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Verb1nd is het magazine met en
voor de eertelijnspartners van het
Radboudumc en verschijnt twee keer
per jaar.
Redactie Freek Kinkelaar, Jannie

Met trots presenteer ik u het eerste
nummer van Verb1nd, gemaakt met én
voor onze eerstelijnspartners. In elk
nummer bieden we u een mix van
actuele ontwikkelingen, opleidingen,
innovatie en inspirerende achtergrondinformatie. Over zorg, onderwijs en
onderzoek in onze regio, maar vooral
over onze transmurale samenwerking.
Als Radboudumc hebben we vaak een
belangrijke, maar relatief kleine rol in
het leven van een patiënt. We excelleren
in wat we doen, zijn betrokken en
bereikbaar. Maar uiteindelijk zeggen wij:
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beter worden doe je vooral thuis, met
alle betrokkenen aldaar. Voor het beter
organiseren van zorg thuis of dichtbij
huis is goede transmurale samenwerking vereist. Met name de huisarts
heeft een onschatbare rol hierin.
Er gebeurt al veel in onze regio op het
gebied van transmurale samenwerking.
We starten gezamenlijk innovatieve
zorgprojecten op, doen samen wetenschappelijk onderzoek, organiseren
scholingen voor verschillende disciplines en er zijn talloze netwerken. We
zullen nog verder door moeten pakken
in die gezonde ontwikkeling richting
meer zorg thuis. Als Radboudumc
dragen wij hier onder meer aan bij
door wetenschappelijk onderzoek en
hierover onze kennis te delen. En door
de zorgprofessionals van morgen op te
leiden, die meer gebruikmaken van
zorg op afstand en die meer met én bij
andere zorgprofessionals gaan werken.
We zetten vooral in op laagdrempelige
bereikbaarheid; we willen snel en goed
benaderbaar zijn voor onze partners.
En dat is nodig, want voor een goede
samenwerking zullen we met elkaar in
gesprek moeten blijven. Denk en praat
mee over wat we van elkaar nodig
hebben. Onderwerpen van dat gesprek
vindt u onder meer in Verb1nd. Ik wens
u veel inspiratie toe voor een stevige
transmurale samenwerking in onze
mooie regio. Veel leesplezier!
dr. Bertine Lahuis
lid Raad van Bestuur
van het Radboudumc

aanvullingen: verbind@radboudumc.nl
De volgende Verb1nd verschijnt
in november 2018.
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‘Ons goud ligt buiten de muren van het
ziekenhuis’, zegt huisarts Henk Schers
en voorzitter van het Radboudumc
Academisch Huisartsennetwerk tegen
huisarts Kari Scholten. Een tweegesprek
over het belang van samenwerking
tussen huisartsenpraktijken in de regio
en het Radboudumc.

‘De patiënt gaat
merken dat de zorg
is afgestemd’
08

15

20

Interprofessioneel
leren leidt tot ver
betering van zorg. Dat
stellen Nynke Scherpbier
en Natasja Looman. ‘We
hopen dat de patiënt gaat
merken dat de zorg op
elkaar afgestemd is, dat
zorgverleners weten van
elkaar wat ze aan het
doen zijn.’

Kennisdossier: over
gewicht neemt toe.
Meer ziektes ontstaan
door een slechte leefstijl
en gezondheid is ‘ongelijk
verdeeld’. Hoogleraar
Pim Assendelft zet de
feiten over (on)gezonde
leefstijl op een rij.

Beginnende huisartsen
blijven steeds langer
waarnemer. Patiënten
krijgen daardoor met
meerdere gezichten te
maken. Is daarmee de
continuïteit van de zorg
in het geding? Dat hoeft
niet, vinden huisartsen
Pim Keurlings en Niels
Rossen.
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n het kort.

Hoe ga je om met
migranten in de eerste lijn?
Eerstelijnsgeneeskunde senior docent
Guus Busser is benoemd tot vicevoor
zitter van de Special Interest Group (SIG)
on Migrant Care, International Health
and Travel Medicine van de wereld
organisatie voor huisartsen (WONCA).
Busser: ‘Doel van de werkgroep is het
verbeteren van de kennis en vaardig
heden van huisartsen en de organisato
rische en financiële voorwaarden om
goede eerstelijnszorg te geven aan
migranten.’ Naast inspiratie komen er
ook praktisch bruikbare producten tot
stand zoals een boek over de zorg voor
migranten in de huisartsenpraktijk.

BOEK

PLEIDOOI VOOR
ERKENNING EN
BEGELEIDING
NÁ KANKER
In haar boek ‘De kanker voorbij (‘over’ leven na kanker)’
schrijft Radboudumcmedewerker Anke van
Haften over haar leven na
kanker, de gevolgen, verwerking en revalidatie. ‘Ik
wil laten zien dat wanneer
je schoon verklaard bent,
je nog niet voorbij de
kanker bent.’ Ze pleit in
haar boek voor erkenning
en begeleiding ná kanker,
zowel medisch, psychisch
als arbeidstherapeutisch.

 www.globalfamilydoctor.com

Leefstijlverbetering
in de wijk werkt

We zien het steeds vaker: groepen van
ongeveer twintig deelnemers uit één
wijk die gezamenlijk onder begeleiding
van een leefstijlcoach werken aan hun
gezondheid. De deelnemers motiveren
zichzelf om minder gezonde patronen
te doorbreken. Het project Herstelcirkel in de wijk met deelnemers in
Huissen, Elst, Lent en Oosterhout, is
een goed voorbeeld van zo’n initiatief.
Patiënten met Diabetes type 2 werken
in kleine groepen samen aan leefstijlverbetering. Het project won eerder dit
jaar de Nederlandse Diabetes Federatie
Professor Lambertsprijs. Deze prijs
wordt uitgereikt aan een initiatief dat
het verschil maakt voor mensen met
diabetes.
 www.herstelcirkel.nl
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Hoe verbeteren we de
kwaliteit van leven bij
vrouwelijke vluchtelingen?
Uit onderzoek van onder anderen
hoogleraar Gender Sabine OerteltPrigione blijkt dat factoren als bijnadoodervaringen en het ontbreken van
goede gezondheidszorg voor en tijdens
hun vlucht grote invloed hebben op de
kwaliteit van leven van vrouwelijke
vluchtelingen. ‘Een aantal factoren
daarvan is genderbepaald. Door
snelle identificatie van deze proble

IN DE MEDIA

men, kunnen we de zorg, zowel
fysiek als mentaal, voor vrouwen
verbeteren.’ Voor het onderzoek zijn
663 vrouwen uit zes landen gevraagd
naar hun redenen voor de vlucht,
traumatische ervaringen, kwaliteit
van leven en toekomstverwachtingen.
Het artikel verscheen in het tijdschrift
BMC Medicine.

STUDENTEN KRIJGEN INZICHT IN
INTERNATIONAAL GEZONDHEIDSBELEID
Universitair docent Alma Tostmann
organiseerde dit jaar samen met
collega’s Rob Baltussen en Maarten
Jansen voor de vijfde keer een
studentenreis naar Genève. De ruim
25 studenten bezochten de World
Health Organization (WHO) en UNAIDS
(een wereldwijde organisatie gericht
op het terugdringen van AIDS). Alma:

‘Het verbreedt de horizon van de
studenten, want ze zien hoe
de gezondheidszorg op mondiaal
niveau wordt georganiseerd. Ze
vernemen van de experts ook over
de praktische problemen waar deze
organisaties tegenaan lopen. Dat leer
je niet uit de boeken.’
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Q-KOORTS ONDERZOEK MET IMPACT
Onderzoeker en epidemioloog Ellen van
Jaarsveld en promovenda Daphne Reukers
onderzochten samen met collega’s van de
academische werkplaats AMPHI–infectieziekten de langetermijneffecten van 2.600
Q-koortspatiënten. De resultaten liegen er niet
om. Vooral patiënten met chronische Q-koorts
ervaren met de jaren een toename in klachten:
zo neemt vermoeidheid toe en vermindert
levenskwaliteit. Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) blijven acht
jaar na acute Q-koortsinfectie veel klachten
en lichamelijke beperkingen houden.
Ook in de media had dit onderzoek impact.
Het NOS-journaal besteedde er aandacht aan,
net als Hart van Nederland en EenVandaag.
DE PRAKTIJK VAN DE
ACHTERSTANDSDOKTER
Onderzoeksprogramma Zembla berichtte op
21 maart in een special ‘De praktijk van de
achterstandsdokter’ over gezondheidsverschillen en de hoge werkdruk in huisartsenpraktijken
in de armste wijken van Nederland. Uit eerder
Radboudumc-onderzoek blijkt dat in deze
wijken veel meer zware pijnstillers zoals morfine
wordt voorgeschreven. Ook worden er meer
slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt.
Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoongerichte Integrale Eerstelijnszorg, was te gast
in Zembla om het onderzoek toe te lichten. In
haar oratie ‘Verschil moet er zijn!’ eerder dit
jaar gaf zij huisartsen een aantal eenvoudige
praktische tips over het omgaan met achterstand en gezondheidsverschillen: werk goed
samen met andere zorgverleners, stel vragen
en luister goed naar patiënten, gebruik daarbij
eenvoudige taal, vraag naar sociale omstandigheden, weet bij wie je patiënt terecht kan
met sociale problemen, ken de buurt en kweek
zelfvertrouwen bij patiënten door je positief op
te stellen. De tekst van de oratie is te vinden op
www.radboudumc.nl.
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mpact.

Leven en ziekte zijn verbonden
Volop aandacht voor het dagelijks leven van een
oncologiepatiënt, daar gaat het om in het Connected
Care Project. Een hechtere samenwerking tussen de
eerste- en tweedelijns oncologische zorg voor ouderen
zorgt daarvoor. Waarom? Omdat sociale interventies
het ziekteproces draaglijker maken: denk aan een
wandeling in het bos, aan ondersteuning bij de mantelzorg voor een demente partner thuis, eten met
familie of boodschappen doen. ‘Terwijl specialisten
gericht zijn op de ziekte, hebben ouderen ook
behoefte aan een zo gewoon mogelijk leven’, vertelt
Marieke Perry, projectleider en onderzoeker van het
Radboudumc. ‘Daarom is het belangrijk dat zorgverleners verder kijken dan hun eigen domein. Een huisarts
kan zijn achtergrondkennis van de patiënt inzetten

tijdens de behandeling in het ziekenhuis. Door
bijvoorbeeld het belang van die boswandeling te
benadrukken. Wat belangrijk is voor de patiënt, krijgt
een plek in het leven. Leven en ziekte zijn geen
gescheiden werelden. Zorgverleners moeten zich
hiervan meer bewust worden. Soms wat afwijken van
de richtlijnen en de moed hebben om verder te kijken
en de zorg écht persoonsgericht te maken.’ Voor de
ontwikkeling van deze nieuwe denkbeweging is er
onder meer een zogenoemde ‘kantelkaart’ ontwikkeld. Met zes (reflectie)vragen voor de zorgverlener
die hierbij helpen.
 www.connectedcareproject.nl
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8 Interv ew.

Noodzaak van interprofessioneel leren is groot

‘Als je elkaar hebt
ontmoet, pak je
sneller de telefoon’
Elkaars mogelijkheden en
beperkingen leren kennen.
Maar ook vooroordelen
over elkaar de wereld uit
helpen: van huisarts richting
specialist en van verpleeg
kundige richting arts.
Interprofessioneel leren leidt
tot verbetering van zorg.

Een kleine honderd artsen in oplei
ding (i.o.), uit zeven verschillende
disciplines, luisteren naar een com
plexe casus van een fictieve patiënt
op leeftijd. Even later bespreken ze
per discipline welke informatie ze
nog missen. Om daarna in een
gemengd groepje te overleggen over
de aanpak. Snel wordt duidelijk dat
de specialist ouderengeneeskunde
andere prioriteiten stelt dan de
maatschappelijk werker. En dat de
huisarts de regie wil nemen, terwijl
het in dit geval logischer is dat de
geriater dat doet.

‘Deze bijeenkomst is een school
voorbeeld van interprofessioneel
leren’, aldus projectleider Natasja
Looman van het Radboudumc. ‘In
één dag leren studenten zes andere
professies kennen. Spelenderwijs
ontdekken ze wat collega’s uit
andere disciplines leren, doen en
kunnen.’
COMPLEXE ZORGVRAAG
Volgens de World Health Organiza
tion is er sprake van interprofes
sioneel leren als twee of meer ver
schillende professies van en met
elkaar leren. Een effectievere
samenwerking en betere zorg zijn
de beoogde resultaten. Looman:
‘Uit onderzoek blijkt dat de samen
werking tussen eerste en tweede
lijnszorg niet altijd effectief is.
Terwijl dat juist steeds belangrijker
wordt, aangezien patiënten ouder
worden en steeds complexere zorg
vragen hebben waarbij meerdere
professies betrokken zijn. In plaats
van allemaal een stukje doen naar
eigen inzicht, hoort er een gezamen
lijk plan op tafel te komen.’
In het Radboudumc wordt er daarom
regelmatig disciplineoverstijgend
onderwijs gegeven. Professionals
uit de tweedelijnszorg bezoeken
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collega’s uit de eerstelijnszorg. Een
gynaecoloog i.o. draait een spreek
uur mee met een huisarts. Of een
huisarts i.o. bezoekt samen met een
specialist ouderengeneeskunde i.o.
een patiënt. De specialist komt zo
in het domein van de huisarts, de
huisarts leert van de aanpak en van
de specialist. De kern: kennis heb
ben van elkaars mogelijkheden en
beperkingen, om later bijvoorbeeld
beter te verwijzen of de juiste vra
gen aan elkaar te kunnen stellen.

‘Hoge muren
worden lage
drempeltjes’
‘We willen op allerlei plekken
samenwerkingsverbanden opzet
ten’, vertelt Nynke Scherpbier,
hoofd van de Eerstelijnsvervolg
opleidingen van het Radboudumc.
‘Dat geldt voor de relatie tussen de
eerste en tweedelijnszorg, maar
ook tussen artsen enerzijds en ver
pleegkundigen en paramedici
anderzijds.’ Looman vult aan: ‘Er
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Nynke Scherpbier
(53) is hoofd van de Eerstelijnsvervolgopleidingen: de opleidingen tot
verslavingsarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts,
specialist ouderengeneeskunde en huisarts. Ook
werkt ze één dag per
week als huisarts in Lent.
Met de HAN en de
medisch specialistische
vervolgopleidingen ontwikkelt zij interprofessioneel onderwijs en doet er
onderzoek naar. Nynke
woont met haar man en
drie kinderen in Arnhem.
Ze houdt van hockey,
zeilen, fietsen en zingen.

Natasja Looman

Nynke Scherpbier (links) en Natasja Looman
staan voor interprofessioneel leren.

(44) is projectleider
Interprofessional
Education (IPE) bij de
Eerstelijnsvervolgopleidingen. Ook werkt ze
anderhalve dag per week
als psycholoog in haar
praktijk in Deventer. Als
projectleider coördineert
Natasja de ontwikkeling
en uitvoering van IPEonderwijs. Daarnaast
doet zij wetenschappelijk
onderzoek naar ‘hoe
eerste- en tweedelijns
aios transmuraal (intraprofessioneel) leren
samenwerken tijdens
ziekenhuisstages’.
Natasja woont met haar
partner in Epse en
houdt van hardlopen,
qigong/yoga en (kunst)
schilderen.
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bestaan vooroordelen over elkaar,
waar we in de opleiding mee aan
de slag gaan. De huidige generatie
studenten staat meer dan ooit open
voor elkaar. Door elkaar te leren
kennen en feedback te geven,
blijken hoge muren lage drempel
tjes te worden.’
Respect is dan ook een voorwaarde
om samenwerking te laten slagen,
vindt Looman. Maar ook: duidelijk
zijn over je verwachtingen, je eigen
expertise en grenzen kennen én die
van de ander. ‘Het begint ermee dat
je elkaar leert kennen. Na een ont
moeting pak je sneller de telefoon.
Niet alleen om advies te vragen,
maar ook om kritiek te leveren als
dat nodig is.’
BETERE AFSTEMMING
Uiteindelijk moet het betere zorg
opleveren voor de patiënt. Looman:
‘We hopen dat de patiënt gaat mer
ken dat de zorg op elkaar afgestemd
is, dat zorgverleners weten van
elkaar wat ze aan het doen zijn en
dat patiënten niet overal opnieuw
hun verhaal moeten vertellen.’ En
de winst voor de huisarts? ‘Als je
andere professies van dichtbij hebt
leren kennen, kun je betere vragen
stellen en weet je ook beter wat wel
of niet mogelijk is. Als huisarts krijg
je een goed beeld van een netwerk
rondom een patiënt, zodat je beter
kunt beslissen of je de regie gaat
voeren of juist overlaat aan bijvoor
beeld een wijkverpleegkundige.’
Scherpbier: ‘Leren óver de grenzen
van je eigen vak is een krachtige
manier om zorg te leveren met ver
schillende professionals. Dát is de
toekomst.’

Vragen of reageren?
 verbind@radboudumc.nl
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Kari Scholten (40 jaar)
Is sinds september 2017 huisarts in Wijkgezondheidscentrum
Lindenholt. Daarvoor was ze tien jaar waarnemend huisarts. Ze geeft
daarnaast sinds 2009 telefoontraining aan aios op de huisartsenpost. Neemt deel aan de commissie kwaliteit en veiligheid van de
huisartsenpost en aan de formulariumcommissie.

Henk Schers (53 jaar)
Is sinds 1999 huisarts in academisch gezondheidscentrum Thermion
te Lent. Hij werkt daarnaast als senior onderzoeker bij de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en is voorzitter
van het Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk.

11

Huisartsen in gesprek over samenwerking in de regio

Buiten
ligt het goud
‘Ik zeg altijd, ons goud ligt buiten’, zegt huisarts Henk Schers
én voorzitter van het Radboudumc Academisch Huisartsen
netwerk tegen huisarts Kari Scholten. Om te benadrukken
hoe belangrijk de samenwerking is voor het Radboudumc met
de huisartsenpraktijken in de regio. Een tweegesprek.
Ruim driehonderd huisartsenpraktijken in de regio
Nijmegen voeren één of meer academische taken uit in
samenwerking met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
van het Radboudumc. Een belangrijke rol in deze inten
sieve samenwerking speelt het Radboudumc Netwerk
Huisartsenpraktijken (NHP): onderdeel daarvan is het
Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk (AHN).
Het AHN combineert alle academische taken: onder
wijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie.
Hoe gaat die samenwerking? Kari Scholten van Wijk
gezondheidscentrum Lindenholt uit Nijmegen deelt
haar ervaringen met Henk Schers, die naast zijn werk
als huisarts in Thermion in Lent verbonden is aan het
Radboudumc.
KARI ‘Onze praktijk in Lindenholt participeert in het
AHN, dat betekent dat we intensief samenwerken op
het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor mij staat
die samenwerking nog ver weg; ik ben er pas negen
maanden praktijkhouder. Ik weet dat er maandelijks
vergaderingen zijn en dat we meewerken aan onderzoek,
maar het moet voor mij nog gaan leven. Ik realiseer mij
bijvoorbeeld nu pas dat Eerstelijnsgeneeskunde een
afdeling is van het Radboudumc. In mijn beleving is

dat toch gewoon het Radboudumc waar we patiënten
naar doorverwijzen.’
HENK ‘Daarmee raak je direct de kern. Andere afdelin
gen van ons Radboudumc hebben voor hun onderzoek
en onderwijs de patiënten direct binnen handbereik.
Wij hebben júllie nodig voor het onderzoek en onder
wijs. Binnen het AHN werken we intensief samen met
zestien praktijken. Deze praktijken werken mee aan

‘Het is belangrijk
dat we evidence
based werken’
Kari Scholten
innovatie, registratie van ziektes en aandoeningen,
“opleiding en onderwijs” en onderzoek. Het AHN is een
klein onderdeel van het NHP. In het NHP werken we
samen met driehonderdvijftig regionale huisartsen
praktijken aan de continuïteit en ontwikkeling van de
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eerstelijnszorg in onze regio. Grap
pig trouwens om te horen dat je
helemaal niet ervaart dat wij vanuit
het Radboudumc werken. Ik denk
dat dat voor veel meer huisartsen
geldt. Vind je het zelf eigenlijk
belangrijk dat jullie praktijk zich
aan ons verbindt?’
KARI ‘Zeker, het is voor ons belang
rijk dat we evidence based kunnen
werken. Daar is onderzoek en ont

casuïstiek goed met elkaar kunnen
vergelijken. We doen daarom regel
matig uniformiteitstesten met
korte online vragenlijsten. “Hoe
codeer je dit, hoe codeer je dat” en
daar geven we direct feedback op.
Neem bijvoorbeeld longontsteking
en pneumonie; die vallen beide
onder de registratiecode R81. Dat is
helder, maar andere ziektebeelden
zijn soms moeilijker te duiden,

‘Wij hebben júllie nodig
voor het onderzoek
en onderwijs’
Henk Schers
wikkeling voor nodig. Daarmee ver
betert de kwaliteit van zorg. Maar
als je mij vraagt, waar wil jij je voor
inzetten? Dan is dat toch meer voor
het onderwijs zelf. In oktober ga ik
samen met een andere jonge huis
arts een coassistent begeleiden.’
HENK ‘Heel goed, dat jij juist kiest
voor het onderwijs. Je hoeft niet
alles in je eentje te doen. In een
groepspraktijk zijn vaak huisartsen
met verschillende interesses, waar
door je de aandacht kunt verdelen.
De één richt zich meer op het onder
wijs, een ander op het meewerken
aan innovaties of deelnemen aan
onderzoek.’
KARI ‘Die samenwerking is voor
jullie dus van vitaal belang?’
HENK ‘Sterker nog, jullie zijn – zoals
ik al zei – het goud van de afdeling.
Zonder de praktijken kunnen we
niks, want daar gebeurt het. Een
goede onderlinge samenwerking is
belangrijk. De ziektes die jullie
dagelijks tegenkomen moeten
zoveel mogelijk op dezelfde manier
geregistreerd worden, zodat we

wanneer registeren we koorts als
koorts, wanneer als luchtweg
infectie en wanneer als buikgriep?
Daar moet je samen afspraken over
maken.’
KARI ‘Noem eens een voorbeeld
van een mooi onderzoek?’
HENK ‘Het onderzoek International
Classification of Functioning in de
huisartsenpraktijk van huisarts in
opleiding Simone Postma is een
mooi voorbeeld van innovatie.
Daarbij coderen we volgens inter
nationale afspraken hoe mensen
functioneren in diverse domeinen.
Het gaat hier niet om de ziekte zelf,
maar om de impact op het dagelijks
leven. Je stelt andere vragen: hoe
functioneer je, hoe kun je vooruit,
wat kan er beter? Zo leer je proble
men oplossen in de brede context
van iemands functioneren. En we
doen hier een interventiestudie
naar met de bedoeling dat praktijk
ondersteuners deze inzichten
kunnen gaan toepassen in de
praktijk. Dat heeft direct effect
op de patiëntenzorg.’
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KARI ‘Waar wil je over vijf jaar
staan?’
HENK ‘We willen het netwerk laten
groeien. Want als er meer praktij
ken meedoen, kun je de belasting
verdelen. We werken hiermee ook
aan de toekomstvisie 2022 die stelt
dat de beroepsgroep verantwoorde
lijkheid neemt voor de continuïteit
en ontwikkeling van het vakgebied,
doordat elke huisartsenpraktijk
structureel meewerkt aan onder
wijs, onderzoek of innovatie. Wij
realiseren ons dat de extra taken
voor de huisartsen van ons netwerk
best een belasting zijn, die komen
bovenop het andere werk. We wil
len dan ook vooral weten: waar
worden jullie blij van? Wat kunnen
we beter doen? Dat willen we meer
in kaart brengen, ook voor de prak
tijken waar we nu – nog – geen
relatie mee hebben. Zie jij het als
een belasting? Jullie moeten al
zoveel. Heb je het gevoel dat dit er
allemaal nog eens bovenop komt?’
KARI ‘Nee, dat gevoel heb ik zeker
niet. Dan had ik niet voor deze plek
in Lindenholt gekozen, maar voor
een plek waar dit soort dingen niet
hoeven. Ik vind het leuk.’
HENK ‘Heb jij nog tips voor ons?’
KARI ‘Het zou goed zijn nieuwe
huisartsen mee te nemen in de
update van die registratiecoderin
gen. Als je een praktijk overneemt
neem je bestaande dossiers over,
die niet altijd goed geregistreerd
zijn. Nu krijg je periodiek vragen
lijsten van twee of drie casussen.
Daar valt nog wel iets te halen. Een
scholingsavond voor nieuwelingen
is ook geen overbodige luxe.’

Meer weten?
 www.radboudumc.nl/afdelingen/
eerstelijnsgeneeskunde

Vragen of reageren?
 verbind@radboudumc.nl
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Eerstelijnsgeneeskunde
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc onderzoekt,
innoveert en doceert dankzij een intensieve samenwerking met ruim
driehonderd huisartsenpraktijken op vlakken als studentenonderwijs,
zorginnovatie, opleiding en onderzoek. Samen leveren zij zorg aan ruim
648.000 patiënten in onze regio. Wat betekenen die cijfers in de praktijk?

ONDERZOEK

ONDERWIJS

De huisartspraktijken leveren patiënten
data die gebruikt wordt voor weten
schappelijk onderzoek. We kennen acht
onderzoekslijnen: chronische luchtweg
aandoeningen, vaatschade, mental
health, neurologische en neurodegene
ratieve aandoeningen, infectieziekten,
oncologische en palliatieve zorg, per
soonsgerichte zorg en integraal wijk
gericht werken. Het onderzoek leverde
het afgelopen jaar ruim 250 publicaties
en elf promoties op – mede dankzij de
data van de huisartsen.

DE AFDELING EERSTELIJNSGENEESKUNDE

250
PUBLICATIES

11

PROMOTIES

OPLEIDINGEN

25%

VERZORGT BIJNA
VAN HET
ONDERWIJS AAN STUDENTEN GENEESKUNDE
EN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Het afgelopen jaar volgden bijna
650 aios een vervolgopleiding tot
huisarts (in Nijmegen en op locatie in
Eindhoven), specialist ouderengenees
kunde, bedrijfsarts, verzekeringsarts en
verslavingsarts.

Er zijn steeds meer juniordocenten:
jonge huisartsen die hun kennis door
geven. We verzorgden in 2017 met ruim
100 (gast)docenten bijna 25 procent van
het onderwijs aan 2.500 studenten
Geneeskunde en Biomedische Weten
schappen.

Er zijn 3 kaderopleidingen in de
urogynaecologie, astma en COPD,
huisarts en spoedzorg.

Meer weten of meedoen?
Meer informatie over onze gezamenlijke prestaties, cijfers en activiteiten?
Bekijk het Factsheet op onze website:
 www.radboudumc.nl/afdelingen/eerstelijnsgeneeskunde
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14 Column.

Tim olde Hartman, huisarts, onderzoeker met een passie voor persoonsgerichte zorg

Woudschoten
meets Radboudumc
Wat hebben Woudschoten en Nijmegen
met elkaar gemeen? De beroemde
Woudschotenconferentie zal bij veel
huisartsen een bel doen rinkelen.
Ongelofelijk eigenlijk, zestig jaar na
dato. Veel medisch specialisten zullen
zich achter hun oren krabben. Maar
STOP, hou niet op met lezen, ik neem
aan dat je toch wilt weten wat jij met
Woudschoten hebt?
Het begon met de uitnodiging om
columnist te worden: ‘Hoi Tim, we gaan
voor onze partners in de eerstelijn een
relatiemagazine starten en we zoeken
een columnist, we zoeken een huisarts
van rond de veertig, gezin met jonge
kinderen, druk leven, et cetera, en jij
past perfect in dat plaatje.’ Van mijn
opleider leerde ik al dat je altijd mensen
moet vragen die het heel druk hebben,
want die kunnen geen ‘nee’ zeggen.
Daar zit je dan in je vrije weekend
achter je computer. Het punt dat ik hier
wil maken is het belang van mensen
kennen. Niet kennen in de zin van ‘ooit
een keer tegengekomen en een praatje
mee gemaakt’, maar het échte kennen.
Weten wat mensen beweegt, weten
waar iemands passie zit, waar iemand
van droomt. Lukt het je om daar een
doorkijkje in te krijgen dan wordt het
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pas echt leuk. Hoe goed ken jij je
collega’s eigenlijk? En hoe goed ken jij
je patiënten? Hoe nieuwsgierig ben jij
naar de persoon achter de patiënt die
voor je in de spreekkamer zit? Dat is
waar persoonsgerichte zorg begint. Het
Radboudumc wil het meest persoonsgerichte en innovatieve umc zijn en ook
zo herkend worden. In Woudschoten
(1959) definieerden huisartsen
persoonsgerichte zorg als één van de
drie kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Radboudumc meets
Woudschoten.
Ik loop inmiddels bijna tien jaar mee
met mijn patiënten in Oosterhout/
Nijmegen en ik heb vaak het gevoel dat
ik ze goed ken. Toch komt het geregeld
voor dat ik via-via een volstrekt onbekend verhaal hoor over één van mijn
patiënten. Daar baal ik dan stiekem
toch een beetje van. Tegelijkertijd
besef ik dat er een grens is aan het
kennen, dat de meeste verhalen van
mijn patiënten zich toch echt buiten
mijn gezichtsveld afspelen en dat is
misschien maar goed ook. Maar ik ga
een aantal patiënten morgen toch
eens vragen naar hun passie en hun
dromen.

Doss er. 15

INSPIREREN
Preventie door gezonde leefstijl

30

30 seconden tijd van het
spreekuur helpt al om
seconden mensen te laten afvallen

5

Na een jaar was een kwart
van de deelnemers minstens
procent 5 procent aan kilo’s kwijt
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16 Doss er.

Preventie van ziektes door
Het aantal mensen met over
gewicht neemt toe. Meer ziektes
ontstaan door een ongezonde
leefstijl. En gezondheid is
‘ongelijk verdeeld’: laag
opgeleiden leven bijvoorbeeld
zes jaar korter dan hoog
opgeleiden. De feiten
op een rij over ongezonde
leefstijl en hoe dit ziektes
fors kan beïnvloeden. Plus:
welke rol heb je als huisarts om
te zorgen dat mensen gezonder
gaan leven?

40 procent van de Nederlanders is te
zwaar en hoewel het percentage rokers
afneemt, rookt nog steeds één op de
vier volwassenen. Zorgelijk is dat –
ondanks een fors ontmoedigingsbeleid
– er nog steeds jongvolwassen rokers
bij komen. Ook alcohol is een probleem:
slechts 40 procent van de Nederlanders
voldoet aan de nieuwe norm van niet
meer dan één glas per dag.
Ongezonde leefgewoontes zijn van
grote invloed op het ontwikkelen van
bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, diabetes, beroerte en specifieke
vormen van kanker. Zo wordt diabetes
mellitus type 2 voor 80 procent veroorzaakt door overgewicht en of iemand
COPD of longkanker krijgt, is vrijwel
geheel ‘te danken’ aan het roken. Bij
de overige kankersoorten zijn slechte
leefgewoontes nog altijd voor een
derde de oorzaak.

SOCIAALECONOMISCHE STATUS
EN GEZONDHEID
Verontrustend is de samenhang tussen
sociaaleconomische status en gezondheid. Deze illustreert dat gezondheid

Het Radboudumc is één van de initiatiefnemers van ‘Wij zijn groen, gezond en in
beweging Nijmegen’, de beweging die ernaar streeft dat Nijmegenaren over tien jaar
gezonder zijn. Voor leefstijlverandering is meer nodig dan alleen het advies van de van
de (huis)arts. Goede voorzieningen in de gemeente zoals sportclubs, beweegfaciliteiten,
voorlichting, gezonde kantines, zijn ook van groot belang.

Meedoen? Kijk op
 www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl
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‘ongelijk verdeeld’ is; zo leven mensen
met alleen basisonderwijs zes jaar
korter en voelen zij zich negentien jaar
eerder ongezond dan hbo of universitair opgeleiden. Ook leefstijlfactoren
als overgewicht en roken zijn scheef
verdeeld over de sociaaleconomische
klassen. Zo is 30 procent van de mensen
met alleen basisonderwijs veel te dik,
onder hoogopgeleiden is dit 6 procent.
Van de laagopgeleiden rookt 27 procent
dagelijks, terwijl dit onder hbo- en
universitair opgeleiden 10 procent is.
Lager opgeleiden vormen een risicogroep. Daarom is juist voor deze groep
preventie en inzetten op gezonde leefstijl zo belangrijk.
Door preventie is veel winst te behalen,
in geld en gezondheid. Zo toont onderzoek aan dat de zorgkosten om mensen
te behandelen voor diabetes voor
51 procent toewijsbaar zijn aan over
gewicht. Bij longkanker zijn de kosten
voor 86 procent toewijsbaar aan roken;
bij COPD is dat 79 procent. Indirect
maak je hieruit op dat je door gezond
leven deze ziektes voor een groot deel
kunt voorkomen.

5 A’S
Kun je als huisarts zorgen dat iemand
gezonder leeft? Daar heb je zeker een
rol in. Dat kan volgens de 5 A’s: Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren
en Arrangeren en het maken van een
specifiek plan voor ondersteuning. Als
huisarts zit je meerwaarde vooral in de
eerste fasen. Achterhaal welke ongezonde leefgewoontes de patiënt heeft,
adviseer en motiveer om daar iets aan
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gezonde leefstijl

Dit artikel is samengesteld met
Pim Assendelft, hoogleraar Huisarts
geneeskunde en afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc.
Preventie en leefstijl behoren tot zijn
aandachtsgebieden. Pim is graag buiten:
kamperen, hardlopen, wandelen. Hij woont
in Nijmegen en ontdekt na vijf jaar nog
steeds mooie nieuwe plekjes.

PREVENTIE
van ziektes

te doen en informeer over de mogelijkheden. Je kunt daarna samen met de
patiënt een plan opstellen met haal
bare doelen. Dit kan de praktijkondersteuner ook (deels) doen. Dit geldt
eveneens voor het daadwerkelijk begeleiden bij leefstijlverandering. Ook kan
de begeleiding zich buiten de praktijk
afspelen, bijvoorbeeld bij een diëtiste,
fysiotherapeut, psycholoog of sportcoach.
Als huisarts kun je patiënten verwijzen
en/of motiveren voor preventieprogramma’s waarvan het effect bewezen
is. Uit onderzoek blijkt dat juist risicogroepen als ouderen, mensen met een
lage sociaaleconomische status en
allochtonen, de (huis)arts zien als
belangrijke raadgever op gebied van
preventie. Hier liggen kansrijke mogelijkheden om te zorgen dat mensen
gezonder gaan leven.

30 SECONDEN
Het begint echter vooral bij erover
beginnen: maak ongezond gedrag
bespreekbaar in de spreekkamer. Uit
onderzoek in The Lancet eind 2016
blijkt dat als je 30 seconden tijdens het
huisartsconsult met een patiënt spreekt
over ongezonde leefstijl en adviseert
een programma te volgen, dat dit al
helpt om te zware patiënten te laten
afvallen. Na een jaar was een kwart van
de deelnemers minstens 5 procent aan
kilo’s kwijtgeraakt en 12 procent had
minstens 10 procent lichaamsgewicht
verloren. Opvallend was dat minder
dan 1 procent het aanbod ongepast en
niet nuttig vond. Met een eenvoudige
interventie kun je dus al iets in gang
zetten, zodat mensen hun ongezonde
gewoontes gaan doorbreken. Patiënten
waarderen het eerder dan dat ze het
storend vinden.
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‘Met preventie is veel gezondheidswinst
te boeken’, aldus Pim. ‘Veel aandoeningen – zoals kanker, diabetes, COPD,
beroerte en hartfalen – hangen vaak
samen met een ongezonde leefstijl. Als
huisarts kun je iemands ongezonde leef
gewoontes bespreekbaar maken en een
patiënt motiveren om een plan te maken
om dit te veranderen. Er zijn steeds meer
partners in de wijk of gemeente die de
patiënt vervolgens kunnen begeleiden.
Veel patiënten zien de huisarts als
‘gezaghebbend adviseur’ als het om
leefstijl gaat, maak daar gebruik van.’

Meer weten?
Lees het artikel 'Arts en preventie: je
mag wikken en wegen, maar neem een
besluit' van Pim Assendelft.
 www.ntvg.nl

18 De stell ng.

’Kwalitatief goede én betaalbare zorg’. Eén van de meest gehoorde
uitspraken van de laatste jaren, maar makkelijker makkelijker gezegd
dan gedaan. Maar hoe bereiken we dat? Door een betere samenwerking
tussen eerste en tweedelijnszorg? En is dat genoeg? Een huisarts,
een specialist en een bestuurder reageren.

Realiteit
of utopie?
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STELLING
IEDERE PATIËNT OP HET JUISTE MOMENT, OP DE JUISTE PLEK VOOR DE JUISTE
BEHANDELING IS NOODZAKELIJK EN HAALBAAR.

‘Het is belangrijk om
patiënten mee te
nemen in dit proces’

‘Doorbehandelen
in plaats van
doorverwijzen’

‘De huisarts
gebruikt vooral
de knop ‘verwijzen’’

Carel Veldhoven, huisarts
in Berg en Dal

Leon van Halder, voorzitter
van de Raad van Bestuur
van het Radbodumc

Marc ten Dam, internist/nefroloog
en medisch manager van de unit
Transmuraal in het CWZ Nijmegen

‘Het is niet alleen noodzakelijk omdat
dit het beste is voor de patiënt. Zorg
wordt er ook veiliger, efficiënter en
goedkoper van. De haalbaarheid is
ingewikkelder. Elke zorgverlener zou
zich steeds moeten afvragen: ben ík
nu de beste zorgverlener voor deze
patiënt? Zo niet, wie dan wel? En zo ja,
wie zijn er nog méér nodig? Zo ontstaat
er een transmuraal team rondom de
patiënt. Vaak worden eerstelijnsprofessionals nu nog vergeten door de
tweede- en derdelijnszorg. Andersom
geldt dat ook. Het is ook belangrijk
patiënten mee te nemen in dit veranderingsproces zodat ze weten waarom
ze bijvoorbeeld niet meer naar het ziekenhuis van hun voorkeur kunnen. Het
tijdig en juist informeren van patiënten
hierover, vooral ook door het positieve
gevolg op hun gezondheid te benadrukken, verhoogt het begrip.’

‘De juiste zorg op het juiste moment op
de juiste plek, dat is waar wij als academisch huis alleen maar achter kunnen
staan. We vinden dat het ook onze
maatschappelijke en wetenschappelijke
verantwoordelijkheid is om dat mee
te helpen ontwerpen, organiseren en
evalueren. Waarom? Het maakt de zorg
veiliger, betaalbaarder én beter. En
bovenal: het is beter voor de patiënt.
Wij voegen daar als Radboudumc nog
aan toe: “doorbehandelen in plaats van
doorverwijzen”, zodat we samen met
de eerste en tweede lijn, de patiënt het
beste helpen zonder dat we dingen
dubbel doen. En: “de zorg dichtbij huis
waar het kan en verder weg als het
moet”. Het Radboudumc maakt zich
sterk voor het samenwerken met
partners in de regio op vele terreinen,
onze transmurale partners. We kunnen
veel van elkaar leren én elkaar helpen.
We verwachten daarbij ook veel van
digitale ontwikkelingen, zoals zorg op
afstand, videoconsulten met patiënten
én met partners uit de eerste en
tweede lijn.’

‘Om de zorg betaalbaar te houden is
het noodzakelijk samen kritisch te kijken of zorg op de juiste plek geleverd
wordt. In mijn praktijk zijn 20 tot 30
procent van de verwijzingen onnodig.
Vaak had de huisarts het zelf gekund,
met ondersteuning van de specialist.
Nu gebruikt de huisarts vooral de knop
“verwijzen” in plaats van de knop
“vooroverleg”. Vooroverleg kun je regelen met behulp van een teleconsult.
Ook kan een specialist samen met de
huisarts een spreekuur draaien. Als
specialist feedback geven op een verwijzing helpt ook. De haalbaarheid
hiervan hangt samen met het invoeren
van een goed ingericht ICT-systeem,
andere financiering (als totaalpakket)
én een cultuuromslag bij de huisarts,
de patiënt en de specialist. Wij moeten
ons niet alleen maar richten op productie, maar ook op ondersteuning.’
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20 Interv ew.

Meer waarnemers,
minder kwaliteit?
Beginnende huisartsen blijven
steeds langer waarnemer.
Patiënten krijgen daardoor met
meerdere gezichten te maken.
Is daarmee de continuïteit van
de zorg in het geding? Dat
hoeft niet, vinden Pim Keurlings
en Niels Rossen, beiden huisarts.

fecte mogelijkheid daarvoor. ‘Ik
wil niet te snel de stap zetten om
praktijkhouder te worden in deze
onzekere tijden. Hoe ontwikkelt het
vak zich verder? Wat is het politieke
antwoord op de hoge werkdruk?
Hoe zit het met de transitie? Ik zie
dat veel collega’s hier ook mee
bezig zijn en liever afwachten.’

Toen haar man zes jaar geleden
ongeneeslijk ziek werd, had
mevrouw Vera Grol-Beemster (76)
geen vaste huisarts meer. ‘Tijdens
het ziektebed is er nooit een arts bij
ons thuis geweest, terwijl wij juist
behoefte hadden aan een vertrouwd
gezicht. Nu nog zie ik steeds ver
schillende gezichten. Daarom maak
ik alleen een afspraak als ik weet dat
de arts dienst heeft die ik fijn vind.
Ook toen ik een longontsteking
had. Ik ben hier ongelukkig mee. Je
kunt geen band meer opbouwen
met je huisarts. Niemand kent mijn
geschiedenis.’
Pim Keurlings, net afgestudeerd
huisarts en werkzaam als waar
nemer herkent dit verhaal. Hij ziet
in zijn omgeving dat waarnemers
steeds langer aanblijven. Met als
gevolg wisselende gezichten in de
praktijk. Zelf wil hij de arbeids
markt onderzoeken en patiënten
zorg combineren met onderwijs en
wetenschap. Waarnemen is de per

Tijdens en na
de opleiding
Ook de huisartsopleiding van
het Radboudumc onderschrijft
het belang van continuïteit van
zorg zowel binnen de huisartspraktijk als in relatie met de
medisch specialisten. Patiëntveiligheid, doelmatigheid van zorg,
tevredenheid van patiënten en
werkplezier van professionals zijn
hierbij belangrijk. Continuïteit
van zorg draagt sterk bij aan de
kwaliteit van de patiëntenzorg.
Binnen de opleidingen krijgen
de competenties samenwerken
en organisatie toenemend aandacht door onderwijsprogramma’s over praktijkmanagement
en organisatie van de zorg.
Samen zullen we toe moeten
werken naar netwerken van
zorgverleners rond de patiënt.
 www.radboudumc.nl/
blijfontwikkelen
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Tegelijkertijd erkent Keurlings dat
de oude situatie – een huisarts die
fulltime in zijn praktijk aanwezig is
– écht verleden tijd is. ‘Meer waar
neming is de reactie hierop’, zegt
hij. ‘Ik zie de huisarts nog steeds als
een vast aanspreekpunt die verban
den legt en gezinnen ziet opgroeien.
Het is dan ook goed als een praktijk
voor het grootste deel van de week
opgevuld wordt door de praktijk
houder. Maar een vaste waarnemer
erbij biedt óók continuïteit. Daarbij
neemt zo iemand een frisse blik
mee. De kwaliteit van zorg kan
overeind blijven als huisartsen
goede dossiers opbouwen en veel
aandacht geven aan overdracht.
Continuïteit maak je samen.’
VAST GEZICHT
Niels Rossen, praktijkhouder in
Venray, benadrukt dat continuïteit
niet in de mensen zit, maar juist in
de kwaliteit van zorg. ‘Ik snap dat
vooral oudere patiënten behoefte
hebben aan een vast gezicht, maar
het huisartsensysteem waarbij een
huisarts fulltime in de praktijk zit,
is achterhaald. Er zijn te weinig
huisartsen en het systeem kraakt in
zijn voegen. Om goede zorg over
eind te houden, is het noodzakelijk
dat we de kant opgaan van meer
dere personen in een praktijk. Met
waarnemers, specialisten die de
praktijk bezoeken, praktijkonder
steuners en verpleegkundigen. Als
huisarts heb je de supervisie, maar
wel op de achtergrond.’
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Vera Grol-Beemster in gesprek met huisartsen
Niels Rossen (links) en Pim Keurlings.

Niels Rossen praktijkhoudend huisarts te Venray, druk met
eHealth, zorginnovatie en lid Raad van Afgevaardigden Cohesie.
Is al jaren op Twitter, YouTube en Facebook professioneel actief en
besteedt zijn vrije tijd het liefst met zijn vrouw aan kunst en cultuur.
Fanatiek motorrijder en houdt van verre reizen.

Dat het aantal waarnemers stijgt, is
volgens Rossen geen probleem.
‘Een waarnemer is een van de
soorten doktoren die één mix in
een praktijk gezond maakt.’ En de
continuïteit dan? ‘Continuïteit van
kwalitatieve zorg is niet in het
geding. Sterker nog; de kwaliteit in
mijn praktijk – met veel verschil
lende disciplines – is alleen maar
beter geworden. Ieder heeft zijn
eigen specialisme. Samen bieden
we meer dan ik in mijn eentje kan.

Pim Keurlings is waarnemend huisarts in Nijmegen,
 oordoost-Brabant en Noord-Limburg en huisarts-docent aan
N
het Radboudumc. Hij ontwikkelde voor huisartsen de website
artsportaal.nl. Ook schrijft hij regelmatig case reports. Pim is
getrouwd en in zijn vrije tijd graag sportief bezig.

Een vast gezicht is maar één van de
vele factoren die tot kwaliteit leidt.’
Pim Keurlings: ‘Als praktijkhouder
met een massa praktijkondersteu
ners die het gros van het patiënten
contact heeft, ben je vooral aan het
overleggen en vergaderen. Het is
misschien een oplossing om goede
zorg te waarborgen, maar zelf ben
ik huisarts geworden omdat ik
patiëntencontact leuk vind. Niet
alleen de complexe gevallen waar
een praktijkondersteuner niet uit

komt, maar ook de patiënten bij wie
ik alleen de bloeddruk opmeet en
met wie ik een praatje maak.’ Vera
Grol-Beemster: 'Ik begrijp nu beter
waarom ik met verschillende artsen
te maken heb. Zij zouden dit beter
kunnen uitleggen, vooral aan men
sen die wat minder regie hebben op
hun leven.'

Vragen of reageren?
 verbind@radboudumc.nl
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dag van...

Wie zijn de professionals in ons netwerk? Wat doen ze en wat drijft
hen? En: met wie werken ze samen? In de rubriek “1 dag van…” volgen
we iemand uit het netwerk. Op maandag 4 juni trapte Jacqueline
Janssen af, bedrijfsarts bij de Arbo en Milieudienst van
het Radboudumc.

 07.00

‘Om zeven uur word ik gewekt door mijn partner. Ik heb tijd
nodig om wakker te worden. Dit betekent veel koffie, een licht ontbijt met yoghurt
en fruit en rustig het krantje lezen. Vervolgens spring ik op de fiets, bedwing ik twee
heuvels en bereik na twintig minuten het Tandheelkundegebouw, waar ik de trap
neem naar mijn werkplek op de zesde verdieping. Ik ben op stoom en klaar voor
mijn werkdag.’

 09.05

een chronische aandoening die moeite krijgt
met bepaalde taken. Werkplekaanpassingen of
aanpassing van taken kunnen hierbij wenselijk
zijn. Deze adviezen stem ik af met de leidinggevende. Ook voorlichting geven over leefstijl
of stresspreventie hoort hierbij.’

‘Het spreekuur begint.
Een variatie aan mensen passeert de revue;
medewerkers in het kader van de verzuimbegeleiding, maar ook medewerkers die niet
ziek gemeld zijn en behoefte hebben aan
advies over werk. Bijvoorbeeld iemand met

 13.31

‘De middag is gevuld met het uitwerken van mijn spreekuur, overleg
met leidinggevenden en verwijzing naar of afstemming met huisarts en specialist. Maar
ook sparren en adviseren over verzuimpreventie met de HR-adviseur of met management
van desbetreffende afdeling. Zo is ook het project Fit in Balans – preventief medisch
onderzoek – ontstaan en werk ik sinds 2014 als klinisch arbeidsgeneeskundige voor
parkinsonpatiënten op de polikliniek Neurologie. Verbinden, ontmoeten en de menselijke
maat – met humor – staan hierbij centraal.'

 15.58

‘Eén keer per week heb ik achterwacht
voor medewerkers waarbij met spoed iets moet gebeuren.
Zoals een actie met betrekking tot infectieziekten, het afhandelen van prikaccidenten of vragen over wat te doen bij een
infectieziekte: wel of niet werken, beschermingsmiddelen
dragen. Dit doe ik samen met de verpleegkundige en de
bedrijfsgeneeskundig-assistent van de Arbo en Milieudienst.’
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 20.02

‘Tijd voor
mijn hobby’s. Ik sport graag,
het liefst samen met mensen.
Lekker bewegen, het houdt mij
fit en het is ook nog gezellig…’

n het kort. 23

AGENDA
AUGUSTUS
6 – 10 AUGUSTUS NISPA Summerschool Addictive
behaviour – from the bar to the brain, Nijmegen
6 – 17 AUGUSTUS Radboud Summerschool
Course (door Guus Busser en Maria van den
Muijsenbergh) over Health Disparities and Person
Centered Integrated Primary Care, Nijmegen

Afscheid Koos van der Velden,
hoogleraar Public Health
Op VRIJDAG 31 AUGUSTUS neemt
Koos van der Velden, hoogleraar
Public Health, afscheid van het
Radboudumc. Voorafgaand aan de
afscheidsrede ‘Only Connect?’ om
16.00 uur, wordt tussen 13.00 en
15.00 uur het symposium ‘Public
health heeft de toekomst!’ georganiseerd. Symposium en afscheidsrede vinden plaats in de Aula van
de Radboud Universiteit.

Aanmelden kan via
 www.radboudumc.nl

31 AUGUSTUS Afscheidsrede Koos van der Velden,
hoogleraar Public Health met in de ochtend het
symposium ‘Public health heeft de toekomst!’

OKTOBER
17 T/M 21 OKTOBER WONCA – 22nd worldwide

SEPTEMBER
1 – 4 SEPTEMBER EACH bijeenkomst – Internatio-

nal Conference on Communication in Healthcare
2018, Porto

congress – Primary care in the future: professional
excellence, Seoul Zuid-Korea
23 OKTOBER Netwerkdag '1e 2e 3e lijn Digitaal
verbonden' georganiseerd
door het Radboudumc. CWZ en de Huisartsenkring. Locatie volgt.

NOVEMBER
1 EN 2 NOVEMBER Frontierscongres: Betere Zorg

– Netwerkzorg 1 november over Big Data (Big
Data – Better Healthcare) en 2 november over
netwerkzorg (Better Care – Network Care),
Nijmegen
29 NOVEMBER NISPA dag 2018:
De nieuwe standaarden, Lent

21 EN 22 SEPTEMBER Euract Medical Education
Conference – conferentie over opleiden in de
huisartsgeneeskunde (basis- en vervolgopleiding),
Leuven

DECEMBER
11 DECEMBER Onderzoeksochtend eHealth
Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen
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24 Onm sbaar.

Van autosleutel
tot tillift: wat is
onmisbaar in
jouw werk?

De drempelplaat:
gewoon bijzonder
Esther BakkerVan Gijssel is
AVG-arts en twee
dagen per week
werkzaam bij de
AVG-praktijk in het
Universitair Gezondheidscentrum
Heyendael. Daarnaast is ze als promovendus verbonden
aan de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde.

‘De drempelplaat is hét symbool voor goede
toegang tot zorg’, zegt Esther Bakker-Van
Gijssel. En zij kan weten, want ze heeft er
dagelijks mee te maken als haar patiënten
haar spreekuur op de AVG-praktijk bezoeken. Zonder drempelplaat zou een bezoek
letterlijk een te hoge drempel zijn. ‘Eigenlijk
bijzonder’, zegt Esther, ‘dat een groot
probleem zo simpel kan worden opgelost.’
De omgeving van de huisartsenpraktijk is
voor deze bijzondere groep patiënten
veiliger en rustiger dan een ziekenhuis. ‘We
dragen ook geen “enge” witte jassen’, zegt
Esther lachend. ‘Dat er behoefte bestaat
aan onze AVG-praktijk, merken we aan de

jaarlijkse stijging van het aantal patiënten
dat via ZorgDomein verwezen wordt. Het
UGC Heyendael kent een flinke drempel van
drie treden. Met een rolstoel is dat een
onmogelijk te nemen barrière en zonder
drempelplaat zou een bezoek aan de
AVG-praktijk vrijwel onmogelijk zijn.’
Esther: ‘Daarmee staat de drempelplaat voor
mij voor het creëren van zelfstandigheid en
maatschappelijke participatie, het gaat om
zoveel meer dan alleen de letterlijke toegang
tot een huisartsenpraktijk. Ik merk dagelijks
hoe onmisbaar de drempelplaat is voor goede
toegang tot zorg.’
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