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Herhuisvesting
Al onze labs naar 3 plekken
Dierproeven: waarom
doen we dat eigenlijk nog?
Wel of niet gevaccineerd:
hoe ga jij om met
ethische dilemma’s?

Hoofd eerstelijns vervolgopleidingen/SGBO
Joost van Gulden (rechts) en aios Bedrijfsgeneeskunde
Bas van Ooij over het tekort aan eerstelijnsartsen:

‘Onze beroepen
zijn juist
sociaal warmʼ
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DE WERKDAG VAN …

LEESTIP
ESTHER FASSE, HOOFDANALIST BIJ HET
LABORATORIUM MEDISCHE IMMUNOLOGIE, TIPT
HET ARTIKEL OVER DE HERHUISVESTING VAN DE
LABORATORIA OP PAGINA’S 16 EN 17.

Claske Bruins
Naast het werk in haar eigen praktijk is Claske docent Tandheelkunde. ‘De
ervaring vanuit mijn praktijk neem ik mee naar studenten, de inspiratie en
kennis vanuit de interactie met collega’s en studenten neem ik weer terug naar
de praktijk: een ultieme combinatie.’

8.30 uur

8.45 uur

Docententeam-overleg: even bijpraten, en
de planning en aandachtspunten voor
vandaag doornemen.

12.30 uur
Overleg met commissie onderwijssymposium. In 2022 bestaat de opleiding
Tandheelkunde 60 jaar. Dat vieren we met
een congres op 20 mei. Met deze commissie
organiseren we, samen met de faculteiten
Groningen en Amsterdam, een onderwijssymposium in Nijmegen (19 mei) voor
docenten van de drie tandheelkundige
faculteiten. Ik vind die samenwerking een
leuke en belangrijke ontwikkeling. We
willen immers goede tandartsen opleiden
die op een respectvolle manier met elkaar
en met andere (mond)zorgverleners
samenwerken, en van elkaar willen en
durven leren. Als opleiders kunnen we
daarvan op diverse niveaus het goede
voorbeeld geven.

Voor de patiëntbehandelingen in de
Masterkliniek beheren de studenten zelf
hun agenda en patiëntenbestand, en
maken ze afspraken voor controles en
behandelingen. Spoedgevallen worden
verdeeld over de studenten die plek
hebben. Ik kijk en help waar nodig. Ook
hier werken de studenten samen: ze
assisteren elkaar, vangen waar nodig
elkaars patiënten op, en werken samen
aan behandelingen. Hierdoor ontstaat
een “teampraktijk” waarin we
gebruikmaken van elkaars kennis en
vaardigheden én leermomenten.

Inhoud

Korte lijnen

Voor het vak academisch klinisch redeneren
(AKR) begeleid ik een groep masterstudenten Tandheelkunde (vierde-, vijfde- en
zesdejaars) en Mondzorgkunde (derde- en
vierdejaars). Zij presenteren en bespreken
behandelplannen en bijvoorbeeld thema-opdrachten ter verdieping. Voor de eerstejaars
masterstudenten is de overgang vanuit de
bachelor best groot. Het is mooi om te zien
hoe ouderejaars hen opvangen en wegwijs
maken; er ontstaat al snel een echt team.
We leren studenten hier een visie te
ontwikkelen over patiëntgerichte zorg op
maat: ontzettend belangrijk, maar ook lastig
als je nog weinig ervaring hebt.

17.30 uur

‘De laboratoria worden in ons umc
samengevoegd op drie locaties. Het lab
waar ik werk, dat van Medische
Immunologie, zit nu in het gebouw van
Interne Geneeskunde op de derde
verdieping. Straks verhuizen wij naar de
vierde verdieping in gebouw F (voorheen
Q-gebouw). Over het algemeen zie ik de
herhuisvesting als een mooie ontwikkeling.
We beschikken straks ongetwijfeld over een
laboratorium dat voldoet aan alle moderne
maatstaven. Ook komen we met de
laboratoria dicht bij elkaar te zitten, terwijl
we nu door het ziekenhuis verspreid zitten.
Die korte lijnen zullen zeker bevorderend
zijn voor ons werk. Binnen onze
analistenberoepsgroep weten we zo elkaar
beter te vinden.
Wel is het een uitdaging om met minder
vierkante meters het laboratorium goed in
te richten, met behoud van alle voorzieningen. Het nieuwe werken binnen de Radboud
Werkomgeving betekent dat we flexplekken
krijgen op de kantoren. Dat zal wennen zijn.
We gaan ook flexwerken op de labs; het
échte laboratoriumwerk gebeurt straks in
andere ruimtes dan het computerwerk. Hoe
is dat bijvoorbeeld voor onze senioranalisten
die nu vaak ín het lab achter de pc werken,
en tegelijk een vraagbaak zijn voor andere
analisten? Als we goede werkafspraken maken over hoe
we elkaar blijven vinden,
kunnen we zorgen dat
dit goed komt.’

16

Een gigantische
operatie

ONDERZOEK – Maatschappelijk
én politiek is er veel weerstand
tegen onderzoek met dierproeven. Toch
gebeurt het, ook bij ons. Waarom doen
we dat eigenlijk? Is er geen alternatief
dat dezelfde kennis oplevert?
Neurowetenschapper Judith Homberg en
Otto Boerman, directeur van het
Centraal Dierenlaboratorium, leggen uit.

verspreid over ons umc-terrein, straks – in
2025 – vind je ze op drie centrale plekken.
Wat staat er te gebeuren?

8

RONDVRAAG – Voor- en tegenstanders van coronavaccinaties staan
lijnrecht tegenover elkaar, en we komen
steeds vaker voor dilemma’s te staan als
gevolg het toenemende aantal coronapatiënten – grotendeels ongevaccineerde
patiënten. We vroegen 4 collega’s: hoe ga jij
om met ethische dilemma’s rondom
niet-vaccineren?

20

ONDERWIJS – Nederland heeft
duizenden nieuwe huisartsen en
specialisten Ouderengeneeskunde nodig.
Ook aan verslavings-, verzekerings- en
bedrijfsartsen en artsen verstandelijk
gehandicapten is tekort. Welke rol spelen
wij als opleider in dit maatschappelijke
vraagstuk voor een gezonde toekomst
van de gezondheidszorg?

12

13.30 uur
ORGANISATIE – Een gigantische
operatie is het: het herhuisvesten
van onze onderzoeks- en patiëntenzorglaboratoria. Nu liggen de labs nog

16

Hier volg ik een theoretische en praktische bijscholing over wortelkanaalbehandeling voor docenten. Want een
student goed kunnen begeleiden gaat
écht een stapje verder dan zelf een
wortelkanaalbehandeling doen in je
praktijk.

ESTHER FASSE

‘We begrijpen
elkaar niet meer’
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Gijs Munnichs

Anja Tuinder - Fotostudio Eye 4 You

230

dagen duurt het voordat we onze nieuwbouw in gebruik nemen. Gebouw A wordt ons nieuwe hoofdgebouw. In
gebouw L aan de oostzijde komen straks onze longrevalidatiepatiënten; in gebouw P aan de Erasmuslaan patiënten
met longgerelateerde infectieziekten. 25 afdelingen verhuizen naar deze gebouwen, een megaoperatie.
De gebouwen A, P en L worden gefaseerd opgeleverd. Eind maart 2022 is dit klaar. 'Daarvoor beginnen we al met
inhuizen', vertelt Maarten Walhout, projectmanager Inrichting & Ingebruikname. ‘Er worden ongeveer 30.000
voorwerpen aangekocht en ingehuisd; van stoelen en lampen tot bloeddrukmeters en echoapparatuur. De
aanschaf hiervan vindt plaats via circa 150 deelprojecten. Daarnaast worden 10.000 tot 15.000 objecten uit de
oudbouw verhuisd.’
Eind april 2022 starten we in enkele delen van gebouw A met training en instructie. Maarten: ‘Alle zorgverleners
leren hierin bijvoorbeeld hoe ze moeten werken in gebouw A met moderne smart hospital-technologie.’
Per afdeling nemen 1 à 2 collega’s de rol van kwartiermaker Inrichting & Ingebruikname op zich. ‘Zij hebben een
voortrekkersrol om de verhuizing in goede banen te leiden’, licht Maarten toe. ‘Ze hebben meegedacht over
bijvoorbeeld de standaardinrichting van ruimtes, en werken mee aan de verhuisinstructies die in november komen:
wat mag mee en wat niet? In de nieuwbouw gaan we van bezit naar gebruik. Ruimtes zijn flexibel inzetbaar; je
hebt niet meer je eigen werkplek. Hoe je daar als afdeling invulling aan geeft, hoor je straks via je kwartiermaker.’
Van 29 juni tot en met 3 juli 2022 wordt er verhuisd. ‘Op de dagen dat de kliniek van de oude naar de nieuwe
locatie verhuist, wordt in de zorg tijdelijk met dubbele formatie gewerkt. Afdelingen hebben hiervoor hun plannen
klaar moeten maken. Als alles volgens planning verloopt, zijn patiënten en bezoekers vanaf maandag 4 juli 2022
welkom in de nieuwe gebouwen.’
Op de foto zie je het bovenaanzicht van het atrium, de ontmoetingsplek in het nieuwe hoofdgebouw A.
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KORT

COLUMN | ETHIEK
MEDEWERKERS VAN DE SECTIE MEDISCHE
ETHIEK (IQHEALTHCARE) GEVEN EEN
BESCHOUWING OVER EEN ACTUEEL ONDERWERP.
DIT KEER: KATJA TEN CATE .

verloskunde_radboudumc
Baby loss awareness week

1 MINUUT BELLEN MET …

Marcel Slenders,
hoofd Fondsenwerving

Mooi nieuws over ons Amalia
kinderziekenhuis?
‘Ja! Ik ben er heel trots op dat wij een van de
zeven landelijke ziekenhuizen zijn van de
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje,
kinderziekenhuizen met een koninklijke
naam. De samenwerking geeft ons meer
spanwijdte; op gezamenlijke thema’s kunnen
we nu ook landelijk acties organiseren die
daardoor meer bekendheid én donaties
opleveren. Overigens blijft het Amalia
kinderfonds gewoon bestaan voor (regionale)
samenwerkingen en het financieren van onze
eigen wensen, zoals ons eigen speelplein.’
Waar gaan de donaties van Kinderziekenhuizen van Oranje naartoe?
‘Dat geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek, maar ook naar bijvoorbeeld initiatieven
tegen angst, stress of pijn. Die worden niet
gedekt door zorgverzekeraars, maar zijn juist
belangrijk voor de ziekenhuisbeleving, en/of
het herstel van deze zieke kinderen.’

IMPACT

Een sterretje zo stralend
Een lichtje heel fel

Social
distancing
in de
oertijd

Doe-het-zelfgeneeskunde

Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel
Op de afdeling verloskunde hebben wij met regelmaat
te maken met sterrenkindjes, voor ieder kindje hebben
wij speciale omslagdoekjes die ouders mogen
uitzoeken, van groot tot heel klein. Deze doeken worden
door onze collega Milou zelf gemaakt @hartjeshemel

Tijdens de jonge steentijd, rond 6000 jaar voor Christus, veranderde ons
immuunsysteem drastisch. Daarvóór leefden we altijd buiten in kleine groepen als
jagers en verzamelaars, waarbij social distancing de norm was. Door het beperkte
contact tussen mensen kregen ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen weinig
kans op succesvolle verspreiding.
Maar gedurende de steentijd veranderde onze leefstijl: we gingen op een vaste plek en
dichter bij elkaar wonen en ontwikkelden landbouw en veeteelt. De nieuwe dorpen
vormden een walhalla voor ziekteverwekkers. En de verhoogde blootstelling zorgde
voor genetische aanpassingen in onze afweerreacties, zoals ontsteking en tolerantie.
Met grote gevolgen, want in vergelijking met de oermens, kampen we nu meer met
bijvoorbeeld glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Terwijl we voor reumatoïde
artritis of multiple sclerose tegenwoordig juist minder gevoelig zijn.
Dat blijkt uit onderzoek met oeroude DNA-monsters onder leiding van hoogleraar
Experimentele Geneeskunde Mihai Netea. Zo zien we dat onze omgeving en leefstijl
flinke veranderingen kunnen veroorzaken voor de hele mensheid.

Communiceer je met patiënten?
Eerstelijnsgeneeskunde-collega en huisarts Frans Derksen schreef een lesboek voor huisartsen over empathie in de spreekkamer. Typisch een boek dat ook breder interessant is,
namelijk voor iedereen die met patiënten communiceert. Want een belangrijk onderdeel
van zorg ís nu eenmaal een goede communicatie met de patiënt. Frans: ‘Ik wil laten zien
waarom de thema’s rondom empathie een unieke waarde en een uniek belang hebben.
En ik wil laten zien hoe dingen anders kunnen.’
Empathie in de spreekkamer Achtergronden, wetenschappelijke inzichten en praktische
vaardigheden, € 34,95

Meer informatie: zie nieuwsbericht (zoek op ‘Roemeense grot’)

radboudumc_medpedagogischezorg
Bij het aanleggen van een gipsbroek zijn soms vele handen

Al collega’s met (prompt) een snor gezien? Zij halen
hiermee geld op voor onderzoek naar prostaatkanker.
Staan er al acties op stapel?
‘Zeker, Project Glimlach! Heel RTL zet zich in
december belangeloos in om ons doel te
steunen, onder het
mom “doneer je
glimlach”. Met als
hoogtepunt op 17
december, de finale
van The Masked
Singer. Kijken, dus!’

MARCEL SLENDERS

nodig.

laten focussen op je stem en op een speeltje, kwamen de

www.prompteensnor.nl

Naar welke
podcast luister
jij graag?

De
handen van de gipsmeesters op de achtergrond.
momenten dat we even moesten wachten, gebruikten we om
tot rust te komen. Mama heeft een stoere legerprint

Pieter Reintjes, teamleider Zorg IC
Deze toppers hebben hun IC-diploma gisteren

uitgekozen voor deze moedige bink.

mogen ontvangen! De opleiding doorlopen in

Foto geplaatst met toestemming van ouder en kind

COVID-tijd … Ga er maar aan staan … Zij deden
het glansrijk!! Trots en ontzettend blij met deze
gediplomeerde IC-verpleegkundigen in het team!

Dat vroegen we aan (bíjna)
alle geïnterviewden uit
deze Radbode. Ter inspiratie
voor jou.

Best indrukwekkend en zeker als je heel klein

bent. MPZ was erbij om te ondersteunen. Door het kind te

#JustDoIt #IC #team

GETIPT

De Parkinsonpandemie
Boek: Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen met parkinson
verdubbeld tot ruim 6 miljoen wereldwijd, en naar verwachting
verdubbelt dit tegen 2040 nog eens. Daarmee is het de snelst
groeiende neurologische aandoening ter wereld. Vergrijzing
speelt hieron een rol, maar parkinson lijkt ook een door de
mens veroorzaakte ziekte te zijn, met een rol voor de industrialisering en giftige stoffen zoals landbouwbestrijdingsmiddelen. Onze hoogleraar Neurologie Bas Bloem smeedt
samen met andere parkinsondeskundigen een plan om tot actie te komen. € 29,50

Begin oktober hield de nieuwe
Nijmeegse hoogleraar Ethiek van de
gezondheidszorg, Marianne Boenink,
haar oratie. Ter ere daarvan organiseerde de vakgroep Ethiek een
symposium met als thema Menselijke
maat. Daarbij kon een patiënt als
spreker natuurlijk niet ontbreken.
Deze patiënte, met diabetes type 1,
vertelde hoe zij tegenwoordig haar
behandeling zelf ter hand neemt; door
haar glucosesensor en insulinepomp
via open source software met elkaar te
laten communiceren.
Met hulp van lotgenoten wereldwijd
(#wearenotwaiting) lukte het haar zo
een ‘doe-het-zelf kunstmatige
alvleesklier’ te maken, die haar
bloedglucosewaarden op peil kan
houden zonder dat ze daar veel
omkijken naar heeft. Een enorme
verbetering voor haar kwaliteit van
leven; zij voelde zich in feite geen
chronisch patiënt meer!
Klinkt geweldig toch?
Een voorproefje van de zorg van de
toekomst, waarin chronisch patiënten
kennis en ervaringen bundelen, en nog
meer expert van hun ziekte worden?
Helaas, veel artsen blijken zich geen
raad te weten met deze diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes
Federatie stelde in september dat
artsen niet zélf over het bestaan van
deze systemen zouden moeten beginnen tegenover de patiënt. Het loopen
(Engels [loepen], gebruik van door
patiënten zelf ontwikkelde systemen)
lijkt te botsen met het dominante
paradigma in de zorg: protocollisering,
evidence based practice en een hoge
mate van regulering. Er lijkt daardoor
(nog?) weinig plaats voor zelf ontwikkelde techniek door patiënten, alle
kwaliteit-van-leven-winst ten spijt.
Dat roept wel de vraag op: van wie is
een medische behandeling eigenlijk?
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Pauline Dekhuijzen

Maikel Verkoelen / Studio Mik

Waarom doen we eigenlijk nog proefdieronderzoek?

‘Ondanks alle bezwaren is dit
soms het beste wat we hebben’
Het Radboudumc onderzoekt het ontstaan van bepaalde ziektes bij
de mens en mogelijke behandelingen van deze ziekten. Ook met
dierproeven. Waarom is dat nodig? Is er geen alternatief dat dezelfde
kennis oplevert? Soms wel, en dan vervalt de dierproef, maar lang
niet altijd, zeggen Judith Homberg en Otto Boerman.
Proefdieronderzoek gaat al vele jaren terug
en heeft veel medische doorbraken opgeleverd. Zo kunnen mensen met suikerziekte
tegenwoordig veel ouder worden, is er een
puffer voor mensen met astma en bestaan er
verschillende behandelingen tegen kanker.
Allemaal behandelingen die met behulp
van experimenten in proefdieren zijn ontwikkeld. Otto Boerman, directeur van het
Centraal Dierenlaboratorium (CDL, (zie gele
kader, pag. 10), de plek waar onderzoekers
van het Radboudumc hun dierexperimenten
uitvoeren: ‘Met dierproeven ontdekten
wetenschappers de rol van het immuunsysteem bij de afweer van tumoren. Daardoor
hebben we nu immunotherapie van kanker.
Zonder proefdieronderzoek was deze behandeling er nu niet geweest.’
Ook de coronapandemie toont aan dat
proefdieren nog steeds onmisbaar zijn: zo
zijn alle ontwikkelde vaccins getest op

onder meer apen. Een volwaardige, alternatieve methode om de reactie van het
immuunsysteem op een vaccin te bepalen,
bestaat nog niet. Bovendien stelde het
Europees Medicijnagentschap (EMA) dierproeven verplicht voor de vaccins.

Een toekomst zonder proefdieren?
De maatschappelijke weerstand tegen dierproeven neemt toe, met een aantal veelgehoorde argumenten. Als eerste heeft lang
niet al het onderzoek dat bij dieren succesvol is, succes bij mensen. In wetenschappelijke termen: de transleerbaarheid is
beperkt. Ten tweede: dieren kunnen geen

toestemming (informed consent) geven voor
deelname aan onderzoek, bij mensen een
belangrijke voorwaarde. Nog een ander
argument: mensen zijn vaak kritisch omdat
ze denken dat cosmetica getest wordt op
proefdieren. Maar dat is al sinds 1997 verboden, proefdieren mogen alleen nog gebruikt
worden voor biomedisch onderzoek.
Ook in de politiek groeit het verzet. De
Nederlandse overheid stelde in 2016 het
doel in 2025 proefdiervrij te zijn. En
afgelopen september nam het Europees
Parlement een motie aan die dierproeven
binnen de Europese Unie ‘op termijn’ moet
beëindigen. In plaats van dierproeven
zouden onderzoekers dan alleen nog
gebruik maken van proefdiervrije
onderzoeksmethoden, zoals organoïden,
organ-on-a-chip modellen,
computermodellen en menselijke
vrijwilligers (zie onderste kader, pag. 10).
Maar leveren deze zogeheten ‘proefdiervrije
innovaties’ wel dezelfde kennis op?

Proefdiervrij is een goede stip aan de horizon,
maar we zitten in een transitiefase

‘Nee’, zegt Otto Boerman. ‘Voorlopig blijven
proefdieren nodig om bepaalde wetenschappelijke vragen te beantwoorden. De
overheid heeft 2025 inmiddels losgelaten.
Het aantal proefdieren, jaarlijks in Nederland zo’n 450.000, daalt de laatste jaren
slechts heel langzaam.’
Proefdiervrij is een goede stip aan de horizon, maar we zitten in een transitiefase:
voorlopig blijven dierexperimenten onontbeerlijk om fundamentele biologische en
medische kennis op te doen.

werden onder meer toegepast bij een antikankerbehandeling bij mensen. Maar tegenwoordig produceren we die antistoffen in
geavanceerde kweeksystemen in het lab.
Dus nu gebruiken we hiervoor geen muizen
meer, ook al is dat vele malen sneller en
eenvoudiger.’ Een ander voorbeeld: eerder
werden geneesmiddelen getest op konijnen
om te bepalen of ze koorts zouden veroorzaken. Doordat we meer kennis hebben van
het immuunsysteem, wordt deze test tegenwoordig gedaan op menselijke bloedcellen
in het lab.

Grote verantwoordelijkheid
Maar Otto ziet de kritiek: ‘Juist omdat dieren
geen toestemming kunnen geven, hebben
we een grote verantwoordelijkheid. Geen
enkele onderzoeker doet dierexperimenten
voor zijn of haar plezier. We moeten ons
werk heel zorgvuldig doen, waarbij de dieren zo min mogelijk ongerief ervaren en we
ons elke keer opnieuw afvragen: hebben we
voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag echt proefdieren nodig?’
Zo mogen dierproeven niet meer plaatsvinden als eenmaal bewezen is dat het ook zonder kan. Otto geeft een voorbeeld: ‘In het
verleden produceerden we antistoffen in de
buikholte van muizen. Deze antistoffen

De 3 V’s
De regels voor dierproeven zijn vastgelegd
in de Wet op de dierproeven. Centraal staan
de 3 V’s: tijdens iedere fase van het onderzoek wordt nagegaan of een vraag beantwoord kan worden zonder proefdieren
(vervanging), met minder proefdieren (vermindering) of door het ongerief voor dieren
te verminderen (verfijning). Deze 3 V’s sluiten aan bij de ambitie van het Radboudumc
om voorop te lopen bij het ontwikkelen en
toepassen van technieken en modellen die
leiden tot het gebruik van minder proefdieren. Dus vormen ze het fundament onder de
dierproeven. Ook zijn er belangrijke ethi-

sche en morele overwegingen; onderzoekers
beslissen immers over het lot van dieren. De
dialoog hierover is van groot belang, evenals de continue afweging of het onderzoek
nodig is, en of en hoe het anders kan.
Otto: ‘De regelgeving is streng: onderzoekers
moeten de noodzaak van hun studie voor
drie onafhankelijke commissies
beargumenteren. We zorgen heel goed voor
onze dieren en monitoren dagelijks het
dierenwelzijn. Erg belangrijk vanwege onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid,
maar ik ben me ook bewust van de grote
administratieve last voor onderzoekers.
Binnen het CDL ondersteunen we
onderzoekers hierin zo veel mogelijk.’

Onderzoek naar het brein
Binnen de neurowetenschappen, waar
onderzoek wordt gedaan naar hersenaandoeningen zoalws autisme, verslaving,
Alzheimer en Parkinson, laten volwaardige
alternatieven nog wel even op zich wachten,
verwachten experts. Neurowetenschapper
Judith Homberg werkt vaak met proefdieren: ‘We onderzoeken hoe de hersenen werken, en leggen daarmee een fundament voor
het begrijpen van hersenziektes. Gedrag
speelt een belangrijke rol, en verschilt
enorm per individu. Waarom reageert de
ene persoon sterker op omgevingsfactoren,
en een ander minder? Dat soort zaken proberen we te achterhalen.’
Eén van Judiths huidige onderzoeken is
naar GHB-verslaving. ‘Een totaal nieuw terrein. We weten inmiddels dat GHB gevolgen
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Paul Lagro

EEN HELEBOEL VRAGEN AAN…
IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE
VRAGEN AAN EEN COLLEGA DIE EEN
RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN.

Dierproeven in het CDL
De dierproeven van het Radboudumc en de Radboud Universiteit vinden plaats in het Centraal
Dierenlaboratorium (CDL). In 2019 werden in zo’n 500 studies in totaal 12.000 proefdieren
gebruikt (landelijk: 450.000 proefdieren). 98 procent van deze dieren is rat of muis. Er vindt in het
CDL geen onderzoek met apen plaats, en in toenemende mate maken onderzoekers gebruik van
zebravissen en fruitvliegjes. In het CDL werken 35 mensen, waaronder dierenartsen, biotechnici
en dierverzorgers. Om dierexperimenten uit te voeren is een opleiding als Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen verplicht, met daarnaast een specifieke cursus over proefdieronderzoek. Uit literatuuronderzoek, bijvoorbeeld door middel van systematic reviews, moet blijken dat
een onderzoeksvraag nog niet eerder is beantwoord. Daarna gaat het voorstel langs drie controlerende instanties, hierdoor zit tussen aanvraag en uitvoering minstens een half jaar.

heeft voor het denkvermogen, vergelijkbaar
met dementie. Maar er is geen behandeling:
psychiaters staan met lege handen omdat er
onvoldoende fundamentele kennis is. Met
onderzoek in ratten proberen we te achterhalen wat er precies in de hersenen gebeurt.
Tegelijkertijd doen we ook experimenten bij
GHB-gebruikers, om de vertaalslag naar de
mens te maken.’
We weten nog te weinig van het brein, een
van de meest ingewikkelde organen in het
lichaam, om alle functies in proefdiervrije
innovaties na te bootsen. Judith legt uit: ‘Hersencellen uit het lab hebben geen bloedvaten
en immuunsysteem. Ze staan niet in verbinding met andere organen. En ze meten geen
gedrag. Daarom zijn levende dieren, ondanks
alle bezwaren, voor nu het beste wat we hebben.’ Dierexperimenten stilleggen zou
daarom enorme consequenties hebben voor
de vooruitgang in de gezondheidszorg.

Vuile werk opknappen
Bovendien, als we nu in Europa stoppen,
gaat het onderzoek verder in bijvoorbeeld
China. ‘Als ze daar met behulp van proefdieren een succesvol medicijn tegen Alzheimer
ontwikkelen, zouden we dat hier in Nederland dan niet aanschaffen omdat het met
behulp van dierexperimenten is ontwikkeld? Ik denk dat de meeste patiënten het
wel zouden willen. Je kan niet een ander het

Jordan de Vaan (46)
Verpleegkundige Spoedeisende Hulp
vuile werk laten opknappen en er zelf van
profiteren’, stelt Judith. Daarom pleit ze voor
meer transparantie over dierproeven: ‘Ik
denk dat de opvattingen van de meeste
dieronderzoekers niet veel verschillen van
de mensen die kritisch op ons werk zijn. Het
liefst werken we allemaal zonder proefdieren. Maar tot we zover zijn, blijft dit werk
nodig als we patiënten niet aan hun lot willen overlaten.’
En de lange termijn? Er gaan bijvoorbeeld
geluiden op om vaker met menselijke
vrijwilligers te experimenteren, waarbij de
hersenen met een ingebrachte chip continu
gevolgd kunnen worden. Judith: ‘Dat klinkt
heel spannend. Als het lukt chips te maken
die klein genoeg zijn, volkomen veilig en
zonder bijwerkingen, is dat in bepaalde
gevallen misschien een optie. Maar dat
moet de maatschappij ook willen. Het is nu
nog toekomstmuziek.’

Proefdiervrije innovaties
Organ-on-a-chip: een kleine chip, vaak een plastic plaatje, met menselijke cellen. De chip simuleert activiteiten, mechanismen en de fysiologie van organen. Collega Nael Nadif Kasri ontwikkelt hersencellen op een chip, brain-on-a-chip.
Organoïden: een organoïde is een heel kleine, simpele versie van een orgaan, zoals nier, darm
of de huid, dat in het lab in een kweekbakje (in vitro) gekweekt kan worden. Collega Ellen van
den Bogaard onderzoekt huidorganoïden.
Computersimulaties: computermodellen (in silico) kunnen grootschalige testen uitvoeren. Met
behulp van wiskundige modellen kunnen bijvoorbeeld de effecten van medicijnen worden gesimuleerd. Collega Peter Friedl werkt met onder meer computersimulaties.

‘Zoveel plastic
verbruiken wij’
Fijnste werkplek? ‘Bij de patiënt. Het contact met patiënt en naasten, daar doe ik
het voor.’

Lunch? ‘Ik krijg regelmatig te horen: “Wat ben je nu weer aan het eten!” Dat zijn de
heerlijke groentesmoothies van ons restaurant.’
Waar verbaas je je over? ‘Ongelooflijk hoeveel plastic wij verbruiken. Neem de
plastic hoezen over de bedden. Hiermee zouden we na één week de hele voorkant van
het nieuwe Gebouw A kunnen inpakken. En dan te bedenken dat de gebruiksduur
maar een paar uur is!’

Trots op? ‘Mijn walvisproject (www.projectwhale.nl). Samen met verschillende
basisscholen maken we een blauwe vinvis van 32 meter lang. Dit “kunstwerk” gaat
rondreizen door Nederland om aandacht te vragen voor de vitaliteit van de oceanen.’

Welke collega bewonder je? ‘Dat is de collega die snapt dat je invloed hebt
op de werksfeer. En dat je het verschil kunt maken tussen een goede dag en
een “gezellige” goede werkdag.’

Wat durf je niet? ‘Ik heb georganiseerd dat wij gaan abseilen van het
helidek, maar of ik zelf meedoe, beslis ik op de dag zelf … ben er bang
voor!’
Hier ga je vóór liggen: ‘Ik heb vroeger letterlijk voor treinen
gelegen die nucleair afval vervoerden en voor toegangsdeuren van
Fout Hout-bedrijven.’

Wat zou je doen met een miljoen? ‘Een zorgvakantieboerderij
starten. Gezinnen met kinderen die speciale aandacht nodig hebben,
kunnen dan vakantie vieren en even de zorg overdragen en loslaten.’
Laatste cursus? ‘Dat was een instructeurstraining
Grensoverschrijdend gedrag. Ik heb geleerd dat juist het geniepige,
minder duidelijke pestgedrag de grootste impact heeft op het
werkplezier. Bijvoorbeeld door het buitensluiten van
collega’s, of het geven van negatieve feedback in een
volle teamkamer. Er staan enthousiaste instructeurs
klaar om je te leren dit inzichtelijk te maken en aan
te pakken op je werkplek.’
Als je het in het Radboudumc voor het
zeggen had? ‘Dan zorgde ik voor minder
managers en meer zelfsturende teams.’

Wat wil je bereiken? ‘Tot mijn pensioen
werken op de SEH in combinatie met de ambulance en het verzorgen van trainingen. De situaties,
gesprekken, contacten zijn bijzonder en vormen mij zó
als mens, dat ik er bijna geld voor zou geven.’

PERSOONSGERICHT EN VRIENDELIJK
Jordan is goedgehumeurd, zeer persoonsgericht en vriendelijk naar
patiënten, bezoekers en collega’s. Hij is altijd bereid op korte termijn
diensten van collega’s over te nemen, en ondersteunt hen met instructie en
scholing. Naast zijn werk op de Spoedeisende Hulp geeft hij veel
reanimatielessen. Kortom: een fijne collega, die de SEH in een bijzonder
goed daglicht zet.
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Johan Oltvoort

Jack Tillmanns

Wat kunnen wij doen
om meer eerstelijners
op te leiden?

‘Eerder en meer
zichtbaar maken’
Drie vragen aan Joost van der Gulden, hoofd
eerstelijns vervolgopleidingen en
SociaalGeneeskundige Beroepsopleiding (SGBO)
van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. De SGBO
leidt verzekerings- en bedrijfsartsen op.

1

Wat veroorzaakt het tekort
aan eerstelijnsartsen?

‘Om jonge artsen te enthousiasmeren
heb je bevlogen, inspirerende docenten
en opleiders nodig. Veel opleiders zijn
met pensioen gegaan. Het duurt jaren voor je dat
hebt rechtgebreid. Een groot knelpunt is ook de
onzichtbaarheid van eerstelijnsberoepen tijdens de
studie Geneeskunde. Studenten krijgen niet mee
hoe uitdagend, “sociaal warm” en afwisselend deze
beroepen zijn. Maar het probleem begint al op het
vwo. We selecteren leerlingen op grond van hun
bètapakket en nog te weinig op sociale vaardigheden en interesses.’

Van oudsher speelt het Radboudumc een belangrijke rol bij het opleiden van nieuw talent voor
de eerste lijn. Neem bijvoorbeeld de vervolgopleiding Ouderengeneeskunde, met 144 aiossen
een van de grootste van Nederland. De opleidingscapaciteit is verruimd*, maar de
aanmeldingen blijven achter. Welke rol kunnen wij als Radboudumc’ers in dit maatschappelijke
vraagstuk spelen voor een gezonde toekomst van de gezondheidszorg?
*) Verruimde opleidingscapaciteit Ouderengeneeskunde 2020: 260 plekken. Landelijke instroom aiossen: 151.

‘Het speelt in het hele land: vacatures, oplopende werkdruk, steeds
meer waarnemers en almaar meer mensen onder de hoede van één
arts, die daardoor geen optimale aandacht meer kan garanderen.’ Het
beeld dat revalidatiearts/voorzitter van het Stafconvent Sander
Geurts schetst van de eerstelijnsproblemen is weinig opbeurend.
Sander: ‘Hoge werkdruk en lange werkdagen matchen niet met wat
veel jongeren willen. Zo ontstaat een imagoprobleem.’ Qua imago
moet men toch al opboksen tegen de “ziekenhuisdokters”, zegt
hoogleraar Ouderengeneeskunde Raymond Koopmans: ‘Beginnende
studenten hebben vaak nog het klassieke, heroïsche beeld van de
dokter die levens redt. Dat je ouderen met een chronische ziekte of
dementie niet kunt genezen, spreekt dan minder tot de verbeelding.’
Sander: ‘In de koppies van veel achttienjarigen is genezen sexyer. Dat
er wel degelijk eer is te behalen aan het verbeteren van de kwaliteit
van leven van chronisch zieke mensen en dat je daar een interessant,
veelzijdig beroep in kunt vinden, is onvoldoende zichtbaar.’

Voldoende banen
Vanuit de Nijmeegse opleidingen wordt al veel gedaan om studenten,
aniossen en zijinstromers voor een eerstelijnsopleiding te interesseren, zo klinkt het. ‘Nijmegen’ denkt, schrijft en werkt bijvoorbeeld
mee aan landelijke beleidsplannen om het tij te keren. Raymond: ‘In
de eerste lijn zijn in elk geval voldoende banen.’ Gaat Sander als

nieuwe voorzitter van het Stafconvent de eerstelijnstekorten op de
agenda zetten? ‘Als revalidatiearts heb ik veel contact met de eerste
lijn en ze hebben absoluut mijn sympathie’, zegt hij. ‘Maar als aandachtsgebied passen onderwijs en opleiding meer bij de UMC-raad.
Ook kan het nieuwe centrum voor Eerstelijnsgeneeskunde en
Geïntegreerde Zorg een vernieuwende rol spelen. Dat zullen wij als
bestuur Stafconvent zeker steunen. Landelijk kan de Federatie
Medisch Specialisten meer doen om het belang van eerstelijnsgeneeskunde te benadrukken. Maar het is lastig. Het “genezingsideaal” zit nog
altijd sterk verankerd in de opleidingen, dat krijg je niet zomaar weg.’

Maatschappelijk probleem
Raymond:

‘Coassistenten zijn
vaak blij verrast
door de breedte
van ons vak’

2
3

Hoe lossen we het op?

Nederland heeft volgens het Centraal Plan Bureau duizenden nieuwe
eerstelijnsartsen nodig. Om gelijke tred te houden met de groeiende en
vergrijzende bevolking moet het aantal huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde de komende decennia verdubbelen. Ook is al jaren sprake van
een tekort aan verslavings-, verzekerings- en bedrijfsartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Probleem: te weinig mensen ambiëren deze
eerstelijnscarrière. Dat vertaalt zich in lange wachttijden voor patiënten en
veel vacatures/oplopende werkdruk aan de kant van de zorgprofessionals.
Binnen de zorgsector en de politiek wordt het tekort aan ‘eerstelijners’
gezien als een tikkende tijdbom onder het Nederlandse zorgsysteem.

‘Het tekort aan opleiders ebt de
komende jaren weg. Ondertussen zijn
er meer oplossingen, zoals taakdelegatie: praktijkondersteuners en andere
beroepen kunnen werk overnemen. Ook komen er
steeds slimmere digitale mogelijkheden om sneller
en beter te werken. Wat betreft de studie Geneeskunde moeten we de eerstelijnsberoepen eerder en
meer zichtbaar maken.’

Gebeurt dat ‘zichtbaar
maken’ al?

‘Het gaat de goede kant op. Er wordt
vaker plek voor ingeruimd, we verzorgen meer voorlichting en we proberen
artsen te bereiken die een switch overwegen. Ook
lopen er wervingscampagnes, bijvoorbeeld richting
aniossen die nog moeten kiezen. De arbodiensten
en het UWV doen ook mee: tweedelijns artsen die
vastlopen of geen baan kunnen vinden, komen
vaker onze kant op.’
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Sander:

‘In de koppies van 18-jarigen
is genezen sexyer dan het
verbeteren van kwaliteit
van leven’

Loes van Keimpema: ‘Ik

puzzel nu vaak:
ís de behandeling uitvoerbaar, en hoe?’
Was: aios en promovendus Maag-, darm-, lever (MDL)
Is: arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in opleiding
Lange tijd wees alles er op dat Loes kinderarts zou worden. Totdat ze ontdekte
hoe interessant onderzoekswerk bij interne geneeskunde/MDL kan zijn. Ze promoveerde aan het Radboudumc op een MDL-onderwerp – nog voor ze een
coschap voor dit specialisme had gedaan – en startte als aios MDL. Loes: ‘Je kiest,
maar je weet niet wat het leven je brengt. In mijn tweede opleidingsjaar werd

Prachtvak

mijn zoontje geboren. Vervolgens raakten werk en privé volledig uit balans. Ik zag

Moet er meer geld op tafel komen, zoals de landelijke beroepsvereniging van
specialisten Ouderengeneeskunde wil? ‘Geld kan een rol spelen, maar
beeldvorming is belangrijker’, meent Sander. Raymond praat ook niet meteen
over het opendraaien van de geldkraan. Hij wil dat Ouderengeneeskunde een
duidelijkere plek in het basiscurriculum van de Geneeskundeopleiding krijgt:
‘Dat is nog lang niet overal het geval, al werkt het nieuwe Raamplan
Artsopleiding hier wel naartoe. Verder pleit ik ervoor dat elke student
Geneeskunde een coschap Ouderengeneeskunde kan doen. Onze
coassistenten zijn vaak blij verrast door de breedte van het vak, hoe ze
inzoomend op “de hele mens” complexe medische en sociale puzzels mogen
oplossen. De sociale kant van geneeskunde komt extra sterk uit de verf en je
werkt in organisaties met korte lijnen, weet ik uit ervaring. Al met al ben ik
optimistisch. Generalistische vakken zoals Ouderengeneeskunde zullen gaan
groeien. Allereerst omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat steeds meer
mensen zullen ontdekken dat Ouderengeneeskunde een prachtvak is.’

twee oplossingen: óf het ziekenhuissysteem met z’n lange werkdagen moest op
de schop, óf ik moest stoppen. Je begrijpt … Tijdens een meeloopdag met een
bevriende AVG-arts voelde ik direct hoe goed haar werk bij mij paste. Ik had altijd
al interesse in deze groep en er is meer tijd voor het sociale aspect. Ik puzzel nu
vaak: welke behandeling is nodig en hoe is die uitvoerbaar? Heel interessant. En
werk en privé zijn nu in balans.
Naar mijn idee is de studie Geneeskunde te eenzijdig gericht op de tweede lijn.
Het zou goed zijn om plek in te ruimen voor het eerstelijnsperspectief, compleet
met korte stages, casussen, gastcolleges enzovoorts. Daarom werk ik ook mee
aan voorlichtings- en onderwijsbijeenkomsten van het Radboudumc, om mijn
beroep zichtbaarder te maken voor jonge studenten.’

Bas van Ooij: ‘Nu

adviseer ik over gezonde
werkplekken of leefstijlprogramma’s’

Was: orthopedisch chirurg
Is: aios Bedrijfsgeneeskunde
Aan het begin van de studie Geneeskunde had Bas van Ooij geen vastomlijnd idee over
zijn toekomst als arts. Tijdens zijn coschappen groeide zijn interesse voor het ‘menselijk
bewegingsapparaat’: hij koos voor orthopedie. Na zijn opleiding en afgerond fellowship in
Engeland startte hij in 2019 als fellow/orthopedisch chirurg in een groot ziekenhuis.
Menig jonge arts zou zich in het walhalla der geneeskunde wanen, maar bij Bas begon er
iets te wringen: ‘Bepaalde facetten vielen me tegen, zoals de verregaande specialisatie en
het geprotocolleerd werken. Ik vroeg me af of ik het nog dertig jaar wilde blijven doen. Na
een half jaar twijfelen, wist ik zeker dat ik iets anders wilde. Het bedrijfsleven lonkte,
maar ik wilde wel dokter blijven. Zo kwam Bedrijfsgeneeskunde in beeld. Sinds april 2020
ben ik in opleiding tot bedrijfsarts. Ik doe de verkorte SGBO-opleiding voor zijinstromers
bij het Radboudumc. Als aios Bedrijfsgeneeskunde werk ik inmiddels voor een arbodienst.
Naast individuele consulten met werknemers ben ik heel breed bij de bedrijfsprocessen
van onze klanten betrokken. Bijvoorbeeld door te adviseren over gezonde werkplekken,

Enkele cijfers: Eerstelijnsopleidingen in het Radboudumc in 2020
224 peer-reviewed publicaties; 8 promoties; 78 actieve promovendi; 72 wetenschappelijke
stagiaires; 8 leerstoelen; 4 bijzondere leerstoelen; 20-25% aandeel in onderwijs voor 2500
studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen; 300 coschapplaatsen
Huisartsgeneeskunde en verschillende en ‘verdiepingscoschappen’; vervolgopleidingen
voor huisarts (VOHA, 319 aios), specialist ouderengeneeskunde (VOSON, 144 aios),
bedrijfsarts (SGBO, 174 aios), verzekeringsarts (SGBO, 67 aios), verslavingsarts (NOVA, 30
aios); 3 kaderopleidingen voor huisartsen (astma en COPD, urogynaecologie, spoedzorg).

leefstijlprogramma’s en coachingsmogelijkheden. Afwisselend werk en ik heb voldoende
tijd voor het sociale verhaal van mijn cliënten. Ik ben blij met mijn switch.’

Meer weten? Op www.radboudumc.nl vind je onder meer een uitgebreid
Jaarbeeld Eerstelijnsgeneeskunde 2020.
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Herhuisvesting van onze laboratoria

Laboratoria en klinieken voor
eenzelfde specialisme liggen straks
zoveel mogelijk dicht bij elkaar. Zo
komt het lab voor infectieziekten
in het aangrenzende gebouw op
dezelfde verdieping als de afdeling
Interne Geneeskunde. Fred:
‘Sommige labs en klinieken liggen
helaas verder uiteen, maar in zijn
algemeenheid komen ze dichter bij
elkaar.’

Zo veranderen
onze labs
Een gigantische operatie is het: het herhuisvesten van onze onderzoeks- en
patiëntenzorglaboratoria. Nu liggen de labs nog verspreid over ons umcterrein, straks – in 2025 – vind je ze op drie centrale plekken. Compact,
dynamisch en verbindend: met gedeelde faciliteiten en méér mogelijkheden
om te ontmoeten en samen te werken.
Het Radboudumc werkt in de (ver-)
bouwplannen toe naar een compacte campus. ‘De laboratoria
moeten hierdoor grotendeels
verhuizen’, vertelt onderzoeksdirecteur Radboud Institute for
Molecular Life Sciences René
Bindels. ‘Ook voldoet de huisvesting niet meer aan alle
moderne eisen, zoals arbo, en zijn
de laboratoria niet flexibel in te
delen. Verder gaan we voorzieningen, zoals vriesfaciliteiten en
voorraadruimtes, concentreren;
en laboratoria bundelen rond
researchthema’s.
Er komen daarnaast ontmoetingsplekken om kliniek en onderzoek
verder te verbinden. De labomgeving wordt kortom professioneler en toekomstbestendiger.
We verhogen de mogelijkheden in
het lab en daarmee de kwaliteit en
het plezier in het werk.’

We gaan van zo’n acht lablocaties
naar drie centrale plekken in D/E,
F* en de Researchtoren. In totaal
zullen de labs ongeveer 25 procent krimpen aan oppervlakte.

In de nieuwe labs wordt gewerkt
volgens de principes van de Radboud Werkomgeving. Afdelingshoofd Laboratoriumgeneeskunde
Fred Sweep:: ‘We gaan van bezit
naar gebruik. Een analist of onderzoeker heeft niet meer een eigen
labplek, maar deelt faciliteiten en
apparatuur met collega’s. Een afdeling beschikt ook niet meer over
een eigen labruimte. Dit zal voor
sommige mensen wennen zijn. Het
zorgt echter voor efficiënter
gebruik van ruimtes én voor meer
interactiemogelijkheden met
andere onderzoeksgroepen.’

Onderzoeksgroepen binnen eenzelfde researchthema worden
zoveel mogelijk dicht bij elkaar
gehuisvest. Fred: ‘Neem bijvoorbeeld het onderzoeksthema Infectie en Inflammatie. Op de vierde
verdieping van gebouwen D en E
komen onder andere de labs voor
Interne Geneeskunde en Reumatologie, daarboven op de vijfde etage
Medische Microbiologie, en op de
vierde in het gebouw F het lab van
Medische Immunologie. Allemaal
laboratoria die vanuit hetzelfde
onderzoeksthema nauw met elkaar
samenwerken en elkaar zo sneller
vinden.’

De Researchtoren krijgt op de
begane grond een ontmoetingshub voor onderzoekers, laboranten, analisten en clinici. Nu is de
ontmoetingsplek nog bovenin de
toren.

In 2025 op
3 plekken
Het zijn bekende begrippen binnen
de laboratoriumwereld: nat en
droog werk. René: ‘Het echte
laboratoriumwerk met buisjes en
vloeistoffen – “het natte werk” –
doe je nu vaak nog in dezelfde
ruimtes als het werken achter de
pc – “het droge werk”. We gaan
deze twee straks scheiden, zoals
we nu in de Researchtoren al
testen. Aan de uiteinden van de
laboratoria komen dan glazen
wanden met daarachter de
pc-werkplekken.’
Labs hebben nu nog eigen voorraadkasten met lab-artikelen, zoals
handschoenen en disposables.
Straks zijn er centrale voorraadruimtes die steeds op tijd
aangevuld worden. De inkoop van
deze artikelen verloopt
geautomatiseerd.
Veel labs moeten tussentijds
verhuizen voordat ze op hun
definitieve plek in D/E, F of de
Researchtoren komen. Een van de
tijdelijke onderkomens is de
onderverdieping van het gebouw
van Interne Geneeskunde, dat in
2024 wordt gesloopt.
Zo’n 3.000 onderzoekers en 700
analisten kunnen gebruikmaken
van onze labs. Ook lopen studenten stages op onze laboratoria.

We gaan van twee naar één cleanroom-faciliteit voor het laboratoriumwerk met materialen die terug
aan de patiënten worden gegeven
(transplantaties) en dat in een steriele omgeving moet plaatsvinden.
Deze cleanroom-faciliteit komt
onder in het gebouw C*.
Er komt één club ondersteuners
voor alle laboratoria om analisten
en onderzoekers te ontzorgen.
‘Deze collega’s halen bijvoorbeeld
het gebruikte glaswerk op, steriliseren het en brengen het terug, en
zorgen dat het labafval wordt afgevoerd’, vertelt René. ‘Ook vullen ze
voorraden aan. Omdat zij rond zes
uur ’s morgens beginnen, start
iedereen de werkdag met alle
benodigdheden.’
Van vijf locaties gaan we straks
naar twee ruimtes waarin met
radioactieve isotopen wordt
gewerkt: één voor patiëntenzorglaboratoria en één voor de onderzoekslaboratoria.
Op diverse manieren krijgt duurzaamheid aandacht in de nieuwe
laboratoria. Onder meer het delen
van apparatuur en de centrale
vriesfaciliteit dragen hieraan bij.

De plannen om de laboratoria te herhuisvesten
startten al in 2016. Met
als eerste mijlpaal de
oplevering van het
Radboudumc Laboratorium
voor Diagnostiek in 2017.
Afdelingshoofd Laboratoriumgeneeskunde Fred
Sweep en onderzoeksdirecteur Radboud Institute
for Molecular Life Sciences
René Bindels presenteerden in 2019 – samen met
directeur Bouwzaken René
Bleeker – de blauwdruk
voor onze patiëntenzorgen onderzoekslaboratoria.
Er komt géén nieuwbouw
voor de labs, wel gaan we
verbouwen en verhuizen.
In allerlei werkgroepen zijn
medewerkers betrokken
bij het ontwerpen van de
vernieuwde labs. Momenteel worden de labs in de
Researchtoren gerenoveerd en herschikt: gebruikers van deze ruimten krijgen tijdelijk hun onderkomen elders. Uiteindelijk,
in 2025, komen de labs op
drie plekken in ons umc:
in gebouwen D/E, F* en de
Researchtoren.

*) De nieuwe gebouwnamen komen als
volgt overeen met de oude benamingen:
C = R, D/E = P en F = Q.
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Jannie Meussen

Zoveel patiënten
gebruiken
mijnRadboud:

Er vindt steeds meer digitale communicatie plaats
met onze patiënten: via narrowcasting in huis, maar
ook via mijnRadboud, en videogesprekken via Zaurus

DE PATIËNT

Leona Meijer

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

232.715

160.808

voor thuisgebruik. Hier zie je onder meer wat voor
invloed corona had op het gebruik van Zaurus.
109.701

5000

We hebben meer dan
geregistreerde Zaurusgebruikers.
Wil je ook aan de slag met
videogesprekken? Ga naar
www.radboudumc.nl/intranet/
videogesprek

65.241

16.713

8.536
Patiënten waarderen
mijnRadboud met een 8,5!

2015

2016

Fysiek/telefonisch of videoconsult?

61
jan. 20

59.721

54.268

57

522

feb. 20

maart 20

42.693
2407
april 20

46.395

3140

3595

mei 20

58.519

57.160

juni 20

2513
juli 20

2017

2018

2019

2020

2021

Zo heeft de patiënt geen reistijd en kunnen
gesprekspartners van ver ook meedoen

Tijdens de coronagolven nam het videobellen tussen zorgverleners en patiënten via Zaurus toe

66.466

‘EEN DUBBELE HANDTRANSPLANTATIE IS VOOR
NEDERLAND UNIEK’

34.079

Zeker in coronatijd is het veilig als er op
afstand meer mensen kunnen meepraten

53.199

2000

63.638

2117

aug. 20

63.297

2875

sep. 20

okt. 20

62.464

3233

61.911

2974

nov. 20

dec. 20

72.762
61.333

3049

3310

jan. 21

62.232

57.846

3571

feb. 21

maart 21

2918
april 21

56.444

2675

65.725

2858

mei 21

juni 21

61.366

2331
juli 21

53.747

1935

64.124

2171

aug. 21

sep. 21

videoconsulten
totaal aantal consulten

In het 3e kwartaal van 2021 zijn door patiënten bijna

150.000 digitale vragenlijsten in mijnRadboud

Van telefoontjes tot video-

ingevuld ter voorbereiding van hun afspraak

gesprekken, onze ambitie voor
zorgafdelingen:

25-50%

consulten op afstand

In september 2021 had
van de patiënten

80%

30 dagen

voor/na een poliafspraak een
actief mijnRadboud-account

22

minuten: zo lang zijn
patiënten gemiddeld
ingelogd in
mijnRadboud

Via mijnRadboud wordt er ook digitale
voorlichting over onderzoek of behandeling
gegeven. Animaties of ander beeld geven
dan uitleg. Een pilot over endoscopie
beoordeelden patiënten met een 8,2

PS.

Wist je dat je via de apps Haiku/Canto
gesprekken met de patiënt kunt opnemen
(en delen via mijnRadboud?)

Onze patiënten kunnen voor vragen over mijnRadboud/videogesprekken bellen naar de Helpdesk Digitale zorg: 024-361 44 43

‘Ik kan weer eten, schrijven
en veters strikken’
Zeven jaar geleden kreeg Maartje Bijl (48) een bacteriële infectie
(bloedvergiftiging). Toen ze wakker werd uit een coma waren haar
handen en voeten afgestorven. Twee jaar geleden onderging ze in het
Radboudumc een dubbele handtransplantatie, voor Nederland een
unieke ingreep. ‘Ik ben zo dankbaar dat ik deze handen van een donor
heb mogen ontvangen.’
‘Ik kon met wat er van mijn handen over was
alleen nog maar grove bewegingen maken.
Een verpakking openen of een fles opendraaien, bij alles liep ik tegen de beperkingen aan. Daarom was ik zo blij, toen mijn
behandelend chirurg Steven Hovius vertelde
over de mogelijkheid van een
dubbele handtransplantatie.
Er gingen jaren van voorbereiding aan vooraf, ik heb er
enorm naartoe geleefd. Twee
keer was er een mismatch. Het
bloed moet immers “passen”, de
handen moesten niet te groot
en niet te oud zijn, en de goede
kleur hebben. De derde keer was het raak. Ik
kan niet beschrijven hoe het voelt als je wakker wordt met twee nieuwe handen. Ik wilde
ze graag direct gebruiken, maar moest het
herstel eerst rust geven. Pas na drie, vier
weken mocht ik met een ergotherapeut gaan

oefenen met bewegen. En toen ging het
eigenlijk best snel.
Ik kan nu weer zoveel meer. Mijn vak als
kapster kan ik niet meer uitoefenen, maar
de tondeuse of stijltang gebruiken, lukt wel.
De hele fijne motoriek is nog lastig, maar
het verbetert nog steeds. Ik
werk nu als telefonist met
een headset en computer, en
dat gaat heel goed. De buitenkant van mijn handen
tintelen een beetje, alsof ze
slapen. Maar ik kan eten,
schrijven, veters strikken…
Het is zo fijn om weer zelfstandig te zijn. Dat maakt me zoveel zelfverzekerder. Levenslang tabletten slikken om
afstoting tegen te gaan, heb ik er graag voor
over. Ik ben het Radboudumc en de nabestaanden zo dankbaar. Het is nogal wat, om
twee handen van je dierbare af te staan!’

‘Het is zo fijn
om weer
zelfstandig
te zijn’

‘Als plastisch chirurgen reconstrueren we
vaker afgerukte ledematen, maar deze
dubbele handtransplantatie bij Maartje is
voor Nederland uniek. Drie jaar voorbereiding gingen eraan vooraf. Wel veertig
professionals waren erbij betrokken. We
hebben zestien lezingen gehouden op
Intensive Care Units in het land, om hen
te motiveren actief mee te zoeken naar
een donor. De handen moesten van een
heart-beating donor zijn, een lichaam met
nog een volledige bloedvoorziening. Voor
het welslagen moesten we de handen
snel afnemen, transporteren en weer
aanzetten. We hebben intensief met verschillende chirurgische teams in de snijzaal geoefend op lichamen die ter
beschikking van de wetenschap zijn
gesteld. We stonden altijd paraat, mocht
zich een donor aandienen. Cruciaal daarbij was dat we na transplantatie de bloedcirculatie door de handen zo snel
mogelijk op gang kregen. We moesten de
botten met platen en schroeven aansluiten op de onderarm van Maartje. Evenals
de belangrijke zenuwen, pezen en bloedvaten van de onderarm verbinden met de
donorhanden. In totaal duurde de
ingreep bijna 24 uur. We zijn supertrots,
en dan spreken we namens het hele
team, dat we Maartje een groot deel van
haar zelfstandigheid weer terug hebben
kunnen geven.’
PLASTISCH CHIRURGEN
PROF. DR. DIETMAR ULRICH EN
PROF. DR. STEVEN HOVIUS
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Gijs Munnichs, Beatrijs Bonarius

Maikel Verkoelen I StudioMik

Jan Don, teamleider bedrijfsmaatschappelijk werk

Nu voor- en tegenstanders van coronavaccinaties lijnrecht tegenover elkaar staan, en
we steeds vaker in dilemma komen als gevolg het toenemende aantal coronapatiënten
– grotendeels ongevaccineerden – vroegen we 4 collega’s:

Hoe ga jij om
met ethische
dilemma’s rondom
niet-vaccineren?
Dylan Pfundt, verpleegkundige EOV

‘Keuzevrijheid is een groot goed’
‘Privé merk ik dat corona en coronamaatregelen steeds lastigere onderwerpen
zijn. Ik ben 23, en mijn vrienden hebben veelal andere prioriteiten dan
corona, zoals festivals. En ik stiekem ook … Daarnaast geloof ik heilig in
vrijheid, ook wat betreft vaccinaties; iedereen is vrij om wel of niet
gevaccineerd te worden. Of die keuze ons in het umc goed uitkomt, is een
tweede.
Inmiddels voelt de situatie weer als bij eerdere golven: opschalingen, veel
zieke patiënten en omschakelen. Het aantal
ongevaccineerde, maar ook gevaccineerde patiënten op onze afdeling
neemt toe, en zeker ook het aantal ongevaccineerden op de IC. Ook
hoor ik dat de eerste operaties weer worden uitgesteld. En
hoewel ik in moreel conflict kom tussen die uitgestelde zorg
en de vrijheid van elk individu, bied ik natuurlijk zorg aan
alle patiënten die mij worden aangeboden – een
eventuele keuze over wie we gaan behandelen, hoef ik
gelukkig zelf niet te maken.
Maar uiteindelijk zal ik geen onderscheid maken
tussen gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten.’

Koen van Aerde,
internist-infectioloog Amalia kinderziekenhuis

‘Ik haal soms alles
uit de kast om ouders
te overtuigen’
‘Wat er nu speelt met
coronavaccins, zie ik in mijn
vak al langer; al jaren behandel
ik kinderen uit gezinnen die
zich om (geloofs)overtuiging
niet willen laten vaccineren.
Zeker bij kinderen met een
afweerstoornis, vind ik dat
lastig; juist zij hebben zo’n vaccin nodig om niet
zieker te worden. Ik haal dan ook alles uit de kast om
deze ouders te overtuigen. Soms lukt dat, vaak niet.
Als de ouders van een jongere patiënt vaccins
weigeren, dan beïnvloedt dat natuurlijk ook de
mening van deze patiënt; ga maar eens tegen je
ouders in. Daarom hecht ik ook zo aan het belang van
een goede overheidscampagne gericht op jongeren,
met bijvoorbeeld BN’ers. Voor het
meningokokkenvaccin is die ontwikkeld, van
patiënten hoor ik dat ze over het coronavaccin niet of
nauwelijks goede informatie kunnen vinden.
Vaccin-issues heb ik overigens ook privé: een goede
vriendin laat zich niet vaccineren. Of ik haar probeer
te overtuigen? Nee. Ik kies ervoor om er met haar juist
niet over te praten. Dat zou ten koste gaan van onze
vriendschap.’

‘Ga op zoek naar wederzijds
begrip’
‘In de samenleving is de dialoog
tussen gevaccineerden en nietgevaccineerden gestold; we
begrijpen elkaar niet meer. In
mijn spreekkamer hoor ik
dilemma’s van collega’s aan
beide zijden. Bijvoorbeeld van
een verpleegkundige die zich
om persoonlijke redenen niet wil laten vaccineren. Hij
loopt er tegenaan dat sommige patiënten alléén
geholpen willen worden als je gevaccineerd bent.
Daartegenover hoor ik van een medewerker dat zij het
heel moeilijk vindt dat een collega-zorgverlener kiest
voor niet-vaccineren; “hoe kun je dit zwaarder laten
wegen dan de patiëntveiligheid?” Als collega’s botsen
in hun opvattingen, stimuleer ik dat ze met elkaar in
gesprek gaan. Luister naar elkaar, probeer open te staan
voor elkaars verhaal. Zo kan er meer wederzijds begrip
ontstaan, en komt er meer rust in deze discussie. Ik
gun dat iedereen.’

Ingrid Desar, internist-oncoloog

‘De solidariteit lijkt te verdwijnen’
‘Als arts loop ik er tegenaan dat sommige mensen in onze maatschappij zich
tegen het vaccineren keren. Mijn patiënten – mensen met, soms terminale,
kanker – zijn heel kwetsbaar. Daarnaast is het vaccin bij een deel van hen
minder effectief dan bij niet-kankerpatiënten. Een hoge vaccinatiegraad,
zodat mensen om hen heen goed beschermd zijn, is daarom heel belangrijk.
Daarnaast hebben patiënten, als ze niet meer te genezen zijn, soms nog kort
te leven. Het is schrijnend als door de coronamaatregelen bepaalde wensen
in de laatste levensfase, niet meer vervuld kunnen worden, zeker nu wéér de
besmettingscijfers oplopen. Het lastige vind ik ook dat de solidariteit lijkt te verdwijnen. Er ontstaat
verdeling in de samenleving, tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden die het niet met elkaar
eens kunnen worden. Maar ook tussen zorgverleners, die een hoge werkdruk ervaren en zorg
moeten uitstellen, en mensen die zich niet bewust van deze problemen zijn. We begrijpen elkaar
minder goed, terwijl we juist eensgezind tegen het virus moeten optreden.’
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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
Beppie van Bergen
Beleidsmedewerker RHA

‘Beppie zet zich in voor onderwijs
en opleiden in het Radboudumc.
Ze begon destijds als administratief
medewerker bij de toenmalige OSZ en droeg
vervolgens haar steentje bij voor onderwijscoordinatie en blackboard. De laatste jaren zet ze
zich in om de kwaliteit van onze medisch specialistische vervolgopleidingen te bewaken en te
borgen. Hopelijk kunnen we nog lang van haar
deskundigheid profiteren.’ Kim Timmermans,
teamleider coördinatie en advies, Radboudumc
Health Academy

Hans Feijen

IC-verpleegkundige

‘Wij kennen onze collega Hans als
betrokken, makkelijk in de
omgang, bescheiden, geduldig,
gepassioneerd en hij doet zijn werk met liefde
voor de patiënt. Hans blinkt uit door zijn jarenlange ervaring, niet alleen op verpleegkundig
vlak maar ook in zijn specialistische kennis van
de cardiologie. Daar maken zijn studenten
dankbaar gebruik van.’ Suzan Meijer, teamleider
zorg IC

Chris Colmbijn

Logistiek medewerker

‘Chris is een betrouwbare en fijne
collega met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is zeer
betrokken bij de afdeling logistiek en in het bijzonder het team afvalinzameling. Al jarenlang
werkt hij met veel plezier en straalt dit ook uit.’
Bram Kurstjens, manager logistiek

Margret Thijssen-Merkus
Secretarieel medewerker

‘25 jaar ervaring, humor, gezelligheid, betrokken, eigenwijs en
kennis! Margret werkt als
secretarieel medewerker patiëntenzorg bij de
onderwijspraktijk tandheelkunde. Ze is een
zeer gewaardeerde en betrokken medewerker,
voor collega’s als voor de studenten. Ze is een
sociale voelspriet in het team, weet wat er
speelt en is niet bang om haar mening te geven.
Heel fijn en waardevol!’ Barbara van Summeren,
hoofd Opleidingsondersteuning Tandheelkunde

Eefke Albers

Operatieassistent

‘Eefke heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor
patiënt, organisatie, collega’s en de
KNO/MKA. Ze is een raadgever voor iedereen
op de afdeling. Daarnaast zet ze zich in voor de
opleiding van OK-assistenten en operateurs
(nationaal en internationaal). We waarderen
haar inzet enorm.’ Sven van Laanen, operationeel
manager OK

Karen de Wolf
Jurist

‘Karen is een van onze gezondheidsrechtjuristen en in die
functie adviseert zij het huis over
een veelheid van onderwerpen. Zij vervult een
belangrijke vraagbaakfunctie voor de
organisatie op het gebied van (medische)
aansprakelijkheid, de omgang met patiëntengegevens, niet-WMO-plichtig onderzoek,
etcetera. Daarnaast is zij zeer actief in het
geven van onderwijs aan afdelingen op het
terrein van het gezondheidsrecht. Karen is een
harde werker. Nuchter, no-nonsense en
aanpakken, dat is Karen ten voeten uit.’ Robert
Koning, secretaris Raad van Bestuur

Carin Verlaat
Kinderintensivist

‘Carin Verlaat is een belangrijke
steunpilaar van de kinder-IC. Ze is
zorgvuldig, gewetensvol, betrokken
en toegewijd. Dit uit zich vooral in haar bijdrage
aan het kwaliteitsbeleid. Daarnaast zet zij zich in
voor ouderbetrokkenheid. Al vele jaren is zij een
van de drijfveren van de nationale Pediatrische
Intensive Care database (PICE) en ze vervult
daarmee ook landelijk een belangrijke rol.’ Joris
Lemson, medisch hoofd kinder-IC

40 jaar in dienst
Caroline Rasing-Lentjes
Administratief medewerker

‘Caroline zet zich al jaren in om
openstaande vorderingen te
bewaken en te innen. Met
toewijding, passie, kennis en ervaring spant
zij zich in om betalingsachterstanden zoveel
mogelijk te voorkomen terwijl ze de relatie met
de klant goed weet te houden. Daarnaast is
Caroline zeer betrokken bij haar collega’s en
het Radboudumc.’ Eric Boerstoel, manager
Financiële Administratie en Aubrey Haines,
teamleider, Debiteuren

Jack Wetzels

Internist-nefroloog
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 (#8) is
donderdag 18 november 2021.

‘Wat heeft Jack in al die jaren veel
voor het Radboudumc, en voor de
afdeling Nierziekten in
het bijzonder, betekend! Hij zet zich zeer
gepassioneerd in voor nierpatiënten, zowel
in de directe patiëntenzorg als door het
verrichten van excellent wetenschappelijk
onderzoek. Met zijn legendarische kennis en
benaderbare persoonlijkheid is hij inspirator,
docent, raadsman en vraagbaak voor heel
veel collega’s.’ Luuk Hilbrands, afdelingshoofd
Nierziekten

Jelle Barentsz

Hoogleraar oncologische radiologie

‘Jelle heeft zijn stempel op de
prostaatkankerdiagnostiek
gedrukt. Al vroeg is hij begonnen
met MRI om prostaatkanker te kunnen
opsporen, lokaliseren en de uitbreiding in lymfeklieren in kaart te brengen. Prostaat-MRI wordt
nu wereldwijd toegepast. Zijn enorme inzet voor
patiënten heeft ertoe geleid dat mannen van
overal ter wereld de weg naar hem weten te vinden. Jelle nam talloze nationale en internationale
prijzen/erkenning in ontvangst, zoals recent de
Europese Innovator in Urology-prijs. Hij heeft
met recht een significant impact on Healthcare
gerealiseerd.’ Mathias Prokop, afdelingshoofd, en
Jeroen Bosch, bedrijfsleider, Beeldvormingmit,
decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur

Met pensioen
Karin Offermans
Managementassistent

‘De tijd van Karin in het Radboudumc zit erop. Zij mag gaan
genieten van haar pensioen en daar
heeft ze zin in. Sinds 2002 is zij werkzaam
geweest in het Radboudumc. Eerst bij de
toenmalige staf P&O, daarna bij het bestuurssecretariaat van de RvB en vanaf 2010 bij
Urologie. Ook is zij zo’n 10 jaar verbonden
geweest aan de Secretaressevereniging. Zij
heeft de afgelopen jaren met veel plezier in het
Radboudumc gewerkt. Omdat zij niet van
iedereen persoonlijk afscheid kan nemen, wil
ze jullie hierbij dan ook hartelijk danken voor
de prettige samenwerking in de afgelopen
jaren.’ Jessica Wagemaker, bedrijfsleider Urologie

Elly Roerdink

Managementassistent

‘Na 23 jaar in het Radboudumc
waarvan de laatste 12 jaar bij
Financiën gaat Elly met pensioen. Ze
heeft zich vanaf 2006 als managementassistent met hart en ziel ingezet voor het
management en de medewerkers van
Financiën. Met veel enthousiasme heeft zij de
laatste jaren gezorgd dat binnen de Financiële
Administratie de zaken op rolletjes liep. Ook
zorgde ze dat praktische ict-zaken goed werden
geregeld. Nu is de tijd gekomen om wat vaker
af te reizen naar haar geliefde Italië.’ Els
Janssen-Grisel, teamleider Secretariaat Financiën,
Eric Boerstoel, manager Financiële Administratie

Marianne van Leeuwen
Manager PCI/epidemioloog

‘Marianne gaf vele jaren leiding
aan het pijnkenniscentrum,
samen met prof.dr. Ben Crul. Zij was
een grote kracht en inspirator om de
landelijke pijnkenniscentra vorm te geven en
innovaties te ontwikkelen. Haar epidemiologische kennis kwam hier goed van pas. Ook aan
de oprichting van het onderzoeksbureau van
onze afdeling leverde ze een grote bijdrage. Zij
ondersteunde vele subsidieaanvragen. Een rots
in de branding voor de afdeling, met veel oog
voor detail.’ Ester Cardinaal, bedrijfsleider
Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

Edwin Doeve

Beheer en onderhoud apparatuur

‘Edwin begon als verpleegassistent
en zette zich de laatste jaren met
veel enthousiasme in voor het beheer
en onderhoud van alle apparatuur in het Amalia
kinderziekenhuis. Zijn kennis van zaken en
zorgvuldigheid hebben gemaakt dat alles goed
geregeld was. Nu gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen!’ Annemiek Lamers ,verpleegkundig teamleider MC Amalia kinderziekenhuis

IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER VERPLEEGKUNDIGE PSYCHIATER ERIC RUHE.

‘Eén stuk oude
kaas zou haar
dood kunnen
laten gaan’

Cobie Peters

Secretarieel medewerker

‘Na ruim 16 jaar gewerkt te hebben
op het patiëntensecretariaat van het
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
gaat Cobie ons verlaten. Ze was het vertrouwde
gezicht op het secretariaat. Ze is een lieve,
behulpzame collega met veel verantwoordelijkheidsgevoel en met een warm hart voor de
patiënten. We gaan Cobie en haar expertise enorm
missen.’ Sharon van Beek, teamleider Tandheelkunde

René de Haas

Manager facilitair en services

‘René heeft 22 jaar bij de afdeling
Tandheelkunde gewerkt. Eerst als
hoofd onderwijspraktijk en de laatste
jaren als manager facilitair en services. Hij heeft
zijn carrière afgesloten met de verbouwing van
onze onderwijskliniek AKMA in Arnhem. Een
prachtig resultaat! René is altijd zeer betrokken,
een regelaar en een collega met het hart op de
goede plek.’ Hugo de Bruyn, afdelingshoofd, en
Femke van der Heu, bedrijfsleider, Tandheelkunde

Cees Peeters

IC-verpleegkundige

‘Cees heeft zich ruim 40 jaar met
passie en enthousiasme ingezet voor
de patiënten. Kritisch, scherp
betrokken en zeer gemotiveerd om de zorg naar
een hoger plan te tillen. Cees vindt een goede
sfeer en humor erg belangrijk. We gaan zijn
kennis, ervaring en aanwezigheid enorm missen.’
Angela van Bakel, teamleider zorg Intensive Care

Jan Kooloos

Universitair hoofddocent Anatomie

‘Na 34 jaar heeft Jan, de (in)formele
leider van het docententeam Anatomie en een groot voorbeeld als anatoom
en docent, afscheid genomen. Tijdens onderwijs,
docententrainingen en vanuit zijn rol als voorzitter
van de facultaire commissie docentprofessionalisering heeft hij vele studenten en docenten geïnspireerd. We gaan Jan missen als praatpaal en pater
familias.’ Annelieke Schepens-Franke, universitair
docent Anatomie, en Marc Vorstenbosch, universitair
hoofddocent Afdeling Beeldvorming

‘Ik help mensen met moeilijk behandelbare Het ontroerde me enorm toen ik onlangs
een kaartje van haar kreeg. Ze bedankte
depressies. Vaak hebben ze heel wat stapme dat ik haar indertijd die MAO-remmers
pen achter de rug, en zijn ze wanhopig en
had aangeboden, dat ik dit had aangedurfd
moedeloos omdat ze al zo lang ongelukkig
en dat ik zo vasthoudend in haar behandezijn. Samen met ons team probeer ik dan
ling was geweest. “Ik gebruik geen medicaeen goede behandeling in te zetten en
tie meer, ik heb een lieve vriend en een
patiënten te motiveren verder te gaan. Zo
leuke baan. Ik sta weer gelukkiger in het
ook een jonge vrouw, die ik jaren geleden
leven.” Dat schreef ze. Ik kon me haar direct
heb behandeld. Ze beschadigde zichzelf en
goed voor de geest halen. Iedereen om
deed diverse pogingen om een einde aan
haar heen was indertijd bang dat ze het
haar leven te maken. Ik was bang dat we
niet zou overleven. En dan nu dit
deze jonge vrouw zouden gaan
verliezen. Daarom drong ik in
’Ik twijfelde resultaat! Ik heb gereageerd dat
ik haar bericht na zo’n tijd waarons behandelteam aan om over
om het in deerde. Soms raak je bij patiënte gaan op MAO-remmers (een
te zetten’
ten met lastige depressies zelf
eind jaren vijftig ontdekt medi“besmet” met moedeloosheid.
cijn tegen depressie, red.). Als
Deze casus zal ik me dan herinneren om
andere antidepressiva niet werken, boeken
collega’s te laten zien waarom we toch dat
we daar regelmatig goede resultaten mee.
stapje extra moeten zetten.’
Maar het is ook riskante medicatie. De
patiënt moet er een dieet bij volgen,
anders kan er een levensbedreigende hoge
bloeddruk ontstaan. Ik twijfelde daarom
om het in te zetten, want ik zou haar een
extra wapen bij haar suïcidaliteit geven.
Eén stuk oude kaas zou haar dood kunnen
laten gaan. We hebben dit openlijk met
elkaar en haar ouders besproken. En ik
wilde toch die MAO-remmers proberen
Jannie Meussen
iStock
want het kán een goed resultaat opleveren.

Mart Geven

Hoofd educatieve voorziening

‘Mart is een bevlogen, betrokken
collega die 15 jaar als leidinggevende bij de educatieve voorziening heeft gewerkt. Hij geeft leiding met
empathie en de nodige humor. Hij heeft zich
binnen het Amalia kinderziekenhuis maar ook bij
onze landelijke organisatie Ziezon en OCW hard
gemaakt voor goede begeleiding van zieke
leerlingen en hun scholen. We gaan hem missen.’
Namens het team Educatieve Voorziening en de
centrumdirectie van het Amalia kinderziekenhuis
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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.

Milad Intezar (29, medisch analist bij Pathologie)
was vier toen hij met zijn ouders van Afghanistan naar
Nederland vluchtte. Asmaa Odeh (41, medicatiebereider Amalia kinderziekenhuis) zocht in 2015 vanuit
Syrië in Nederland een veilige haven. Zij verbleef ook
acht maanden op Heumensoord, waar nu Afghaanse
vluchtelingen zijn ondergebracht.
Milad: ‘Ik wilde bij Heumensoord spullen gaan brengen voor de
Afghaanse kinderen, maar moest het aan de poort afgeven. Ze
laten niemand binnen. Hoe vond jij het daar?’ Asmaa: ‘Ik heb er
geen goede herinneringen aan. Het was een strenge winter, en dan
in zo’n tent… Ik voelde me onveilig. (Lachend) En opeens elke dag
aardappelen eten! Ik ben in Syrië opgeleid tot analist. Wat was ik
blij toen een vrouw die in het Radboudumc werkte voor mij een
stageplaats bij Genetica regelde.’ Milad: ‘Bijzonder dat jij als vrouw
je gezin met vier kinderen hebt achtergelaten.’ Asmaa: ‘Ik had
geen keuze, mijn man zouden ze op basis van zijn identiteitspapieren meteen oppakken. Het was zo onveilig onder het regime van

Assad. Twee van mijn dochters raakten gewond bij beschietingen.
De gezinshereniging was pas na anderhalf jaar. Ik kon gewoon niet
meer ademen toen ik hen op Schiphol opwachtte.’ Milad: ‘Jammer
dat veel Nederlanders ons als gelukszoekers zien, terwijl ze het
complete verhaal niet weten. Leuk dat je nu een baan hebt in het
Radboudumc.’ Asmaa: ‘Ja, ik werd gebeld of ik de medicatiebereiding wilde gaan doen voor Neonatologie. Die kwetsbare baby’s
wegen nog geen 500 gram, je moet dus geen fouten maken. Maar
nu over jou, jij hebt laatst toch een inzamelingsactie gehouden?’
Milad: ‘Ja, ik heb 5.000 euro opgehaald om gezinnen in Kabul te
helpen. Ik voetbal in het nationaal team van Afghanistan en heb
betrouwbare contacten. Ik weet dat het geld goed terechtkomt.’
Milad: ‘Wil jij straks terug naar Syrië?’ Asmaa: ‘Dolgraag. Daar liggen mijn roots, mijn broer en twee zussen wonen er nog.’ Asmaa:
‘En jij?’ Milad: ‘Ook al heb ik Afghaanse roots, ik voel me in Nederland toch meer thuis.’
Wil jij ook iets vragen aan een collega?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

