Radboudumc
persoonsgericht en innovatief
De wereld om ons heen verandert snel. Zo ook de gezondheidszorg.
Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere, veelal chronische aandoeningen. De ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis en technologie neemt snel toe, en daarmee ook de ontwikkeling van diagnostiek
en behandelmogelijkheden. Dit leidt tot steeds meer gespecialiseerde
zorg en dito zorgprofessionals. De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van zorg staan door deze ontwikkelingen onder druk.

In het Radboudumc
word je gehoord,
gezien,
gerespecteerd
en gelijkwaardig
behandeld.

Naar een academisch
medisch netwerk
Het Radboudumc kan en wil deze ambities niet alléén
waarmaken. We zijn overtuigd van de kracht van een
duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen,
zorg- en kennisinstellingen, eerste lijn en andere partners.
We gaan dan ook van een universitair medisch centrum
toe naar een academisch medisch netwerk. Het Radboudumc neemt het voortouw in dit netwerk, dat altijd
start met een gezamenlijke visie en gedeelde waarden,
en met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit.
In goed overleg binnen dit netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met
elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie
welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor elke patiënt.

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons
komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld. Daarom maken wij
de patiënt en zijn kwaliteit van leven tot begin- en eindpunt van onze zorg. We leren de patiënt écht kennen, van
DNA tot persoonlijke en sociale context.
We hebben respect voor de verschillen tussen mensen. We
gaan op zoek naar datgene waarmee we voor het individu
de meeste waarde toevoegen. En keuzes maken we mét
en niet vóór de patiënt. Al ons wetenschappelijk onderzoek is uiteindelijk gericht op het leveren van maximale
toegevoegde waarde voor elke individuele patiënt. Ook
ons onderwijs is persoonsgericht: de student en patiënt
staan centraal in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners van morgen.
Onze collega’s kunnen dat alleen waarmaken in het juiste
werkklimaat. Wij zorgen daarom voor een stimulerende
persoonsgerichte werkomgeving waarin we elkaar aanspreken en aanmoedigen, van elkaar en ons eigen werk
leren en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Want
samenwerken, betrokken zijn en excelleren staan bij ons
hoog in het vaandel.

Wat voor iedereen blijft, is de basis voor een goede kwaliteit van leven:
een goede gezondheid. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkómen
van ziektes. En, als zorg toch nodig is, dan willen we de beste zorg, liefst
dichtbij huis. In hun zorgproces verwachten patiënten steeds meer een
rol als partner, waarbij ze samen met hun arts belangrijke keuzes
kunnen maken.
Wij zetten als Radboudumc een duidelijke stip op de horizon. We willen
vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en
betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van
onze kinderen. We willen dan ook het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn en ons zo onderscheiden en
herkend worden. Wij willen tot de absolute top behoren, nationaal en
internationaal. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar
betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen.
Kortom, we willen een significant impact on healthcare hebben: samen
met én voor de patiënt onderscheidend zijn.

Persoonsgericht

Innovatief
We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor
de gezondheidszorg van de toekomst. We zorgen al jarenlang met ons wetenschappelijk onderzoek voor succesvolle innovaties in preventie, diagnostiek en behandelingen.
Maar we willen een stap verder zetten. Voor de toekomstige gezondheidszorg is het belangrijk om ook de wijze
waarop patiëntenzorg en onderwijs worden georganiseerd
en verleend te vernieuwen.

In ons huis kan en
mag iedereen voor
vernieuwing zorgen.

Of je nu verpleegkundige of arts bent, onderzoeker of
hoogleraar, secretaresse of voedingsassistent: in ons huis
kan en mag iedereen voor innovaties zorgen. We geven en
nemen de ruimte en verantwoordelijkheid om innovaties
te ontwikkelen, ermee te experimenteren, en kansrijke
innovaties in de praktijk te brengen. Die delen we vanzelfsprekend in ons netwerk en daarbuiten.

Grenzen vervagen,
netwerken groeien.

Onze kijk op de
gezondheidszorg
van de toekomst

Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk
samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en
toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop.
Zo organiseren we samen de beste, duurzame zorg voor
elke patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dichtbij
de patiënt waar dat kan, verder weg als dat moet.
Persoonsgericht en innovatief.
De genoemde cijfers gaan over 2018.
www.radboudumc.nl/persoonsgerichteninnovatief
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Het Radboudumc
Het Radboudumc is een universitair
medisch centrum voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs en opleidingen, in
Nijmegen. Onze missie luidt: to have
a significant impact on healthcare.
We willen voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van
de toekomst.
Dat doen we persoonsgericht en
innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt
krijgt zo altijd de beste zorg, nu en
in de toekomst. Want daar doen we
het voor.

Betere toekomst
voor Aicha door
de innovatie van
Teun

Ons wetenschappelijk onderzoek:
van molecuul, tot mens, tot
populatie. Voor maximale impact
voor ieder mens.

3.820

Wetenschappelijke
publicaties

182

Promoties

Iedere innovatie begint met een probleem dat nog nooit is
opgelost. De stappen die je doorloopt om tot die oplossing
te komen, zijn ontzettend leerzaam. Dat vindt hoogleraar
Maroeska Rovers. Daarom zorgt zij ervoor dat alle eerstejaars studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen vanaf dag één bezig zijn met innoveren. Ieder
jaar komen de studenten met zo’n honderd ideeën waarmee we de zorg kunnen verbeteren.
Het innoveren maakt de studie van Jasper leuk en leerzaam. Hij krijgt de ruimte om te leren in samenwerking;
met zijn medestudenten, met artsen in huis en vooral
met patiënten. Zijn zelfstandigheid, ambitie en creativiteit worden gezien en gestimuleerd. Hij wordt iemand die
meedenkt met de patiënt. Iemand die zijn kennis deelt,
maar ook vragen durft te stellen. Zo kan Jasper straks als
innovatieve dokter iedere patiënt de beste zorg bieden.
Zo brengt Maroeska samen met alle collega’s van het
Radboudumc de gezondheidszorg in beweging.

“Juist omdat ze nog niet alle kennis
hebben, hebben onze studenten
de beste ideeën voor de zorg. Onze
studenten hebben de toekomst!”
Maroeska Rovers, hoogleraar Evidence Based Surgery

Iedere dag sterven er duizend mensen aan malaria.
Dat raakt onderzoeker Teun Bousema. Daarom wil hij
de verspreiding van malaria voorkomen. Die verspreiding
gebeurt via muggen. Steekt de mug iemand die malariaparasieten in zijn bloed heeft? Dan komen die parasieten
in de mug terecht en kan de mug vervolgens andere mensen besmetten. Samen met collega’s ontdekte Teun onder
andere een medicijn dat ervoor zorgt dat de malariamuggen sterven nadat ze iemand gebeten hebben.
Daardoor vermindert de verspreiding van malaria.
Zijn onderzoek doet hij deels in het unieke malarialab
van het Radboudumc en deels in Afrika.
Aicha heeft nu een veel kleinere kans om malaria te
krijgen. Net als haar familie. Ze speelt met haar vriendjes
en maakt plezier. Ze gaat naar school. Zo kan Aicha de
toekomst hebben waar zij van droomt.

De patiënt actief betrekken bij de eigen behandeling: dat
willen fysiotherapeut Mariska Klaassen en longarts Jeanine Antons. Daarom zorgden zij ervoor dat longpatiënten
voortaan aansluiten bij het zogenoemde ‘multidisciplinair
overleg’ van de afdeling Longrevalidatie. In dat overleg
bespreken zorgverleners de behandeling van de patiënt.
En nu dus praten mét de patiënt, in plaats van praten óver
de patiënt.
Nu kan Gerrie weer een stukje fietsen met haar kleinkind.
Of in haar tuin werken. Die doelen had Gerrie gesteld
toen ze voor haar longziekte COPD hier behandeld werd.
Tijdens het multidisciplinair overleg vertelde Gerrie over
haar doelen en wat zij nodig had om beter met haar COPD
te kunnen leven. Dat hielp haar zorgverleners om een
behandeling op maat voor haar te maken. En dat hielp
Gerrie om iedere dag dichterbij haar doelen te komen.
Vanuit haar eigen wil en op eigen kracht.

Zo brengt Teun samen met alle collega’s van het
Radboudumc de gezondheidszorg in beweging.

“Ziektes houden zich niet aan
landsgrenzen. Wij dus ook niet.
Wij willen impact hebben op de
internationale gezondheidszorg.”
Malaria-onderzoekers Teun Bousema,
Shehu Shagari en Lisette Meerstein-Kessel

11.143
1.130

Nu heeft Ties meer tijd om met zijn vriendjes te voetballen. Hij hoeft namelijk minder vaak naar het spreekuur.
Dankzij Luchtbrug hebben Ties en zijn ouders meer grip
op zijn astma. Met veel vertrouwen, want het astmateam
heeft Ties nu beter in beeld. Hij kan zelf gegevens doorgeven of vragen stellen aan zijn arts. Wanneer het hem
uitkomt.

Opbrengsten
(x miljoen euro)

Meer zelf door
Gerrie door de
innovatie van
Mariska en Jeanine
Betere astmazorg voor jongeren en kinderen, door deze
handiger en plezieriger te maken. Daar gaat kinderlongarts Peter Merkus voor. Hoe? Door zich te verplaatsen
in het kind en de ouders. Door vernieuwende astmazorg
te ontwikkelen die hij zelf als patiënt zou willen krijgen.
Zo kwam hij op het idee van Luchtbrug. Door deze online
astmazorg hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Met zijn team zorgde hij ervoor dat nu ruim twintig
ziekenhuizen Luchtbrug standaard gaan gebruiken in hun
astmazorg.

Medewerkers

Meer lucht
voor Ties door
de innovatie van
Peter

Meer ruimte
voor Jasper door
de innovatie van
Maroeska

Zo brengt Peter samen met alle collega’s van het
Radboudumc de gezondheidszorg in beweging.

“Meer grip op je astma, minder
naar het ziekenhuis.
Dat kan met Luchtbrug!”
Kinderlongartsen Peter Merkus en Jolt Roukema
en kinderarts in opleiding Lara van den Wijngaart

Zo brengen Mariska en Jeanine samen met alle collega’s
van het Radboudumc de gezondheidszorg in beweging.

“Een open gesprek is leerzaam
voor patiënt én zorgverlener.”
Fysiotherapeut Mariska Klaassen en longarts
Jeanine Antons

160
Hoogleraren

3.294
Studenten

