelingen onder welke OC vallen.
Welke plekken vrij?
In OC1 is plek voor 1 nieuwe kandidaat, in OC2 zijn er 4 plekken vrij, en
in OC3 is ruimte voor 5 nieuwe leden. Als lid van een OC praat je in deze
OC’s bijvoorbeeld mee over onderwerpen als toekomstbestendig verplegen, werkdruk, de thematisering of dienstroosters.
Kiezen
Leden van de OC’s worden gekozen. Wil je je verkiesbaar stellen? Geef
dit dan voor 29 september door via or@radboudumc.nl. Ben je lid van
een vakbond, dan kun je je ook aanmelden via je vakbond. Als zich meer
kandidaten melden dan dat er zetels zijn, vinden er verkiezingen plaats.
Die zijn gepland van 27 oktober tot en met 3 november 2020. Bij voldoende kandidaten word je automatisch gekozen en zijn verkiezingen
niet nodig.

Mét begeleiding van een docent

Zo zijn we fit for the future

Een goede en brede vertegenwoordiging van medewerkers is van belang
voor (de toekomst van) onze organisatie. Bestuursvoorzitter Bertine
Lahuis: ‘Als Raad van Bestuur willen we goede besluiten nemen. Daarvoor hebben we juist de stem van een divers samengestelde medezeggenschap nodig; we vinden het belangrijk om alle perspectieven
vertegenwoordigd te zien.’ Door mee te praten als OC’er kun je niet
alleen de organisatie helpen. Bertine Lahuis: ‘Het OC-werk is ook verrijkend voor jezelf. Het is gewoon een leuke job.’

Meer informatie
Op intranet (zoek op OC) lees je meer over de onderdeelcommissies, en
kun je een indruk krijgen van het OC-werk, via bijvoorbeeld de notulen.
Je kunt ook je vraag stellen via de mail: or@radboudumc.nl.
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'Je hebt lef
nodig'
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ONDERZOEK – Er lijden niet veel mensen
aan de auto-immuunziekte systemische
sclerose. Toch lukte het reumatoloog Madelon
Vonk om een grootschalig onderzoek te doen bij
deze patiëntengroep. ‘We weten nu dat het
ontzettend belangrijk is vroeg te starten met
behandelen.’
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ORGANISATIE – Samenwerken in
12 netwerken, waardengedreven werken en
vraaggericht. Het beoogde nieuwe organisatieen besturingsmodel van ons umc moet dit maximaal faciliteren. Bestuursvoorzitter Bertine
Lahuis licht toe hoe we hiermee het Radboudumc
fit for the future maken voor onze patiënten,
studenten, onderzoekers, medewerkers en
maatschappij.
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'Vroeger was je als
dokter de baas'
INNOVATIE – Tijdens de eerste fase
van de coronacrisis ontwikkelden we
in sneltreinvaart gezichtsschilden. Welke
lessen kunnen we daar voor een volgende
innovatie of productontwikkeling uit leren?
Het faceshieldteam noemt 4 succesfactoren.

16

ONDERWIJS – Met de start van het
academische jaar, begint ook de lichting
Geneeskunde-studenten 2020. Aan 3 artsen
van verschillende generaties en 1 student
vragen we: waarin verschilt de arts van de
toekomst met mijn generatie?

20

Bij deze Radbode zit de nieuwe Radboudumcplattegrond, gemaakt door collega en
grafisch vormgever Peter Rijnsburger.
Hierop zie je de wijzigingen van gebouwnamen die vanaf 1 oktober ingaan.
Er waren verschillende aanleidingen om de
gebouwen te hernoemen: zo was er nog
geen (grafische) eenheid, maar ook was er
geen logische volgorde in de gebouwletters.
Bovendien kregen we van laaggeletterden te
horen dat onze gebouwen niet goed vindbaar waren. Met een letter, een code zoals
laaggeletterden dat zien, zou dat worden
opgelost. Een alfabetische volgorde bij
gebouwletters vonden hoger-geletterden
dan weer logisch.
Het was noodzakelijk om die nieuwe codes zo
snel mogelijk in te voeren. Denk alleen al aan
alle ICT-systemen die moeten worden geprogrammeerd voor de toekomst, daar ligt een
wereld van techniek achter: direct goed
invoeren in alle systemen is dan wijsheid.
Maar omdat bijvoorbeeld het huidige
E-gebouw éérst tegen de vlakte moet (wat
pas na oplevering van de nieuwbouw
gebeurt) voordat we een ander E-gebouw
kunnen benoemen, hebben we besloten de
invoering van de gebouwnamen in twee fases
te doen.
Dus krijgen volgende maand eerst de gebouwen A, B, C, F en G hun (nieuwe) naam.
Gebouwen I, J, K en L volgen later. De
routenummers wijzigen voorlopig nog niet.
Mogelijk worden deze
later nog beter op
volgorde gezet,
maar hopelijk
geven de gebouwletters patiënten
en medewerkers al
veel meer houvast
om hun weg te
vinden.
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Beatrijs Bonarius

Eric Scholten

186

ultra-lage-temperatuur-vriezers (ULT) hebben we in het Radboudumc. In deze vriezers slaan we bloedproducten en andere
biologische materialen op. Deze vriezers koelen tussen de -80 en -86 graden Celsius. Nu blijkt dat die -80 graden voor het meeste
materiaal helemaal niet nodig is. Voor langdurige opslag van DNA, RNA, eiwitten, en veel weefselmateriaal voldoet -70 graden.
Dus startten promovendus bij Medische Microbiologie Julie Verhoef (links op foto), hoogleraar Epidemiologie van tropische
infectieziekten Teun Bousema, promovendus bij Biochemie Estel Collado Camps (rechts) en strategisch adviseur duurzaamheid
Harriette Laurijsen de Radboudumc 2020 Freezer Challenge. Met twee doelen voor ogen. Eén: de vriezers efficiënter inrichten,
waardoor er minder halfvolle vriezers worden gebruikt. Twee: waar mogelijk de temperatuur van ULT-vriezers op -70 zetten.
Jaarlijks zal dat per vriezer zo’n 250 euro aan energiekosten besparen. Ook gaan vriezers langer mee en neemt de co 2 -uitstoot af:
per vriezer van 3,4 naar 2,3 ton per jaar. Vermenigvuldig je die aantallen met 186 (vriezers), dan hoeven we je niet meer uit te
leggen dat de Freezer Challenge een zinnig idee is.
Staat op jouw afdeling ook een ULT-vriezer? Doe dan mee aan de Radboudumc 2020 Freezer Challenge.
Meer informatie: www.radboudumc.nl/duurzaamheid
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COLUMN | ETHIEK

IMPACT
Illustratie: iStock

Longkankernet
Om betere zorg voor longkankerpatiënten te bieden, hebben we de
handen ineen geslagen met drie andere
ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland.
Met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
(Nijmegen), Elkerliek (Helmond) en
Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer)
werken we samen onder de naam
Longkankernet. Het eerste resultaat van
de samenwerking is dat immunotherapie
nu in alle vier de ziekenhuizen
beschikbaar is, en niet meer alleen bij
ons. Patiënten kunnen hierdoor dichter
bij huis terecht. Immunotherapie is een
complexe behandeling waarbij het
afweersysteem van de patiënt gebruikt
wordt om de kankercellen aan te vallen.
Het afweersysteem wordt door de
behandeling ondersteund of extra actief

Bijzondere bewoners:
vossen
Op ons terrein, tussen Studiecentrum en
Kapittelweg, huizen bijzondere bewoners in het
gras: vossen! Een volwassen vos met twee welpjes
wonen er minimaal. De vos en welpjes genieten
waarschijnlijk van de rust en kunnen lekker spelen
op het Radboudumc-terrein.

De zorg opschalen én 1,5 meter
afstand houden in de wachtkamer

Ausdauer

Onze poliklinieken zijn het aantal fysieke bezoeken
van patiënten aan het opschalen. Dit in combinatie
met het anderhalvemeterbeleid is een uitdaging in
de wachtkamer. Vanuit Adviesgroep PVI is een tool
bedacht waarmee je de bezetting van je wachtkamer
voorspelt. Zo weet je of je spreekuren anders moet
inrichten om te voorkomen dat er te veel mensen
tegelijk in de wachtkamer zitten. Kijk op intranet in
de nieuwsrubriek op 16 juli voor meer info.
Minder fysieke polibezoeken. Wel meer bellen en veel, véél

gemaakt. Bij longkanker zijn hiermee
veelbelovende resultaten geboekt. Door
Longkankernet kunnen nieuwe
wetenschappelijke inzichten en
innovaties snel gedeeld worden,
waardoor patiënten meteen profijt
hebben van de laatste ontwikkelingen
en best passende zorg.

meer videoconsulten
Tussen 29 juni en 26 juli 2020 waren er 5.307 eerste fysieke polibezoeken in ons
umc, 11.140 belconsulten en 2.084 videoconsulten met patiënten. Diezelfde

periode in 2019: 7.246 eerste polibezoeken, 2.408 belconsulten en mondjesmaat –
slechts 18

keer – waren er videoconsulten.

Het Radboudumc is 1 van de UMC’s
(universitair medische centra) in Nederland.
Samen werken we aan een steeds betere
@radboudumc

Carolijn Ploem nieuw lid Raad van Bestuur

gezondheid voor iedereen. Door de unieke

Door de versoepeling van ons toegangsbeleid

samenwerking tussen onderwijs, onderzoek

kon deze grote zus eindelijk op bezoek

en zorg. Ontdek wat wij doen op voor het

@neonatologie_radboudumc 

leven van morgen.

#radboudumc #nijmegen #neonatologie #zorg

voorhetlevenvanmorgen.nl

#ziekenhuis #amaliakinderziekenhuis
#kinderziekenhuis

Carolijn Ploem is per 1 oktober benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Zij krijgt
de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.
Carolijn is sinds 2016 verbonden aan het Erasmus MC
als themadirecteur Daniel den Hoed. Daarvoor was zij
chief operating officer (operationeel directeur) bij
Equipe Zorgbedrijven.
Carolijn: 'Ik zie ernaar uit om samen te werken met
verpleegkundigen, artsen, onderzoekers,
ondersteuners en met het netwerk, om de organisatie
verder te ontwikkelen en versterken.'

Voor mij. Voor
jou. Voor elkaar.
Hier mag je staan.. Fijn dat je rechts
hield… Bedankt voor je eerlijkheid… Met
positieve response proberen we onze
bezoekers en collega’s aan te zetten tot
positief gedrag. Niet benadrukken wat
niet mag, maar juist benoemen wat wél
gewenst is. Onder het motto: Voor mij.
Voor jou. Voor elkaar. Want soms
vergeten mensen dat het dáár om gaat.
Geef je als medewerker ook het goede
voorbeeld!
Kijk voor meer informatie over deze
campagne op intranet.

GETIPT

In vrijheid achter glas
Online open dag
In oktober openen we online onze deuren. Benieuwd naar de plannen
en doe je mee?
Kijk op radboudumc.nl/intranet/impactday

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

Fotoboek: ode aan alle zorgmedewerkers die zich in de coronacrisis tot het uiterste inspannen om de meest optimale zorg te
verlenen. Ondanks de stress, het vele verdriet en de onmacht
zijn er ook vele motiverende en indrukwekkende momenten die zorgen voor
inspiratie en reflectie. Fotografie en grafische vormgeving wisselen emotionele en
openhartige verhalen af. Kijk op invrijheidachterglas.nl

De coronacrisis heeft veel gevraagd
van ieders uithoudingsvermogen. Als
student moest je het maar uit zien te
houden met digitaal studeren zonder
sociaal contact met medestudenten, als
onderzoeker moest je de moed erin
houden nadat je een nauwkeurig opgezet experiment zag verpieteren omdat
je er door de lockdown niet mee verder
kon. Medische - en zorgprofessionals
werkten door, ook als ze niet de behandeling of zorg konden geven die patiënten
eigenlijk nodig hadden.
Uithoudingsvermogen. Wie het te weinig heeft, houdt het niet vol. Wie haar
eigen Ausdauer onderschat, stopt te
snel. Wie zichzelf overschat gaat te lang
door en brandt op. Het komt aan op
verstandig inschatten wat je aankunt,
op maat houden. Dat is soms best
lastig.

‘Inschatten wat je
aankunt, is lastig’
In moeilijke tijden worden mensen op
de proef gesteld, er wordt een beroep
gedaan op hun persoonlijke kwaliteiten
– in de ethiek zouden we het deugden
noemen. Het vergt oefening, reflectie
en inspirerende voorbeelden om deugden onder de knie te krijgen.
Je kunt jezelf trainen om een intensieve
situatie beter te verduren. Maar, hoezeer iemand (student, collega, vriend,
patiënt) het misschien ook nodig heeft,
je kunt haar het uithoudingvermogen
niet aanpraten en al helemaal niet
opdragen. Dat zou te ver gaan. Uithoudingsvermogen moet uit jezelf komen.
Dat hoeft niet te betekenen dat we er
helemaal alleen voor staan. Als we
elkaar aanmoedigen helpt dat: 'Hou
vol, je kunt het!'
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Pauline Dekhuijzen

Eric Scholten

Reumatoloog Madelon Vonk onderzoekt systemische sclerose

‘Er valt voor patiënten
nog zo veel te winnen’
Bij zeldzame ziekten is het vaak lastig om grootschalig onderzoek te doen; de groep
patiënten is te klein en er zijn meestal weinig onderzoeksmiddelen beschikbaar. Toch is
het Madelon Vonk gelukt om genoeg patiënten met systemische sclerose jarenlang te
volgen. ‘We weten nu dat het ontzettend belangrijk is vroeg te starten met behandelen.’

Systemische sclerose, ook wel sclerodermie genoemd,
betekent harde (sclero) huid (dermis). Het is een autoimmuunziekte, wat betekent dat het afweersysteem het
eigen lichaam aanvalt. Het afweer- of immuunsysteem
is juist bedoeld om ongewenste indringers, zoals
virussen en bacteriën, buiten de deur te houden. Maar
soms zit er een fout in het immuunsysteem en valt het
juist de eigen cellen aan. Bij mensen met systemische
sclerose doet het immuunsysteem dat met de cellen
van het eigen bindweefsel, de lijm waarmee het
lichaam aan elkaar zit. Reumatoloog Madelon Vonk:
‘Bindweefsel zit in en rond alle organen. Zonder dat
zouden we slechts een plasje op de grond zijn.’ Het
bindweefsel van patiënten met systemische sclerose
kan overal ontstoken raken (systemisch betekent “in
het hele lichaam”), en vervolgens wordt het hard en
stug. Dit gebeurt in de huid, maar bijvoorbeeld ook in
de slokdarm, longen, hart en nieren. Bij ernstige
vormen van deze ziekte is het dodelijk; zonder
behandeling overlijdt 50 procent binnen drie jaar.

Systemische sclerose komt weinig voor. In Nederland leven ongeveer
drieduizend patiënten met deze aandoening, waarvan ruim een
derde patiënt is in het Radboudumc Expertisecentrum voor systemische auto-immuunziekten. Madelon: ‘Het treft vaak mensen tussen
de dertig en vijftig jaar, die volop in het leven staan. Maar ik heb ook
patiënten jonger dan twintig jaar.’ Diagnostiek is lastig, omdat de
klachten per persoon verschillen. Madelon verdiept zich al zestien
jaar in systemische sclerose en mede door haar onderzoek is de lijst
van kenmerken die kunnen duiden op deze ziekte uitgebreid.
Madelon: ‘Het begint vaak met het fenomeen van Raynaud; mensen
krijgen witte, vervolgens blauwe en rode vingers. Dat komt doordat de
kleine bloedvaten verkrampen en er minder bloed doorheen stroomt.
Veel mensen zijn moe, hebben last met slikken en krijgen later dikke
vingers en een stugge huid, ook in het gezicht.’
Ongrijpbaren aandoening
Onderzoek naar afwijkingen in de bloedvaatjes van de nagelriemen
vormen een belangrijk onderdeel van de diagnostiek. Daarnaast volgt
een CT-scan van de borstkas. Hierbij wordt gelet op een open slokdarm waardoor de maaginhoud terug de slokdarm in gaat. Madelon
vermoedde tijdens haar promotieonderzoek dat dit een belangrijke
aanwijzing voor de ziekte kon zijn. Dit bleek inderdaad, en nu wordt
dit onderdeel van diagnostiek erkend en internationaal toegepast.
Madelon: ‘Als er nu een open slokdarm op de scan te zien is, denken
we aan systemische sclerose.’

Madelon Vonk is reumatoloog en doet onderzoek naar systemische sclerose. In haar vrije tijd bokst ze, leest ze Engelse en Nederlandse literatuur (Op
dit moment Uit het leven van een hond) en gaat ze graag met vrienden uit eten. ‘Ook word ik blij van weekendjes op stap, met museumbezoek en een
kop koffie of glas wijn op een terras in de zon.’

‘Deze ziekte is een ingewikkelde
uitdaging, de reden waarom ik
er verliefd op werd’
Het vermoeden bestaat dat de ziekte begint met een fout in de werking van de binnenbekleding van de bloedvaten, het endotheel. Die
fout geeft een ontstekingsreactie, maar waardoor die ontstaat is nog
onbekend. Madelon: ‘Deze ziekte is een ingewikkelde uitdaging, juist
dat is een reden waarom ik verliefd werd op deze ziekte, al klinkt dat
gek. Het is een ongrijpbare aandoening waarbij er voor patiënten zo
veel te winnen valt. We weten nog heel veel niet. Ik hou van de combinatie van onderzoek en mijn werk als arts. Ik zie voor wie ik het
doe. Daarom wil ik dat het onderzoek dat we vandaag doen, morgen
toepasbaar is voor de patiënten.’

Een stamceltransplantatie met stamcellen van de patiënt zelf is een
mogelijke, maar loodzware, behandeling. Madelon: ‘Er is een kans
van tien procent op overlijden bij deze behandeling. Daarom krijgt
een patiënt eerst medicatie of chemotherapie. Als dat niet werkt en
een transplantatie is mogelijk, voeren wij veel gesprekken om de
patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden.’ Bij de stamceltransplantatie “oogsten”, selecteren en bewaren de artsen stamcellen uit het
beenmerg. Het beenmerg wordt daarna gedood met een hoge dosis
chemotherapie. Zo sterven ook de verkeerde afweercellen die de
klachten veroorzaken. Vervolgens worden de geoogste stamcellen
teruggeplaatst, zodat de patiënt een nieuw en gezond afweersysteem
opbouwt.
Bemoedigende resultaten
In haar meest recente studie heeft Madelon alle 92 Nederlandse
patiënten gevolgd die een stamceltransplantatie hebben ondergaan,
iets dat – ook internationaal – niet eerder is gedaan. ‘We hebben
zelfs mensen gevolgd die al in 1999 behandeld zijn.’ Het doel?
Weten hoe lang deze mensen nog leven na de transplantatie én hoe
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Jannie Meussen

Sclerodermie in cijfers
Waarschijnlijk

3.000 patiënten

in Nederland (ruim 1.000 in het

Na 5 jaar leeft gemiddeld nog

89%

Radboudumc)
De ziekte start gemiddeld tussen

75% is vrouw

het

30e en 50e jaar

Bij ernstige vorm is 50% van de

Na een stamceltransplantatie is

patiënten binnen

78% na

overleden

3 jaar

5 jaar in leven zonder

orgaanuitval

Tamara van Woezik (32)

Paul Lagro

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

Onderzoeker afdeling Health Evidence

‘Ik zou willen schrijven over
belevenissen met de lokale bevolking’

1

Wat is je favoriete plek?

‘Ik vind de gerenoveerde hal bij het Studiecentrum een fijne, dynamische
omgeving. Nu ik in de afrondende fase van mijn promotieonderzoek zit,
kan ik genieten van de studenten daar op de loungebanken. Tijdens de lunch
pakken ze er nog een boek bij, ze discussiëren er door na een college. Er is veel
beweging en er hangen frisse ideeën in de lucht.’

2

Wie bewonder je?

‘Waarom voor brons
gaan als het ook goud
kon worden?’

het met ze gaat. De resultaten zijn bemoedigend. De transplantatie
zorgt voor een goede overleving. Na vijf jaar leeft nog 78 procent, en na
vijftien jaar nog 66 procent. ‘De meeste mensen kunnen weer werken.
Maar er zijn ook patiënten die veel last hebben van vermoeidheid of
een beperkte longfunctie houden. Want de ziekte kan wel tot
onherstelbare schade, zoals littekens op de longen, hebben geleid.’
Mannen
Door dit onderzoek werd ook duidelijk wat de risicofactoren voor een
stamceltransplantatie zijn. Mannen hebben, om nog onbekende
reden, een grotere kans om te sterven. En mensen bij wie de ziekte
net voor de transplantatie het meest actief is, hebben de beste kans
op een goed resultaat. ‘Bij systemische sclerose is het ontzettend
belangrijk de diagnose vroeg te stellen en te starten met behandelen’,
aldus Madelon. ‘Hier loopt nu onderzoek naar, de hit hard and earlystudie. We denken dat Prednison kan voorkomen dat iemand ziek
wordt. Als dat echt zo is, kunnen we onderzoeken welke ontstekingsremmende medicijnen nog meer werkzaam kunnen zijn. Dan ligt de
wereld aan onze voeten.’

Patiënt met systemische sclerose Linda
Duijts (29): ‘In 2014 kreeg ik last van het
fenomeen van Raynaud, maar pas in 2017
werd de diagnose systemische sclerose
gesteld. Een jarenlange zoektocht waarbij
zelfs gedacht werd dat het tussen mijn
oren zat. Dus ergens was ik opgelucht dat ik nu wist wat het was.
Maar de ziekte bleek progressief, dus ik kreeg al snel een stamceltransplantatie. Ik heb daarover niet getwijfeld. Hoe zwaar de behandeling ook zou zijn, ik wilde het. Ik wilde leven! Het alternatief was
steeds verder aftakelen; ik denk niet dat ik nog een jaar had geleefd.
Dus waarom zou ik voor brons gaan als het ook goud kon worden?
Het was enorm zwaar, maar de behandeling sloeg gelukkig aan.
De gevolgen van de ziekte zijn er nog altijd. Ik heb veel last van mijn
nieren en schildklier gehad, kan nauwelijks op gewicht blijven en ben
op mijn 27e in de overgang geraakt. Ook heb ik last van een “chemobrein” waardoor mijn concentratie en geheugen zijn aangetast. Mijn
eigen fysiotherapiepraktijk heb ik moeten opgeven. Ik weet dat ik
tachtig kan worden, maar ook dat de ziekte kan terugkomen. Dan is
het maar de vraag of ik nog een nieuwe behandeling aan kan.

‘Hoe zwaar de behandeling
ook, ik wilde leven’
Toch heeft het me ook veel gebracht. Ik ben voorzitter van het
Sclerodermiefonds om meer bekendheid aan de ziekte te geven en
geld voor onderzoek in te zamelen. En ik ben buddy voor mensen die
ook voor deze behandeling staan. Want zorgverleners, hoe betrokken
ook, kennen niet de pijn en angst die je als patiënt hebt. Ik ben blij
dat ik zo een steentje kan bijdragen.’

‘Ik heb veel ontzag voor mijn schoonmoeder. Ze kan inspirerend
vertellen hoe moeilijk het in haar tijd was om als vrouw in een
mannenwereld carrière te maken. Ze is begonnen als verpleegkundige
en heeft zich uiteindelijk als psychotherapeut gespecialiseerd in EMDR,
toen een nieuwe behandelmethode om mensen te helpen een trauma te
verwerken. Gaaf dat je ver in je carrière nog een bijdrage kunt leveren
aan zoiets nieuws.’

3

Met wie zou je een dag willen ruilen?

‘Ik zou reisjournalist willen zijn voor de Lonely Planet. En vanuit een
zonnig palmbomenstrand willen communiceren over mijn belevenissen
met de lokale bevolking. Helaas kan ik zelf nu, door corona, niet de reis naar
Patagonië in Chili maken die op mijn verlanglijstje staat. Maar ik vind
het vanuit duurzaamheidsperspectief wel goed dat ver reizen voor
mijn generatiegenoten niet meer zo’n vanzelfsprekendheid is.’

4

Waar ben je trots op?

‘Op het programma Happy Healthy HEV, dat ik binnen onze
afdeling HEV met HR en onze bedrijfsleider heb opgezet.
Veel medewerkers ervaren werkdruk. Daar wilden we iets aan
doen. Met vragenlijsten en interviews hebben we onderzocht: wat
is er aan de hand, wat moet er gebeuren? Met onder meer
workshops en intervisie is er veel meer verbondenheid ontstaan
tussen collega’s. De deuren gingen letterlijk voor elkaar open,
iedereen stapt makkelijker bij elkaar binnen.’

5

Wat wil je vasthouden na de coronacrisis?

‘We hebben tijdens de coronacrisis de mogelijkheden van
online onderwijs ontdekt. Met interactieve vormen, anders
weet je niet of studenten bij de les blijven. Dat wil ik vasthouden. Geen
luisterende studenten die absorberen wat de docent te vertellen heeft.
Colleges kunnen ze immers allemaal online volgen en terugkijken. Dus
voortaan veel meer interactie graag tijdens het contact met docenten. Ik
vond het zelf, als docent, een eyeopener. Ik stelde meer dan voorheen de
vraag: waar lopen jullie tegenaan, wat willen jullie weten? Er kwamen veel
reacties in de mailbox: dit vraag ik me af…? Kun je hierover meer vertellen…? Ik
proefde veel meer betrokkenheid.’

HAPPY HEALTHY HEV
Tamara doet onderzoek naar het zelfsturend leren binnen het
medisch onderwijs. Ze heeft de Radboudpluim gekregen voor haar
bijdrage aan de organisatie- en teamontwikkeling binnen de
afdeling HEV. Ze had vervolgens een spilfunctie bij de ontwikkeling
van het project Happy Healthy HEV. Haar verbindende, zorgvuldige
en zeer betrokken werkwijze is ver boven verwachting voor iemand
in haar functie. Hiernaast heeft Tamara een soortgelijke taak op
zich genomen als lid van de PhD-council bij het Radboud Institute
for Health Sciences.
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Gijs Munnichs

Eric Scholten

Bestuursvoorzitter Bertine Lahuis:

‘Het gaat om structuur en cultuur: sturen op
waarden, verbinden, elkaar aanspreken’

Plannen nieuw organisatie- en besturingsmodel van ons umc

Zo zijn we

‘fit for
the future’
Samenwerken in
netwerken,
waardengedreven
werken en vraaggericht.
Het beoogde nieuwe
organisatie- en
besturingsmodel van
ons umc moet dit
maximaal faciliteren.
Bestuursvoorzitter
Bertine Lahuis licht toe
hoe we hiermee het
Radboudumc fit for the
future maken voor onze
patiënten, studenten,
onderzoekers,
medewerkers en
maatschappij.

‘Het Radboudumc heeft de stoere traditie een
vooruitstrevend umc te zijn. Steeds zoekend naar
vernieuwing die leidt tot verbetering’, zegt
bestuursvoorzitter Bertine Lahuis. ‘Ook nu is het
weer tijd om onze organisatie klaar te maken
voor de toekomst. Een toekomst waarin we toenemend samenwerken in netwerken, om zo beter
aan de vraag van patiënten, studenten, onderzoekers, medewerkers en de maatschappij te voldoen. Iedereen beweegt zich binnen vele
netwerken; in- en extern, regionaal, landelijk en
internationaal. Onze organisatiestructuur moet
dit maximaal faciliteren. Daarom hebben we de
laatste jaren gewerkt aan een nieuw organisatieen besturingsmodel. Veel collega’s zijn hierbij
betrokken geweest. Eerst vanuit het transitieteam. Vanaf 2019 heeft het regieteam het model
vormgegeven.’
Wat zijn belangrijke veranderingen in het
nieuwe model?
Bertine: ‘We krijgen centra waarin we onze
patiëntenzorg organiseren. Dit doen we in zorgpaden, waarin meerdere professionals en
specialismen samenwerken. Daarnaast komen
er drie instituten die kaders scheppen voor onze
kerntaken: het Onderzoeksinstituut, het Onder-

wijsinstituut (Radboudumc Health Academy) en
het Patiëntenzorginstituut. Vanuit de centra en
instituten dragen we bij aan waardengedreven
werken en zoeken we de verbinding en dialoog
met elkaar.
De huidige afdelingen verdwijnen. Er komen
37 medical departments voor onze medisch
specialisten, en science departments voor
onze onderzoekers.’
Wat verwacht je van dit model?
Bertine: ‘Dialoog en samenwerking leiden tot
verdere verbetering en innovatie van onze
patiëntenzorg. Door specialismen binnen centra
bij elkaar te brengen en zo beter te organiseren
en op elkaar af te stemmen, op basis van ons
eerdere traject van “keuzes maken”, kan de zorg
soepeler en meer uniform verlopen. Dit kan in
grote mate bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
Kortom, nog meer persoonsgericht.
Daarnaast verwachten we dat dit besturingsmodel onze prestaties in onderzoek en
opleiding zichtbaarder maakt, en dat we een
impuls geven aan innovatie en doelmatigheid.
Dit laatste is heel belangrijk, want de zorgkosten worden almaar hoger.’

We gaan sturen op waarden en verbinding.
Wat betekent dit?
Bertine: ‘Bij alles wat we doen, maken we
kenbaar: welke waarde voor de patiënt, onderzoeker, professional en maatschappij voegen
wij toe als umc? Hoe doen we dat samen met
onze zorgpartners in het netwerk? Wat is nodig,
welke vraagstukken zijn er? Dit betekent ook:
welke zorg doen we wel en wat niet? Bepaalde
zorg moeten we loslaten, andere gaan we
nadrukkelijker doen. En voor welke zorg zijn we
vooral een kennisinstituut? Zo wordt ons profiel
sterker ten aanzien van onze strategische
keuzes.
Sturen op verbindingen betekent betrekken
van meerdere perspectieven om tot goede
besluiten en richtingen te komen; van onze
professionals, stakeholders en uiteraard onze
patiënten.’
Is dit model ideaal?
Bertine: ‘Nee, een ideaal model bestaat niet.
Dit model ondersteunt het meest de inhoudelijke beweging die we willen maken. Hiermee
kunnen we onze missie realiseren: a significant
impact on healthcare. Persoonsgericht, innovatief en door samen te werken in netwerken.’
Het Patiëntenzorginstituut is nieuw. Wat
gaat hier gebeuren?
Bertine: ‘Dit instituut ontwikkelt de algemene
kaders voor onze centra om goede, vernieuwende patiëntenzorg te organiseren. Dit betreft
bijvoorbeeld logistiek en capaciteitsmanagement, maar ook preventie, transmurale zorg en
zinnige zorg; typische Radboud-onderwerpen
die in alle centra terugkomen. Organisatie-

onderdelen vanuit onder meer de huidige afdelingen Strategie, Kwaliteit en Veiligheid en het
Servicebedrijf komen hier samen. Ook krijgt in
het Patiëntenzorginstituut de inhoudelijke ontwikkeling van het verpleegkundig vak expliciet
een plek.’

‘Wij met zijn allen
kunnen dit tot een
succes maken’
Verpleegkundigen krijgen een nadrukkelijkere stem in onze organisatie. Hoe gaat dit
gebeuren?
Bertine: ‘Het verpleegkundige vak heeft zich de
afgelopen jaren volop ontwikkeld en daarmee
bijgedragen aan het verbeteren van de zorg en
aan onze ontwikkeling als kennisinstituut.
Verpleegkundigen willen we nu op strategisch
managementniveau een rol geven door

verpleegkundig directeuren aan te stellen voor
onze centra en het Patiëntenzorginstituut. Op
deze manier kunnen we het bedrijfskundig,
medisch én verpleegkundig perspectief op
gelijkwaardig niveau met elkaar verbinden.’
“Iedere professional krijgt een thuishaven”,
staat in de plannen. Wat bedoel je hiermee?
Bertine: ‘Collega’s werken op meer plekken met
veel verschillende mensen, ook nu. Het is echter belangrijk, en voor de medische opleidingen
een voorwaarde, om een plek te hebben waar
je thuis komt, vakkennis deelt met vakgenoten,
en waar je een hiërarchisch leidinggevende
hebt. Dit gebeurt allemaal in je thuishaven.
Voor bijvoorbeeld medisch specialisten zijn dat
de medical departments, voor onderzoekers de
science departments, en voor verpleegkundigen
de centra.’
Op de strategiedag (9 juli) zijn de plannen
besproken. Hoe reageerden collega’s?
Bertine: ‘Het model is tot stand gekomen door
veel gesprekken en dialoogsessies, juist ook
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met deze groep. Dus het model was niet onbekend. Het was een dag met een goede sfeer en
inspiratie waarin we spraken over zowel cultuur
als structuur. De collega’s reageerden enerzijds
enthousiast, maar ook met vragen en onzekerheden. Bijvoorbeeld over de scheiding van
kerntaken in drie instituten: hoe houden we
dan verbinding tussen onze kerntaken? Onze
zorgcentra zijn echter ook een werkplaats voor
onderzoek en opleiding. Dus ja, die synergie is
goed belegd. Een andere vraag was of we de
veelheid van alles met elkaar aankunnen. Een
terechte vraag, maar doorgaan met onze huidige, meer gefragmenteerde organisatie is ook
een risico.
Verder hebben medewerkers zorgen, omdat
functies mogelijk verdwijnen en posities veranderen. Verandering is spannend en geeft onzekerheid. Daar hebben we aandacht voor.’
Hoe gaan we verder?
Bertine: ‘Het Stichtingsbestuur heeft positief
gereageerd op het model. We hebben een voorgenomen besluit genomen op de hoofdlijnen.
Een adviesaanvraag ligt nu bij de advies- en
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medezeggenschapsorganen. Hierna volgt een
definitief besluit. Daarna starten we de benoemingsprocedure van leidinggevenden van onze
nieuwe organisatie. Met hen gaan we de centra
en instituten inhoudelijk verder ontwikkelen.
Deze transformatieperiode zal één tot anderhalf
jaar duren. En ja, dat is een hele klus.
In 2022 willen we werken in het nieuwe model.
Het is een structuur om samenwerken te stimuleren. Maar het gaat om een samenspel tussen
structuur en cultuur: sturen op waarden, verbinden, elkaar aanspreken. We gaan de overgang naar de nieuwe organisatie maximaal
faciliteren. Komende maanden worden alle
medewerkers op de hoogte gehouden. Een leiderschapsprogramma ondersteunt leidinggevenden om het verbinden en waardengedreven
werken eigen te maken, zodat dit tot in de haarvaten van onze organisatie voelbaar wordt. Van
Raad van Bestuur tot de werkvloer. Wij met zijn
allen kunnen dit tot een succes maken, om zo
blijvend voorop te lopen. Ik heb het volste vertrouwen erin dat dat gaat lukken.’
Wil je op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen?
Kijk op intranet, zoektermen ‘organisatie en
besturing’

Bestuurslid Mark Janssen over de betekenis van het nieuwe
model voor de bedrijfsvoering en ondersteunende diensten.
De ondersteunende diensten verlenen expertise en ondersteuning
aan de Raad van Bestuur en alle andere organisatie-eenheden. ‘We
zullen de huidige systemen, afspraken en processen hierin tegen

Decaan Jan Smit: ‘Voor ons onderwijs verandert er
wezenlijk niet veel. De Radboudumc Health Academy

is al ingericht volgens de principes van waardengedrevenheid en
persoonsgerichtheid, zowel ten aanzien van de lerende als de

Vraaggerichte
netwerkorganisatie

docent. Samenwerken over disciplines heen komt volop tot
uiting in onze curricula. In veel opzichten hebben de ervaringen
met de inrichting van het onderwijs geïnspireerd bij het nieuwe
besturingsmodel. We gaan wel nadrukkelijker de verbinding
leggen tussen het onderwijs en onze zorgcentra.’

Samenwerken over
afdelingen heen

Waardengedreven
en betekenisvol

‘Samenwerken wordt de
succesfactor’

Focus op en verbinding
tussen de kerntaken

Hoe willen we het onderzoek straks organiseren in ons umc? En
wat betekent dit voor onze onderzoekers? Decaan/vicevoorzitter
Raad van Bestuur Jan Smit over de nieuwe besturing en organisatie van onderzoek.

het licht houden en aanpassen, zodat deze optimaal onze strategie
ondersteunen’, zegt Mark Janssen. ‘De ondersteunende diensten
vallen in het nieuwe model net als nu onder de Raad van Bestuur.
Specifieke onderdelen voor één kerntaak gaan we verplaatsen naar
een instituut, om zo dichter op het primaire proces te zitten. Denk
bijvoorbeeld aan capaciteitsmanagement van bedden, dat van PVI
naar het Patiëntenzorginstituut gaat. We willen daarnaast de
samenwerking tussen ondersteunende diensten verder verbeteren
ten behoeve van zorg, onderzoek en onderwijs.’

‘Meer sturen op strategische
keuzes’

?

Wat betekent nieuwe besturingsmodel
voor onderwijs?

Vereenvoudigen
In financiële zin gaan we meer plannen en sturen op onze strategische keuzes. Mark: ‘We moeten daarvoor onze administratieve processen en managementinformatie aanpassen aan de nieuwe
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ons umc. Jaarplannen,
begrotingen en resultaten worden straks gekoppeld aan centra en
instituten. Dat is een hele klus. We denken dit in 2022 afgerond te
hebben. Met de begroting 2021 willen we er alvast een begin mee
maken. De huidige kostenplaatsstructuur zullen we vereenvoudigen,
zodat we meer inzicht krijgen in de financiën en het bijsturen ervan.’
Zorg zal meer in ketens en regionale netwerken gegeven en bekostigd worden. Mark: ‘Vanuit ondersteunende diensten, zoals Financiën, IM en Strategie, willen we meer inzicht hierin krijgen, zodat
we de financiën beter over ketens en netwerken kunnen verdelen.’

Iets bijdragen aan de maatschappij, of het nu gaat om de moleculaire ontrafeling van ziektes, het onderzoeken van een behandeling,
voorkomen van ziekten, het ontwikkelen van nieuwe technologieën of onderzoeken wat zinnige zorg is. ‘Onderzoekers vinden het
prachtig om deze uitdagingen aan te gaan’, zegt Jan Smit. ‘Met ons
nieuwe besturingsmodel willen we dit optimaal ondersteunen.’
Hoger doel
Samenwerken vormt hierin het uitgangspunt. Als onderzoeker werk
je niet op een eiland, maar in een team: de onderzoeksgroep.
‘Onderzoek is daarbij het meest succesvol als verschillende onderzoeksgroepen nauw samenwerken’, vertelt Jan. ‘Dat doen ze in
onderzoeksprogramma’s binnen (inter)nationale netwerken. Ook
zijn de onderzoeksprogramma’s verbonden met de patiëntenzorg
vanuit onze zorgcentra.
Bij bijvoorbeeld hart- en vaatziekten kijkt de ene onderzoeksgroep
naar de moleculaire mechanismen achter deze aandoeningen, terwijl een andere groep een behandeling onderzoekt. Samen werk je
aan een hoger doel: voorkomen en genezen van hart- en
vaatziekten.’
Financiering
Ook moet het nieuwe besturingsmodel de financiering van onderzoek helder maken. Jan: ‘Onderzoeksgeld gaat straks daadwerkelijk
naar onderzoek en “verdwijnt” niet meer in het afdelingsbudget.
Daarnaast is de huidige onderzoeksfinanciering met bijvoorbeeld

de PI-premie (Principal Investigator) vooral gericht op individuele
prestaties. We willen een financieringsmodel ontwikkelen waarbij
samenwerken de succesfactor is om geld binnen te halen.’
Ondersteuning
Om onderzoekers goed te ondersteunen, komt er het Onderzoeksinstituut. Eén in plaats van de huidige drie onderzoeksinstituten. Jan:
‘Onderzoekers kunnen hier terecht voor onder meer Project Control,
Grant Support, Valorisatie en Technology Centers. Daarnaast zorgt
dit instituut dat er heldere kaders zijn, en dat we onze strategie
naleven. Als we als umc bijvoorbeeld preventie belangrijk vinden,
dan vraagt dit om meer wetenschappelijk onderzoek hiernaar.’
Carrièreontwikkeling
De nieuwe besturing moet ook zorgen voor betere carrièreontwikkeling van wetenschappers. Jan: ‘95 procent van de postdocs vervolgt zijn of haar loopbaan buiten ons umc. We willen hen goed
voorbereiden op (onderzoeks)werk elders. Andersom willen we dat
de 5 procent meest talentvolle postdocs blijft en hier een mooie carrière opbouwt, mogelijk zelfs tot hoogleraar. We ontwikkelen een
plan om deze verschillende carrièrepaden te ondersteunen.’
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Johan Oltvoort

Paul Lagro

Met dank aan…

4 innovatielessen
die je kunt leren van het faceshieldteam

De fabrikant verkocht inmiddels 140.000 exemplaren van het door ‘ons’ ontwikkelde
gezichtsschild. Een dergelijke massaproductie van een Radboudumc-product is allesbehalve
alledaags. Welke lessen kunnen we voor een volgende innovatie of productontwikkeling
meenemen? Het faceshieldteam noemt 4 succesfactoren.
LES 1

Bundel
kennis en
kunde

LES 2
Breng de juiste mensen en functies
samen, zowel in het kernteam als ook
in de ‘flexibele schil’ daar omheen. In
het geval van de gezichtsschilden
moest dat snel. ‘Er dreigden tekorten’,
roept Martijn de Groot de crisissituatie van dit voorjaar in herinnering. ‘Vanuit de zorg en het Crisis
Beleidsteam kwam de vraag of we zelf
goede gezichtsbescherming konden
maken. Dat was de reden om een
multidisciplinair team bij elkaar te
brengen.’ Robin Hooijer: ‘Ontwerpen,
prototyping en testen passen bij
REshape en het 3D Lab. De adviesgroep Procesverbetering en Implementatie (PVI) kent de organisatie
goed, weet hoe je iets implementeert
en bovendien had PVI-collega Peter
van Voorst ervaring met ondernemen
met producten. En we hadden al veel
meer in huis: testmogelijkheden met
gebruikers, infectiepreventie, valorisatie, inkoop, enzovoorts.’ Martijn de
Groot: ‘Daardoor kun je snel schakelen. Zeker als iedereen het gevoel van
urgentie deelt.’

ROBIN HOOIJER, MENSGERICHT ONTWERPER
BIJ RADBOUD RESHAPE CENTER

Zet
samen de
schouders
eronder

Succes heeft vele vaders (en moeders), weet ook het team dat de nieuwe gezichtsschilden op de markt wist
te brengen. Ze noemen (en roemen) tientallen personen en afdelingen. Ook daar ligt een succesfactor in
besloten: hulp en ondersteuning van de juiste mensen. Twee namen: anesthesioloog Loes Bruijstens (op foto
rechts) en intensivist Tim Frenzel trokken begin maart al aan de bel. Loes:
‘Gealarmeerd door collega’s uit landen als Singapore en Italië wilde ik extra
gezichtsbescherming. Voor onze eigen beroepsgroepen én voor zoveel andere
collega’s die heel dicht op patiënten staan.’ Loes werkte actief mee aan de
ontwikkeling en het testen van de gezichtsschilden.
Mede dankzij de inspanningen van de afdeling Valorisatie startte de
samen-werking met de bedrijven De Kat Tooling & Moulding en PIANT Stanztechniek. ‘Daardoor konden we
grootschalig produceren’, legt hoofd Radboudumc REshape Center Martijn de Groot (op foto links) uit. Hij wil
ook het Radboud Fonds noemen: ‘Hun financiële steun kwam op het goede moment.’

LES 3
Het kernteam werkte vanaf één plek,
bij Radboud REshape. Tineke Buijs:
‘Fijn om met zo’n team bij elkaar te
zitten. Met korte lijntjes naar de
gebruikers en de opdrachtgever. We
vulden elkaar goed aan, mede
daardoor zat de teamspirit er snel
in.’ Robin Hooijer: ‘We zagen elkaar
vrijwel dagelijks en spraken ook de
collega’s van Hygiëne en
Infectiepreventie heel vaak, zoals
arts-microbioloog Joost Hopman en
hoogleraar Infectiepreventie
Andreas Voss.’

TINEKE BUIJS, ADVISEUR PVI

Maak
tempo

LES 4
In crisistijd is alles anders, ook het
agendabeheer. Tineke Buijs: ‘Er was
schaarste, onze opdracht was urgent.’
Robin Hooijer: ‘In die situatie neem je
als team geen genoegen met “nu even
niet”. Tom Loonen: ‘Normaal is het
“maak maar een afspraak, over twee
weken kan ik”. Nu zat iedereen er
bovenop om elke stap snel geregeld te
krijgen.’ Peter van Voorst: ‘Als werktuigbouwkundige en bedrijfskundige was
ik nog maar net in dienst toen ik in
dit team rolde. We waren gedreven
om het voor de zorg voor elkaar te
krijgen. Zelfs in het weekend werkten
we vaak door. Bovendien wisten we
dat anderen in het land ook aan
gezichtsschermen werkten. Wil je je
product succesvol lanceren, dan moet
je snel zijn. Het werd een soort sprint
van zeven weken. Heel gaaf dat het
lukte!’

PETER VAN VOORST, ADVISEUR PVI

Toon
lef

Ook durf is nodig om van prototype 1
(een plastic A4’tje met een elastiekje
eraan) tot een gecertificeerd industrieel vervaardigd product te komen.
‘Het tekort aan beschermingsmiddelen was niet via de normale weg
op te lossen’, zegt Tom Loonen. ‘Je
hebt sowieso lef nodig om te zeggen:
“Dan maken we het zelf.”’
Bij professioneel ontwerpen en doorontwikkelen kan soms een simpele
plantenspuit nog van pas komen,
vertelt Robin Hooijer: ‘Toen het
gezichtsschild af was, zorgden we
voor een goed onderbouwde productbeschrijving, inclusief fotoshoot. Met
een plantenspuit sproeiden we waterdruppels vanuit verschillende
richtingen op het schild. De beelden
van die test hielpen om het product
snel gecertificeerd te krijgen.’ Tineke
Buijs: ‘Al vroeg was een besluit nodig
om met externe producenten in zee
te gaan, zodat we grootschaliger
konden testen. Ook voor dat
besluit was lef nodig, dat was
zeker een succesfactor.’

TOM LOONEN, KLINISCH
TECHNOLOOG 3D-LAB
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FACTS & FIGURES

Jannie Meussen

DE PATIËNT

Paul Lagro

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

Ook in de zomer speelde corona
nog een hoofdrol. Gelukkig zijn
er ook wat optimistische cijfers
en feiten.
Samen stoppen we het
coronavirus

De grootste bedragen gingen naar deze
onderzoeken, aankopen en ontwikkelingen:

€ 220.000

Bijna
is sinds de coronacrisis binnengekomen bij het Radboud Fonds
om onderzoek naar COVID-19 te steunen
(5.062 donateurs steunden de campagne
‘Samen stoppen we het coronavirus’).
Onderdeel van de campagne was de actie
‘Wandel corona de wereld uit!’ waarbij 128
actiestarters werden gesteund door 2.744
donateurs. Ze haalden daarmee ruim 58.000
euro op.
Radboud Fonds-directeur Marcel Slenders:
‘Het bijzondere is dat dit bedrag is
samengesteld uit heel veel kleine bedragen.
Er zijn dus veel mensen die corona-onderzoek
willen steunen én het Radboudumc daarvoor
het geschiktst vinden.
Op corona.voorradboudfonds.nl (klik
op Donateurs) lees je ook mooie berichten
waaruit hun persoonlijke betrokkenheid
blijkt.’

‘Het was een
opluchting, eindelijk
duidelijkheid!’

€ 7731,90 >Hugo Touw
Aanschaf beademingsapparaat VentilatorPAL Pro
voor verdere ontwikkeling(met het oog op de
eventuele tweede golf en mogelijkheden in
ontwikkelingslanden).

€ 25.000 > Martijn de Groot
Versnelde ontwikkeling van een veilig, comfortabel,
betaalbaar en snel schaalbaar gezichtsschild (zie
pagina 16-17).

€ 25.000 > Bart Kiemeney
& Sita Vermeulen
De invloed van BCG intravesicale instillaties
(blaasspoelingen) op het risico van
luchtweginfecties.

€ 70.000 > Matthijs Kox
& Peter Pickkers
De effecten van het BMI (de rol van ernstig
overgewicht) en de anakinra behandeling
(een ontstekingsremmend geneesmiddel)
bij ernstig zieke COVID-19-patiënten.

€ 2860 voor 40 kilometer
Geen Vierdaagse dit jaar. Maar apotheker David
Burger (op foto midden achter) heeft de laatste
vrijdag wel de route – inclusief Via Gladiola en een
bezoekje aan het Radboudumc – gewandeld.
‘Samen met een team collega’s van de Apotheek
en Geriatrie hebben we die dag 20 of 40 kilometer
gelopen, op gepaste afstand van elkaar. Het
steunen van een goed doel doen we als
wandelgroep elk jaar, nu was de keuze simpel,
omdat we de coronacrisis aan den lijve hebben
ondervonden. Het was een geweldige dag.’ De
groep collega’s heeft op die ene dag ruim 2860
euro voor het Radboud Fonds opgehaald.

Bellen met 15071?
Aantal betalende bezoekers en medewerkers

Tosti-toename
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Dakota is nu acht jaar. Vlak na haar
vierde verjaardag bleek dat ze een
genetische ontwikkelingsstoornis
heeft, het ADNP Syndroom. ‘Het is zo
fijn dat er bij jullie een gespecialiseerd
kinderarts is bij wie we altijd terecht
kunnen’, zegt moeder Eleona.

zijn zo variabel. Sommige kinderen kunnen
niet lopen, niet praten, krijgen epilepsie of
zijn agressief. We besloten ons vooral te
richten op Dakota zelf. Hoe ontwikkelt ze
zich, wat heeft ze nodig? We willen alles
doen om er voor haar het best mogelijke uit
te halen.

‘Na de geboorte had ik meteen een niet-pluisgevoel. Dakota was een stille baby, heel
anders dan mijn oudste dochter Noelani. Ik
zag soms een doffe blik in haar ogen. Maar
mijn omgeving wimpelde mijn zorgen weg:
“Elk kind is anders.” Op de peuterspeelzaal
kon ze moeilijk meekomen. Ze sprak slecht
en had een grote achterstand in motoriek.
Op eigen initiatief hebben we de stap naar
het Radboudumc gezet voor klinisch
gene-tisch onderzoek. En de testuitslag
wees op het ADNP Syndroom, een fout op

Wij worden ontzettend goed begeleid door
Joyce Geelen. Zij weet wat erbij hoort. Voor
Dakota’s autisme, heeft ze ons in contact
gebracht met Karakter, waar we hebben
geleerd Dakota meer structuur te geven.
Voor een hartruisje heeft Joyce de
cardioloog erbij betrokken, want ook een
afwij-kende hartklep komt bij dit syndroom
vaker voor. En met haar tandafwijking en
overbeet heeft ze ons op het spoor gezet van
jullie Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde.

‘We willen niet dat
alles om haar draait’
chromosoom 20. Voor mij was het echt een
opluchting; eindelijk duidelijkheid!
Hoewel, wereldwijd zijn er nog maar vijftig
kinderen met deze aandoening. Jullie kinderarts Joyce Geelen wees mij op een
Facebook-oudergroep. Maar ik werd down
van alle verhalen, want de verschijnselen

Ze helpt ons om voor alle problemen de
goede zorg te vinden. Ze heeft daarbij oog
voor het hele gezin. Onze oudste dochter
Noelani heeft de neiging zichzelf weg te
cijferen, maar we willen niet dat alles om
Dakota draait. Joyce zette ons op het spoor
van de brussengroep, voor broers en zussen
van kinderen met een beperking of
psychische stoornis. Daar heeft ze veel
aan gehad. Op haar advies hebben we nu
ook Dakota- en Noelaniweekenden

‘IK KIJK NAAR DE TOTALITEIT
VAN HET KIND’
‘Ik ben de eerste kinderarts Erfelijke en
Aangeboren Aandoeningen (EAA) binnen
het Amalia kinderziekenhuis. Het is een
nieuw erkend subspecialisme. We weten
van steeds meer genetische aandoeningen
welke medische problemen daarbij horen,
zoals hart- en nierafwijkingen. Goede zorg
op kinderleeftijd kan het functioneren op
volwassen leeftijd verbeteren. Op mijn
reguliere follow-up-spreekuur zie ik
wekelijks zo’n tien kinderen. Het leuke van
dit specialisme is dat je naar de totaliteit
van het kind kijkt. En het is vaak puzzelen
om de klachten naast de medische
literatuur te leggen. Binnen ons
Expertisecentrum Zeldzame Aangeboren
Ontwikkelingsstoornissen werken we aan
een fantastisch project om alle kinderen
met een ontwikkelingsstoornis, zoals
Dakota, snelle
diagnostiek te bieden,
met daarna goede
zorg met indien
mogelijk een up-todate behandeling.’

JOYCE GEELEN
KINDERARTS ERFELIJKE EN AANGEBOREN
AANDOENINGEN

ingevoerd, waarin ze om beurten mogen
bepalen welke activiteiten we ondernemen.
Door dit alles is er meer rust in ons gezin
gekomen.’
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Gijs Munnichs, Beatrijs Bonarius

I

Maikel Verkoelen StudioMik

Micha Holla

Met de start van het academische jaar, begint ook de lichting
Geneeskunde-studenten 2020. Hun studieprogramma, het curriculum,
is onlangs toekomstbestendiger gemaakt met nieuwe richtlijnen.
Aan 3 artsen van verschillende generaties en 1 student vragen we:

Waarin verschilt de
arts van de toekomst
met mijn generatie?
Willemijn van Erp

orthopedisch chirurg/traumatoloog en docent – lichting 1992

‘Punt van aandacht is de basale
anatomische kennis’

Sascha Scharenborg

tweedejaars student Geneeskunde – lichting 2019

specialist Ouderengeneeskunde en onderzoeker op het gebied van
zeer ernstig niet-aangeboren hersenletsel – lichting 2003

‘Je moet nu een homo universalis zijn’

‘Je moet opkomen voor de
belangen van de patiënt’

‘Uit het Raamplan maak ik op dat je tegenwoordig
als arts echt een homo universalis moet zijn. Ik denk
dat het daarom nu moeilijker is om een goede arts te
zijn dan vroeger. Je moet niet alleen kennis hebben
over de ziekte en behandeling, maar ook over de
persoon achter de ziekte: wie is de patiënt, wat wil
hij of zij? Mensen leggen heel veel vertrouwen en
verantwoordelijkheid in hun arts. Dat is best eng,
maar het is ook een uitdaging om iemand zo goed mogelijk te helpen.
Het is daarom fijn dat er in de opleiding veel aandacht is voor
consultvoering en communicatie met de patiënt. Daarbij ben je als
dokter niet meer zoals vroeger een eenling die beslissingen neemt,
maar functioneer je in een team professionals waarbij je met zijn allen
de beste zorg voor de patiënt uitstippelt. Dat leer ik ook in de studie.
Van mij mag voeding wel een prominentere rol krijgen in de
geneeskundestudie. Artsen geven leefstijladviezen, dan is het fijn om
ook meer over voeding te weten.’

‘Mijn opleiding was zo op de tweede lijn gericht,
dat ik er pas na mijn afstuderen achter kwam dat
het echte verhaal voor veel patiënten pas na
ontslag uit het ziekenhuis begint. Het nieuwe
Raamplan bereidt studenten, denk ik, veel
evenwichtiger voor op hun rol als arts. Een coschap
Ouderengeneeskunde is voor de dokter van de
toekomst onmisbaar en bovendien een prachtig
vak dat iedere arts van dichtbij moet hebben meegemaakt. De
toegenomen nadruk op competenties als “maatschappelijk handelen”
en “leiderschap” juich ik toe. Het is je taak als dokter om je
maatschappelijk te roeren, om op te komen voor de belangen van je
patiënt. Medisch-wetenschappelijke expertise geeft je recht van
spreken, maar dat betekent niet automatisch dat er naar je geluisterd
wordt’.

‘Het is goed om te zien dat veel Radboudumckernwaarden in het landelijke raamplan zitten,
zoals het centraal stellen van de patiënt en
innovatieve, persoonsgerichte zorg. Daarbij is het
belangrijk dat studenten al vroeg contact maken
met patiënten. De leerstof wordt hierdoor direct
relevanter en begrijpelijker. Dat was in mijn tijd
echt anders, met een jarenlange focus op de
theorie. Daarnaast is er nu meer aandacht voor maatschappelijke
aspecten, waaronder preventie en toegankelijkheid van zorg. Tijdens
mijn studie waren dat thema’s voor biomedische wetenschappers en
bestuurskundigen. Punt van aandacht is dat dit niet doorslaat, en ten
koste gaat van basale anatomische kennis. Daar is in het Raamplan
en in ons nieuwe curriculum helaas minder ruimte voor. Naar mijn
mening is echter een goede basale anatomische kennis niet alleen
essentieel voor snijdende specialisten, maar voor iedere arts.’

Frank van den Hoogen
KNO-arts – lichting 1982

‘Samen bespreken we
de behandelmogelijkheden’
‘Vroeger was je als dokter de baas. Je gaf een
behandeladvies en ging er simpelweg vanuit dat de
patiënt het opvolgde. Tegenwoordig bespreek je
samen met de patiënt de behandelmogelijkheden.
Het is mooi dat studenten nu vanaf de start van de
studie contact hebben met de patiënt.
Ik ben opgeleid om op basis van mijn kennis en
kunde beslissingen te nemen. Tegenwoordig zijn
behandelingen gebaseerd op protocollen en richtlijnen. Als een arts
tegenwoordig zijn werk niet goed doet, kan de patiënt nagaan of alles
goed gegaan is. Het onaantastbare van de dokter is weg. Gelukkig
maar. Het is goed dat artsen zich openstellen voor feedback en kritiek.
Zelfreflectie zie je duidelijk terug in de studie. Een zin uit het
Raamplan spreekt me enorm aan: “Een arts moet kunnen
samenwerken in een onbekende, wisselende leefwereld en/of
werkomgeving, met een hoge mate van onzekerheid.” Het belang
hiervan hebben we in de coronacrisis maar al te goed gezien. In no
time is de zorg op zijn kop gezet. Het is belangrijk dat je vanuit de
studie al leert om “richtlijn- en protocol-overstijgend” in te spelen op
onbekende situaties.’

Waar moet de arts van de toekomst aan voldoen?
De nieuwe richtlijnen voor de opleiding Geneeskunde, het
Raamplan Artsopleiding 2020, werden opgesteld door een
landelijke NFU-commissie onder leiding van opleidingsdirecteur
Geneeskunde Marjolein van de Pol en directeur Radboudumc
Health Academy Roland Laan. Belangrijke aandachtspunten naast
de medische kennis? Preventie, het voorkomen van onnodige zorg
en een persoonsgerichte benadering voor patiënten. Daarnaast

moet de arts leren inspelen op veranderingen in de maatschappij,
én op constant vernieuwende kennis en technologie: studenten
leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Roland
Laan: ‘Meer dan ooit moet de arts aandacht hebben voor de
zinvolheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
Kunnen bijdragen aan zorginnovatie. Met dit raamplan zetten we
ook in op maatschappelijk handelen en leiderschap.’
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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
Geerke van Kuyk
Kinder IC verpleegkundige

‘Geerke is een sociale, betrokken,
deskundige collega die houdt van
gezelligheid. Kenmerkend zijn haar
gedrevenheid en kritische blik. Ze heeft
oog voor kwaliteit en veiligheid.’ Moniek Elsebroek,
teamleider zorg, Intensive Care/High Care voor kinderen

Kelly Sessin
Verpleegkundig specialist

‘Kelly is een drijvende kracht achter de
mammasnel diagnostiek Heelkunde.
Het is opvallend dat ze met alle
veranderingen telkens weer de kracht heeft
om het voor haar patiënten goed te regelen. Ze is opgewekt
en een gewaardeerd teamlid.’ Helene van Dam, teamleider
polikliniek Heelkunde, Luc Knap, tactisch manager Heelkunde

Margo van Reen
Informatie analist

‘Margo heeft haar jarenlange
onderzoekservaring, opgedaan bij
Antropogenetica en Hematologie,
meegebracht naar Informatie
Management. Deze ervaring zet ze in om onderzoekers
te ontzorgen bij het gebruik van Epic. Ze heeft met veel
passie en toewijding het onderzoek naar een hoger
niveau getild en blijft dat hopelijk nog vele jaren voor
ons doen.’ Bart Oosterholt, teamleider Onderzoek en Data,
Informatie Management

Jos van Dijck
Universitair docent

‘Studenten waarderen haar inzet om
hen te ondersteunen met oog voor
hun persoonlijke situatie. Als
coördinator van grote wetenschappelijk
studies zet zij zich in om het onderzoek soepel te laten
verlopen in samenwerking met andere onderzoekpartners.
Ze is betrokken en altijd bereid een helpende hand te
bieden.’ Mireille Broeders, groepsleider Cancer Screening and
Follow-up

René te Morsche
Hoofd laboratorium MDL

‘Rene is een gedreven professional
die met veel liefde voor het vak staat
voor zijn laboratorium Maag-,Darm- en
Leverziekten. Hij is klantgericht,
behulpzaam en weet steeds oplossingen te vinden. Daarbij
is hij erg handig en hij gaat geen technisch probleem uit de
weg.’ Joost P.H. Drenth, afdelingshoofd MDL
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40 jaar in dienst
Yvonne van der Linden
Verpleegassistent

‘Yvonne is in 2015 als zorghulp naar
de Intensive Care gekomen. Na twee
jaar maakte ze de overstap naar de
Medium Care, van zorghulp naar
verpleegassistent. Met veel plezier en grote betrokkenheid
zorgt ze voor haar patiënten en hun naasten. Ze is een
gewaardeerde collega; een harde werker, flexibel, met
gevoel voor humor.’ Inge Vissers, teamleider Zorg Medium Care

Arie Wijnen
Secretarieel medewerker

‘Na lang werkzaam te zijn geweest op de poli Inwendige
Specialismen is Arie nu al enkele jaren een stabiele factor op
het patiëntensecretariaat van Reumatische Ziekten. Hij is
een fijne collega, consciëntieus en altijd positief gestemd.’
Inger Meek, afdelingshoofd a.i. Reumatische Ziekten

Corrie van Oort
Hemaferese medewerker

‘Corrie heeft de afgelopen 40 jaar een
enorme kennis opgebouwd over onder
andere de aferese. Op haar bijzonder
doortastende wijze begeleidt en ondersteunt
ze patiënten. Door haar expertise heeft ze menig promovendi
geholpen en is kwaliteitszorg bij haar in uitstekende handen.’
Richard Ellenbroek, zorgmanager Hematologie

Joke Alberts-Pijnenborg
Verpleegkundig specialist

‘Als verpleegkundig reumaconsulent is
Joke voor patiënten het gezicht van de
afdeling. Als betrokken en patiëntgericht
aanspreekpunt heeft zij al veel patiënten
langdurig begeleid. Die betrokkenheid is er ook naar haar
collega’s, waarmee zij een warm contact heeft.’ Inger Meek,
afdelingshoofd a.i. Reumatische Ziekten

Mariette van Dijk-Hendriks
Polikliniekassistent

‘Mariette kennen we als een zeer
gewaardeerde collega. Altijd
belangstellend, de rust nemend goed te
luisteren wat er verteld wordt. Sociaal
betrokken naar patiënten en collega’s, een stabiele
persoonlijkheid als de tijden onrustig zijn. Een topper waar
je van op aan kunt!’ Suzanne Teunissen, zorgmanager

Yvonne Jacobs
Analist

‘Al 40 jaar werkt Yvonne als analist
op Pathologie. Jarenlang kwam ze op
de fiets sportief vanuit Zevenaar naar
het werk. Ze heeft in verschillende
analistenteams gewerkt, maar verreweg de meeste kennis
heeft ze binnen het immuunhistochemie – in situ
hybridisatie lab, dat momenteel een behoorlijke
ontwikkelings- en automatiseringsslag aan het maken is.
Ze is een fijne collega.’ Paul Rombout, teamleider Pathologie

Op veler verzoek wordt, met ingang van deze editie, één exemplaar van de Radbode per adres bezorgd. Vragen
hierover? Mail naar Radbode@radboudumc.nl
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 (#06) is vrijdag 4 september

Emmy van Gemert
Analist

Irene Bartholomeus-van
Nooij
Laboratoriummedewerker logistiek

‘Emmy is al die jaren de
bloedtransfusie trouw gebleven. Ze
is een betrokken analist met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel voor haar
werk en de daarbij behorende patiënten. Een gewaardeerd
teamlid en collega.’ Wim Jansen, hoofdanalist RLD
Transfusiegeneeskunde

Ingrid Beckmann-Beumer
Teamleider polikliniek

HET MOMENT
IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST JEANNETTE ROELEVELD.

‘Na meer dan 40 gaat Irene met
pensioen om nog meer van haar familie
en het reizen met haar camper te genieten.
We gaan de ondersteuning op het lab, haar toewijding en
inzet missen. Voor velen in de groep was Irene hun steun en
toeverlaat. Geniet van je pensioen Irene, je hebt het meer
dan verdiend!’ Joost Hoenderop, Fysiologie

Dita Steiner
Medewerker schoonmaak

‘Ingrid heeft ruim 35 jaar in diverse
functies gewerkt bij het
Laboratorium. Sinds 3 jaar werkt ze
op de afdeling Radiotherapie in de
functie van teamleider polikliniek. Ze is een zeer
betrokken medewerker, trouw en loyaal aan de afdeling
en de organisatie. Een echte Radboudiaan.’ Polle
Driesprong, zorgmanager Radiotherapie

Petra Janssen-Fleuren
Administratief medewerker

‘Bijna 20 jaar was Dita onze stabiele
kracht op o.a. E10 (dagbehandeling)
en onze IC. Met haar opgewekte
houding en sterk verantwoordelijkheidsgevoel zorgde ze elke dag voor een blinkend schone
afdeling. Wij bedanken Dita voor haar enorme inzet en
wensen haar een mooie toekomst toe.’ Franny Daemen,
teamleider Schoonmaak, afdeling Services

Rob Arts
Medisch instrumentatie technicus

‘Petra is begonnen in de schoonmaak
en later werd ze administratief
medewerker in de Centrale
Patiëntenkeuken. Ze werkt nu ruim 10 jaar
als administratief medewerker bij de polikliniek Neurologie.
Ze draagt hier zorg voor de goede voorbereiding van
spreekuren en afhandeling van de
patiëntencorrespondentie. Petra werkt accuraat en voelt
zich verantwoordelijk voor het werk. Ze is een betrokken en
fijne collega.’ Maaike van Sonsbeek, operationeel hoofd
polikliniek Neurologie

Iesje Lie
Operatieassistent

‘Iesje begon als operatieassistent bij
MKA. Al snel maakte ze de overstap
naar Gynaecologie. Dit specialisme
heeft zij in haar hart gesloten. Ze heeft
meegewerkt aan nieuwe OK-technieken, (aankomend)
collega’s opgeleid en arts-assistenten de basisprincipes
geleerd. Daarnaast vervult zij de rol als PAM-er voor onze
afdeling. Haar betrokkenheid, sociale karakter en trouw
maken haar tot een zeer prettige collega.’ Anne Rijnberk,
operationeel manager OK

Met pensioen
Yvon van den Rijk-Cuper
Senior secretaresse RHA

‘Yvon heeft 44 jaar met plezier bij
het Radboudumc gewerkt. We
vinden het dan ook erg jammer dat ze
besloten heeft om ons vervroegd te gaan
verlaten. Ze gaat haar vrije tijd goed besteden met het
verbouwen van haar pas gekochte huis in een nieuwe
woonplaats. We wensen Yvon veel geluk en gaan haar
missen.’ Leonie Wolfs, teamleider Office,
Anna van der Hoek, manager shared services center
Radboudumc Health Academy

Elvira Bomhof
Medewerker schoonmaak

‘Elvira heeft als medewerker
schoonmaak op verschillende
afdelingen gestaan. Onder andere
Oncologie, Hematologie en Interne
Geneeskunde. Zij is een rustig, bescheiden en vriendelijk
persoon. We gaan haar missen.’ Milica Skopic, teamleider
Schoonmaak

‘Rob is in 1983 gestart als monteur
energietechniek. Momenteel is hij
werkzaam als medisch technicus bij de
Vakgroep RDS (Reiniging, Desinfectie &
Sterilisatie), onderdeel van de afdeling Medische Technologie
& Klinische Fysica (MTKF). Wij kennen Rob als een collegiaal,
meedenkend, zelfstandig, en zeer betrokken mens. Hij is een
ware autoriteit en kennisbron, zowel binnen als buiten de
organisatie, op het gebied van validaties bij de verschillende
sterilisatieprocessen. Een meester in het implementeren van
de beste methodieken binnen dit vakgebied. Wij gaan hem
missen.’ Cor Coopmans, manager MTKF-Service

Lysan van den Broek
Verpleegkundige

‘Kenmerkend voor Lysan is haar
toewijding voor de patiënten en
collega’s. Tijdens de corona-uitbraak
heeft ze zelfs besloten haar pensioen uit te
stellen. Ze was altijd energiek, positief en onbevangen
aanwezig op de werkvloer. Nu ze met pensioen gaat kan ze
gaan genieten van haar passie fietsen en haar
kleinkinderen.’ Judith Hendriks, teamleider zorg

Philip Schonberger
Medisch beeldvormings- en
bestralingsdeskundige

‘Tijdens zijn veertigjarig dienstverband
heeft Philip veel ontwikkelingen binnen
de radiologie meegemaakt. Hij is altijd zeer
betrokken bij het wel en wee van de patiënten. Maar ook
zeer actief geweest in de belangenvereniging voor
laboranten (NVMBR). Daarnaast heeft Philip jarenlang
zitting gehad in de OR en OC en heeft daar onze afdeling
altijd goed vertegenwoordigd.’ Thea Schreurs, teamleider CR
afdeling beeldvorming

‘Als zorgverlener moet je
zijn keuze respecteren’
‘Op onze multidisciplinaire voetenpoli kwam terugkrijgt. Opeens viel het kwartje. Hij wilde
een meneer met een diabetische voetwond. nóg geen toestemming geven, maar wel met
Hij was midden zeventig. Ik herkende hem een revalidatiearts gaan praten over de mogenog van jaren daarvoor, toen hij hier was met lijkheden van een beenprothese.
klachten van etalagebenen. Maar nu was hij Uiteindelijk zag hij toch de noodzaak van
dus terug met een akelige, pijnlijke wond aan amputatie. Toen ik ‘m op de verpleegafdeling
zijn voet, die maar niet wilde genezen. Zijn opzocht, zag hij er een paar dagen na de
vaten bleken ernstig verkalkt. Zodanig dat we ingreep al veel beter uit. Eindelijk was hij van
niet meer konden dotteren of opereren. De die pijn af. “Ik hoop dat ik nog een paar fijne
man was verdrietig. “Ik heb altijd gezond jaren kan hebben”, zei hij. Later zag ik hem
geleefd, waarom krijg ik dan toch deze proble- nog een keer in de gang, wandelend met zijn
men?” Hij had enorm veel pijn. Het enige wat prothese. Hij ervaarde met één been een veel
daartegen zou helpen was het amputeren van betere kwaliteit van leven.
zijn onderbeen. Maar dat is
‘Ik zag zijn conditie Het blijft de kunst om als
natuurlijk een heftige besliszorgverlener niet te veel te
sing. “Dat wil ik niet”, zei hij telkens achteruitgaan’ pushen, maar wel duidelijke
stellig. “Ik neem de pijn op de koop toe, voor taal te spreken. Deze meneer had zichzelf
de tijd die ik nog heb.” Die keuze moet je als tekort gedaan, vond ik zelf, om zo lang te
zorgverlener respecteren, maar ik zag zijn wachten. Maar ik heb er ook van geleerd.
conditie bij elk controlebezoek achteruitgaan. Sinds die tijd neem ik bij patiënten direct de
Hij sliep slecht, at weinig en raakte daardoor twijfel weg met goede voorlichting over de
volledig uitgeput. Voor mij zat een asgrauwe, voors en tegens. Onder meer door dit verhaal
zieke man. Ik ben opnieuw het gesprek met te vertellen, wanneer zich een vergelijkbare
hem aangegaan, toen ook zijn zoon zijn zor- situatie voordoet.’
gen uitsprak. Ik vertelde dat je met een ampuJannie Meussen
iStock
tatie iets verliest, maar dat je er ook iets voor

Wilma Peperzak, Tonnie Hutmacher,
Dorry Vroom
Medewerkers Schoonmaak

COLOFON

‘Wilma is een organisatietalent met het hart op de juiste plaats.
Zowel de afdeling schoonmaak als de kinderafdeling zullen haar
energie en aanwezigheid gaan missen.
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Ook voor Tonnie is het na 20 jaar inzet zover. Veel plezier en rust
gewenst namens ons team en de afdeling Kindergeneeskunde.
Dorry is een harde werker met oog voor detail. Wij zijn altijd
verwend met haar tomeloze inzet.’ Danny Heiming, teamleider
Schoonmaak en Facilitaire Regie, Servicebedrijf.
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Johan Oltvoort

Eric Scholten

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.

Rianne
Emma

Researchverpleegkundige Emma Lenssen las over de invoering van de nieuwe donorwet per 1 juli. Daarom
wilde ze graag orgaandonatiecoördinator Rianne van Zoggel ontmoeten, en meer over haar werk te weten
komen. Maar Rianne is ook benieuwd naar Emma’s bezigheden.
Rianne: ‘Wat trok jou richting onderzoek?’ Emma: ‘Als
verpleegkundige op chirurgie werd ik vooral enthousiast van
nieuwe ontwikkelingen. Daarom ging ik Verplegingswetenschappen
studeren. Dan kan ik nog actiever bijdragen aan vernieuwingen.
Ik moet nog een jaar. Tegelijk werk ik bij het Radboudumc
Technology Center Clinical Studies mee aan allerlei
onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld naar een malariavaccin en
naar een bestaande vaccinatie die mogelijk belangrijk is voor de
afweer tegen COVID-19. Ik plan afspraken in, begeleid patiënten,
verzamel lichaamsmateriaal en maak bijvoorbeeld hartfilmpjes.
Waarbij alles aan wetenschappelijke regels moet voldoen. Mijn
werk is deels praktisch, deels sociaal en ook procedureel. Hoe is
dat bij jou?’ Rianne: ‘Het sociale deel is superbelangrijk. Ik
ontmoet een familie op een intens moment in hun leven. Begrip
en goede uitleg zijn dan essentieel. Verder ben ik vooral de spin-

in-het-web: alles moet in de juiste volgorde, op de juiste manier.’
Emma: ‘Heb je collega’s?’ Rianne: ‘Intern vijf en daarnaast
vormen we een pool met alle 38 Nederlandse
orgaandonatiecoördinatoren. Ik kom door het hele land.’ Emma:
‘Wil jij zelf eigenlijk donor zijn?’ Rianne: ‘Ik liet de keuze bewust
over aan mijn man en familie, denkend aan hoe het voor de
kinderen zou zijn. Maar inmiddels zijn die bijna volwassen; ik ga
nu zelf mijn keuzes in het donorregister invullen. Jij?’ Emma: ‘Ik
werkte tijdelijk op een dialyseafdeling en zag wat een gezonde
nier voor iemands leven betekent. Toen wist ik: na mijn dood
mogen ze alles gebruiken.’
Meer weten? Zoek op intranet naar ‘nieuwe donorwet’.
Wil jij ook iets vragen aan een collega?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

