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Zorg, onderwijs & onderzoek
Zo bouwen we alles weer op
Wetenschap ‘We startten toen
het virus nog alleen in China was’
En…
wat wil jij vasthouden uit de
afgelopen coronaperiode?

Dagboek van IC-verpleegkundige Marcel Rekers

‘Dit waren de meest hectische
weken uit mijn carrière’
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Weet jij (nog) waar dit is?
Waarschijnlijk heb je al heel lang niet meer rondgewandeld op het Radboudumc-terrein. Om je geheugen op te frissen en de banden weer wat aan te halen, hebben we
enkele bekende plekken gefotografeerd. Weet jij waar we waren op het terrein?

LEESTIP
BEDRIJFSARTS NANNET VAN DER GEEST-BLANKERT
TIPT DE RONDVRAAG (PAGINA 20-21)

‘Dit voelde als een plicht’

Loskoppelen?

Het antwoord staat op intranet:
www.radboudumc.nl/intranet/raad-het-plaatje
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ONDERZOEK – Voor onderzoekers
betekent de coronacrisis ook een enorme
kans om nieuwe vindingen te doen. Hoe ontstaan
deze creatieve ideeën, en wat heeft het voor
gevolgen voor ander onderzoek? We vragen het
infectiologen en klinisch onderzoekers Mihai
Netea en Frank van de Veerdonk.
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communicatietrainingen
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ORGANISATIE – Er is heel veel op ons
afgekomen afgelopen periode. Niet alleen
in de zorg, ook in onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Maar we moeten ook weer door. Hoe
bouwen we weer op? Hoe organiseren we dat
alles veilig kan doorgaan?
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Mét begeleiding van een docent
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INTERVIEW – IC-verpleegkundige Marcel
Rekers hield voor ons zijn ervaringen bij.

Een COVID-patiënt lag
gemiddeld 7,5 dag op
een COVID-afdeling

‘Er spookt van alles door mijn hoofd. Heeft hij
het virus tijdens het werk opgelopen? Hoe
kwetsbaar ben ik zelf? Waarom hij wel en ik
niet?’
RONDVRAAG – Wat gebeurde er veel
tijdens de coronacrisis. Met z’n allen
bleken we bereid én in staat om een crisis als
deze het hoofd te bieden. We vragen vier collega’s: wat wil je vasthouden van de
corona-ervaringen?

20

In de afgelopen maanden was alles anders.
Opeens hield corona ons in de greep en
kwamen we met zijn allen in een dynamiek
terecht die niemand eerder had meegemaakt.
Crisisorganisatie. Opschalen. Ongekende
energie en gedrevenheid bij velen. Soms
grenzeloos. Voortstuwende adrenaline. Lange
dagen. Inspringen op andere afdelingen. Een
tsunami van veranderende protocollen. Soms
gekmakend. Emotionele confrontaties. Doodop en toch door. Soms wakker liggen.
Verbondenheid en trots. Innovatie. Nieuwe
onderzoeken. Thuis werken. Collega’s missen
en eenzaamheid voelen. En 180 collega’s die
zelf COVID-19 hebben gehad.
En toen werd het zomer…. Eindelijk vakantie.
Maar wel met de vraag: gaat het lukken om
echt even los te koppelen? Het helpt om je te
realiseren dat vakantie geen wondermiddel is
en dat gezondheid niet alleen aankomt op
vakantie. Langzaam maar zeker gaat het
steeds beter lukken om kleine momenten te
pakken om bij te komen. Ook steun van collega’s en naasten draagt bij aan het verwerken
van alles wat op ons afkomt. In de beperkte
vrijheid van de 1,5 meter-regels, blijkt dat we
intens kunnen genieten van kleine dingen.
Dat is voor iedereen anders. Contacten met
diepgang. Stilte in de natuur. Luisteren naar
en maken van muziek. Deze zomer niet naar
het buitenland? Huizenruil kan zomaar leiden
tot verrassende inspiratie. Blijf in contact met
elkaar en inspireer elkaar. Maak plannen, blijf
dromen en geef af en
toe wat ruimte
aan je rebelse
stem. Perspectief helpt
om met energie verder te
gaan.
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Beatrijs Bonarius
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Eric Scholten

Wat hier op 29 april (letterlijk) in de lucht hing en naar binnen werd gehesen? Een 5500 kilo wegende magneet, onderdeel van
de nieuwe MR-Linac, oftewel de Magnetic Resonance LINear Accelerator. Dit apparaat is een combinatie van een MRI-scanner
en een bestralingsapparaat en wordt momenteel op -1 bij Radiotherapie geïnstalleerd. Wat deze nieuwe reus – de eerste in
Oost-Nederland – dan kán? Waar we bestralingsapparaten gebruiken om tumoren te behandelen, en een MRI of MR-scanner
om gedetailleerde beelden te maken van het lichaam, geeft deze MR-Linac nóg preciezere beeldinformatie over een tumor bij
de patiënt. Bovendien kan het behandelplan tijdens de behandeling worden aangepast omdat de MR-Linac de (veranderende)
positie en vorm van de tumor toont. Het duurt nog tot oktober of november voordat we onze patiënten hiermee kunnen behandelen; de installatie moet precies worden aangesloten en getest. Ook krijgen onze collega’s nog een opleiding om er veilig mee
te kunnen werken én de beelden goed te kunnen interpreteren.
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KORT

Illustratie: Gloed Communicatie

IMPACT

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

Rob Ubbens (@robubbens)

Ziek door de douche?

Het is vandaag #dagvandeverpleging, natuurlijk

Zet de douche open en er verspreiden 10.000 niet-tuberculeuze
mycobacteriën (NTM) alleen al in de eerste liter water. Deze
beruchte bacteriën, broertjes van de tuberculosebacterie, leiden
bij sommige mensen tot een chronische luchtweginfectie.
Kuren van vier of vijf verschillende antibiotica zijn geen
uitzondering en zelfs dan keert de infectie bij de helft
van de patiënten terug. Ook wordt de juiste
diagnose lang niet altijd gesteld en blijven
patiënten soms jarenlang doorlopen met klachten.
Nu is er een doorbraak in de behandelmethode.
Radboudumc-onderzoek heeft aangetoond dat
de kans op genezing in muizen toeneemt als
een bepaald type antibioticum, Tigecycline,
geïnhaleerd wordt. Injecties helpen ook, maar kunnen
vanwege zeer heftige bijwerkingen niet lang genoeg
worden gegeven. Daarnaast is er sinds dit voorjaar de eerste
internationale behandelrichtlijn, waar onze arts-microbioloog
Jakko van Ingen de drijvende kracht achter is. Twee grote
stappen die eindelijk de kans op genezing moeten vergroten.

op de Neonatologie van het #RadboudUMC die

Terugblik op 2019: helemaal online
In mei ging de webpagina Impact 2019 online. Dit is het
persoonsgerichte en innovatieve alternatief voor het
traditionele, lijvige jaardocument dat voorheen als pdf
werd gepubliceerd. Bekijk op de website hoe we in 2019
het verschil maakten in zorg, onderwijs en onderzoek, en
hoe we het jaar financieel afsloten. Natuurlijk heeft de
coronacrisis in de vooruitblik op 2020 een prominente rol.

1,5

denk ik dan aan de geweldige verpleegkundigen
succesvol voor het leven van ons kleine mannetje
hebben gevochten en nog tijd maakten voor het
mooiste verjaarsdagkado ever 

Frederike (@Thee2zoetjes)
Ik ben heel blij met de diabetesverpleegkundigen
(en het hele diabetesteam) van het @radboudumc
(met oa @Diabetesvpk) Zeer deskundig en geen
vraag is te gek. Dank jullie wel 

@mmt_radboudumc
Aan boord bij de Lifeliner 5. Vandaag is

Marcel Rekers werkt 38 jaar in de zorg, studeerde aan de fotoacademie in Amsterdam en
werkt als freelance fotograaf. Naast zijn inzet aan het bed, heeft hij deze ‘historische periode’
ook in beeld vastgelegd. Zo maakte hij bijgaande Fotomaskerade en fotografeerde hij honderd
collega’s met beschermende kleding, voordat ze de cohort-IC-afdeling ingaan.
Lees ook zijn zorgervaringen op pagina 16.

(voorlopig?) de laatste dag dat deze helikopter op

Ik schrok
van de
snauw

vliegbasis Volkel staat. Na dienst gaat deze terug
naar Lelystad als reserve-Waddenheli. Het team
van @mmt_radboudumc heeft in de afgelopen
periode bijna 70 IC-transportvluchten gemaakt en
hiermee veel tijd bespaard bij het vervoer van
Hugo de Jonge, minister van

IC-patiënten tijdens deze crisistijd. Een mooie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport I

prestatie!

vicepremier, Virussen houden zich niet aan

Ga naar www.radboudumc.nl/impact2019

grenzen en dus moeten we samenwerken om
corona onder controle te krijgen. De Duitse

Nieuwe app: WondGezond

minister van Volksgezondheid Jens Spahn en ik

Het platform WondGezond was de winnaar van de eerste
iBoard call. Met deze app kunnen patiënten met hun eigen
smartphone operatiewonden laten controleren op
wondinfecties, zodat we ernstige wondinfecties én
onnodige controlebezoeken van de patiënt kunnen
voorkomen. De afdeling Neurochirurgie en het iLab
ontwikkelen de app momenteel; stap één is het
verzamelen van zoveel mogelijk wondfoto’s. De afdelingen
Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Mond- Kaak- en
Aangezichtschirurgie en Traumatologie helpen daarbij.
Hoe de app uiteindelijk zal werken? Operatiewondfoto’s
van de patiënt worden in de app opgeslagen, en beoordeeld
door een computerprogramma dat – nu nog – wordt
getraind om wondinfecties te herkennen.

onderzoekers van het Radboudumc over

Meer informatie? Zoek op ‘WondGezond’ op intranet.

‘Hou toch afstand, man’, beet een
marktbezoeker me in het voorbijgaan
toe. Met mijn dochter haalde ik op Kelfkensbos groente, fruit, kaas en vis. We
letten op, hielden regelmatig de pas in,
stonden keurig op afstand in de rij tot
het onze beurt was. Toch was er kennelijk een moment van onachtzaamheid. Ik
schrok van de snauw en mijn reactie was
een zure blik en de gedachte: blijf dan
thuis, man.
Hoe moeten we dat eigenlijk doen,
samenleven in tijden van ‘het nieuwe
normaal’? Dat gaat niet zonder slag of
stoot, zoals dit voorbeeld en de volle
stranden met warm weer laten zien. Mensen zijn sociale dieren en goed leven is
leven in verbondenheid met anderen. Pas
dan kom je als individu tot je recht.
Dat maakt bijvoorbeeld de bezoekregels in
ziekenhuizen, in de
gehandicaptenzorg en in verpleeghuizen
zo tragisch. De COVID-19-pandemie is
ook een pandemie van eenzaamheid en
treft kwetsbare groepen het hardst. Wat
bij het vormgeven aan de anderhalve-metersamenleving niet helpt, zijn het centraal stellen van geboden en verboden.
Zie mijn reactie op de ‘hou toch afstand,
man’. De hakken gaan dan in het zand.
Het nieuwe normaal werkt matig als het
van buitenaf, dwingend wordt opgelegd.
De coronacrisis maakt duidelijk dat we
allemaal kwetsbaar zijn, sommige mensen meer dan andere. Dat maakt ons verantwoordelijk voor elkaar. Nieuwe sociale
normen ontstaan daarom het best van
onderaf, wanneer we die verantwoordelijkheid vormgeven vanuit onderlinge verbondenheid en een portie creatieve
ideeën.
Door klanten bijvoorbeeld via krijtpijlen
en langs kratjes naar de marktkraam te
leiden.

werden vanmiddag bijgepraat door de
studies naar het virus en mogelijke
behandelingen. Zeer interessant!

GETIPT
Geen Vierdaagse dit jaar… Maar wandel je graag én wil
je helpen corona de wereld uit te krijgen? Start dan je
eigen wandelactie. Vraag je familie, vrienden, buren,
collega’s je te sponsoren en draag zo bij aan onderzoek
naar het coronavirus in het Radboudumc. Kijk op
wandelcoronadewerelduit.nl
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Stephan van Duin

Eric Scholten

Mihai Netea en Frank van de Veerdonk onderzoeken coronavirus

Mihai:

‘Iedereen werkt gewoon
veel meer en veel harder’

‘Met zo’n probleem blijf je
niet aan de kant staan’

In de media
Het corona-onderzoek van het
Radboudumc is breed opgepikt in
de media. Naast aandacht in onder
andere De Volkskrant, NRC, De
Telegraaf, Nieuwsuur, Kennis van
NU, NOS, Op1 en de Gelderlander,
kwam het voor in veel internationale media. Mihai Netea werd
onder meer geïnterviewd voor El
Pais (Spanje), De Morgen (België)
en de New York Times (Verenigde
Staten). Ook in Roemenië, het
geboorteland van Mihai, kreeg hij
veel aandacht. Een van de inter-

Dat het coronavirus de nare
ziekte COVID-19 veroorzaakt, en ook nog eens de
samenleving behoorlijk verandert, is bekend. Maar met
dit virus is ook de uitdaging
ontstaan om nieuwe vindingen te doen. Hoe ontstaan
deze ideeën van onderzoekers, en welke gevolgen
heeft corona-onderzoek
voor hun andere werk?

Infectiologen en klinisch onderzoekers Mihai
Netea en Frank van de Veerdonk werken veel
samen. Waar Mihai wereldwijd meer in het
nieuws kwam met het onderzoek naar de BCGvaccinatie (zie kader), zette Frank zijn ideeën
over het ziekteverloop van COVID-19 en de rol
van het afweersysteem daarin op de kaart.
Wanneer wist je dat je het coronavirus
verder kon onderzoeken?
Mihai: ‘Dat is niet zozeer iets wat kán, maar
wat móet. Ik voelde het als een plicht. We zitten met een probleem en dan blijf je niet aan
de kant staan.’
Frank: ‘We zijn al gestart met onze ideeën
toen het virus nog alleen in China was en
nog niet in Europa. Wij richtten ons toen op
de veranderingen van het afweersysteem en
het BCG-vaccin, een oud vaccin voor de longziekte tuberculose. We hebben toen zelfs al
een subsidie aangevraagd bij het Europese
Horizon 2020, maar die werd afgewezen vanwege een tekort aan patiënten. Toen het
virus eenmaal in Italië en Brabant uitbrak,
kwam het onderzoek in een versnelling.’
Mihai: ‘Het Radboudumc was heel vroeg met
onderzoek naar het coronavirus. We hebben
onze rol als academische instelling terecht
snel opgepakt. Met Infectieziekten en
Interne Geneeskunde hadden we al snel het
inzicht dat dit een nieuwe ziekte is. Dat betekende dat we COVID-19 verder moesten
onderzoeken, en niet alleen met patiënten
bezig konden zijn. Maar omdat het een
nieuwe ziekte is, overlapt patiëntenzorg en
onderzoek ook wel veel met elkaar.’

Is jullie werk veel veranderd?
Frank: ‘Onze rol als RCI, het Radboud centrum voor infectieziekten, is eigenlijk niet
veranderd. We doen wat we altijd doen,
alleen nu een stuk groter. We zijn zo goed
georganiseerd met al die verschillende afdelingen, en het is mooi om te zien dat die academische rol, de samenwerkingen die erbij
horen en onze leidende taak goed functioneren. Die bevestiging zie je nu.’
Mihai: ‘Het gaat allemaal wat sneller, maar
dat komt niet omdat de regels van het onderzoek veranderen. Iedereen werkt gewoon
veel meer en veel harder, bijvoorbeeld ook bij
de medisch- ethische toetsingscommissie.
Daardoor kunnen zij alle corona-gerelateerde
onderzoeken sneller bekijken.’
Er moet wel geld zijn voor die snelle stappen, en financiering gaat over het algemeen
langzaam. Hoe gaat dat nu?
Frank: ‘Wat je meteen doet, is kijken hoe je je
plannen kunt financieren. Maar acht van de
tien keer lukt het niet om geld te krijgen. Dat
is normaal. Mihai en ik wilden wel door, dus
we zijn gaan kijken naar alternatieven. We
hebben met de rest van de afdeling Interne
Geneeskunde, en andere afdelingen als de
Intensive Care, besloten dat dit zo belangrijk
is dat we in ieder geval de essentiële onderzoeken wilden doen. Dan neem je dus wel
een risico door vooruit te lopen op de financiering. Mensen moeten daar achter staan.
Maar gelukkig lijkt dat nu wel goed te
komen.’
Mihai: ‘We hebben ook contact gehad met de

views die Mihai gaf, is zelfs nagesynchroniseerd uitgezonden op de
Arabische televisie.

EU, die een aantal grote projecten van ons
bekostigt, en voorgesteld of we een deel van
die middelen hiervoor kunnen inzetten. Ze
hebben ons gevraagd een overzicht te maken
van de plannen en de gevolgen voor die
andere projecten. Ze staan er wel open voor
en denken mee. Iedereen loopt een stapje
harder.’
En jullie lopende onderzoek, hoe gaat het
daarmee? Laat je dan het andere werk uit je
handen vallen?
Frank: ‘Er zijn wel projecten die tijdelijk op
een lager pitje komen te staan, maar dit is
eigenlijk gewoon wat we doen, alleen is het
onderwerp veranderd.’

Mihai: ‘Patiënten zijn er altijd, die zijn er nu
ook. En die worden net zo goed behandeld.
Maar door de lockdown konden we niet meer
zomaar naar het laboratorium, dus je bent
wel beperkt in het werk dat je kunt doen.’
Inmiddels werken groepen over heel de
wereld aan dit virus en een vaccins. Is het
een gezamenlijke race of voel je toch de
gebruikelijke competitie?
Mihai: ‘Ik ervaar veel meer samenwerking.
Iedereen is bereid om data en ideeën te delen
met anderen, veel meer dan voor het
coronavirus.’
Frank: ‘Iedereen realiseert zich dat als je nu
eilandjes hebt, dat het veel langzamer gaat.

Frank:

‘We namen een
risico door vooruit
te lopen op de
financiering’
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Jannie Meussen

Frank:

Meer
corona-onderzoek
Mihai Netea en Frank van de Veer-

‘Het belang van COVID-19 wordt nu
gezien boven het eigen belang’

donk zijn bij lange na niet de enige
Radboudumc-collega’s die onderzoek
doen naar het coronavirus. Zo wordt
er onder andere onderzoek gedaan

Paul Lagro

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

Dieneke van Asselt (55)
Klinisch geriater, Geriatrie

‘Door onze gezamenlijke
dagstart wordt de zorg beter’

1

naar de relatie tussen COVID-19 en

Hoe draag je bij aan een persoonsgericht en
innovatief Radboudumc?

klachten van het maagdarmkanaal,
en naar de endoscopie bij

‘Persoonsgericht en innovatief, dat bén ik. Dat is ook de reden
waarom ik vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden in 2015 terug naar
Nijmegen ben gekomen. Interprofessioneel samenwerken is mijn
aandachtsveld. Voordat ik hier kwam keek ieder naar z’n eigen
vakgebied: de artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten,
voedingsassistenten en secretaresses. We werkten in silo’s en
communiceerden vooral via Epic.’

COVID-19-patiënten die aan de
beademing liggen. Ook doen we veel
farmacologisch onderzoek om medicijnen te vinden. En we ontdekken
welke risicofactoren er zijn voor de
ziekte, zoals overgewicht. Ook zijn er
veel technologische onderzoeken,

2

zoals de Ventilator-PAL die beade-

Waar ben je trots op?

ming verbetert, en de 3D-geprinte

‘Dat we een gezamenlijke dagstart hebben. Iedereen ervaart hierdoor
meer werkplezier, meer respect voor elkaar, en de zorg wordt hier
beter van. Voorheen kwam het voor dat dingen die niet goed liepen pas laat
besproken werden, waardoor een sudderend veenbrandje opeens een
uitslaande brand kon worden. Deze crisismomenten zijn er niet meer.’

gezichtsmaskers. Én er zijn onderzoekers die kijken naar het welzijn als
gevolg van de ziekte maar ook de
lockdown: welke impact heeft het
coronavirus op ons mentale en

3

fysieke welzijn?

Wat is je persoonlijke hoogtepunt van je
loopbaan?

Het belang van COVID-19 wordt nu gezien
boven het eigen belang. Ik wil dit ook vasthouden na de crisis. Ik vind het mooi dat je
zoveel synergie kan hebben.’
Het gaat allemaal wel met een
noodgang, blijft die snelheid van het
onderzoek zo hoog?
Mihai: ‘Het is een kwestie van mankracht.
Iedereen draait nu heel veel overuren, dus als
je dat altijd wil hebben, dan moet je meer
mensen aannemen. Nu werken mensen dertig, veertig procent meer dan normaal. Dat
kan wel voor een paar maanden, maar niet
voor jaren. Dit houdt niemand vol.’
Het onderzoek naar het BCG-vaccin werd
wereldwijd opgepakt. Hoe is het om
wereldnieuws te zijn?
Mihai: ‘Ach ja, iedereen leest de krant en vergeet het de volgende dag. Ik hoop alleen dat

het aanslaat in de medische wereld. Wat ik
belangrijk vind, is dat mensen zien dat hun
gemeenschapsgeld goed gebruikt wordt.
Daarom zeg ik ‘ja’ tegen de meesten verzoeken die ik krijg van media. Dat hoort erbij,
want de communicatie met de maatschappij
is essentieel om te laten zien dat gemeenschapsgeld goed gebruikt wordt. Die communicatie is er altijd wel, maar door de crisis
hebben mensen er meer aandacht voor. Die
kun je gebruiken om je verhaal te vertellen.’
Wat heeft de afgelopen periode gebracht?
Waar staan jullie nu met het coronaonderzoek?
Mihai: ‘Voor de BCG-onderzoeken is de werving afgerond van mensen die willen deelnemen aan de studies. Er doen 1.600
zorgmedewerkers uit verschillende ziekenhuizen en 2.000 ouderen mee. De komende
maanden gaan we de gegevens analyseren

en zullen we zien of het BCG-vaccin werkt.’
Frank: ‘We hebben tien COVID-19-patiënten
behandeld met het medicijn Icatibant, dat
het lekken van de long moet tegengaan. De
resultaten hiervan hebben we aangeboden
aan een tijdschrift. Nu is het wachten op wat
onze medewetenschappers en clinici ervan
vinden. Ondertussen zijn we een vergelijkbaar onderzoek aan het opzetten naar een
ander medicijn. Dat ligt nu ter goedkeuring
bij de ethische commissie. Binnen REMAPCAP, een wereldwijd onderzoeksplatform,
zijn we een studie aan het opzetten bij 400
patiënten met een medicijn dat ook het lekken van de long zou moeten tegengaan.
Hopelijk levert dat kennis op waarmee we
kunnen voorkomen dat COVID-19-patiënten
naar de IC hoeven.’

‘Ik ben trots op onze onderwijsmodule, waar studenten
Geneeskunde, Verpleegkunde en Fysiotherapie al tijdens hun
stage in de praktijk leren samenwerken. Dat is redelijk uniek.
En het mooie is: wij leren ook van hun feedback. Zo geven zij
ons elke week een leerdoel, over iets wat ze zijn
tegengekomen. Bijvoorbeeld: we praten niet op de gang over
patiënten, we spreken elkaar aan als we ergens mee zitten, we
geven elkaar complimenten…’

4

Als je bestuursvoorzitter zou zijn?

‘Open deur, maar ook van daaruit zou ik de samenwerking
expliciet op de agenda zetten. Met de patiënt als belangrijk
onderdeel van het team. Ik zie nu nog teveel de benadering: hoe kunnen
we de ziekte het beste bestrijden? Dat zou ik veranderen in: hoe kunnen
we jou, patiënt, het beste behandelen? Wat heb je nodig en hoe kunnen
we elkaars deskundigheid en vaardigheden daarin optimaal benutten?
Daar zou ik Radboudumc-breed aan gaan werken.’

5

Hoe kijk je terug op de coronacrisis?

‘Ik heb gezien dat er veel meer waardering voor elkaars vakgebied
was. Of je nu schoonmaakt, zorgt voor het eten of op de IC staat,
we hebben elkaar allemaal nodig. Wel heb ik de samenwerking met ons
specialisme een beetje gemist. Ik had verwacht dat wij, met grote kennis
over kwetsbare ouderen met multi morbide aandoeningen, het heel druk
zouden krijgen. Maar we stonden vanuit Geriatrie aan de zijlijn.’

GEOLIED SAMENWERKEN ALS ZORGTEAM
Dieneke kreeg 27 februari de Radboudpluim. Veel verpleegkundigen, artsen en paramedici in opleiding profiteren van haar
interprofessionele opleidingsinitiatieven binnen de klinische
geriatrie. Haar teamspirit is voor velen belangrijk. De wijze waarop
ze de ‘dagstart’ op Geriatrie heeft vormgegeven als combinatie van
overdrachts-, teamactivatie- en samenwerkingsmoment is volgens
haar collega’s een doorbraak. Haar diepste wens: geolied
samenwerken als zorgteam en het structureel evalueren van
casussen.
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Johan Oltvoort

Zo breiden
we weer uit
Een paar weken lang
draaide alles in ons huis –
bíjna alles – om corona.
Maar waar heel hard werd
gewerkt om de
patiëntenstroom te kunnen
bolwerken, werd niet-acute
zorg uitgesteld en gingen
er ook afdelingen op slot.
Al snel werd duidelijk dat
de reguliere zorg, het
onderwijs en het
onderzoek weer door
moesten. Daar wordt, nog
steeds, hard aan gewerkt.

Jeroen Klevering
oogarts en afdelingshoofd
Oogheelkunde
‘Sinds half maart leverden we

Elke de Jong:

‘We praten al over vroeger
beginnen en later stoppen’

alleen acute zorg, bijvoorbeeld
oogtrauma’s en netvliesloslatingen. Onze OK’s bleven
voor 30 procent in bedrijf terwijl de poli veel verder
terugschaalde. Dit betekent dat je heel veel zorg voor
je uitschuift. Inmiddels begint die groeiende berg
steeds harder terug te duwen. Telefonische consulten
zijn maar een beperkte oplossing, onze
specialistische apparatuur is niet in smartphones te
vangen. Vrijwel alle diagnostiek vindt plaats op onze
afdeling, waardoor we veel zelf in de hand hebben.
Na allerlei veiligheidsaanpassingen zijn we inmiddels

ONDERSTEUNING

‘Zelden waren
we zó zichtbaar’

voor 70 procent aan het werk. We willen stapsgewijs

ZORG

naar 100 procent, met veel aandacht voor de

‘Uitbreiden
reguliere zorg wordt
steeds urgenter’

anderhalvemeterregel. We denken over avond- en
weekendspreekuren, om de “berg” van de
afgelopen maanden te verkleinen. Mits onze
medewerkers dat ook kunnen inpassen. Verder valt

‘Het was en is een gigantische klus.’ Directeur servicebedrijf Eric Mimmel ziet hoe “zijn” medewerkers zich het vuur uit de sloffen lopen om na de
crisismaanden ook de uitbreiding van reguliere
zorg in goede banen te leiden.

op hoe proactief onze aios en administratief
medewerkers de bal hebben opgepakt, wat goede
ideeën opleverde. Al het geleerde nemen we mee.

Als directeur Strategieontwikkeling is Ronald
Lolkema al sinds maart betrokken bij alle
niet-COVID-gerelateerde zorg. Achter de schermen adviseert en coördineert
hij de uitbreiding van de patiëntenzorg. Eerst als voorzitter van het CTOZ,
nu vanuit het CCT (Centraal Coördinerend team).

In het bijzonder het afdelingsbreed bedenken van

Nauwgezet volgde het CTOZ – en inmiddels het CCT - welke reguliere zorg
mogelijk dan wel noodzakelijk was. Wat is jullie plan?
‘Het uitbreiden van reguliere zorg staat bovenaan de agenda, maar nog altijd
moeten we voorzichtig zijn en ons houden aan de landelijke richtlijnen. Daarbij moet je je ook realiseren dat we een ongelooflijk intense periode beleefden.
Sommige afdelingen moeten daar nog (eind mei, red.) van bijkomen. Het is ook
niet voorbij, COVID-19 vormt nog altijd een extra belasting, bovenop onze
reguliere zorg.’

Elke de Jong

oplossingen en de consulten op afstand. We willen
niet terug naar hoe het was.’

hoogleraar Dermatologie
‘Voor de crisis zagen we op de
poli Dermatologie circa honderd
patiënten per dag, de OK’s niet
meegeteld. Na 9 maart konden we het grootste deel
van de patiënten tijdelijk via teleconsulten helpen.
Urgente oncologische zorg werd zoveel mogelijk

Nieuwe looproutes creëren, informatieborden en bewegwijzering
aanpassen: in elk gebouw moet zoveel gebeuren. Is het te doen?
‘Half mei begonnen we om alle plannen voor het uitbreiden van de reguliere
zorg te helpen beoordelen en uitvoeren. Dat loopt door tot minstens in juli.
Veel van onze medewerkers doen ander werk dan normaal. Zodra ze in hun
eigenlijke functies terugkeren, moeten we misschien extra mensen inhuren.
Het is heel druk.’
Kun je daar voorbeelden van geven?
‘Denk aan de zorgvuldige triage bij alle hoofdingangen, zodat je zo min mogelijk mensen met het virus binnen krijgt. Komen ze toch, dan volgen ze direct
een andere, afgescheiden route. Verder de herinrichting van werk- en openbare
ruimtes: een megaklus! Ook denk ik aan de nieuwe manieren om koffie, thee
en etenswaren rond te delen. Plus: bij Medische Technologie moeten ze extra
werk verzetten om allerlei apparatuur die stillag te controleren en veilig op te
starten. Zo kan ik nog heel lang doorgaan.’

doorgezet, hoogrisico-tumoren en melanomen

Moeten we niet wat meer gas geven?
‘In de kliniek zijn we afhankelijk van de capaciteit van de OK en de IC. Dat vergt
zorgvuldige afstemming, daar valt niets te forceren. Op de poli’s hangt veel af
van het aantal vierkante meters: hoeveel kun je opschalen binnen de veiligheidsregels? Die beperking zal niet snel weg zijn. Maar, de reguliere zorg uitbreiden willen we zeker. En dat doen we ook, goed gecoördineerd, stapsgewijs.’

voorop. Zo breidden we de zorg in eerste instantie
met 20 procent uit. Maar inmiddels (eind mei, red.)
dreigt heel veel zorg urgent te worden. Er ontstaat
een stuwmeer van zowel nieuwe patiënten als ook
noodzakelijke controles. Onze wachtlijst was twee
tot zes weken. Dat is minstens verdriedubbeld. We
praten al over vroeger beginnen en later stoppen.

Durf je te voorspellen hoe snel de reguliere zorg op 100 procent zit?
‘Dat is onvoorspelbaar. Wel is duidelijk dat steeds meer patiëntengroepen al te
lang niet terecht konden. Uitbreiden wordt steeds urgenter. Iedereen richt zich
daar ook op: dokters, verpleegkundigen, ondersteuners en beleidsmakers, we
willen hetzelfde. Maar het moet wel verantwoord gebeuren.’

En misschien kunnen sommige patiënten elders
terecht, dan richten wij ons meer op de typisch
academische zorg. De sfeer binnen onze staf is
goed, maar ik merk zo langzamerhand wel
ongeduld. Niet dat ik klaag. Ik bewonder de
zorgvuldige manier van werken en communiceren in
deze periode.’

Er is veel waardering voor zorgverleners. Ook voor de zorgondersteuners?
‘Onze mensen werken vaak op de achtergrond. Als je ons weinig ziet of hoort,
loopt alles naar wens. Maar in de huidige omstandigheden zijn we zichtbaarder
dan ooit. Collega’s hebben ons oordeel en onze praktische hulp nodig. Ik proef
ook extra veel waardering. In de dankwoorden worden we niet vergeten en ik
hoor nu geregeld: “Zo, dát is goed en snel geregeld!”’
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Frank Walboomers

ONDERZOEK

universitair hoofddocent
Tandheelkunde

ONDERWIJS

‘De volgende stap is
klinisch patiëntenonderzoek opschalen’

‘We willen de
scholingsmogelijkheden
maandelijks verruimen’
Wietske Fokkinga

Hoe gaan de verschillende vormen van onderwijs en
de vele opleidingen de zomer in, vroegen we Roland
Laan, directeur van de Radboudumc Health Academy.

tandarts en voorzitter
opleidingscommissie
Tandheelkunde
‘Sinds 13 maart geven onze docenten alleen nog digitaal onderwijs. Daarnaast bieden ze acute mondzorg.
Onze studenten mogen dat niet meer. Per 28 april
mochten de “gewone” tandartspraktijken weer starten. Wij niet, voor umc’s gelden strengere regels. Terwijl we toch ook een huis-tandartsenpraktijk zijn, met

Het onderwijs weer opschalen, hoe gaan we dat doen?
‘Stap voor stap, binnen de richtlijnen waar we mee te maken hebben, met
zoveel mogelijk maatwerk voor alle betrokkenen. We hebben het over onderwijs en opleidingen op verschillende niveaus, van basaal tot superspecialistisch en van een eenmalige bijscholing tot langdurige stages. Theoretisch,
praktisch, wel of niet patiëntgebonden. Er zijn ROC’s, hogescholen, universiteiten en andere ziekenhuizen bij betrokken, elk met z’n eigen eisen en regels.
Dat maakt het complex en tijdrovend, maar we werken er hard aan.’

15.000 mensen die op ons wachten.
Het werken in monden vind ik niet gevaarlijker
geworden. Ik ga uit van een goede triage, plus
bescherming door medische mondmaskers en hulpmiddelen tegen spatten. Ook vragen we patiënten om
te spoelen met een ontsmettingsmiddel. Ik hoop op
een snelle herstart, anders lopen de achterstanden
gigantisch op. Ons theoretisch onderwijs blijft de
komende maanden digitaal. Na de zomer moeten we

Hoe snel komen er ruimere mogelijkheden voor praktisch onderwijs en
stages?
‘We willen de mogelijkheden maandelijks verruimen. Groepen en personen
die tegen het einde van hun opleiding of studie zitten, geven we zo mogelijk
voorrang. Ook denken we na over de eerstejaarsstudenten die na de zomer in
aantocht zijn. Je kunt ze niet laten starten in een puur digitale omgeving, dat
werkt niet. Hopelijk staat in september voor iedereen weer een compleet aanbod klaar, waarbij we alle goed werkende digitale opties integreren.’

op de eerstejaars letten: die moeten kennismaken,
leren samenwerken, sfeer proeven.
De sfeer binnen de staf is goed: er komen veel creatieve ideeën bovendrijven. Bij dit alles is samenwerken en op elkaar letten belangrijker dan ooit.’

Praktijkgerichte en patiëntgebonden trainingen en scholingen liggen
al maanden stil. Is dat erg?
‘Natuurlijk, want veel vaardigheden leer je door te trainen. We zijn hierin mede
afhankelijk van hoe snel de zorg uitbreidt. Daar is gelukkig veel begrip voor:
iedereen begrijpt de impact van de crisis. Evengoed worstelen sommigen
ermee dat corona een streep door hun plannen zette. De kunst is nu om voor
heel veel mensen passende oplossingen te vinden.’

‘Ons lab is ruim bemeten en
ingericht op functies, niet op
personen. Dat helpt om de puzzel zo te leggen
dat zoveel mogelijk teamleden bij toerbeurt
weer aanwezig kunnen zijn. Door taken over te
nemen, zorgt één onderzoeker ervoor dat
verschillende collega’s thuis kunnen werken.

Bedrijfsleider Nicolai Giling van het RIMLS trekt de
kar bij de ‘doorstart’ van de wetenschappelijke activiteiten van ons umc.

Zo speel je labplekken vrij voor anderen. In een
whatsappgroep verdelen we taken en in
Outlook reserveren we labruimte. Dingen

Hoeveel schade veroorzaakte de crisis de afgelopen maanden?
‘Half maart viel ongeveer 50 procent van het wetenschappelijke werk stil. De
schade is moeilijk vast te stellen. Sommige onderzoekers konden minder data
verzamelen, mogelijk beïnvloedt dat de kwaliteit van hun werk. Omgerekend
gingen vele miljoenen euro’s aan arbeidsuren verloren. Ook zijn er persoonlijke
gevolgen: studievertraging, uitgestelde promoties of contractoverschrijding
terwijl de wet geen verlenging meer toestaat. Problemen waar we met een heel
team zorgvuldig naar kijken.’
Hoe ziet de de herstart eruit, op hoofdlijnen?
‘We willen, zodra het kan, snel maar zorgvuldig opschalen. Veel ruimtes zijn fysiek
aangepast, in samenwerking met de Arbo & Milieudienst en andere betrokkenen. Ik
heb ook nog m’n best gedaan door anderhalvemeter-stokken te zagen en te schuren
om iedereen bewust om te laten gaan met deze regel. In onze labs startten we met
een kwart van de medewerkers, als eerste in gebouwen zonder patiëntenzorg. We
monitoren dagelijks hoe dat verloopt. Tot op heden werkt dit goed. De volgende stap
is een voorzichtige opschaling van klinisch patiëntenonderzoek.’

durven overdragen, goed communiceren én
het gezellig hebben tijdens digitale videokoffiepauzes: die modus moeten we
vasthouden! Maar, we willen graag snel
opschalen. Promovendi, stagiairs, docenten:
iedereen staat te trappelen om weer 100
procent aan de slag te gaan.’

Metrolijn
De kernprojectgroep Zorgpaden (her)
ontwikkelt samen met zorgverleners en
patiënten zorgpaden, soms inclusief medische metrolijnen. Het COVID-19-traject is
het nieuwste wapenfeit. Marion van der

Veel onderzoekers, docenten en studenten werken nog thuis. Wanneer
kunnen ze terug?
‘De behoefte aan fysieke bijeenkomsten en direct contact groeit. Hoe snel dat voor
iedereen kan, hangt af van de ontwikkelingen, inclusief nationale richtlijnen. We
bekijken dat in overleg met andere umc’s en universiteiten en met de verschillende
gremia binnen ons ziekenhuis, inclusief OR en PAR.’

Kolk, chirurg en projectgroep-voorzitter:
‘Samen met de operationeel manager Operatiekamers, service design, collega’s van
het Centrum voor Oncologie, die daar werken aan Samen beslissen, maakten we een
metrolijn voor de patiënt én een voor zorgverleners. Inclusief nazorg.’
Waar zorgpaden normaliter over bekend

Marieke Willemse

terrein gaan, was het bij COVID-19 pionierswerk. Marion: ‘Onze longartsen, fysio-

senior researchanalist Celbiologie

therapeuten, de huisartsen en collega’s in

‘Ik belandde in maart thuis achter de pc: compleet ander werk!

Dekkerswald zorgden voor de prachtige

Geen apparatuur, geen vraagbaakfunctie: ik ging dingen doen die

nazorg-toevoeging.’ En waar service

Jolanda ter Sluysen

normaal op plaats 5 tot en met 10 van m’n prioriteitenlijstje staan. Wat data-analyse,

designers de rol van metrolijnen als hulp-

opleidingsdirecteur zorgberoepen

een cursus digitaliseren, e-learning opzetten… Inmiddels ben ik deels terug op de

middel bij Samen beslissen onderzoeken,

werkvloer. We werken in shifts, waardoor meer collega’s het lab in kunnen. Veel is

zullen zorgverleners Evidence Based Medi-

anders: nieuwe looproutes, weinig sociaal contact, amper stafleden aanwezig en

cine en Best Practice toevoegen. De metro-

en ROC) en de leerhuizen uit andere ziekenhuizen, want “onze” studenten werken ook in Den Bosch, Arnhem, enzovoorts. Voor nu is

geen gemeenschappelijk gebruik van labjassen meer. Ook kan ik in de kleine ruimtes

lijn kan als frame worden gebruikt voor het

het belangrijk om voor de studenten de voortgang van opleidingen te garanderen. We bieden daarin maatwerk: op sommige afdelingen

geen uitleg geven aan nieuwe microscoopgebruikers. Maar, ik ben blij dat ik toch

inrichten van het COVID-19-zorgpad,

kun je bijvoorbeeld eerder terecht dan elders. We willen zorgen dat in september alles weer loopt, zij het in een nieuw model met

weer labwerk kan doen.’

samen met patiënten, Informatie Manage-

‘Webinars, virtuele classrooms, digitale chatrooms: we deden en doen alles om de studenten en stagiaires van de
verpleegkundige (vervolg)opleidingen onderwijs te blijven bieden. Dat gebeurt samen met de initiële opleidingen (HAN

ment, PVI en BIA, en wordt ook met

vooral digitaal onderwijs. De “nieuwe werkelijkheid” biedt allerlei nieuwe kansen.’

andere Nederlandse ziekenhuizen gedeeld.
Dit artikel is eind mei geschreven; de inhoud kan daarmee aan actualiteit hebben ingeboet.
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Marcel Rekers/Jannie Meussen

Eric Scholten

Dagboek van IC-verpleegkundige Marcel Rekers

Ik twijfel, zou het zo’n
vaart lopen?

‘Ik denk: de oorlog met het
virus is nu echt begonnen’

Protocollen en werkinstructies
Elke avond rond 22.00 uur lezen we de updates van onze
bedrijfsleider, Anne-Miek Broods. Ze beschrijft de laatste stand van
zaken, het aantal opgenomen COVID-19-patiënten binnen onze
afdeling en in de regio, de personele aangelegenheden, logistiek,
protocollen en werkinstructies. De informatie verstrekking is goed,
helder en adequaat. Ook is er voldoende aandacht voor fysieke en
mentale ondersteuning.

Al 38 jaar werkt Marcel Rekers in de zorg, de laatste vijf jaar op de IC-unit
Expertisecentrum voor Ontwenning van Beademing. Tijdens de
coronacrisis zet hij zich in op de COVID-19-IC. En dat maakt veel indruk. In
die weken schrijft hij zijn ervaringen op. Hij deelt er enkele met ons.
Het is begonnen!
Late dienst op 12 maart, en onze eerste cohort-IC-unit (C1C)
loopt vol. Afdelingshoofd Hans van der Hoeven heeft een
presentatie gegeven over de scenario’s en wijze van
opschalen. Ik twijfel, zou het zo’n vaart lopen? Na mijn dienst
zie ik in de fietsenkelder stafarts Alec van Veenendaal. Hij
vertelt vluchtig dat de toestroom van coronapatiënten
toeneemt, met name uit Brabant, morgen gaat de tweede unit
open. Ik denk: mijn god, dit is realiteit, de oorlog met het
coronavirus is echt begonnen.
Is hij op het werk besmet?
Een late dienst, en samen met mijn buddy, een
anesthesiemedewerker, heb ik drie patiënten. Eén van hen is
een collega-IC-verpleegkundige uit een ander ziekenhuis. Hij
is zeven jaar jonger dan ik, een vakgenoot, dat komt extra
binnen. Boven zijn bed hangt een familieportret. Een leuk

Een vakgenoot, zeven jaar
jonger dan ik
ogende trotse vader, met zijn vrouw en hun twee kinderen in
dezelfde leeftijd als die van mij. Er spookt van alles door mijn
hoofd. Heeft hij het virus tijdens het werk opgelopen? Hoe
kwetsbaar ben ik zelf? Waarom hij wel en ik niet? Drie
kwartier is het rijden van mijn werk naar huis. Op de snelweg
is het erg rustig, maar in mijn hoofd lijkt het wel een
achtbaan...

Beeldbellen van jonge moeder
Ik verzorg een 47- jarige vrouw. Haar echtgenoot komt iedere
dag op bezoek. Haar drie kinderen missen hun moeder en
willen ook graag komen. In deze fase is dat echt onmogelijk.
Het alternatief: beeldbellen. Ze zitten thuis op de bank. Zal ik
mijn masker even laten zakken? Dan zien ze wie ik ben.
Toch maar niet, het risico is te groot.
Ik vertel dat hun moeder op de mooiste kamer ligt. Ik laat
de tuin zien en een poster van de Waalbrug. Kort vertel ik
hoe het met haar gaat. De jongste van zeven breekt in: ‘En
nu wil ik mama zien.’ Ik voel dat mijn stem stokt en een
traan achter mijn masker wegloopt. Ik laat hun moeder
zien. Ze ligt op haar buik, haar gezicht is gezwollen. Ik geef
uitleg over het buisje in haar mond. We hebben daarna een
goed en mooi gesprek.
Warm!
Tijdens mijn dienst op de CT sta ik ruim anderhalf uur in
een zeer warm pak dat normaliter wordt gebruikt voor de
bestrijding van processierupsen. Er moet een drain
ingebracht worden. Het is warm.
Allebei ziek
Een echtpaar, allebei corona. De man gaat rechtstreeks naar
de IC, zij gaat naar verpleegafdeling EOV. Met hem gaat het
slecht, de behandeling stopt. Zijn vrouw komt in een rolstoel,
met haar dochter naar de IC om afscheid te nemen,
mondkapjes op. Twee dagen later verslechtert haar toestand
en wordt ze ruim drie weken op de IC in slaap gehouden. De

Koffiedrinken bij mijn zoon
Voor mijn late dienst drink ik een kop koffie bij mijn zoon in
Nijmegen. Hij studeert Fysiotherapie en is erg geïnteresseerd in mijn
ervaringen op de IC. Het voelt goed om deze te delen met mijn
thuisfront.

Wie kan haar vertellen hoe
de uitvaart is verlopen?
wereld om haar heen draait door. De uitvaart van haar man vindt
plaats in besloten kring, zonder haar.
Zijn begrafenis terwijl zij slaapt
Zij is wakker en gedeeltelijk los van de beademing. Met een
spreekventiel kan ze kortdurend praten. Ontroerende gesprekken.
Mevrouw is inmiddels vier weken van de film kwijt. Wie kan haar
precies vertellen hoe de uitvaart van haar man is verlopen? Wie
kan vertellen hoe mooi zijn kist beschilderd is door de
kleinkinderen? Eigenlijk wil ze niet alleen verder en de volledige
afhankelijkheid maakt haar boos. Het lichtpuntje om te blijven
vechten komt van haar elfjarige kleindochter. Zij is zeer bezorgd
en geeft aan dat oma niet ook dood mag gaan.
Ontspanningsmoment
Terugrijdend in mijn oude Landrover naar Doetinchem overdenk
ik mijn dienst. Thuis aangekomen douche ik, drink iets en ga ik
slapen. Het is stil in huis. Ver weg van de frontlinie lijkt het alsof
er niets aan de hand is. Mijn lichaam is moe en gelukkig kunnen
mijn gedachten ook even een pas op de plaats maken.

IC-humor!
Als we de cohort-unit opgaan, draagt iedereen een sticker met naam,
tijdstip van binnenkomst en functie. Mijn collega Dennis runt samen
met zijn vrouw een camping in de Achterhoek. Hij komt de unit op en
tikt op mijn schouder, zodat ik mij omdraai en zijn sticker kan lezen:
Dennis, 7.30 uur, camping. Er wordt gelachen. Dat breekt de
spanning.
Steeds minder patiënten
Het is de derde week van mei, het aantal COVID-19-patiënten neemt
af. We kunnen afschalen, sneller dan ik had verwacht. De reguliere
zorg wordt in hoog tempo opgestart. Ook mijn unit Beademing en
ontwenning (ICO) is weer geopend. Er liggen COVID-19-patiënten die
negatief zijn, dus niet meer besmet. Ze hebben weinig tot geen
spierkracht meer, zijn vaak angstig en onrustig. We gaan aan de slag
met persoonsgerichte coaching en training om hen van de
beademing af te krijgen. De spierkracht trainen we onder meer door
bewegingsstimulatie, de bedfiets en met hydrotherapie in ons
zwembad. Ze hebben nog een lange weg te gaan.

Ze hebben nog een lange
weg te gaan
Hectische periode
Een film van tien weken, die toch nog redelijk onverwachts eindigt.
Het was de meest hectische periode uit mijn carrière. Terug naar de
orde van de dag. Binnen de IC wordt het proces rondom COVID-19
geëvalueerd. Ik ben benieuwd hoe iedereen het heeft beleefd en wat
er in ons zorgproces blijvend verandert.
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Eric Scholten
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‘Endometriose is
knokken tegen een
muur van onbegrip’
In november 2019 is Majotte Mathurin
(43) in het Radboudumc geopereerd, om
de schade te herstellen die ze opliep door
endometriose. Jarenlang werd ze van het
kastje naar de muur gestuurd: ‘Neem
maar een pijnstiller, dit hoort bij de
menstruatie…’
‘De ellende begon eigenlijk al op de basisschool, bij mijn eerste menstruatie. Volgens
de huisarts hoorde dit er gewoon bij, maar de
klachten namen alleen maar toe. Naast veel
bloedverlies en buikpijn had ik enorme
darmkrampen, bloed en slijm bij de ontlasting,
migraine, last van misselijkheid en braken.
Mijn sociale wereldje werd steeds kleiner.
Ik lag veel op de bank of op bed om het vol
te houden.
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Jannie Meussen

‘Het is zo belangrijk
dat deze ziekte meer
aandacht krijgt!’
Ik ben tegen zoveel onbegrip aangelopen,
niemand nam mij serieus, ook zorgverleners
niet. Toen een gynaecoloog op een uitwendige echo een verdikking zag en bij een
inwendige echo cystes op de eierstokken,
sprak hij voor het eerst over endometriose.
Maar volgens hem kon ik daar niet zoveel
pijn van hebben, waardoor ik enorm aan
mezelf ging twijfelen. Ik had zeven jaar

zulke heftige pijnen dat ik niet kon werken.
Hormoonbehandelingen boden weinig soelaas. Pas in augustus 2018, toen de klachten
nog steeds ondraaglijk waren en ik veel
vocht vasthield, heb ik aangedrongen op
doorverwijzing naar het Radboudumc en
toen vielen de puzzelstukjes in elkaar. Op
een MRI zagen ze dat mijn vagina verkleefd
is aan mijn darmen en dat ik ook vleesbomen en cystes heb. Ook stelden ze vast dat
ik chronische buikpijn heb.
Ik heb al één operatie ondergaan. Een volgende ingreep is door de coronacrisis uitgesteld. Daarbij wordt ontstoken
darmweefsel losgemaakt van de baarmoeder. Ik kan daarbij zelf kiezen: of een
stuk darm en de baarmoeder eruit laten
halen, of deze laten zitten. Dan houd ik meer
pijn, maar dan kan ik nog wel kinderen
krijgen.
Het had bij mij niet zo uit de hand hoeven
lopen als ze eerder een MRI hadden
gemaakt. Ook werkgevers en instanties als
de UWV zijn helemaal niet bekend met
endometriose: “Het zal wel tussen de oren
zitten.” Ik heb echt moeten knokken tegen
een muur van onbegrip. En ben noodgedwongen als zzp’er aan de slag gegaan, zodat
ik mijn eigen werktijd kon indelen: niet
vroeg in de ochtend, niet langer dan zes uur
per dag en niet teveel dagen achter elkaar.
Het is zó belangrijk dat deze ziekte meer aandacht krijgt.’

‘GEBREK AAN BEWUSTZIJN
EN EXPERTISE’
‘Endometriose komt bij één op de tien
vrouwen voor. Toch wordt de diagnose pas
na gemiddeld 7,5 jaar gesteld. Dit komt door
een gebrek aan bewustzijn en ook
expertise. Bij de aandoening groeit er
weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt op
de eierstokken, eileiders, in het buikvlies,
op de blaas of de darmen. In sommige
gevallen zit er ook littekenweefsel op de
buikwand, de borstkas en de zenuwen. Wij
zien het als een belangrijke academische
taak dat er landelijk meer kennis ontstaat,
om vrouwen een lijdensweg zoals Majotte
te besparen. We bieden een
multidisciplinaire aanpak, met een team van
voortplantingsgeneeskunde, radiologen,
chirurgen en pijnspecialisten om de
patiënten zo goed mogelijk te kunnen
behandelen. We zien graag alle vrouwen en
ook meisjes met menstruatieproblemen.
Endometriose is niet volledig te genezen.
Wel kunnen we de symptomen bij het
overgrote deel van de patiënten geheel of
gedeeltelijk wegnemen.’

PILLE PARGMAE, GYNAECOLOOG,
SPECIALIST IN MINIMAAL INVASIEVE
LAPAROSCOPISCHE CHIRURGIE EN
ENDOMETRIOSE
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Maikel Verkoelen StudioMik

Wat wil je vasthouden van de corona-ervaringen?
Wat gebeurde er veel tijdens de coronahectiek. Met z’n allen bleken we
bereid én in staat om een crisis als deze het hoofd te bieden. Er is ontzettend veel opgeschaald, ontwikkeld en op stel en sprong georganiseerd. We
vragen vier collega’s: wat wil je vasthouden van de corona-ervaringen?
Anita van Rossum

Liesbeth Langenhuysen

zorgmanager Inwendige Geneeskunde (en
COVID-19-afdeling EOV)

manager Informatievoorziening

‘Eindelijk worden onze digitale
middelen liefdevol omarmd’
‘Alle digitale middelen die we al langer in het
Radboudumc hebben, zijn nog nooit zo
liefdevol omarmd. De techniek was er, maar
zorgverleners waren er nog niet aan toe. Sinds
de coronatijd zien ze opeens de voordelen,
bijvoorbeeld van mijnRadboud waar 75 procent
van alle patiënten gebruik van maakt. Iedereen
moet nu bijvoorbeeld alle patiënten vóór hun
bezoek aan het ziekenhuis vragen of ze koortsverschijnselen
hebben. Door dergelijke vragen via mijnRadboud te stellen,
scheelt dat heel veel telefoontjes en daarmee tijd. Ook de andere
functies zijn ze meer gaan gebruiken, zoals de remote
monitoring. Patiënten kunnen hiermee instructievideo’s
ontvangen, een zelfonderzoekfilmpje insturen of
bijvoorbeeld een foto van een operatiewond ter
beoordeling voorleggen aan de behandelaar. Ook
de uitwisseling tussen de tien Epic-ziekenhuizen
heeft een enorme boost gekregen. Tot nu
gebeurde dat mondjesmaat. Nu worden er
maandelijks honderden dossiers opgevraagd en
dat aantal stijgt nog steeds: laboratoriumuitslagen, medicatiegegevens, allergieinformatie, voortgangsverslagen. Daarmee
verbetert de zorg. Met meer sense of urgency
hoop ik dat er ook versneld een landelijke
infrastructuur komt voor het uitwisselen van
radiologische beelden en dossierinformatie van
ziekenhuizen die geen Epic gebruiken.’

‘Gezamenlijke
verantwoordelijkheid meer
blijven zien’

Ewoud van Dijk
neuroloog

‘We blijven de poli
vraaggerichter en
doelmatiger organiseren’
‘Toen we medio maart de poli
vrijwel moesten sluiten, zijn we direct
overgegaan op teleconsulten. Het aantal
contacten is daardoor nauwelijks
teruggelopen, de invulling is anders, maar
de meeste patiënten zijn blij met deze optie.
Zo heb ik een oudere patiënt uit
Winterswijk, die eerder met zijn zoon uit
Utrecht naar Nijmegen kwam. Nu zien en
spreken we elkaar via beeldbellen vanuit onze drie locaties. Dit
kon al voor de coronacrisis, maar werd slechts door enkele
verpleegkundig specialisten gedaan. De crisis heeft de
noodzaak tot vraaggerichter en doelmatiger organiseren
vergroot. Nu verloopt het eerste consult vanuit thuis voor
inschatting van urgentie en verhelderen van de hulpvraag.
Wat is er met mij aan de hand? Is de ingezette
behandeling het beste? Heeft het Radboudumc iets
extra’s te bieden? Is die innovatieve behandeling
iets voor mij? Help mij omgaan met functionele en
psychosociale gevolgen van mijn ziekte. Vragen die
deels op afstand beantwoord kunnen worden en deels
op een compact persoonsgericht combinatiespreekuur,
waarbij patiënten direct bij de juiste zorgverleners
komen met op dezelfde dag aanvullend onderzoek. Dit
voorkomt volle wachtruimten in onze anderhalve-metersamenleving. Daarnaast heeft het zoveel voordelen, dat
we deze nieuwe werkwijze blijven vasthouden.’

Riemke Govaart

manager Ontwikkeling en Mobiliteit, HR

‘Mooi, dat vertrouwen in elkaar’
‘Ik wil vooral het vertrouwen in elkaar, de saamhorigheid en de
snelle besluitvorming vasthouden. Niet denken vanuit
vaststaande rangen en standen, maar vanuit: wat is er nodig en
wat kan ik daarin betekenen. Ik zag de afgelopen maanden veel
flexibiliteit, veel samenwerking en gunnen. Nieuwe teams
werden gevormd met mensen dwars uit de organisatie die zich
inzetten op allerlei plekken, in andere rollen en vaak ook
tijdelijk met heel ander werk. Er werd gezamenlijk gepland en
gebrainstormd over inzet van mensen. Medewerkers
schoolden zich bij via de RHA/HR Learning Space Covid-19 om inzetbaar te zijn op
die afdelingen waar het op dat moment het meest nodig was. En ze kregen
begeleiding van medewerkers van Psychiatrie, Medische Psychologie, AMD en
Geestelijke Verzorging direct op de afdelingen als dat wenselijk/nodig was na een
zware dienst. Peer support en nazorg was in no time opgetuigd. Maar ook zijn
mensen bewust thuis gebleven, nog steeds, hebben zich bescheiden en geduldig
opgesteld omdat we allemaal beseften waar de prioriteit lag en dat we door weg te
blijven, het juiste deden. Vooral dat vertrouwen dat we in elkaar hadden, dat zou ik
willen vasthouden. Want daardoor kregen we vleugels en hebben we laten zien dat
er dan echt iets goeds van de grond kan komen.’

‘Wat kwam er een energie vrij, door
met elkaar te focussen op dat
gezamenlijke doel. Grenzen
vervaagden, verpleegkundigen van
verschillende specialismen werkten
opeens intensief samen. Laten we
vasthouden dat het sneller,
voortvarender en vooral
gezamenlijker kan. Daar moeten we
met elkaar aan werken. Ik merk nu we uit de crisis komen
dat er weer meer vanuit eigen perspectief en
verschillende belangen wordt gedacht en dat daarmee de
“stroperigheid” weer toeneemt. Verpleegkundigen willen
zich ook weer focussen op het specialisme waarvoor ze
gekozen hebben en waar hun passie ligt. Begrijpelijk,
maar ik vind dat we ervoor moeten waken dat de ervaren
flexibiliteit, door het sterke elastiek, niet terugschiet naar
het oude normaal. Ik hoop dat we het gevoel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid meer blijven zien. Er
zullen meer aanleidingen komen waarbij het
spanningsveld tussen generalistische en specialistische
inzetbaarheid op de proef worden gesteld. Ik denk dat we
daar een betere balans in moeten vinden, zodat meer
verpleegkundigen op diverse plekken inzetbaar zijn. Wel
met oog voor teamgevoel, urgentie vanuit de patiënt en
persoonlijke passie, dan kan er veel bereikt worden.
Oh ja, en zet bij een volgende crisis vanaf het begin de
juiste spelers aan tafel. Laat mensen uit de
directe zorg aansluiten. Zij weten als beste hoe
het reilt en zeilt op de werkvloer.’
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COLLEGA’S
MOOIE WOORDEN HOREN BIJ EEN JUBILEUM EN
AFSCHEID. DEZE PAGINA’S STAAN ER VOL VAN.
SPECIAAL VOOR AL DIE COLLEGA’S DIE IETS TE
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Bemmel naar Nijmegen. Door contact met collega’s en zich
professioneel te kunnen ontwikkelen, is ze al 40 jaar een
trouwe Radboudiaan.’ Silvina Gazzoli, manager
Projectadministratie & Elvira Timmer-Lucassen, coördinator
Team Frontoffice Projectadministratie

Marijke Schel-Derksen

40 jaar in dienst
Marga van der Cruysen
Verpleegkundige

‘Marga is een op en top
zorgverlener. Altijd scherp in haar
vragen, kritisch en eigenzinnig als het
gaat om onder andere kosten voor
medicatie, die in haar ogen onnodig zijn. Zeer goed
ingevoerd en goed gevoel voor sfeer. Vitaal, flexibel en
veerkrachtig weet Marga zich op veranderingen aan te
passen en ze staat rustig en steady on haar mannetje.’
Christa Hummelen, zorgmanager Geriatrie

Coördinator patiëntcorrespondentie

‘Dagelijks bewijst Marijke dat zij voor
het hoogst haalbare gaat en ze is nog
altijd het toonbeeld van enthousiasme,
betrokkenheid en discipline en daarmee
een voorbeeld voor alle collega’s. Hierbij weet zij in elke
situatie de juiste toon te vinden, vriendelijk, begripvol,
collegiaal en betrokken als het kan, rechtvaardig en een
tikkeltje streng als het moet.’ Berry Driessen, operationeel
leidinggevende polikliniek inwendige specialismen/AIG

Met pensioen
Bea Peek-Kohler

Rob Verburgh
Technisch beheerder

‘Rob is 40 jaar geleden begonnen
de aquariums te onderhouden. Via
het laboratorium heeft hij kennis
gemaakt met ICT, als een van de
grondleggers van het Glims-systeem. In 2012 maakte hij
de overstap naar Beter 2.0 en naar het huidige IM. Nog
steeds bijt Rob zich vast in interface-problemen, samen
met de collega’s in huis weet hij oplossingen te vinden.
Een prettige en klantgerichte collega.’ Tim Lucassen en
John van de Loo, teamleiders Informatie Management

Silvia Klaassen-Joosten
Applicatiespecialist Epic

‘Silvia begon in 1980 op
Radiologie, waar ze 32 jaar in
verschillende functies werkte. In
2012 maakte ze de overstap naar het
programma Beter 2.0. Haar eerlijkheid en directheid
maken haar tot een zeer gewaardeerde collega en een
mooi mens op wie je altijd kunt rekenen.’ Tim Lucassen,
teamleider Informatie Management

Carla Bartels
Vakspecialist Medische Microbiologie

‘Carla is al 40 jaar een grote bron
van kennis van de bacteriologie.
Collega-analisten, aios en artsenmicrobioloog weten haar altijd te vinden
voor het antwoord op een vraag. Ze volgt steeds de
laatste ontwikkelingen en begeleidde menig
innovatieproject. Een betrokken, sociale, praktische en
gewaardeerde collega.’ Judith Toonen, Teammanager
Bacteriologie/Mycologie, Medische Microbiologie

Marga Scholten
Project controller

‘Marga is een fijne, hardwerkende
en kundige medewerker met groot
verantwoordelijkheidsgevoel en een
warm hart voor haar collega’s en het
Radboudumc. Heel gemotiveerd fietst ze elke dag vanuit

Senior analist

‘Na meer dan 42 jaar in het
Radboudumc, gaat Bea met vervroegd
pensioen om nog meer van haar familie
en haar vele hobby’s te genieten. We gaan
haar professionaliteit, inzet én kritische instelling missen.
Bea, het ga je goed.’ Trix de Boer, operationeel manager
LABGK-Laboratorium Hematologie

Els van der Kop
Adviseur Kwaliteit en Veiligheid

‘In de start van haar carrière als radiodiagnostisch laborant
werd Els al snel eerste laborant Pediatrie en daarna teamleider
Röntgen Eerste Hulp. Ze pionierde als kwaliteitsmedewerker
en groeide door tot adviseur. Els heeft kwaliteit en veiligheid
naar een hoger niveau getild en uitgebouwd. Geniet van je
pensioen, je hebt het enorm verdiend!’ Mireille Semelaar,
teamleider bedrijfsbureau afdeling Beeldvorming

Jos Rutting
Opleider

‘Na 42 jaar, waarvan ruim 35 jaar als
opleidingsfunctionaris, gaat Jos ons
verlaten. Bedankt voor je inzet ten
aanzien van leren en ontwikkelen binnen
en buiten het Radboudumc. Met je gedreven houding en
karakteristieke benadering heb je een belangrijke bijdrage
geleverd aan het praktijkonderwijs voor studenten
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. We
wensen je een mooie toekomst.’ Chantal Fonteijn, teamleider
Leren en Ontwikkelen

Annemieke Gommans
Operatieassistent

‘Net voor haar prepensioen draaide
deze topper nog nachtdiensten als
buddy op de COVID-IC. Het zorgen zit
haar in het bloed. Annemieke is gestart als
verpleegkundige op OK KNO en Algemene Chirurgie, daarna
als operatieassistent KNO/MKA en later als operationeel
manager Urologie/Gynaecologie, Heelkunde. De laatste jaren
heeft zij haar kennis en kunde gedeeld op de operatiekamers
van de Chirurgische Dagbehandeling. Met toewijding en

Door een te groot aanbod voor deze rubriek, staan alle 25-jarige jubilarissen dit keer niet in de Radbode maar op intranet.
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:
scherp, niet te donker en minimaal 1MB. De deadline voor de volgende Radbode (#05) is vrijdag 3 juli 2020.
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oprechte aandacht voor patiënten.’ Myriam BerbenEgelmeers, operationeel manager CDB

Jos Janssen
Medewerker Logistiek

Marlon Lanters
Verpleegkundige

‘Kenmerkend voor Marlon is haar
onorthodoxe aanpak en
betrokkenheid bij het werk, haar
energieke, positieve en onbevangen
aanwezigheid of het nu op de werkvloer was of bij de
afdelingsvergaderingen. Je bent nooit te oud om te leren,
is haar motto. Naast haar werk is wandelen haar passie:
ze gaat zich zeker niet vervelen nu zij met pensioen gaat.’
Christa Hummelen, zorgmanager Geriatrie

Tilly Albers-van Dijk
Medewerker schoonmaak

‘Tilly begon in 1973 als
schoonmaakmedewerker avonddienst
en werkte sindsdien op verschillende
afdelingen, onder andere Dermatologie en
Oncologie. Ondanks alle veranderingen en uitdagingen is zij
altijd heel flexibel en betrokken gebleven, en heeft ze met
hart en ziel in het Radboudumc gewerkt. We gaan je
missen!’ Milica Skopic, teamleider Schoonmaak

Nel Gerrits-Hofmans
Kwaliteitsmedewerker

‘Nel was vanaf 1975 in dienst en
betrokken tot de laatste dag. Ze
heeft zich veelzijdig ontwikkeld. Eerst
als analist in de breedte van de
microbiologie en later tot een kundige en enthousiaste
collega op het gebied van kwaliteit binnen ons
laboratorium. We zullen haar professionele kennis en
organisatietalent missen, en haar betrokkenheid bij het
wel en wee van de afdeling.’ Heiman Wertheim,
afdelingshoofd Medische Microbiologie

Anita Disveld
Managementassistent

‘Met het bereiken van de 60-jarige
leeftijd gaat Anita genieten van haar
vervroegde pensioen. Vanaf 2001 is
ze werkzaam geweest op verschillende
afdelingen. De laatste jaren naar volle tevredenheid bij
Projectbureau Bouwzaken. Anita, dank voor je inzet!’ Paul
Grotens, programmamanager Projecten en Mariska
Brandwijk-Koks, programmamanager Bedrijfsbureau

Betty Tonk
Analist

‘Betty neemt na ruim 41 jaar
afscheid van Bacteriologie. Er is veel
veranderd in de manier van werken op
de afdeling, maar enthousiast en
nieuwsgierig heeft Betty zich hier altijd in gestort. De laatste
jaren nam ze zitting in de OC. Betty was altijd erg betrokken
bij haar werk en collega’s.’ Judith Toonen, teammanager
Bacteriologie/Mycologie afdeling Medische Microbiologie

Onno van Hoven
Assortimentscoördinator Medische
Hulpmiddelen

‘Na een veertigjarig
dienstverband gaat Onno genieten
van zijn welverdiende pensioen. Onno
was de spin in het web tussen de afdeling Inkoop &
Supply Chain en de rest van ons ziekenhuis. Zijn kennis
en ervaring vanuit eerdere werkzaamheden binnen de IC
zijn daarbij altijd van grote toegevoegde waarde
geweest. Met veel enthousiasme, toewijzing en
deskundigheid heeft hij bijgedragen aan de continuïteit
van zorg. Alle goeds voor de toekomst, Onno!’ Mark
Ligtvoet, Teamleider Data, Assortiment & Proces

‘Na meer dan 40 jaar in dienst gaat Jos
met pensioen, een betrouwbare en
fijne collega met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. En zeer
betrokken bij de afdeling Logistiek en in het bijzonder het
team Afvalinzameling. Zijn werkplezier straalt hij dagelijks
uit.’ Bram Kurstjens, manager Logistiek

IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER ALEXANDER NICASTIA, HOOFD BUSINESS DEVELOPMENT VAN VALORISATIE.

Maja Amtari-Veenendaal
Verpleegkundig consulent

‘Na ruim 40 jaar neemt Maja afscheid.
Via de verpleegafdeling en de
polikliniek/dagbehandeling is Maja sinds
2007 als verpleegkundig consulent een
vertrouwd gezicht voor de patiënten van het Hemofilie
Behandel Centrum. Ze was erg betrokken bij het wel en wee
van deze chronische patiëntengroep en droeg ze een warm
hart toe. We gaan haar missen.’ Britta Laros-van Gorkom,
hematoloog en Ankie Sneek, teamleider Zorg afdeling Hematologie

Gerrie Geurts van Kessel
Secretaresse patiëntenzorg

‘Na 30 jaar in de zorg gewerkt te
hebben op Neurologie, Reumatologie
en Nierziekten maakte Gerrie de
overstap naar administratief werk. Sinds de
start van de Chirurgische Dagbehandeling heeft zij de balie
bemenst, altijd warm en betrokken bij patiënten en collega’s.
Lief en leed hebben we gedeeld. Gerrie, geniet van de vrije
tijd.’ Myriam Berben-Egelmeers, operationeel manager CDB

Wim de Jongh
Manager bedrijfsvoering

‘Wim heeft sinds zijn benoeming in
2003 een belangrijke bijdrage
geleverd aan de professionalisering van
de SKZL en later de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). Als
bestuur en directie van de SKML zijn we Wim zeer
dankbaar voor deze bijdrage.’ Marc Thelen, directeur SKML

Hanneke Zonneveld
IC-verpleegkundige

Na ruim 40 dienstjaren op de unit IC gaat onze no nonsensecollega Hanneke genieten van haar pensioen. Ze heeft veel
betekend voor de zorg van de kinderen en ook de ouders.
Niets was haar te veel, ze was een rots in de branding:
flexibel, toegewijd en collegiaal. Wij gaan Hanneke zeker
missen.’ Inge Peters-Vermeulen, teamleider Intensive Care

Coen Bakker
CCU-verpleegkundige

‘Coen heeft in zijn vele dienstjaren veel
betekend voor de cardiologie. Hij heeft
een grote rol gespeeld in het vormgeven
van onze CCU-praktijkopleiding, en nog
steeds zijn de Coen-dagen befaamd! Coen, een mooi pensioen
met veel geluk en gezondheid.’ Jessica Heimen-Scholten,
operationeel manager Hartbewaking & Eerste Hart Hulp

Jan Buchner
Medisch instrumentatietechnicus

‘Onze gewaardeerde MTKF-collega, die
voor elk technisch probleem een
oplossing weet, en een grote bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van
mobiele achterwanden voor transport van IC-patiënten, gaat
na 25 dienstjaren met pensioen. Jan was ook betrokken bij
diverse aanbestedingsprojecten zoals de aanschaf van nieuwe
patiënten- en kinderbedden. Zijn kennis en ervaring zullen we
zeker gaan missen.’ Hans Gradussen, manager Service A en Advies

‘Het middel slaat aan bij 75
procent van de patiënten’
‘Wij begeleiden medewerkers om hun innovatieve ideeën succesvol in de markt te zetten. Dat klinkt zakelijk, maar je bouwt echt
een band met hen op. Ze verkopen vaak hun
ziel en zaligheid om iets waarin zij geloven,
te verwezenlijken. Zo ook een ex-onderzoeker van Hematologie. Hij had een patent
gekregen op een techniek om het hele
immuunsysteem te resetten bij extreme
afstoting bij beenmergtransplantatie. Zijn
droom: patiënten die nu ten dode zijn opgeschreven, toch te kunnen helpen. Hij verliet
het Radboudumc en stapte in een bedrijf om
met de techniek het medicijn te ontwikkelen.
Maar na een aantal jaren stopte het bedrijf
omdat ze er geen brood meer in zagen. Hij
stond op straat, met alleen nog het patent op
zak. En overwoog een eigen bedrijf op te
richten om dan zelf het medicijn door te ontwikkelen. Hij wilde zich er niet bij neerleggen
dat louter op economische gronden patiënten dit levensreddende middel niet zouden
krijgen.
In dat kader kwam hij bij me langs voor hulp.
Ik adviseerde hem een persoonlijke lening af

te sluiten, heel spannend voor hem. Hierna
heb ik hem door de jaren heen waar mogelijk
geholpen. Het traject van een medicijn ontwikkelen duurt lang en is echt niet makkelijk.
We hebben veel pieken en dalen met elkaar
gedeeld. Ik kan het me nog heel goed herinneren toen hij enthousiast bij me langs kwam
om te vertellen dat de eerste patiënten succesvol zijn behandeld. En nu, na eerdere
steun van Nederlandse investeerders, zijn
een Amerikaanse en Britse investeerder er
met een bedrag van 30 miljoen ingesprongen. Met dit geld wordt de klinische studie
betaald om het medicijn versneld op de
markt te krijgen. De eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend, het middel slaat aan
bij 75 procent van de patiënten die uitbehandeld waren. Zonder dit middel zouden ze
overlijden. Mijn bijdrage was gering maar het
doet me deugd dat een kleine bijdrage van
meer dan tien jaar geleden kan leiden tot het
redden van levens. Valorisation leads ‘to have
a significant impact on healthcare’.
Jannie Meussen
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Johan Oltvoort

Eric Scholten

DEZE RUBRIEK IS DÉ ONTMOETINGSPLEK VOOR
COLLEGA’S DIE ELKAAR BETER WILLEN LEREN KENNEN.
UIT NIEUWSGIERIGHEID, WANT OP DE WERKVLOER
KOMEN ZE ELKAAR NIET OF WEINIG TEGEN.

Francesca
Bernhard

Videoproducer Bernhard Rodenburg werkt bij de Mediahub, het team dat bij de afdeling Communicatie in
de weer is met video, animatie en fotografie. Hij ontmoet de uit Italië afkomstige promovenda Francesca Tiso,
die binnen het lab van Hematologie werkt.
Bernhard: ‘Hoezo Nijmegen?’ Francesca: ‘Na mijn studie
biotechnologie in Italië kwam ik in 2017 naar Utrecht voor een
stage. Nederland beviel me qua wetenschappelijk klimaat en als
plek om te leven. Niet lang daarna kreeg ik de kans om mijn
promotiestudie bij het Radboudumc te doen.’ Bernhard: ‘Wat doe
je op een werkdag?’ Francesca: ‘Ik onderzoek cellen en
celstructuren die een rol spelen bij acute myeloïde leukemie, een
vorm van bloedkanker. Voor de coronacrisis werkte ik veel in het
lab, nu thuis. Data analyseren, literatuuronderzoek, schrijven aan
mijn proefschrift. Dat lukt, maar ik mis de interactie binnen het
lab.’ Bernhard: ‘Je familie is ver weg…’ Francesca: ‘Ik bel ze elke
dag! Gelukkig bleven ze gezond, net als mijn vrienden in Italië. Het
was vreemd om daar die volledige lockdown te zien ontstaan,
terwijl hier alles nog doorging. Ik kon me de ernst van hun situatie

amper voorstellen.’ Bernhard: ‘Waar ben jij over vier jaar?’
Francesca: ‘Ik hou van reizen, dus dat kan overal zijn. Ook
Nederland, want het bevalt me hier. Maar, wat doe jij eigenlijk?’
Bernhard: ‘Ik ben van oorsprong grafisch designer, videomaker en
muzikant. Als videoproducer komen die lijnen prachtig bij elkaar. Ik
film, interview en monteer. Beelden geven extra informatie,
bijvoorbeeld over behandelmogelijkheden.’ Francesca: ‘Welke van
je video’s springt eruit?’ Bernhard: ‘Meest indringend waren de
verhalen van verpleegkundigen in coronatijd. Mooiste beelden zijn
die van de traumahelikopter. Iets voor jou, een rol in een video?’
Francesca, lachend: ‘Ik hou van hardlopen, misschien kan ik als
figurant door het beeld rennen.’
Wil jij ook iets vragen aan een collega?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

