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Nog even
één mailtje ...
Hoe ga jij om
met werkdruk?
TRANSIT: als een
ziek kind ook thuis
problemen heeft

Hoogleraren Heiman Wertheim en Marlies Hulscher
over antibioticaresistentie:

‘We kunnen niet
achterover leunen’

augustus 2019

Advertenties

Taaltrainingen

Het
Hulpfonds
helpt!
Het Hulpfonds biedt aan alle collega’s van het umc en
de universiteit financiële ondersteuning. Wij helpen met
financieel advies, budgetbegeleiding en renteloze leningen.
Wil je meer informatie?
E-mail: info@hulpfondsradboud.nl | Telefoon: (024) 309 33 10 |
www.hulpfondsradboud.nl

Start september - oktober

Nijmegen
‘Goedkoper wonen
dichtbij de stad’

!

Cuijk DOET!

Cuijk

15 minuten
15 minuten
30 minuten

www.cuijkwoont.nl
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INHOUD

LEESTIP

Antibioticapreventie staat in
Nederland goed
op de kaart

STADO BERGERVOET, ADVISEUR VAN ADVIESGROEP PROCESVERBETERING & IMPLEMENTATIE,
TIPT DE RUBRIEK RONDVRAAG, DITMAAL OVER
WERKDRUK (PAGINA 20-21).

Op zoek naar
knelpunten
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helpt het
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WETENSCHAP – Een prachtige uitvinding, antibiotica. Maar hoe vaker
het wereldwijd wordt toegediend, hoe meer
resistente bacteriën. Waarom zijn we in
Nederland zo goed in antibioticapreventie?
Marlies Hulscher en Heiman Wertheim over
het geheim van ‘onze’ aanpak.
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ZORG – Door problemen thuis worden
sommige chronisch zieke kinderen na
hun ontslag toch weer ogenomen in het Amalia
Kinderziekenhuis. Het TRANSIT-initiatief helpt
nu hele gezinnen.
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‘Werkdruk, de (on)zinnigheid van registraties
en controles, of de vraag waar ruimte is voor
efficiëntieslagen... Het zijn volop onderwerpen van gesprek. Daarom hebben PVI
en de Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid
afgelopen jaar een knelpunteninventarisatie
en -optimalisatie uitgevoerd. Onze inzet?
Onnodige regels terugdringen en werkdruk
verlichten.
Zo hebben we aan zorgverleners en patiënten
gevraagd waar zij tegenaan lopen. En we
hebben een grote data-analyse uitgevoerd.
Bijna 600 knelpunten zijn hierbij opgehaald.
En deze zijn bijna allemaal opgelost! Hierdoor
is de poliklinische screening op pijn
bijvoorbeeld gestopt. Ook doen we de
poliklinische screening op vallen alleen nog
op risicolocaties. Daarnaast zijn check-inlocaties verduidelijkt voor patiënten. En er
zijn softwareinstellingen verbeterd.
Vanwege dit succes starten we eind 2019
opnieuw met een knelpuntenoptimalisatie,
ditmaal met een kortere, krachtige versie. Dat
doen we samen met de kwaliteitsfunctionaris
en/of superuser van de afdeling. Collega’s
kunnen dan bijvoorbeeld best practises met
elkaar delen.
Mooi als dit ook weer bijdraagt aan de
verminderde werkdruk.ʼ

ONDERZOEK – Het Radboud Institute for
Molecular Life Sciences bestaat 25 jaar. Enig
idee hoeveel pipetjes dat instituut jaarlijks gebruikt?

16

RONDVRAAG – Na de zomervakantie
kunnen we er weer vol tegenaan. Tuurlijk.
Maar wanneer wordt het té druk? Hoe zorg je
ervoor dat je niet ondersneeuwt in al dat werk?
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HET GETAL

Gijs Munnichs

Regionaal Archief Nijmegen

497

497 eerstejaars studenten starten dit studiejaar 2019/2020 met een medische studie. Dat zijn er 330 voor
Geneeskunde en 100 voor Biomedische Wetenschappen. Tandheelkunde verwelkomt dit jaar 67 nieuwelingen.
De man-vrouwverhouding is in 2018/2019 bij Geneeskunde: 38 procent man, 62 procent vrouw. Bij Biomedische
Wetenschappen zijn er meer vrouwen (67 procent) en bij Tandheelkunde nóg meer (72 procent). Man-vrouwcijfers
zijn voor 2019/2020 nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn.
Een halve eeuw geleden was Geneeskunde alles behalve een vrouwenstudie. Op deze foto uit 1970 zitten
bijvoorbeeld 22 dames in de zaal, keurig in de voorste banken, en daarachter zo’n 74 heren. In het studiejaar
1969/1970 waren er 218 eerstejaarsstudenten Geneeskunde en Tandheelkunde telde er 5. De studie BMW deed
pas decennia later zijn intrede.
Op de foto volgen studenten een college van prof. dr. G.P.M. Horsten (1918-1999), hoogleraar Algemene
Neurofysiologie. 1970, flowerpowertijd. Maar – het zwart-wit daargelaten – van dit kleurrijke, vrije tijdperk zie je
hier weinig terug. ‘Dit hoeft niet te verbazen’, aldus universiteitshistoricus Jan Brabers. ‘Studenten Geneeskunde
uit die tijd gingen doorgaans zeer keurig gekleed. Bij andere studierichtingen, vooral in de Sociale Wetenschappen,
was dat wel anders, ofschoon toen het aantal jasje-dasje-studenten ook daar nog altijd groot was.’
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KORT

IMPACT

Analyseprogramma MRI-scans
voor diagnose prostaattumor
Een computerprogramma dat MRIbeelden analyseert, kan de aanwezigheid en zelfs de agressiviteit van een
prostaattumor betrouwbaar in kaart
brengen. Onderzoekers van het
Radboudumc hebben dat aangetoond
in samenwerking met buitenlandse
onderzoeksgroepen.
De beoordeling van MRI-beelden van de
prostaat vereist de nodige ervaring. Jaren
geleden vroegen Tom Scheenen en zijn collega’s van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zich af of dat ook objectief
en automatisch zou kunnen. Gewoon een

Getweet
@JorisFuijkschot Als je midden in de nacht
naar t ziekenhuis wordt opgetrommeld en in
het donker snel een paar sokken uit de la trekt

anatomisch verdacht plekje in de prostaat
omcirkelen en een algoritme dan laten
berekenen of het gezond of afwijkend weefsel betreft. En bij een afwijking objectief de
ernst ervan vaststellen en daar dan een
diagnose aan koppelen. In het tijdschrift
Investigative Radiology laten Tom en collega’s nu zien dat het mogelijk is. Ze willen het
systeem zo snel mogelijk beschikbaar
maken voor radiologen overal ter wereld.
Tom Scheenen: ‘Eventuele verschillen in
beoordeling tussen radiologen kunnen zo
worden voorkomen en met meer gegevens
kunnen we het systeem waarschijnlijk nog
beter maken.’

Meer dan 100 vergaderruimtes beschikbaar
Alle grote vergaderruimtes op onze campus en de ruimtes die beschikken over speciale apparatuur, bijvoorbeeld voor videogesprekken, zijn sinds kort beschikbaar voor alle medewerkers.
Reserveren kan via Outlook.
Kijk op intranet, zoekwoord: vergaderfaciliteiten.

#dienst

@Judithvankol Het scheelt echt (als er tijd voor
is)! En door de warme maaltijd wordt er niets
meer gesnacked tussendoor. Het is fijn dat er
een beetje voor je gezorgd wordt terwijl je
zorgt. #powernappen #IC
@Erfelijk_artsen #klinischgeneticus Yvonne
Hoedemaekers gaat van het #umcg naar het
#radboudumc. We gaan haar missen. Maar de

Kom
en ontdek

klinische genetica van het #umcg blijft toch de

Kruip op zondag 6 oktober in de huid van
gezondheidswetenschapper. Tijdens de
Open Dag van het Radboud Institute for
Health Sciences kan jong en oud zien, voelen,
horen en ervaren hoe spannend de wereld van
de gezondheidswetenschappen is. Met expedities, rondleidingen, een programma voor scholieren (4-12 jaar), minicolleges voor bezoekers vanaf
12 jaar, en meer. Tijd: 12.00-16.00 uur. Plaats: Studiecentrum Radboudumc (Geert Grooteplein Noord 21).

moet er toch niet aan denken dat dit bij man-

Meer informatie vind je op www.radboudumc.nl/opendag

leukste
@HeleenBervoets Vrouw uit de running door
menstruatie. Wees dan maar blij dat vrouwen dit
ongemak hebben. Die blijven wel doorgaan. Je
nen zou gebeuren. De mannenmenstruatie
naast de mannengriep. De hele maatschappij
zou zijn ontwricht.
@timoh77 Tussentijds stagegesprek met onze
digitale doktersassistente Chantal @ZaurusNL:
ze heeft het nog niet zo druk, patiënten beoordelen haar met

huisartsen en assis-

tentes hebben een klik met haar. Dus we gaan
door! @radboudumc @elgradboudumc
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COLUMN | ETHIEK

Jan Smit nieuwe
decaan/vicevoorzitter
Radboudumc
Prof. dr. Jan Smit is per 1 augustus benoemd
tot decaan/vicevoorzitter van het Radboudumc. Zijn portefeuille is onderwijs en
onderzoek. Hij volgt Paul Smits op, die in
maart tot voorzitter is benoemd.
Lees het volledige bericht op intranet.

Aangepaste
bewegwijzering
Er komt dit jaar een aangepaste bewegwijzering voor alle gebouwen, met een logische volgorde van letters (gebouwen) en
routenummers. Uitgaande van de denkwijze en beleving van onze patiënten en
bezoekers. De technische nummers en routenummers blijven zoveel mogelijk gelijk.

Regel zelf je ICT-zaken
Problemen met ICT? Veel kun je zelf oplossen
met de ICT Zelfservice. Je kunt er ook ICT-hardware aanvragen of toegang tot programma’s
regelen. Met de zoekfunctie raadpleeg je eenvoudig de kennisbank van Informatie Management. Hier vind je ook handleidingen,
bijvoorbeeld voor installatie van telewerken op
je mobiele telefoon. En je kunt er vragen stellen. De ICT Zelfservice vind je via Windows –
Alle programma’s. Bellen met de Servicedesk
blijft natuurlijk gewoon mogelijk.

Carréloop:
18 september
Kom aanmoedigen bij de Carréloop,
woensdag 18 september, 12.30 uur.
Ook dit jaar gaat de hardloopestafette van 4 x 700 meter voor medewerkers en studenten door het
gangenstelsel op de onderverdieping van het ziekenhuis. Kijk voor
meer informatie op intranet.

GETIPT
LEVEN EN DOOD, GEZONDHEID EN ZIEKTE, WERK EN ZORG VORMEN VOOR VEEL SCHRIJVERS
EN CULTUURMAKERS EEN INSPIRATIEBRON. IN IEDERE RADBODE LEES JE TIPS.

Mangomoment
Boek: Het is een steeds bekender fenomeen, het “mangomoment”: een

klein, onverwacht gebaar dat nauwelijks tijd, geld of moeite kost. Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. Dit boek helpt je als zorgverlener
die momenten van waarde te creëren voor de patiënt. Lees ervaringen
van patiënten en reflecties van experts en zorgverleners. Met een bijdrage van
onze hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen. € 23,50

MEDEWERKERS VAN DE SECTIE MEDISCHE ETHIEK
(IQHEALTHCARE) GEVEN EEN BESCHOUWING OVER
EEN ACTUEEL ONDERWERP. DIT KEER: DOCENT ETHIEK EN
FILOSOFIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG KATJA TEN CATE.

‘Sluiproute’
“Slapend sterven als alternatief voor
euthanasie” kopte Trouw onlangs in een
artikel over palliatieve sedatie (PS),
waarvan het gebruik de laatste jaren
sterk is toegenomen. De krant spreekt
zelfs van een ‘sluiproute’ voor euthanasie; het inzetten van PS terwijl de
patiënt eigenlijk euthanasie wilde.
Zowel voorstanders van euthanasie (de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig
Levenseinde, NVVE) als tegenstanders
(de christelijke patiëntenvereniging
NPV) uitten grote bezwaren hiertegen.
De voorstanders vinden dat patiënten
zo niet de dood krijgen die ze wensen.
De tegenstanders vrezen dat ook
patiënten met een langere levensverwachting dan twee weken tot hun
dood gesedeerd worden, waardoor zij
niet mét maar dóór de sedatie overlijden. Want tijdens de sedatie worden
geen vocht en voeding toegediend.
Hoewel ik mezelf tot de voorstanders
van euthanasie reken, vind ik het door
de NVVE aangedragen bezwaar niet zo
overtuigend. Voor patiënten is de
ervaring namelijk hetzelfde: na
toediening van een medicament zullen
zij direct overlijden (euthanasie) of zich
nergens meer van bewust zijn tot hun
overlijden (PS). Voor hun dierbaren is
de ervaring uiteraard wel anders. Het
door de NPV geuite bezwaar
daarentegen vind ik veel serieuzer.
Ethisch (en juridisch) is er een
essentieel verschil tussen een leven
actief beëindigen of slechts zorgen dat
mensen de laatste uren of dagen niet
bewust meemaken. Voor dat eerste
hebben we nou juist een unieke wet die
dit handelen transparant en toetsbaar
maakt zodat we ons niet hoeven te
verlaten op ondoorzichtige en stiekeme
praktijken – zoals elders ter wereld wel
gebeurt. Laten we die wet vooral
koesteren!
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WETENSCHAP

Marcel Wortel

iStock, Eric Scholten

Heel de
wereld
antibioticaresistent?
Nee. Een klein land biedt moedig weerstand en maakt
het leven van de bacteriën niet gemakkelijk. Deze slimme
strategie wordt mondiaal steeds meer overgenomen.
Een slordigheidje zorgde in 1928 voor een
van de belangrijkste ontdekkingen uit de
medische wetenschap. Omdat de Britse arts
en microbioloog Alexander Flemming een
kweekschaaltje niet goed had afgesloten,
groeide er een schimmel in zijn bacteriekweekje. Opvallend detail: waar deze
Penicillium schimmel groeide, groeiden de
stafylokokken-bacteriën niet meer. Het eerste antibioticum was geboren: penicilline.
De ontdekking van penicilline betekende
een doorbraak voor de behandeling van
infectieziekten. Maar al snel na de ontdekking van het wondermiddel kwam er een aap
uit de mouw. Bacteriën hebben de neiging
ongevoelig te worden voor het medicijn. Zo
hebben sommige stafylokokken een enzym
dat het penicillinemolecuul kapot knipt (zie
kader). Alleen de bacteriën zonder dat enzym
leggen het loodje. De antibioticaknippers
overleven en zorgen ervoor dat de infectie
weer oplaait. En die is deze keer niet meer te
behandelen met penicilline.

Het ontwikkelen van resistentie is corebusiness voor bacteriën. Omdat zij zich zo goed
kunnen aanpassen aan hun omgeving, is
antibioticaresistentie inmiddels uitgegroeid
tot een wereldwijd probleem. Het probleem is
zelfs zo nijpend dat sommigen vrezen voor
een post-antibioticatijdperk, waarin we weer
teruggeworpen worden naar de negentiende
eeuw. Niet voor niets dat antimicrobial stewardship, ofwel het verstandig gebruik van
antibiotica, hoog op de agenda staat. Of dit
helpt? Wereldwijd is de antibioticaconsumptie tussen 2000 en 2015 met 65 procent
gestegen.

Ons geheim
Wereldwijd? Niet helemaal. Nederland vormt
een gunstige uitzondering in het gebruik van
antibiotica en ontwikkeling van resistentie.
Nergens wordt het zo weinig voorgeschreven
als hier en de problemen met resistente bacteriën zijn beheersbaar. Wat is ons geheim?
‘Onder meer een heel sterke medische micro-

biologie’, zegt Heiman Wertheim, hoofd van
de gelijknamige afdeling. ‘We voorkomen,
diagnosticeren en behandelen infectieziekten. Met vooral apothekers en infectiologen
werken we nauw samen om het gebruik van
antibiotica in de dagelijkse praktijk te optimaliseren. In landen waar je alleen de taak
hebt om diagnostiek te doen, gaat het fout als
beroepsgroepen niet met elkaar communiceren, of onderling heel competitief zijn. Daarnaast is Nederland een compact land met
veel kennis en een goede infrastructuur.’

‘Na een complexe
operatie geeft
die chirurg toch
een beetje langer
antibiotica’
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Laatste redmiddel
Om dan te zeggen dat we in Nederland achterover kunnen leunen, is naïef. Resistente
bacteriën houden zich immers niet aan de
landsgrenzen. Zo nemen reizigers soms ook
exotische resistente bacteriën mee naar huis.
Voor mensen met een donornier kan het een
hachelijke onderneming zijn om naar de tropen te reizen vanwege het oplopen van een
onbehandelbare infectie. ‘Als je met nierartsen praat, zeggen zij dat afstoting van de nier
niet hun grootste probleem meer is’, vertelt
Wertheim. ‘Het zijn die resistente infecties
die we bij deze groep vaker tegenkomen. We
moeten daarvoor steeds meer laatste redmiddelen gaan inzetten.’
Een voorbeeld van die laatste redmiddelen
zijn de zogenaamde carbapenems. Deze
klasse van antibiotica leggen de meeste
soorten bacteriën om. Maar zodra deze
resistent worden tegen deze paardenmiddelen, heb je een groot probleem. Dan helpt
weinig meer, behalve wat oudere middelen

Wat doen antiobiotica
ook alweer?
Antibiotica betekent letterlijk ‘tegen het
leven’, maar zo goed zijn deze middelen
nou ook weer niet. Ze doden alleen bacteriën. Penicilline vernielt de opbouw van
de bacteriële celwand. Andere types antibiotica remmen de productie van eiwitten
in de bacterie, of rommelen met de constructie van DNA-materiaal. Tegen virussen doen antibiotica niets. Daarom heeft
het geen zin om antibiotica voor te schrijven bij griep of verkoudheid. Toch
gebeurt dat nog heel vaak.

die niet even effectief zijn, waarschuwt
Wertheim: ‘We zien het gebruik van het
middel meropenem (een soort carbapenem)
toenemen. Het is het meest gebruikte middel door patiënten met complexe infecties
die naar huis gaan met intraveneuze antibiotica. Daar maken we ons echt zorgen over.
Kunnen we alternatieven verzinnen voor
carbapenems? Kunnen we deze infecties
voorkomen? Daar zijn we heel erg over aan
het nadenken.’

Angst
In Nederland neemt het gebruik van antibiotica iets af, maar ook wij gebruiken nog te
veel. Dat gebeurt niet per se uit onkunde.
‘Antibiotica worden wel “drugs of fear”
genoemd’, verklaart Marlies Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor Infectieziekten. ‘We zijn bijvoorbeeld bang om een
ernstig zieke patiënt niet goed te behandelen. Een chirurg wil bijvoorbeeld niet dat na
een complexe operatie het werk teniet wordt

‘Het gaat fout als
beroepsgroepen
onderling heel
competitief zijn’
gedaan door een infectie. Dus krijgt de patiënt toch een beetje langer antibiotica. Maar
uit onderzoek blijkt dat dit helemaal niet
leidt tot minder infecties. Wel tot meer bijwerkingen. Daar heeft de patiënt niet om
gevraagd, het helpt hem ook niet verder en
het kost de maatschappij geld. Iets wat goed
is bedoeld, levert een negatief effect op.’
Het blijven informeren van zorgverleners
over antibiotica is dus belangrijk. ‘Maar
naast het inzetten op kennis’, zegt Hulscher,
‘zijn er nog veel meer interventies voor het
beïnvloeden van voorschrijfgedrag.’’
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Vriendelijk duwtje
Ook kan een vriendelijk duwtje in de goede
richting helpen. ‘Je kunt een beetje nudging
gebruiken’, beaamt Wertheim. ‘Ik was een keer
in Ghana en vroeg aan een apotheker wat het
laatste antibioticum was dat hij had verkocht.
Hij schoof een pijnstiller naar voren. Een
capsule. En een capsule was voor hem antibiotica. We kijken daarom nu samen met de
Britse subsidieverstrekker Wellcome Trust hoe
we een antibioticapil beter herkenbaar kunnen
maken als iets unieks.’
Ook in Nederland kan deze aanpak werken, zegt
Hulscher. ‘Bijvoorbeeld als artsen een kweek
insturen naar het lab. Ze krijgen dan een uitslag
terug met alle antibiotica waar de betreffende
bacterie gevoelig voor is. Je kunt het antibioticum waarvan we graag willen dat ze het
gebruiken, bovenaan de lijst zetten. Of iets
groter maken.’ Zulke handigheidjes zijn zeker
niet de oplossing voor beter voorschrijfgedrag,
benadrukt Hulscher. ‘We moeten ophouden met
denken dat er één manier is die altijd werkt.’

Exportproduct
De Nederlandse aanpak is een exportproduct.
Zo werken Hulscher en Wertheim intensief
samen met partijen in lage- en middeninkomenslanden om de Nederlandse aanpak te delen.
‘Het gaat langzaam, maar ze zijn wel serieus
bezig’, vertelt Wertheim. ‘Lage-inkomenslanden
hebben andere prioriteiten. In die landen gaan
mensen gewoon dood aan diarree of luchtweginfecties door slechte toegang tot antibiotica.
Als je echter in landen als Thailand of ZuidAfrika gaat kijken, zie je al een goed beleid. In
Thailand is het antibioticagebruik voor virale
luchtweginfecties echt gekelderd. Waar vroeger
80 procent van de patiënten hiervoor antibiotica kreeg, is dat nu 25 tot 30 procent. Dat is
rond Nederlands niveau.’
Natuurlijk is gedragsverandering van zorgverleners niet het enige probleem dat opgelost moet
worden. ‘Preventie is ook een groot goed, denk
aan vaccinaties. Of de ontwikkeling van alternatieven’, zegt Wertheim. ‘Als je kijkt naar de kennisontwikkeling is er nu wereldwijd een
gigantisch denkvermogen dat zijn weerga niet
kent. In de jaren zeventig en tachtig waren er
maar een paar mensen die over antibioticaresistentie nadachten. Nu zijn dat er beduidend
meer. Dus ik denk dat we er wel uitkomen. Maar
dat betekent niet dat we stil moeten zitten.’
Reageren?
radbode@radboudumc.nl

Wapenwedloop

Als een bacterie enzymen maakt die antibiotica afbreken, kun je dat natuurlijk verhelpen door een medicijn toe te voegen dat dit enzym weer afbreekt.
Maar ook daar kan de bacterie weer resistent tegen worden. Zo ontstaat vanzelf een wapenwedloop met de inzet van steeds zwaarder geschut. Om de
kans op resistentie te beperken, kun je voor chronische infecties als tuberculose een combinatie van meerdere antibiotica gebruiken. Door de complexe
aanval is de kans dat de bacterie de dans ontspringt een stuk kleiner.

Ook in onze regio wordt ingezet
op het voorkomen van antibioticaresistentie: zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals
bundelen de krachten in het Gelders Antibioticaresistentie en
Infectiepreventie Netwerk (GAIN).
www.zorgnetwerk-gain.nl

Heiman Wertheim (1970) groeide op

Marlies Hulscher (1964) wilde altijd al

in een ondernemersnest, maar koos

medisch onderzoeker worden en ging

zelf voor de studie Geneeskunde in Lei-

daarom Scheikunde studeren in Nijmegen.

den. Hij promoveerde in 2005 in Rot-

Door een vriendin werd ze overgehaald om
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door de huidbacterie Staphylococcus

wetenschappen in Maastricht, destijds een
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nieuwe richting. Na een specialisatie in de
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Anita van Litsenburg

Paul Lagro

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

Inge Fintelman (44)
verpleegkundige Geriatrie

‘Kunst doet goed
voor patiënten én collega’s’

1
2

Wat is je favoriete plek in het Radboudumc?

‘De lange gang met die Botanische tekeningen vind ik prachtig.
Zeker als er mooi licht op valt, ziet dat er geweldig uit. Daar zou ik
graag een uurtje rond willen lopen, maar daar kom ik nooit aan toe.’

Welk boek ligt er op je nachtkastje?

‘Woorden schieten tekort van Nicci Gerrard. Dat gaat over dementie.
Haar vader is overleden aan de gevolgen van alzheimer. Zij schrijft dat
deze groep vaak vergeten en kwetsbaar is. Daar ben ik het mee eens. De zorg
is te weinig op hen ingericht. We moeten als samenleving meer oog hebben
voor mensen die thuis vereenzamen of verwaarlozen. Ik ben er ook voorstander van om iemand met dementie veel kunst (muziek en schilderijen) aan te
reiken, om zo contact te maken. Te zien wie die mens nu is en
vroeger was.’

3

Hoe draag je bij aan een persoonsgericht en innovatief Radboudumc?

‘Persoonsgericht zijn wij zeker omdat wij met een
extra kwetsbare groep werken en proberen op maat te
geven wat nodig is. We mogen altijd out of the box denken en creatieve oplossingen verzinnen. Voor mij is
dat erg bevredigend. Op innovatief vlak zijn we bezig
met een acute-opnameafdeling voor ouderen.’

4

Op welke manier kun je je
idealen kwijt in je werk?

‘Door de kunst op de afdeling Geriatrie te verzorgen en altijd op een creatieve
manier om te gaan met de zorg voor de
patiënten. We lopen vaak met patiënten
rondom de binnentuin, en als er schilderijen hangen hebben we iets om over te
praten. Zowel voor collega’s als voor
patiënten is dat fijn.’

5

Wat zou je doen als je een jaar bestuursvoorzitter bent van het Radboudumc?

‘Ik zou een afdeling oprichten voor opgenomen mensen die niet ziek
meer zijn en daar kunnen blijven tot er een plekje is in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Zodat ze in een meer huiselijke setting kunnen wachten. Die
mensen houden nu eigenlijk een bed bezet voor anderen, en zijn hier ook
niet op hun plek. Verder zou er extra budget moeten komen voor meer vrijwilligers. Wij vragen best veel van hen en onze mantelzorgers. En dan vragen we negen euro parkeergeld. Ik zou dat afschaffen.’

BUITEN GEBAANDE PADEN DENKEN
Inge Fintelman kreeg de pluim op 10 mei omdat zij met tomeloze
inzet exposities organiseert op Geriatrie, waarmee zij al jarenlang de
kale ziekenhuismuren opvrolijkt. Zij maakt scherpe keuzes in haar
exposities, met nadruk voor de relatie tussen de kunst en patiënten/
bezoekers. Zij organiseert een expositie op eigen rustige wijze,
waarbij aandachtig luisteren, goed communiceren, haar passie voor
kunst en out of the box denken onmisbare eigenschappen zijn. Op de
foto zie je Inge met een kunstwerk van Vera Holland.

11
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we uit deze
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vroegen we ons af’
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Als de problemen met je chronisch zieke kind zich thuis te veel opstapelen ...

Een gelukkig gezinnetje,
dat is familie de Vries.
Totdat het noodlot toeslaa
op oudjaarsavond.
Kindervuurwerk uit een
supermarktpakket vliegt
in het jasje en onder de
pyjama van Nona (3).
Nu, een half jaar later,
hebben ook ouders Floris
en Tana en broer Milan (6)
psychosociale hulp nodig.
Het project TRANSIT van
het Amalia Kinderziekenhuis kan deze
hulp bieden.

Tana: ‘In één seconde is alles anders. Paniek,
er is geen bloed, dus dan valt het mee denk je
in eerste instantie. Maar er zit een zwart centimeterdiep gat ter grootte van een pupil in
haar hals. Op de badkamer valt Nona telkens
in slaap denken wij, maar ze is in shock. Als
de ambulance komt, beseffen we pas dat het
ernstig is. Diezelfde avond en nacht transplanteren ze huid die is afgeschaafd van haar
hoofd. Ze moeten een gedeelte van haar
lange haartjes afscheren en weefsel wegnemen, zo groot als een volwassen mensenhand. Nona ligt weken in het Radboudumc.
Door een bacterie bij de wond is een nieuwe
operatie nodig. Het midden van haar nek tot
de linkerschouder wordt opengelegd, om met
die huid de hals te dichten. Er zullen de
komende jaren nog meer operaties volgen.
We vinden het fijn dat er bij de psychologische begeleiding vanuit het Radboudumc
ook aandacht is voor de problemen thuis. We
vinden het moeilijk om de wond te verzorgen, bang voor opnieuw een infectie. Nona’s
linker stemband is door de verbranding ook
geraakt, waardoor ze zich maanden moeilijk
kon uiten. Ze veranderde van een rustig kind
in een opstandige peuter. De eerste tijd kreeg
ze paniekaanvallen als we zeiden: “Je gaat
slapen.” In het ziekenhuis betekende deze

zin dat ze sedatie kreeg om de wond schoon
te maken, met daarna voor haar veel pijn en
nieuw verband.
Onze zoon heeft alles bewust meegemaakt
en is heel angstig. Hij staat op een wachtlijst
van drie maanden voor een kinderpsycholoog, om het trauma te verwerken. Mijn partner en ik hadden baat bij de psycholoog van
het Radboudumc en inmiddels lopen we beiden bij een coach. Opeens staat je hele leven
op z’n kop. Hoe komen we uit deze nachtmerrie, vroegen we ons geregeld af. Gelukkig
gaat het langzaam de goede kant op.’

Dit doet TRANSIT
Het verhaal van Tana en Nona laat zien dat
er thuis ook van alles aan de hand kan zijn.
Met het nieuwe TRANSIT-project komt
daar meer aandacht voor, door:	
	
Tijdig signaleren psychosociale
kwetsbaarheid
Geïntegreerde zorg bieden
Zorg zo dicht mogelijk bij huis

	
Eenvoudige, beveiligde online
communicatie
Delen van kennis
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Tana de Vries-Peters met haar dochter Nona.

‘We hadden baat bij de
psycholoog van het
Radboudumc’
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‘We kijken naar de veerkracht van het gezin’
Bij één op de vier gaat de zelfzorg van chronisch zieke kinderen thuis niet goed omdat er in de omgeving van het kind
van alles aan de hand is: een echtscheiding, een ouder die
depressief is, financiële problemen of een kind heeft naast
de aandoening ook andere problemen. Tot voor kort was er
weinig aandacht voor sociale en emotionele problemen in de
thuissituatie. Het TRANSIT-project, een initiatief van ons
Amalia kinderziekenhuis, gaat hier verandering in brengen.
Kinderchirurg Ivo de Blaauw: ‘Ik had bijvoorbeeld een patiëntje waarbij de ouders thuis
de stoma verzorgen. Bij de scheiding
gebruikte de moeder dit als argument om
hem bij zijn vader weg te houden: “Want die
kan dat niet doen.” Wij, als behandelaars,
kunnen op 150 kilometer afstand de lokale
Ivo de Blaauw
thuissituatie niet overzien.’ Hij geeft nog een
voorbeeld, van een autistische jongen met incontinentieproblemen
voor ontlasting. ‘Normaal is dat al belastend, maar zeker voor hem is
het belangrijk het zo stabiel mogelijk te regelen thuis. Door niet te
spoelen, zoals gebruikelijk, maar toch een stoma aan te leggen. Dat
geeft meer rust. Het is belangrijk om daarover laagdrempelig te kunnen overleggen met de psychosociale zorgverleners in de thuisomgeving, mensen die het kind goed kennen.’

Onnodig in het ziekenhuis
Voorheen gebeurde het in dit soort situaties dat
het kind onnodig in het ziekenhuis belandde.
Maar het TRANSIT-project (TRANSmurale
zorg en InTerdisciplinaire samenwerking)
gaat hier verandering in brengen. ‘Al bij aanvang van de behandeling in het Amalia kinderziekenhuis kijken we naar de
psychosociale kwetsbaarheid van het gezin’,
Chris Verhaak
vertelt klinisch psycholoog Chris Verhaak, projectleider TRANSIT. ‘Hoe is de thuissituatie, is er al andere zorg, waar
liggen behoeftes? We kijken naar de veerkracht van een gezin en
bepalen samen met het gezin wat ze nodig hebben. Deze informatie
verwerken we met de medische informatie in een interdisciplinair
zorgplan.’

kinderen: GGD, jeugdzorg of wijkteams van
de gemeente. Maar we weten vaak niet van
elkaars bestaan. Medische disciplines
overleggen nog wel over de muren met
elkaar, zoals ziekenhuis met eerstelijnszorg. Maar de medische en sociaalemotionele ondersteuning zijn twee verNiek Rosenkamp
schillende werelden. Met TRANSIT zoeken
we elkaar nu op, om te zorgen dat kinderen niet
tussen wal en schip raken. We zorgen voor een “warme” overdracht,
een snellere consultatie. Ouders moeten niet tegen lange wachttijden
aanlopen.’ Deze samenwerking is volgens Chris best uniek. ‘Sinds
kort bijvoorbeeld, zitten we vanuit dit project één keer per drie maanden met elkaar om tafel. Aan de hand van geanonimiseerde cases kijken we waar de zorg thuishoort. Zo krijg je over en weer zicht op wat
anderen in het veld kunnen bieden. Zodat je zorg op de juiste plek op
het juiste moment leert inzetten.’

Digitale ondersteuning
Ouders en kind hebben zelf de regie. Zij bepalen welke zorgverleners
zicht hebben op het zorgplan en wie er bijvoorbeeld worden opgenomen in een gezamenlijke, beveiligde digitale communicatieomgeving. Zodat iedereen van elkaar weet hoe het gaat.
Er is ook een digitaal platform opgezet. Al voor vijf chronische aandoeningen is hierop afgestemde informatie verzameld. ‘Met bijvoorbeeld uitleg waar kind en ouders op sociaal of emotioneel vlak tegen
aan kunnen lopen in het dagelijks leven. Wanneer ze hulp moeten
zoeken en bij wie ze dan terecht kunnen.’ Ivo de Blaauw: ‘Zo kunnen
we de zorg voortaan veel beter afstemmen. Met videoconsulten kunnen we verwachtingen naar elkaar uitspreken. Niet dat de samenwerking altijd slecht was, maar nu is het op een structurele manier
geregeld.’

Samenwerking met
partners
Het TRANSIT-project is een initiatief van het Radboudumc Amalia
kinderziekenhuis in samenwerking met de gemeenten in de regio
Nijmegen, VGZ, Entrea Lindenhout, de vrijgevestigde jeugd GGZ

Zorg voor kind én familie

Nijmegen, Karakter, Pro Persona, GGD-Gelderland-Zuid, kindert-

‘Zo willen we goede kind- en familiegerichte zorg bieden’, vertelt
Chris. ‘Ook gaan we over elkaars muren heen kijken’, zegt Niek
Rosenkamp, projectmedewerker TRANSIT. ‘Vaak zijn er naast ónze
zorgverleners andere hulpverleners betrokken bij de zorg voor deze

huiszorg en Stichting Kind en Ziekenhuis.
Meer weten? Kijk op www.radboudumc.nl/transit
of mail naar: transit@radboudumc.nl.
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Geertje Guffens met haar dochter Teuntje.

‘Ik heb geleerd:
niet perfect is
ook goed’

‘Ik kan Teuntje nu makkelijker loslaten’
Teuntje Koolen (11) is geboren met het Syndroom van Turner.
Haar moeder Geertje heeft geworsteld om te accepteren dat
haar kind “iets” heeft. ‘Altijd was ik bezorgd, hoe gaat ze zich
ontwikkelen?’ Uiteindelijk heeft ze daar hulp voor gezocht.
Geertje: ‘Het had ons geholpen als we direct vanaf de diagnose tijdens
de zwangerschap begeleid waren in onze zorgen. Als we bijvoorbeeld
in contact waren gebracht met ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. In elke cel mist Teuntje een X-chromosoom. Ze is inmiddels
1,50 meter lang omdat we elke dag groeihormoon bij haar toedienen,
anders zou ze klein blijven. Het was een enorme strijd om dat prikje
toe te dienen, soms waren we er twee uur mee bezig. Dat ze zich
anders ontwikkelt dan haar leeftijdsgenootjes en de uiterlijke kenmerken heeft van het Syndroom van Turner, dat is moeilijk voor
Teuntje. Ze vindt het vervelend dat ze een brede nek heeft, ze laat
daarom altijd haar haren los hangen. De kans op een zwangerschap is
bij meisjes met Turner ook kleiner, omdat hun eicellen vroegtijdig
afsterven.
Teuntje heeft een normale intelligentie. Ruimtelijk inzicht is wat las-

tig voor haar en ze schakelt minder snel. Dit is in sociale situaties
soms vervelend. Ze heeft door de jaren extra begeleiding gehad om
sterker in haar schoenen te staan, ook op school krijgt ze handvatten
voor het plannen en organiseren. Ikzelf heb ook hulp gezocht omdat
ik me te veel zorgen maakte. Zal ze naar een normale school kunnen?
Kan ze motorisch mee? Krijgt ze wel vriendinnen of een relatie? Ik
vind het fijn als alles perfect en onder controle is. Teuntje heeft mij
laten inzien dat niet alles perfect hoeft te zijn, daar ben ik haar heel
dankbaar voor. Aan het einde van mijn traject heb ik samen met klinisch psycholoog Chris Verhaak van het TRANSIT-project de puntjes
op de i gezet. Ik kan nu veel beter met de situatie dealen en Teuntje
makkelijker loslaten. Het is een meisje om trots op te zijn!
Mooi dat op het online platform van het TRANSIT-project nu informatie wordt gedeeld over verschillende chronische aandoeningen,
die verder rijkt dan de medische context. En waar ook hulpverleners
uit onze eigen omgeving op kunnen kijken.’
Reageren?
radbode@radboudumc.nl
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ONDERZOEK

Beatrijs Bonarius

Naast elektronenmicroscopen
wordt de eerste zogeheten confocale laserscanningmicroscoop begin
jaren negentig aangekocht. Zo’n
microscoop (inmiddels is nummer
7 besteld, met een prijskaartje van
zo’n 400.000 euro) kan net als bij een
MRI-scan een cel in ‘plakjes’ onderzoeken. Inmiddels kun je ermee
inzoomen tot 10 nanometer, dat
wil zeggen: de grootte
van 1 eiwit.

1994
Oprichting van het Institute
of Cellular Signalling (ICS)
door Jan-Joep de Pont als
graduate school.
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Rond 1991 werd de grote
stap gemaakt naar onderzoek in
levende cellen. Hier was ‘marker’ het
toverwoord: door een soort lampje te
plakken op een eiwit konden individuele
eiwitten en cellen worden gevolgd. Haal je
bijvoorbeeld een kankercel uit een muis, en voeg
je een marker toe, dan kun je – eenmaal weer
terug in de muis – de beweging en ontwikkeling
van de kankercel volgen. De wereldwijde
doorbraak van deze belangwekkende
live-imaging-techniek vond in het
RIMLS plaats.
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Het RIMLS is een van de drie onderzoeksinstituten
van het Radboudumc (het Radboud Institute for
Health Sciences en het Donders Institute for Medical
Neurosciences zijn de andere twee). Wat het RIMLS
doet? Wetenschappelijk onderzoek, op moleculair
niveau. Naar de mechanismen die een rol spelen bij
ziekte. Onderzoekers kijken daarbij naar de werking
van de moleculen in onze cellen. Bijvoorbeeld DNA,
RNA of eiwitten. Met de kennis hierover kunnen we
behandeling van ziektes verbeteren.

De 9 vloeibarestikstofvaten koelen tot -196
graden Celsius, en hebben in
totaal capaciteit voor 300.000
ampullen. Er zijn in het RIMLS-gebouw
20 koelcellen. In die kamers is het 4
graden Celsius. Ook zijn er 5 kamers
waar het -20 graden Celsius is.
Daarnaast staan er nog 80 vriezers,
80 koelkasten en 40 -80 graden
Celsius-vriezers.

De digitale revolutie is
van grote invloed op microscopen: voor de eeuwwisseling
waren microscoopfoto’s nog geen
500 MB, nu is 1 opname al gauw
500 GB. En dan te bedenken dat er
soms 3 dagen gefilmd wordt om
de beweging van cellulaire
markers te volgen ...

Jaarlijks gebruikt
het instituut
gemiddeld 49.400
pipetten van 5 ml
en 60.000 van
10 ml

Al eens in de researchtoren geweest? In de toren zelf
maakte kunstenaar Jaap de Jonge
een 30 meter lang kunstwerk over de
acht verdiepingen: een wenteltrap in
DNA-vorm. In het midden van de dubbele
helix hangt een blauw-, groen-, geel- en
rode lampenketting. Deze kleuren verwijzen naar de bouwstenen van DNA
(adenine, thymine, guanine en
cytosine).

Genetica-analyse toen

… en nu

Handmatig ‘geknoei’ met puddingachtige gellen

Digitaal onderzoek via een plastic buisje

Resultaat na een week

Resultaat binnen een dag

Slechts een gen per keer

Per keer het geheel van de genen (genoom)

Bio-informatica in de kinderschoenen

Bio-informatica onmisbare tool bij analyses

1998
ICS gaat op in het nieuwe Nijmegen Center for Molecular Life Sciences
(NCMLS), opgericht door Bé Wieringa, Carl Figdor en Henk Stunnenberg.
Hier werken verschillende disciplines samen (zoals Biochemie, Moleculaire
Biologie, Urologie en Nefrologie, maar ook de medische faculteit en de
Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica).

2001
Opening van
de nieuwe
researchtoren door
Prinses Margriet.

2006
Spinozapremie
voor
Carl Figdor!
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Gepubliceerde
artikelen
2003: 738
2007: 910
2009: 819
2011: 939
2012: 1198
2015: 1404
2018: 1273

De Spinozapremie, de
‘Nederlandse Nobelprijs’, viel twee
keer ten deel aan RIMLS-onderzoekers,
goed voor twee keer 2,5 miljoen euro
onderzoeksgeld. Carl Figdor zette in 2006
grote stappen in het immunologisch
onderzoek. Hij onderzocht hoe afweercellen
de tumor in de patiënt aanvallen. Mihai
Netea kreeg deze prijs in 2016 voor
zijn ontdekking hoe het afweersysteem de gevaarlijke schimmel
Candida albicans herkent.

Hij schreef kinderboeken en was
een beroemde chazan (voorzanger) van
de Israëlitische Hoofdsynagoge in Amsterdam,
maar hoogleraar Biochemie Hans Bloemendal
was vooral internationaal gelouterd door zijn
baanbrekend werk op het gebied van de
ooglenseiwitten en eiwitsynthese. De naar hem
vernoemde Medal wordt eens per twee jaar
uitgereikt aan een internationale wetenschapper in de moleculaire levenswetenschappen. De eerste was Joram
Piatigorski, in 1988. De laatste winnaar is
moleculair bioloog Richard Flavell
van Yale School of Medicine.

Onderzoek toen

Onderzoek nu

Individueel onderzoek
binnen Nederland.

Onderzoek is teamwork,
met collega’s wereldwijd.

Publicatie per post insturen,
6 weken later eerste reactie.

Publicatie uploaden,
paar dagen later reactie.

‘Vrijer’ werken.

Het werk is competitiever,
professioneler en bureaucratischer (en daarmee de werkdruk toegenomen).

Dit jaar
zijn er 448
promovendi
in het RIMLS!

In de loop der jaren
is er meer regelgeving
gekomen, ook rondom
veiligheid. Er wordt namelijk
onder meer met virussen
en gevaarlijke stoffen
gewerkt.

In de internationale
lijst Highly Cited Researchers 2018,
waar de meest geciteerde – en
dus invloedrijke – onderzoekers
uit 2006-2016 worden genoemd,
staan ook RIMLSonderzoekers Bas Dutilh,
Leo Joosten, Mihai Netea,
Henk Stunnenberg en
Jos van der Meer.

Er lopen zeker 10
kinderen rond die
zijn ontstaan uit een
RIMLS-liefde.

Onderzoek
kost geld, veel geld.
En dat wordt ook binnengehaald. In 2018 ontvangt
het RIMLS ongeveer 30 miljoen euro aan consortia-subsidies. Daarnaast nog zo’n 9
miljoen euro aan
individuele grants.

2018
63 Professoren
450 PhD-kandidaten
> 40 Nationaliteiten

In 2017
promoveren
6 personen
cum laude,
in 2018 5!

2018

In 2018 zwom Maarten van der Weijden zijn eerste
Elfstedentocht. Hoewel hij die keer de finish in
Leeuwarden niet bereikte, haalde hij ruim 5 miljoen
euro op. RIMLS ontving daarvan 450.000 euro, voor
onderzoek naar erfelijke alvleesklierkanker.

54% Vrouw

2010

Afgelopen zomer nog kregen
4 RIMLS-onderzoekers een
Veni-subsidie van NWO:
Rob Arts: De rol van nieuwe remmende
ontstekingsstoffen in het immuunsysteem,
Martijn van den Bosch: Chronische
ontsteking remmen aan de basis,
Jitske Jansen: Het ontrafelen van
mechanismen voor
reparatie van falende nieren, en
Annie Yang: Het verborgen l
even van malariaparasieten
in de lever.
Reageren?
radbode@radboudumc.nl

2016

2019

27 september 2019

NCMLS wordt Radboud
Johannes Textor, Matthijs Jore
Weer een
Institute for Molecular Life
en Daniele Tauriello krijgen
Spinozapremie!
Sciences, ofwel RIMLS.
elk een Vidi-Grant van
Ditmaal voor
Met René Bindels als
800.000 euro te gebruiken
Mihai Netea.
wetenschappelijk directeur.
voor hun eigen onderzoek.

20??

‘The future is
Een toekomstbeeld kan zijn dat computeranalyse
yesterday’: reünie
(algoritmes, artificial intelligence en deep
voor alle (oud-)
learning) een grotere rol nemen in onderzoek.
medewerkers.
Aan de hand van data op de laptop kunnen
www.rimls.nl/25
voorspellingen worden gedaan.
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Advertenties

Kom naar het Aon spreekuur speciaal
voor medewerkers van Radboudumc.

Hallo! Ik ben Rian van Asten, uw
Aon Adviseur van Radboudumc.
Ik geef u persoonlijk advies
over de mogelijkheden van de
schadeverzekeringen. U kunt me
bellen of mailen voor een afspraak.

Hello! I am Rian van Asten, your Aon
Advisor at Radboudumc. I’m happy
to inform you about the non-life
insurances. Call or email me for an appointment.

475 JAAR
Stedelijk Gymnasium Nijmegen!
Dat vieren we met alle oud-leerlingen
op 2 november 2019 met een grote reünie

Over het dagprogramma en om in te schrijven:
www.reuniestedelijkgymnasiumnijmegen2019.nl/
Ken je andere oud-leerlingen?
Deel dit bericht met hen.
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Gijs Munnichs

Michel Oehlen

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

‘Ik voelde me
een verslaafde
zonder roes’
'ONTWENNING ZOALS
BIJ HEROÏNE'

Steeds meer is bekend hoe verslavend
de pijnstiller oxycodon kan zijn.
Alexander Saris (41) slikte het voor
zijn zenuwpijn. Dat gaf veel bijwerkingen. Plus: de dosis werd steeds hoger.
In ons umc bouwde hij zijn gebruik af
en stapte over op een nieuw middel.
‘Ik ben weer de oude.’
‘Ik leefde in een waas, was veel moe, slaperig, had geen libido. Ik kreeg niet veel mee
van mijn omgeving; dat komt al gauw ongeïnteresseerd over. Privé had dit gevolgen, ik
was er minder voor mijn vrouw en dochters.
Op het werk functioneerde ik niet goed. Allemaal bijwerkingen van de oxycodon. Ik
gebruikte deze pijnstiller voor zenuwpijnen
in mijn keel, die het gevolg waren van mijn
behandeling voor keelkanker.

Angst
Zolang ik de oxycodon gebruikte, werd de
pijn goed bestreden. Maar ik werd er dus
een ander persoon door. En wat ook
speelde: ik had steeds meer oxycodon
nodig. Zodra de pijn op kwam zetten, was
het nodig. De dosis werd daarom steeds
meer opgehoogd. Uiteindelijk gebruikte ik
driemaal daags 30 milligram. Ik voelde me
een verslaafde, maar dan zonder de roes. Er

was wel angst. Angst dat als het middel niet
meer zou werken ik opnieuw nóg meer
nodig zou moeten hebben. Of dat het helemaal niet meer zou werken, en ik maar
moest leven met mijn pijn. Dit doemscenario dook steeds meer op.

Uit mijn bubble
Ik ben bijna twee weken bij Psychiatrie opgenomen geweest om mijn gebruik van oxycodon af te bouwen. Daar zag ik tegenop. De
verschijnselen kunnen heftig zijn, maar ik
had het erger verwacht. Bij mij waren het
flinke griepverschijnselen. Dat het meeviel,
komt doordat ik, meteen toen de ontwenningsverschijnselen intraden, kon opbouwen met een nieuw middel: suboxone. Hier
wordt in het Radboudumc onderzoek naar
gedaan. Ik gebruik het sinds mei vorig jaar
en het gaat nog steeds hartstikke goed. Ik
kom op de pijnpoli in het Radboudumc om te
volgen hoe het gaat. Dit middel bestrijdt de
pijn goed, en vooral: er zijn geen bijwerkingen. Ik heb weer energie. Kan mijn hobby’s
zoals tuinieren weer oppakken, en ik heb
mijn motorrijbewijs gehaald. Maar vooral: ik
ben uit mijn waas, uit mijn bubble. Mensen
in mijn omgeving zeggen: “Je bent weer de
oude.” Het is fijn voor mezelf en de mensen
om me heen dat ik er weer ben.’

‘In Nederland gebruiken ongeveer
500.000 mensen opiaten, zoals morfine,
codeïne en oxycodon. Oxycodon wordt
veel gebruikt in de palliatieve zorg, en bij
acute en chronische pijn. Onderzoek toont
dat 3 procent van de langdurige gebruikers
van oxycodon of een andere opioïde
verslaafd raakt. Ze kunnen daarbij angsten
stemmingsklachten krijgen en hebben
steeds meer opioïde nodig om dit te
onderdrukken. De ontwenningsverschijnselen zijn vergelijkbaar met stoppen met
heroïne, met heftige krampen, trillen,
zweten, je hondsberoerd voelen. Wekelijks
zien we één of twee patiënten op onze poli
met een opioïdeverslaving. Ze volgen een
“omzetprogramma”, waarbij ze overstappen op de pijnstiller suboxone, een
combinatie van buprenorfine en naloxon.
We onderzoeken dit middel. Het blijkt dat
mensen hiermee minder psychische
klachten hebben, met goede pijnstilling.
Als pijnstilling blijft oxycodon, mits je het
niet te lang gebruikt, ook goed. Als we het
voorschrijven, betrekken we hier een
multidisciplinair team bij. Naast de voorschrijvende specialist (internist, chirurg of
MDL-arts) zitten bijvoorbeeld een
pijnspecialist, psycholoog of psychiater in
dit team. Samen kijken we hoe we een
patiënt verantwoord oxycodon kunnen
laten gebruiken en afbouwen.’

ARNT SCHELLEKENS, PSYCHIATER
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RONDVRAAG

Beatrijs Bonarius

Michiel Moormann

De zomervakantie ligt nog vers in het geheugen,
vol gas kunnen we weer het nieuwe werkjaar in.
Maar hoe zorg je ervoor dat je niet ondersneeuwt,
en dat je jezelf staande houdt met al die mailtjes,
projecten en patiënten?

Hoe ga jij
om met
werkdruk?
Meta Boelens, operationeel manager Schoonmaak

Carlo ter Linden, operatieassistent

‘ZEG TEGEN JE LEIDINGGEVENDE WAT JE AANKUNT’

‘MIJN MANIER? NIKS OPKROPPEN!’

‘Juist na de zomer is er bij ons extra druk op de
planning; de vaste medewerkers zonder schoolgaande kinderen gaan dan op vakantie en onze
werkstudenten hebben introductieperiode. Maar
zelf kan ik de “zen-stand” altijd wel vinden. Als
het héél druk wordt, richt ik me op de hoofdlijnen, en werk ik niet volgens timemanagementprincipes die hele to-dolijst af. Dat het sommige
mensen dan ergert dat ik hen laat antwoord, ís dan maar even zo …
Maar – en dat vind ik belangrijk – die drukte mag nooit ten koste
gaan van mijn collega’s op de werkvloer. Als zij me iets vragen, neem
ik de tijd.
Om energiek te zijn, moet je in balans zijn. Daarom kies ik bewust
voor een klein (maar goed!) sociaal leven. Daarnaast fiets ik naar
mijn werk, en sport ik. Mijn tip? Wees open naar je leidinggevende
over wat je kunt doen. Als je tóch iets moet doen waarvoor je eigenlijk geen tijd hebt, zeg dan waar het ten koste van gaat. Dat is hier in
huis zeker bespreekbaar.’

‘Nou, je belt me over werkdruk, maar ik heb
helemaal geen tijd. Er zijn wat operaties uitgelopen en nu kunnen twee patiënten niet
worden geopereerd. En dat wil ik toch voor
elkaar krijgen. Dus ben ik spullen aan het
regelen, en dokters, om hen alsnog te helpen. Kunnen we later bellen?’
‘Ja, werkdruk. Die ervaar ik wel. Door het
personeelstekort, natuurlijk. Ook werken bij ons veel detacheerders waardoor neventaken bij een kleiner groepje vaste
mensen terechtkomen. Én doordat patiënten altijd – terecht –
op nummer één staan. Als je dan continu wilt innoveren, zou
de basis op orde moeten zijn. Maar die blijft soms wat achter.
Zelf word ik “brombeer” genoemd omdat ik uitspreek wat ik
niet goed vind gaan. Dat is mijn manier. Niks opkroppen. Vertel het maar aan je leidinggevende die het kan oplossen. En ik
fiets elke dag van en naar Cuijk, waar ik woon. Dat maakt mijn
hoofd lekker leeg.’
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5 tips van bedrijfsmaatschappelijk werk
	Neem pauzes. Het is een open deur, maar het is zó belangrijk om voor
jezelf (korte) oplaadmomenten te plannen.
	Relativeer, lach en laat los. Als je merkt dat je bij alles té betrokken bent,
is het moeilijker om even uit te zoomen.
	Ken je eigen stress- en vitaliteitsignalen. Sta regelmatig stil bij hoe het
nu eigenlijk met je gaat. En zorg dat je op tijd bij kunt sturen.
	Zorg voor jezelf en je eigen grenzen. Bespreek knelpunten met je
leidinggevende of collega’s.
	Wandelen, ontspannen ademen, goede nachtrust en conditie, opladen,
grenzen bewaken en ‘nee’ zeggen. Als je in goede balans bent, helpt je
dat bij stress en werkdruk.
Wil je een afspraak maken bij het bedrijfsmaatschappelijk werk?
Dat kan bij de Front Office AMD: frontofficeamd@radboudumc.nl of 024-3615400.

Martin Boeree, universitair hoofddocent, longarts

‘EVEN “UIT STAAN” BEVORDERT
DE CREATIVITEIT’
‘Werkdruk is er altijd. Maar je
moet weten hoe je daarmee
omgaat. Zorg dat je weet wat je
belasting is, en stem je keuzes
daarop af. Zodat je ook even “uit
kan staan”; dat bevordert de creativiteit.
Door de toegenomen administratie- en kwaliteitsdruk, en door alle verantwoordelijkheid bij dokters neer te leggen – uit angst te worden
aangeklaagd – zie ik arts-assistenten en collega-specialisten met bosjes in een burn-out terechtkomen. In de dertig jaar dat ik nu actief ben,
heb ik dat nog nooit zo gezien. Ik vind
het schrikbarend. Als academisch
ziekenhuis moeten we betere keuzes maken. Niet altijd inzetten
op excelleren, goed is soms
goed genoeg. En het is beter
één tak af te stoten dan op elke
afdeling steeds een beetje te
bezuinigen. Tot slot, onderschat
de ondersteuning niet: liever één
secretaresse erbij dan twee artsen
die nóg meer werk aantrekken.’

Edith Sütmuller, bedrijfsmaatschappelijk werker

‘JUIST WETEN HOE HET VOELT ALS HET GOED MET JE GAAT’
‘Het gros van de mensen op mijn spreekuur heeft stressklachten. Dat ligt
misschien ook aan de cultuur: ik zie hier mensen met passie. In alle lagen
willen mensen ervoor gáán. En vanuit dat enthousiasme is het logisch dat
je almaar doorgaat. Even een mailtje ’s avonds, of een hulpvraag in de
groeps-whatsapp beantwoorden. Zo’n 20 jaar geleden had ik zelf een flinke
burn-out. Hierdoor, en na vele cursussen, besef ik dat je juist moet weten
hoe het voelt als het goed met je gaat. En dat je je eerste stressverschijnselen leert herkennen, zoals spanning in je nek, kortaf reageren, slechter slapen of dingen vergeten. Dat is het begin van het grijze gebied voor je “in het rood” terechtkomt.
Bouw daarom rust in je dagelijkse systeem in. Ook om even te voelen hoe het gaat. Want niemand houdt standje plankgas langdurig vol.’

In ons huis vinden we het belangrijk dat iedereen het hele jaar door vitaal en met plezier aan
het werk is, en blijft, in alle levensfasen. En daar zijn we samen verantwoordelijk voor; het
Radboudumc als organisatie, leidinggevenden, teams en medewerkers zelf.
Daarom biedt HR in de Week van de vitaliteit (7 t/m 11 oktober) workshops, inspiratiesessies
en adviesgesprekken aan alle medewerkers aan om het werkplezier en vitaliteit extra onder de
aandacht te brengen. www.radboudumc.nl/intranet/projecten/week-van-de-vitaliteit.
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COLLEGA’S

André Brandt

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

25 jaar in dienst
Evelyn van Weel-Baumgarten
Universitair hoofddocent

‘Evelyn is de grondlegger van het
communicatieonderwijs in de
geneeskundeopleiding. De toonaangevende positie van ons communicatie-onderwijs is in belangrijke
mate te danken aan haar activiteiten, ook
landelijk binnen de NVMO en internationaal als
voorzitter van de European Association for
Communication in Healthcare.’ Olga de Haes,
unithoofd onderwijs Eerstelijnsgeneeskunde en Harry
van Goor, afdelingshoofd a.i. Eerstelijnsgeneeskunde

Janneke Willems

Verpleegkundige

‘Janneke is een zeer betrokken verpleegkundige die continu in ontwikkeling is, met een sterk oog voor de
patiënt en haar collega’s. Ze is een kartrekker op het gebied van de zorg voor
de kwetsbare ouderen. Longziekten wil haar
graag bedanken voor haar grote inzet.’ Marijke ten
Dam, zorgmanager Longziekten Dekkerswald

Simone Knuijt

Logopedist, spraak-/taalpatholoog

‘Als enthousiaste logopedist gestart in
1994 heeft Simone haar activiteiten
steeds verder uitgebreid naar onderzoek en onderwijs. Met als kroon op
het werk haar promotie in 2018. Met
haar aanstekelijke lach, initiatieven en enthousiasme is zij een onmisbare pijler onder de academische profilering van onze afdeling.’ Bert de
Swart, hoofd Revalidatie-Logopedie

40 jaar in dienst
Ria Claessens-Linskens

Analist

‘Met hart voor haar vak zorgt Ria al
40 jaar samen met haar collega’s voor
de neurochemische diagnostiek binnen ons laboratorium. Ze heeft een
belangrijke rol gespeeld in het met
hoge kwaliteit uitvoeren van deze specialistische
diagnostiek. Je kunt altijd een beroep op haar
doen. Een collega met wie het prettig en gezellig
samenwerken is.’ Marcel Verbeek, universitair
hoofddocent, Eva Berkhout, hoofdanalist TML

Lot Verhoeven-van Doorn
Procescoördinator/Personal Assistant

‘Lot begon als 17-jarige als verpleegkundige in opleiding, en vervulde daarna
diverse ondersteunende functies in ons
umc. De laatste jaren is ze de steun en
toeverlaat van de afdeling Valorisatie als
procescoördinator. Van haar betrokkenheid, zorgvuldigheid en empathie genieten we dagelijks, ze is
een geweldig fijne collega om mee samen te werken!’ Joram Sjoerts, directeur Valorisatie a.i.

Hanneke Zonneveld

Senior analist

‘André begon op het laboratorium
Gynaecologie/Obstetrie in de werkgroep
Steroïdchemie. Hij heeft meerdere functies bekleed binnen het lab en diverse
reorganisaties meegemaakt. Hij is al die
tijd het vakgebied Endocrinologie trouw gebleven.
Wij bedanken André voor zijn positieve en hulpvaardige instelling.’ Stan Verweij, hoofdanalist Speciale Endocrinologie RLD, en Fred Sweep, hoofd a.i.
Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek (RLD)

Ine van Welie

Oncologieverpleegkundige

‘Met haar schat aan ervaring en veel
passie en flair oefent Ine haar vak als
oncologieverpleegkundige uit. Persoonsgerichte zorg bieden, liefst voor
120 procent, is haar uitgangsnorm met
een vleugje humor. Ze is herkenbaar aan haar
rode schoenen en rode lippenstift.’ Annemiek van
Nooten, operationeel leidinggevende Dagbehandeling E30 Medische Oncologie

Ine Hofland

Kinderverpleegkundige

‘Ine is een echte “zuigelingenzuster”, al
jarenlang trouw aan de kinderchirurgie.
Ze is een gewaardeerd teamlid en een
fijne collega. Daadkrachtig en gedreven.
Ze gaat voor optimale zorg voor ieder
kind en ouder. Naast een wezenlijke bijdrage aan de
chirurgie en zuigelingenzorg, heeft ze zich ook altijd
ingezet bij het inwerken van VKV-studenten.’ Wiljan
Hendriks, verpleegkundig teamleider Medium Care

Truus Gooren

Hoofdverpleegkundige

‘Truus is de grote motor geweest bij de
opzet en ontwikkeling van het Centrum
Hoofd-hals Oncologie. en speelt een
belangrijke verbindende rol binnen de
hoofd-halsoncologie als coördinator van
de paramedische disciplines. Wij zijn haar zeer
erkentelijk voor wat zij tot stand heeft gebracht en
brengt.’ Namens de afdelingen MKA en KNO, en de
keten hoofdhalsoncologie, Robert Takes en Thijs Merkx

Jacques van Osch

Operatieassistent CTC

‘Jacques is al jarenlang werkzaam als
operatieassistent binnen team CTC en
daarmee een vertrouwd gezicht op de
afdeling. Hij is een enthousiaste en warme
collega. Hij zet zich onder andere in als
PAM-er en neemt deel aan het Chief Happiness
Workteam. Jacques is geïnteresseerd in de ander en
een prettige collega om mee samen te werken.’ Anne
Kuijpers, operationeel manager, afdeling OK

Corrie de Kat Angelino

Senior analist

‘Corrie begon op het Laboratorium
Kindergeneeskunde en Chirurgie. In
2004 kwam ze bij het LMI. Vooral de
M-proteïne is haar grote passie. Binnen
Nederland is Corrie de deskundige in
het interpreteren van bijzondere patronen.
Daarnaast is ze ICT-superuser en specialist voor de
ISO-accreditatie van ons lab. Wij waarderen haar
betrokkenheid, grote inzet en altijd positieve
instelling.’ Gepke Visser, hoofdanalist LMI, en Renate
van de Molen, laboratoriumspecialist,
Laboratoriumgeneeskunde

IC-verpleegkundige

‘Hanneke zorgt als IC-verpleegkundige met veel toewijding en enthousiasme voor kinderen binnen onze
afdeling. Wij kennen haar als recht door zee, zeer
betrokken, met een hart van goud, voor haar patiënten en collega’s. Hanneke, bedankt voor al jouw
inzet, de afgelopen 40 jaar!’ Mieke Meulendijks,
zorgmanager IC

Marjo van Brakel-Kaiser

Analist

‘Marjo is een enthousiaste en betrokken
collega. Als zeer kundig microscopiste
maakte ze ruim 25 jaar geleden de overstap naar de genetica. Binnen de sectie
Genoomdiagnostiek draagt ze met veel
kennis en kunde zorg voor de post- en prenatale
diagnostiek. Ze is altijd bereid om collega’s te helpen.’ Guillaume van de Zande, leidinggevende
Genoomdiagnostiek, thema Fertiliteit & Zwangerschap

Ria Driessen

Analist

‘Ria begon bij het toenmalige Laboratorium Neurologie. In 2004 kwam ze bij het
Laboratorium Medische Immunologie
(LMI). Hier maakte ze ook deel uit van het
team voor de (nier)orgaandonordiensten;
sinds kort werkt ze mee aan de interne audits voor
de ISO. Ria is een zeer ervaren en deskundige analist.
Wij waarderen Ria voor al die jaren van grote inzet en
betrokkenheid.’ Gepke Visser, hoofdanalist LMI, en
Renate van de Molen, laboratoriumspecialist Humorale
Immunologie, afdeling Laboratoriumgeneeskunde

Anja Stoffens-Toonen

Verpleegassistent

‘Anja begon haar loopbaan bij de
schoonmaak. Ze volgde de opleiding tot
verpleegassistent en werkt sindsdien bij
Cardio-thoracale Chirurgie. We kennen
Anja als een vooruitstrevende professional. Positief, ook als het even tegenzit, en altijd
belangstellend naar anderen.’ Sabine van Someren,
zorgmanager verpleegafdeling Hart, Vaat, Long C4

Pensioen
Gabriëlle Bokkerink

Kinderverpleegkundige

‘Gabriëlle heeft zich meer dan 40 jaar
ingezet voor het zieke kind en de familie
rondom het kind. Ze had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en was enorm
gedreven in haar werk. De afgelopen jaren
heeft ze veel mensen zien komen en gaan. Nu is het
haar beurt om heerlijk te genieten van al haar vrije
tijd.’ Simone de Graaf, teamleider medium-care Amalia
kinderziekenhuis

Leny Theunisse

Verpleegkundige

‘Na ruim 40 jaar werken in ons umc gaat
Leny met pensioen. Na 30 jaar re-integreren, als verpleegkundige in de zorg aan
bed, is een stap die zij in de nadagen van
haar carrière onvolprezen heeft gezet. Met
haar onderwijskundige expertise was zij jarenlang
bereid kennis over de ouderen aan anderen over te
dragen. Wij zullen haar verbindende eigenschappen
en positieve houding missen.’ Christa Hummelen,
hoofdverpleegkundige Geriatrie

#5 – augustus 2019

Saskia van der Velde

Apothekersassistente trials

‘Saskia gaat na 27 jaar werken voor de
apotheek met pensioen. Ze is heel erg
klantgericht; een boegbeeld van de apotheek voor onderzoekers. Met haar kennis
en enorme betrokkenheid heeft ze vele
onderzoekers en collega’s in de apotheek door het
woud van de regelgeving geleid om wetenschappelijk
onderzoek met geneesmiddelen in het Radboudumc
mogelijk te maken. Daarnaast heeft Saskia veel oog
voor het wel en wee van haar collega’s.’ Klaartje
Baars, manager Apotheek, en Rob ter Heine,
ziekenhuisapotheker

Tijn Bouw

HET MOMENT
IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER LIEVE VAN DALEN, VERPLEEGKUNDIGE OP DE MEDIUM CARE.

Manager onderzoek

‘Tijn was vele jaren de toeverlaat van
iedereen die onderzoek wilde doen op de
afdelingen IC, Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde. Hij verwierf landelijke bekendheid om zijn bijzondere
expertise en kennis omtrent alle regels die gerespecteerd dienen te worden bij verantwoord onderzoek.
Wij zullen aan Tijn een bijzonder bekwame, humoristische en inspirerende collega moeten missen! Op 3
oktober vindt er een informele receptie plaats.’ Stefan
Heijne (RTC CS), Kris Vissers en Gert Jan Scheffer (Anesthesiologie) en Hans van der Hoeven (Intensive Care)

Jan Stegeman

ICT-beheerder

‘Jan heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van onze afdeling
door oplossingen te bedenken voor het
vastleggen en beschikbaar stellen van
informatie “tussen” de grote IT-systemen
van ons Radboudumc. De door Jan
gebouwde applicaties vormen een onmisbare schakel
in het werk van vele collega’s die te maken hebben
met inkoop, declaratie en gebruik van geneesmiddelen.’ Bart van Holsteijn, bedrijfsleider Apotheek

Afscheid
Sivera Berben

Wetenschappelijk onderzoeker

‘Na 32 jaar dienstverband neemt Sivera
afscheid. Ze begon hier als verpleegkundige, daarna was ze beleidsmedewerker.
Ze is gepromoveerd op pijnbehandeling in
de acute zorg. De laatste 10 jaar heeft ze
gewerkt bij AZO als onderzoeker. Sivera was tevens
lid van de UMC-raad. Ze blijft vanuit haar functie bij
de HAN nog betrokken bij de acute zorg.’ Karin van
den Berg, hoofd Acute Zorgregio Oost

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 (#6) is 6 september 2019.

‘De muziek maakte emoties los’
‘Op onze afdeling, voor de ingang van de
kamer van een stervende patiënt, speelde
een muziekkwartet. Dan ervaar je wat
muziek kan doen.’
‘Op onze afdeling lag een vrouw die nog maar
kort te leven had. Ze wilde het moment van
overlijden zelf kiezen. In het weekend was er
veel familie. Op zaterdag vierde ze – vervroegd
– nog het 40-jarig huwelijk met haar man. De
kamer was versierd en er waren hapjes. Het
was vermoeiend voor haar, maar je zag dat ze
genoot. Op zondag was er weer veel bezoek,
wel 15 tot 20 mensen. Mevrouw had het
benauwd en lag aan een beademingskapje,
maar ze was heel helder. En omdat het Moederdag was, speelde in de gang een muziekkwartet, Medusa. Het trok die middag langs
vier verschillende afdelingen. Voor patiënten
die uit bed konden, waren er stoelen in onze
gang neergezet. Andere patiënten konden vanuit hun kamers meeluisteren naar de klanken
van (bas)klarinet, euphonium en dwarsfluit.
Het kwartet speelde verschillende genres,
waaronder ‘Mama mia’ – het was immers
Moederdag – en ‘Someone to watch over me’.
We vroegen de vrouw of ze het fijn vond om
mee te luisteren, anders konden we de deur
van haar kamer sluiten. Maar nee, ze wilde
het graag horen. De familie vroeg daarna of
het kwartet ook voor haar kamer wilde spe-

len, zodat ze het kon zien. Voor de deuropening zaten de vier muzikanten op een stoel.
Het klonk zo mooi dat de piepjes en bliepjes
van de apparatuur helemaal naar de achtergrond verdwenen, ondanks dat ze er wel
waren. Het was heel bijzonder. Mevrouw
was erg vermoeid maar ze genoot. Je zag
haar voeten op de melodie van de muziek
meebewegen. En er ontstond opeens een
heel bijzondere sfeer. De muziek maakte bij
de familie, en trouwens ook bij verpleegkundigen, emoties los. Er rolden veel tranen, armen werden om elkaar heen
geslagen. Een paar uur later is mevrouw vredig ingeslapen. De familie was heel dankbaar. Ze hebben nog een mooie kaart naar
de afdeling gestuurd, dat ze het zo’n bijzonder en waardig afscheid hadden gevonden.
Heel fijn dat we haar en hun dit ”cadeautje”
konden geven.

‘Je zag haar voeten op de
muziek meebewegen’
Deze middagconcerten, die sinds februari
maandelijks op verschillende afdelingen
worden gegeven en zonder de inzet van
onze vrijwilligers niet mogelijk zouden zijn,
zijn zó waardevol.’

Jannie Meussen

muziekkwartet Medusa

COLOFON
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ACHTEROP

Jannie Meussen

Paul Lagro

DEZE RUBRIEK 'ACHTEROP' 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.

Nynke

Jeroen

Roger

Gynaecoloog Jeroen van Dillen, ziekenhuisapotheker Roger Brüggemann en opleidingsdirecteur bij
Eerstelijnsgeneeskunde Nynke Scherpbier fietsen samen van Arnhem-Noord naar Nijmegen. Ze overbruggen
de 23 kilometer woon-werkverkeer vaak op de fiets via de N325-route.
Roger: ‘Hoe vaak fietsen jullie naar het werk?’ Nynke: ‘Ik zo’n drie
keer per week, op de e-bike.’ Jeroen: ‘Ik probeer dat ook, maar dan
op de racefiets. Ik ben wel een mooiweerfietser en soms heb ik
’s avonds nog vergaderingen. Dan ga ik met de trein of auto. Laatst
ben ik op de vouwfiets helemaal terug naar Arnhem gegaan, omdat
de trein niet reed.’ Roger: ‘Ik heb een tijdje met zo’n snelle Speed
Pedelec gereden; binnen 35 minuten was ik hier. Maar in de stad
vond ik het te gevaarlijk.’ Nynke: ‘Eigenlijk zouden meer collega’s
moeten gaan fietsen.’ Jeroen: ‘Mee eens, je voelt je fysiek en
mentaal fitter. Het is heerlijk om je hoofd onderweg leeg te maken.’
Nynke: ‘Ik vind het zo’n prachtig gezicht als ’s morgens die mist
boven de weilanden hangt. Langs de plassen zie je lepelaars en
reigers.’ Jeroen: ‘En ter hoogte van die nieuwe bioscoop Pathé
hangt in de zomer een gezellige strandsfeer.’ Roger: ‘Er loopt nou

zo’n actie in onze regio dat je wijkpunten kunt sparen als je in plaats
van de auto de fiets naar je werk pakt. Ik vind alle initiatieven goed
om mensen aan het fietsen te krijgen. Al zouden ze eigenlijk ook
degenen moeten belonen die altijd al fietsen.’ Jeroen: ‘Het verbaast
me hoe vaak ouders kinderen met de auto naar school brengen.
En hoeveel scholieren ik op een e-bike zie fietsen. Ik fietste vroeger
9 kilometer door de polder vanuit Edam naar school.’ Nynke: ‘Als
kind heb ik ook geleerd tegen de wind in te trappen.’ Roger: ‘Ik kom
uit Eijsden bij Maastricht en moest altijd klimmen.’ Jeroen: ‘Grappig
dat we als kind dat fietsen soms verwensten en nu juist met plezier
naar ons werk fietsen.’
Wil jij ook in deze rubriek?
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