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Vier hoogtepunten
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Vier collega’s over mantelzorg in de praktijk: ervaringsverhalen en hulp

‘Je hebt geen
uit-knop meer’
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Het
Hulpfonds
helpt!

Taaltrainingen
Start januari-februari

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

‘Language is the gateway to
understanding a culture’
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LEON VAN HALDER IS VOORZITTER VAN DE
RAAD VAN BESTUUR. HIJ TIPT HET ARTIKEL OP
PAGINA 12

Voor elkaar zorgen
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WETENSCHAP – Altijd pijn, vaak heftige pijn. Voor sommige mensen met een
centraal pijnsyndroom kan het stimuleren van
de motorische hersenschors verlichting brengen. Het Radboudumc is het enige centrum in
Nederland dat deze experimentele behandeling
ontwikkelt en toepast.
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ZORG EN INNOVATIE – Eén op de vijf
mensen met een baan is daarnaast mantelzorger, in de zorg zelfs één op de vier. Ook in
ons umc zien we dat aantal groeien. Hoe houd
je de balans tussen werk en privé? Een gesprek
met vier collega’s over de mogelijkheden en
onmogelijkheden.
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WETENSCHAP – Er is een nieuwe
gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Meer dan ooit gaat de code nu ook in op aspecten
om de cultuur rond de wetenschap aan te pakken.
‘Je moet bestand zijn tegen prikkels die je verleiden
om over de schreef te gaan.’

‘Oprechte aandacht, een arm om je heen,
daar heb je behoefte aan.’ Deze woorden zijn
te lezen op pagina 12 in het verhaal over collega’s die naast hun werk ook mantelzorgen.
Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
Oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, voor
elkaar zorgen, dat is en blijft zó belangrijk.
Zeker ook in tijden waarin collega’s een hoge
werkdruk ervaren, onder meer door de registratielast. Het is een belangrijk onderwerp
geweest tijdens de cao-onderhandelingen en
wij hopen dat de schrapsessies en andere initiatieven er snel verandering in brengen. Als
ik terugkijk op dit jaar ben ik trots op wat we
hebben ingezet met de versnelling van de
strategie, persoonsgericht en innovatief. Wij
hebben als Raad van Bestuur onder meer tijdens de zeepkistsessies met een groot deel
van onze medewerkers gesproken over die
twee woorden. Wat we vooral terugkregen: ze
passen bij ons. Ik bedank iedereen namens
de hele Raad van Bestuur voor de inspanningen van dit jaar. We hopen dat je tijdens de
feestdagen geniet van vrienden en familie om
je heen. En voor de collega’s die werken
tijdens de feestdagen: we wensen je samen
met de patiënten rustige dagen toe.

RONDVRAAG – 2018 is bijna voorbij. Tijd
voor een terugblik op het afgelopen jaar.
Vier collega’s uit zorg, onderwijs, onderzoek en
ondersteuning vertellen over hun hoogtepunt op
het werk in 2018. We vragen aan hen: wat is jouw
hoogtepunt in je werk van afgelopen jaar?
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Veertig collega’s onderverdeeld in twaalf groepen werkten 14 november tijdens de innovatiedag hun ideeën uit
in de Radboudumc Innovation Space. Ze werden ondersteund door innovatie-experts van onder andere REshape, iLab, PVI en Valorisatie. De ideeën waren ingediend bij de tweede call van de iBoard “De toekomst is nu”,
die ging over hoe we onze zorg gaan leveren in het toekomstige compactere ziekenhuis. Aan het einde van de
middag “pitchten” de twaalf groepen – gekozen uit 74 ideeën - voor een panel. Stefaan Bergé, hoogleraar/afdelingshoofd MKA-chirurgie en voorzitter van de iBoard: ‘De innovatiepitch heeft twee winnaars opgeleverd: het
automatisch registreren van pompstanden en het vervangen van een infuuspaal door een draagbaar infuus.
Verpleegkundigen Nikki van der Wijngaart en Henrita van Zetten van Heelkunde wisten ons te overtuigen om
pompstanden rechtstreeks in Epic vast te leggen. Deze automatisering kan volgens hen 25.000 euro per dag
besparen. IM gaat hier samen met hen meteen werk van maken. Ook vele andere ideeën helpen we in de
komende weken en waar mogelijk ook verder.’
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KORT

IMPACT VAN ONDERZOEK

Getweet

Sterfte aan Q-koorts naar
boven bijgesteld
Na de laatste update van de Nationale Chronische Q-koorts Database zijn er 95 sterftegevallen aan Q-koorts geregistreerd. In 2016
waren dat er nog 74. De gegevens van patiënten met chronische Q-koorts worden verzameld in de Nationale Chronische
Q-koorts Database, een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het Radboudumc en
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In 2016
bevatte deze database gegevens van 439
patiënten. Nu staan er 519 chronische
Q-koortspatiënten in de database. De toename komt vrijwel geheel door patiënten

die na 2016 de diagnose chronische
Q-koorts hebben gekregen. Tijdens de
Q-koortsuitbraak in 2007-2010 is er een
ongekend aantal mensen besmet geraakt
met de Q-koortsbacterie, Coxiella burnetii.
Een deel van hen ontwikkelde chronische
Q-koorts, waarbij vaatwanden en hartkleppen geïnfecteerd raken. Ongeveer de helft
van deze patiënten ontwikkelt complicaties,
zoals hartfalen of een gescheurde grote
lichaamsslagader. De prognose voor deze
patiënten is vaak ongunstig.

@Wdekanter Kunnen we niet in plaats van
deze ziekenhuizen sigarettenfabrieken failliet
laten gaan?
@sigrid1704 We mogen naar huis! We mogen
naar huis! We mogen naar huis! Het @radboudumc is niet alleen een heel mooi maar ook een
heel ontspannen ziekenhuis. Een aanrader, als
het ware..... Mijn puber geeft vijf sterren.
@shossontwits Er zaten acht uitzaaiingen in
zijn hoofd. Vier dokters in de academie had de
man al gezien. Dat het niet goed was werd verteld. Maar níet dat hij dood zou gaan. Dus
waren er nog plannen. Voor over vijf jaar. Wie
denken we toch te willen beschermen als we
om de dood heen draaien?
@Jurgen Claassen Wat een fantastische
SEH-verpleegkundigen hebben wij toch
@radboudumc . In mijn weekenddienst kreeg
de uitgeputte dochter/mantelzorger van mijn
patiënt een bed om wat uit te rusten terwijl hij
onderzocht werd. #persoonsgerichtezorg

Kom
10 januari
naar de
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op de foto arts-microbioloog Joost Hopman die Omroep Gelderland
over hetbelang van onze griepcampagne vertelt.

Griepprik: 53
procent gevaccineerd
53 procent van het zorgpersoneel heeft dit jaar een griepprik gehaald. Bij de afdeling Geriatrie was de hoogste
opkomst, maar liefst 94 procent. Ook bij Neurologie haalde
82 procent van de medewerkers een prik en bij Spoedeisende hulp 74 procent. Een mooie score als je bedenkt dat
de gemiddelde landelijke vaccinatiegraad onder medewerkers in ziekenhuizen laag is: 13 procent.

Alle medewerkers
zijn welkom op de
Nieuwjaarsbijeenkomst van het
Radboudumc op
donderdag
10 januari. De aanvang is 15.30 uur,
locatie is de Tuinzaal (route 706) in
het R-gebouw.
Houd datum en tijdstip alvast vrij in je
agenda. Kijk voor meer
informatie op intranet.

@timoh77 Overleg met dermatoloog @radboudumc over bedlegerige patiënt in thuissituatie: “of zal ik gewoon even samen met je visite
rijden, dan kunnen we samen even kijken en
overleggen met familie”. Dat is pas persoonsgerichte zorg! #personalizedhealthcare #hulde

Bachelor Tandheelkunde
‘topopleiding’
De bacheloropleiding Tandheelkunde
heeft dit jaar opnieuw het predicaat
‘topopleiding’ gekregen, zo meldt de
Keuzegids Universiteiten. Dat betekent
dat ze ‘tot de top van het Nederlands
wetenschappelijk onderwijs behoren’. De
bachelor Tandheelkunde heeft voor de
zesde keer in zeven jaar het predicaat
‘topopleiding’ behaald. Daarnaast is deze
opleiding ook de beste in zijn vakgebied.
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COLUMN | ETHIEK
MEDEWERKERS VAN DE SECTIE MEDISCHE ETHIEK
(IQHEALTHCARE) GEVEN EEN BESCHOUWING OVER
EEN ACTUEEL ONDERWERP. DIT KEER GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER EN ETHICUS, IQ HEALTHCARE,
RADBOUDUMC STEF GROENEWOUD

Nieuw intranet: toegankelijk, veilig en
informatie op maat
We hebben een nieuw intranet. Het is onderdeel van de website radboudumc.nl. Daardoor kun je
eenvoudig switchen tussen in- en externe informatie. Er staat geen dubbele informatie meer op
internet en intranet en het is ook goed leesbaar op je mobiele telefoon. De komende tijd is de
webredactie nog druk bezig om de content aan te vullen en te verbeteren. Heb je opmerkingen of
vragen, we horen het graag. Stuur een mail naar postbus web (webredactie@radboudumc.nl).

Bonden en NFU tekenen cao
De vakbonden en de NFU – koepel van de acht academische ziekenhuizen - hebben op maandag
19 november hun handtekening gezet onder de Cao umc 2018-2020. De nieuwe cao biedt structureel een loonsverhoging van 8,25 procent voor een periode van drie jaar voor de ruim 70.000
medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s). Ook staat de vermindering van
de werkdruk centraal. Op landelijk niveau zijn vakbonden en NFU nu samen aan de slag met
voorstellen voor vermindering van werkdruk en registratielast, met generatiebeleid en met compensatie voor verschoven diensten. Onze Raad van Bestuur heeft daarnaast een aantal laagdrempelige gesprekken gehad met medewerkers over deze thema’s. Ieder bestuurslid gaat de
komende tijd elke drie weken in gesprek met een groepje medewerkers. Interesse? Neem dan
contact op met Jan Jaap Schmitz: JanJaap.Schmitz@radboudumc.nl of telefoon 10637.

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

De geheimen van ons geheugen
Boek: Boris Konrad, postdoc Cognitive Neuroscience in het Rad-

boudumc, ontrafelt de werking van ons geheugen en laat zien
waartoe het in staat is – veel meer dan je denkt! – en wat je moet
doen om het gezond te houden. Een goed geheugen heeft niets te
maken met aanleg, maar met een goede training, bewijst hij.

Het grote verhaaltjesboek
Boek: Karlijn Neef is 10 jaar. Ze schreef dit boek voor kinderen die ziek zijn en in het

ziekenhuis liggen. Ze maakte ook tekeningen bij de verhalen. ‘Ik hoop dat als kinderen de verhalen lezen, ze er even niet aan denken dat ze ziek zijn.’ Het eerste deel is
voor kleuters die van prachtige en leuke voorleesverhalen houden. Het tweede deel is
voor stoere jongens en meisjes die van avonturen houden.
www.boekengilde.nl

Common ground
Hij staat er weer. In de hal van ons ziekenhuis: de kerststal. Wie even de tijd neemt en
een blik naar binnen werpt, treft een bont
gezelschap: Jozef en Maria, arme herders,
drie koningen met cadeaus en wat vee. ‘Wat
hebben die nu gemeenschappelijk?’ zou je
zeggen. Toch richten ze zich allemaal op die
voerbak met daarin het kindje Jezus. Zijn
verschijning verbindt de levens van mensen
met uiteenlopende achtergronden, belangen
en ideeën. Een beestenstal wordt ‘common
ground’.
Als ethicus leid ik moreel beraden, verricht ik
onderzoek en geef ik onderwijs. Het tafereel
in de stal verbeeldt precies hoe dat gaat.
Aan de hand van een casus identificeren we
waarden, benoemen we verschillen, wegen
we af en handelen we uiteindelijk vanuit de
gevonden ‘moral common ground’.
Eén van de debatten, die zich in Nederland
recent weer lijkt te verscherpen, is die rond
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Fervente
voorstanders van weleer trekken aan de
noodrem. ‘De uitvoering van de euthanasiewet ontspoort’, zo zeggen ze. Anderen
willen juist meer ruimte in de wet. Die moet
mensen, die ‘klaar zijn met leven’, het recht
geven op hulp bij een humane zelfdoding.
Na het kerstreces nemen we vanuit onze
vakgroep ethiek deel aan een driejarig
onderzoek van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU) te Groningen en Amsterdam. We gaan op zoek naar ‘moral common
ground’ rond euthanasie en hulp bij zelfdoding. Een reconstructie van het debat, analyse van cijfers en gesprekken tussen
groepen met uiteenlopende meningen,
moeten bestaande en nieuwe morele argumenten aan het licht brengen, die voor velen
acceptabel zijn. Hopelijk helpen die inzichten het euthanasiedebat op een verstandige
manier vooruit.
Misschien goed om vooraf nog even met
elkaar langs de stal te lopen.

7

personeelsmagazine radboudumc

WETENSCHAP

Pieter Lomans

Eric Scholten

OO

GER

I CHT & I N N

OV

IE
AT

NS

F

MC
RADBOUDU

P E RS

8

Breinmatje tegen
zenuwpijn
Altijd pijn, vaak heftige pijn. Geen medicijnen of andere
middelen die werken. Voor sommige mensen met een
centraal pijnsyndroom kan het stimuleren van de
motorische hersenschors verlichting brengen. Het
Radboudumc is het enige centrum in Nederland dat deze
experimentele behandeling ontwikkelt en toepast.
Pijn is nooit prettig, maar soms wel nuttig. Wanneer je je vingers brandt of je hoofd stoot, raakt
je lichaam beschadigd. De pijn waarschuwt je
onmiddellijk om erger te voorkomen. Maar dat
is tijdelijk. De pijn verdwijnt weer, de wond
heelt, de brandblaar trekt weg.
Er zijn ook andere vormen van pijn, zoals het
centrale pijnsyndroom. Daar komt de pijn niet
“van buiten”, van de zintuigen, maar wordt ze in
de hersenen en zenuwbanen opgewekt. Deze
pijn kan ontstaan door een bloeding, trauma of
infectie in de hersenen, maar meestal is een
herseninfarct de oorzaak.
‘Na een herseninfarct ontwikkelt ongeveer dertig procent deze chronische pijn’, zegt neurochirurg Erkan Kurt. ‘Wereldwijd komt het centraal
pijnsyndroom heel vaak voor. Patiënten hebben
dag en nacht pijn. Ze gebruiken pijnstillers, morfine, wietolie, marihuana en allerlei andere
drugs, maar helaas hebben we voor deze ernstige aandoening nog geen goede behandeling.’

Matje met elektroden
In 2005 start het Radboudumc met een experimentele behandeling waarbij elektroden worden ingebracht op de hersenschors om centrale

pijn te behandelen. In 2011 pakt Erkan Kurt dit
op. Hij verfijnt de techniek en gaat samenwerken met een aantal andere centra in Europa om
in studieverband zo goed en snel mogelijk te
bekijken of de behandeling werkt. En zo ja, bij
wie precies. De neurochirurg maakt bij de patiënten een luikje in de schedel en legt dan een
matje met elektroden op hun motorische hersenschors (cortex). Een week of drie na de operatie worden die elektroden op de individuele
patiënt afgesteld met een soort pacemaker die
bij de patiënt in de buik of bij het sleutelbeen is
geplaatst.
‘Deze ingreep, waarbij we de motorische cortex
van de patiënt stimuleren, werkt bij sommige
patiënten behoorlijk goed, bij anderen niet of
nauwelijks. De uiteenlopende resultaten hebben
in de medische wereld geleid tot twee kampen.
Tegenover de “believers”, die menen dat de
ingreep wel degelijk kan werken, staan de
“non-believers” die menen van niet. Ik behoor
tot de eerste groep. Aan ons de taak om aan te
tonen dat de ingreep inderdaad werkt én de
juiste patiënten voor deze ingreep te selecteren.
Dat laatste is erg belangrijk, want het vergroot de
kans op succes.’
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Vlnr Anne-Marie van Cappellen van Walsum,
Jeroen Mollink, Erkan Kurt en Dylan Henssen
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Onderzoekers Radboudumc ontdekken nieuwe
zenuwbaan in hersenen
Onderzoekers van het Radboudumc hebben met diverse beeldvormende technieken een nieuwe zenuwbaan in de hersenen van mensen ontdekt. De vondst heeft mogelijk gevolgen voor de behandeling van
aangezichtspijn.Zie ook op www.radboudumc.nl onder Nieuws het artikel Nijmeegse onderzoekers ontdekken nieuwe zenuwbaan in hersenen.

Toeval en thalamus
Kurt werkt nauw samen met arts en pijnbehandelaar Robert van Dongen. Ze beoordelen mogelijke kandidaten in een multidisciplinair
pijnspreekuur, waarbij Robert van Dongen
nadrukkelijk kijkt of de pijn misschien nog met
bepaalde medicatie is te bestrijden. Zo niet, dan
is stimulatie van de motorische cortex die onze
bewegingen stuurt, misschien een optie.
Ligt bij zo’n pijnsyndroom het stimuleren van de
sensorische cortex eigenlijk niet meer voor de
hand? Pijn word je toch bij uitstek gewaar in dat
deel van het brein? Erkan Kurt: ‘Ja, dat klopt. Bij
de ontwikkeling van deze methode in de jaren
tachtig werd dat gebied ook gestimuleerd. Dat
maakt de pijn alleen maar erger. Min of meer
per toeval werd ontdekt dat de pijn wel minder
werd als je de motorische cortex stimuleerde,
die daar net voor ligt. Het idee is, dat daardoor
de dieper gelegen thalamus wordt geremd. Dat is
een belangrijk schakelstation in de hersenen
waar sensoriek en motoriek samenkomen. Bij
zo’n pijnsyndroom is de thalamus meestal erg
actief. Door stimulatie kun je daar meer rust
creëren. Mogelijk geeft dat minder pijn.’

‘Net het verschil
tussen ondraaglijke
pijn en pijn die weer
draaglijk is’
mensen met pijn in een arm na een herseninfarct. Die profielen scherpen we steeds verder
aan voor een optimaal resultaat van de
behandeling.’
Dat leidt soms tot interessante inzichten en ontdekkingen. ‘We vonden een opmerkelijk verschil bij de behandeling van aangezichtspijn. De
resultaten waren goed als de pijn werd veroorzaakt door een herseninfarct of -bloeding. Ontstond de pijn door een beschadigde
aangezichtszenuw buiten de hersenen, dan
waren de resultaten heel wisselend. Dat verschil
intrigeerde ons en leidde uiteindelijk tot een
project om dat verder uit te zoeken.’

Het onzichtbare zichtbaar gemaakt
Patiënten selecteren
Vanaf het moment dat de eerste patiënten worden behandeld, kijkt Erkan Kurt naar het profiel
van de patiënten en de uitkomst van de behandeling. Gaandeweg blijkt dat de methode bijvoorbeeld niet goed werkt bij mensen met een
heel groot herseninfarct en bij mensen die op
meer plaatsen pijn hebben. ‘We zien de beste
resultaten bij mensen met aangezichtspijn en

Arts-onderzoeker Dylan Henssen, van de afdelingen Anatomie en Neurochirurgie, stond
samen met Erkan Kurt en Robert van Dongen
aan de wieg van deze klinische inzichten. Voor
de anatomische onderbouwing verdiepte Dylan
Henssen zich samen met arts-neuroanatoom
Anne-Marie van Cappellen van Walsum verder
in de neuroanatomie, het vakgebied dat de
bouw van de hersenen bestudeert. De arts-on-

derzoeker, die in 2019 promoveert op dit vraagstuk: ‘Normaal gesproken eindigen
lichaamszenuwen van de linkerkant van het
lichaam in de rechterkant van de hersenen. En
andersom. Dat is ook de reden waarom de stimulatie van de motorische cortex altijd aan de
andere kant plaatsvindt dan waar de patiënt de
aangezichtspijn heeft. Links pijn? Rechts stimuleren. Maar die spiegelende behandeling leverde
dus minder goede resultaten op.’
In de literatuur vond Dylan Henssen aanwijzingen dat sommige zenuwen niet alleen kruisen,
maar zich soms ook opsplitsen en daardoor eindigen in beide hersenhelften. ‘Bij dieren was dat
voor de aangezichtszenuw een enkele keer
beschreven, bij de mens nog nooit.’ Met polarized light imaging (PLI), een unieke microscopietechniek opgezet door Jeroen Mollink op de
afdeling Anatomie, lukte het om patronen in
hersenweefsel zichtbaar te maken die met een
normale microscoop niet te zien zijn. ‘En inderdaad: de aangezichtszenuw vertakt naar beide
hersenhelften.’

Draaglijk
De ontdekking kan consequenties hebben voor
deze specifieke patiëntengroep. Dylan Henssen:
‘Tot dusver hebben we één schakelaar in het
brein omgezet, maar misschien wordt het resultaat beter als we aan beide kanten stimuleren.
Dat gaan we uitzoeken.’ Ondertussen hebben de
Nijmeegse artsen en onderzoekers goed nieuws
voor de “believers”. ‘Bij een goede selectie van
patiënten treedt bij ongeveer vijftig procent van
de patiënten een significante vermindering van
de pijn op. Motor cortex stimulatie kan dan net
verschil maken tussen een bijna ondraaglijke
pijn en pijn die weer draaglijk is, waardoor mensen weer actiever worden en een betere kwaliteit van leven hebben.’
Reageren?
radbode@radboudumc.nl
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Gijs Munnichs

Paul Lagro

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

Ariaan Siezen (46), teamleider data stewardship

‘Van Griekse mythe tot
innovatie’

1

Wat is je hoogtepunt in je werk?

‘De realisatie van de Digital Research
Environment, een platform waarin
onderzoekers op een veilige manier hun
data-analyses kunnen uitvoeren. Het leukste
én het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan;
technisch en organisatorisch heel uitdagend.’

2

Waar ben je trots op?

‘Op mijn team, een dream team dat ik
zelf heb mogen samenstellen. We zijn
met acht mensen, waaronder dataspecialisten, clinical-trialspecialisten en kwaliteitsspecialisten. Samen hebben we DRE
neergezet. Die pluim verdienen zij net zoveel als ik.’

3
4

Welk boek ligt er op je nachtkastje?

‘Mythos van Stephen Fry. Ik ben een Griekse mythologie-addict.
De motieven uit de mythes –leven, dood, liefde, haat, ambitie –
zijn van alle tijden. Bijna altijd loopt het slecht af. En toch zijn de mythes
ook heel komisch.’

Op welke manier kun je je idealen kwijt?

‘Vijftien jaar geleden was ik heel ziek. De doorbraak kwam door af te wijken
in de behandeling. Ik had complex regionaal pijnsyndroom. Ik kreeg afstervingsverschijnselen in mijn benen, kwam in een rolstoel terecht. Ik mocht niet meer
bewegen, dat voelde tegennatuurlijk. Een fysiotherapeut van hier startte als eerste een
bewegingstherapie met mij. Nu is dat een standaardbehandeling geworden. Hierdoor is
mijn gedrevenheid ontstaan: als onderzoekers door mijn werk goed hun werk kunnen
doen, kan dit sneller leiden tot verbeteringen in de zorg.’

5

Persoonsgericht en innovatief: hoe zou jij
onze strategie vormgeven?

‘Mij volop voorbereiden op de toekomst en de toenemende
rol van automatisering. Apps, innovaties, virtuele poli’s,
de rol van ICT bij operaties; alles wordt gedigitaliseerd. De impact
daarvan op onze mensen en gebouwen, is veel groter dan we denken.
Ik zou er voor pleiten om een ICT-expert aan de Raad van Bestuur toe
te voegen, die richting kan geven aan die toekomst.’

PERSONALIA
Naam: Ariaan Siezen Afdeling/functie: teamleider data stewardship,
Informatie Management Pluim verdiend op: 13 september 2018
Vanwege: haar tomeloze inzet bij de realisatie van de Digital Research
Environment (DRE), het platform voor researchers en hun data-analyses.
“Zonder Ariaan geen DRE”, en ze rust niet tot al onze researchers worden
ontzorgd in de verbeterde DRE 2.0, die in 2019 wordt gelanceerd.
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Mantelzorg in de praktijk: ervaringsverhalen en hulp

‘Je hebt geen
uit-knop meer’
Eén op de vijf mensen met
een baan is daarnaast
mantelzorger, in de zorg
zelfs één op de vier. Ook in
ons umc zien we dat aantal
groeien. Hoe houd je de
balans tussen werk en
privé? Een gesprek met
mantelzorgers Hanneke
Kwast en Simone
Bronkhorst, verpleegkundig
teamleider Edith Davids en
bedrijfsmaatschappelijk
werker Jan Don over de
mogelijkheden en
onmogelijkheden.

‘Knap dat jullie je zo kwetsbaar durven op te
stellen’, zegt verpleegkundig teamleider
Edith Davids aan het begin van het gesprek.
‘Ik hoop dat ik het droog houd’, zegt Simone
Bronkhorst, verpleegkundige bij Interne
geneeskunde, voorzichtig lachend.
Simone heeft twee kinderen met een psychiatrische diagnose. De oudste heeft een complexe vorm van autisme en daarbij onder
meer ADHD. ‘We krijgen hulp en begeleiding
van diverse instanties, maar dan nog moet je
continu alert zijn. Hij raakt snel overprikkeld, krijgt dan paniekaanvallen en loopt
vaak weg, waar hij ook is. Ik ben in overleg
met mijn leidinggevende tijdelijk minder
gaan werken, onbetaald, zodat er voor en na
schooltijd altijd iemand thuis is. Dat gaf me
meer ruimte, maar ook dat trok ik niet meer.
Ik ben nu al een tijd ziek thuis.’
Hanneke Kwast, analist bij Laboratoriumgeneeskunde, kan erover meepraten. Tot vorig
jaar mei had ze nog nooit met mantelzorg te
maken gehad. ‘Maar toen werd mijn moeder
ziek. Ze overleed binnen een maand. Ik heb
drie weken zorgverlof gehad.’ Kort daarna
kreeg haar vader een ernstige aandoening.
En de mantelzorg begon opnieuw, wel in
mindere mate. Ze pendelt drie tot vier keer
per week op en neer tussen Westervoort en
Enschede of Groenlo. ‘En daarnaast ben ik
een alleenstaande moeder met puberende
kinderen, die me op dit moment ook nodig
hebben.’
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Vlnr Hanneke Kwast, Simone Bronkhorst,
Jan Don en Edith Davids.
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Waar kun je
terecht?
Het thema mantelzorg & werk krijgt binnen ons
umc meer aandacht. Er is een speciale site
gelanceerd, met voor mantelzorgers alle
relevante informatie op een rij (intranet,
zoekwoord mantelzorg). Je vindt er onder meer
veelgestelde vragen en ook informatie van
externe instanties. In de leiderschapstrainingen
leren leidinggevenden meer aandacht te
hebben voor mantelzorgers en ook hoe zij
mantelzorgers optimaal kunnen begeleiden.
Verder kunnen medewerkers met
mantelzorgvraagstukken terecht bij het
bedrijfsmaatschappelijk werk voor extra
begeleiding. Je kunt via de Frontoffice van
de AMD een afspraak met een bedrijfsmaatschappelijk werker maken, via
telefoonnummer (024) 361 54 00.
Kijk ook op: Mezzo, de landelijke vereniging
voor iedereen die zorgt voor een naaste.
www.mezzo.nl

het straks beter zal gaan en bent teleurgesteld als dat niet zo is. Je voelt je ontzettend
schuldig naar collega’s, die door jou meer
werk moeten verzetten. En je raakt ook
gefrustreerd omdat je je eigen ambities niet
kunt volgen. Ik had bijvoorbeeld best gespecialiseerd verpleegkundige willen worden,
maar dat gaat in mijn situatie echt niet.’

Wat heb je nodig?

Waar loop je als mantelzorger tegenaan?
Hanneke daarover: ‘Je zit in een spagaat. Je
hebt het gevoel dat je iedereen tekort doet en
je hebt geen uit-knop meer. Je raakt steeds
meer uitgeput, maar je moét door. Naast de
mantelzorg wil je je werk graag goed blijven
doen, ook al zit je hoofd vol. Je kunt je niet
concentreren, bent labiel en moe. Op de gang
op je werk voer je tussendoor privégesprekken, met je vader of zijn zorgverleners. Je
maakt je zorgen of je niet te weinig output
levert. En daarnaast missen de kinderen aandacht en vragen of je weer eens thuis eet
vanavond.’ ‘Je staat echt in de overleefstand’,
vult Simone haar aan. ‘Je hoopt telkens dat

‘Het is zo fijn als je vriendinnen spontaan je
huis poetsen, of als er iemand voor je kookt’,
zegt Hanneke. Ook op je werk kan volgens
haar een stukje extra aandacht maken dat je
beter door deze periode heenkomt. ‘Van een
leidinggevende verwacht je geen arm om je
heen, daar heb je vrienden voor. Maar
oprechte aandacht, daar heb je wel behoefte
aan. Niet van: “Kijk, daar kun je de regelingen vinden waar je gebruik van kunt maken”,
maar: “Wat kan ik doen om je te helpen?” Het
is fijn als ze proactief met je meedenken, ook
bij HR, en minder star zijn in regels zoals bij
mij gebeurde. Je hebt in een jaar bijvoorbeeld
recht op drie weken verlof, met behoud van
70 procent salaris. Ik had de pech dat ook
mijn vader binnen dat jaar ziek werd. Het zou
mij enorm hebben geholpen als ik in dat-

zelfde jaar iets langer van de regeling gebruik
had kunnen maken. Het was nog maar kort
tot de datum waarop de twaalf maanden om
waren, daarna begint het recht op verlof
opnieuw. Maar dat kon niet: regels zijn
regels.’ Bedrijfsmaatschappelijk werker Jan
Don beaamt dat er soms spanning zit tussen
regels en realiteit. ‘Dit is bij uitstek een
thema om binnen kaders te zoeken naar
individueel passende maatwerkoplossingen.
En dat is lang niet altijd gemakkelijk.’

Balans werk en privé
Het is volgens Jan belangrijk om, waar mogelijk, op tijd in actie te komen. Jan: ‘Wij begeleiden vanuit het bedrijfsmaatschappelijk
werk (BMW) medewerkers die moeite hebben met de balans tussen werk en privé. Voor
70 procent komen ze hier preventief, om
ziekteverzuim voor te zijn. We zien de laatste
jaren steeds meer mantelzorgers die vastlopen door deze dubbele belasting. Ik heb
wekelijks zo’n 15 tot 18 gesprekken met
medewerkers waarvan er minimaal 1 tot 2
door mantelzorgtaken tegen hun grenzen
aanlopen. Bijvoorbeeld omdat de partner
chronisch ziek is, waardoor er thuis ook veel
zorgtaken bijkomen.’ Volgens hem zijn het
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‘Mantelzorgers, deel je zorgen
op de afdeling’
vaak medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die moeilijk nee kunnen zeggen. ‘Je tast dan de mogelijkheden af,
hoe je iemand kunt ontlasten. Regelmatig
voeren we ook driegesprekken met leidinggevenden erbij, waarbij we met elkaar
bespreken hoe we de mantelzorger kunnen
ondersteunen. Misschien kan iemand meer
thuis werken, tijdelijk andere, minder belastende taken doen of bijvoorbeeld minder
diensten draaien. Dat is in het belang van de
medewerker, die graag overeind wil blijven,
maar ook in het belang van de organisatie
om ziekteverzuim voor te zijn.’

Vraag op tijd hulp
Edith Davids is verpleegkundig teamleider
op de poli Kind en Jeugdigen. Ook zij ziet het
aantal mantelzorgers op haar afdeling toenemen en probeert voor hen maatwerk te leveren. ‘Mijn deur staat altijd open. Maar toch
merk je dat medewerkers vaak pas bij je
komen, als het eigenlijk al te laat is. Het
blijkt een enorme barrière om aan te geven
dat je vastloopt. Mensen schamen zich
daarvoor.’
En dat is volgens haar jammer, want zeker bij
kortdurende mantelzorg, kun je als leidinggevende veel betekenen. ‘Door mee te denken hoe je de medewerker tijdelijk kunt
ontzien, door bijvoorbeeld mogelijkheden te
bieden om flexibeler te werken.’ Bij langdurige mantelzorg is het lastiger, vindt ze. ‘Dan
ga je samen kijken: ben jij diegene die de
zorg altijd moet bieden of kun je iemand
anders bij de zorg betrekken? Door bijvoorbeeld een beroep te doen op vrijwilligers,
daar kunnen professionele instanties je bij
begeleiden. Dat komt vaak niet bij mensen
op, ze doen het instinctief allemaal maar
zelf. Je laat de regie bij hen, maar probeert
wel te ondersteunen. Ga bijvoorbeeld eens
praten bij bedrijfsmaatschappelijk werk of
een arbeidsdeskundige, zoek hulp bij de landelijke vereniging Mezzo, die mantelzorgers

en professionals helpt om in balans te blijven. En soms moet je helaas uiteindelijk ook
keuzes maken die in eerste instantie niet zo
charmant lijken, maar wel kunnen bijdragen
aan een betere balans. We leven niet in een
ideale wereld. De regelingen voor mantelzorgers zijn beperkt. Stel dat een partner steeds
zieker wordt, en de medewerker door overbelasting ook omvalt en ziek wordt. Dan moet
je, hoe moeilijk ook, het gesprek aangaan.
Wat wil je echt? Wil je misschien een
bepaalde tijd onbetaald verlof nemen, zodat
je in rustiger vaarwater terug kunt komen
naar je werk. Of maak je de keuze om ontslag
te nemen, omdat de situatie is zoals die is en
niet meer te combineren valt met het werk.
Dat is heel lastig, maar met meer mantelzorgers wordt de belasting voor andere collega’s
ook steeds hoger, waardoor het afdelingsbreed gaat knellen. Dat is de keerzijde van
onze participatiemaatschappij.’

Een klein gebaar
Simone en Hanneke hebben hier begrip voor.
Ook al hebben ze zelf niet om deze situatie
gevraagd. Simone benadrukt: ‘Mantelzorgers, deel je zorgen op de afdeling, zodat
iedereen weet wat er speelt. Een high five
van een collega op de gang, of een knipoog
van: “Ik weet dat je het moeilijk hebt.” Zo’n
klein gebaar maakt dat je jezelf ondanks de
situatie beter voelt. En niet de schijn hoeft
hoog te houden: met mij gaat alles goed. Ik
heb vanaf het begin open kaart gespeeld over
mijn thuissituatie. En heb daarna alle begrip
van collega’s gekregen. Ze informeren vaak
hoe het gaat. Ik ben nu ziek thuis, maar ga
bijvoorbeeld wel één keer per week een aantal uren naar het werk. Gewoon om even
thuis weg te zijn en om mijn collega’s te blijven zien. In de hoop dat ik straks weer
gewoon aan de slag kan.’

Reageren?
radbode@radboudumc.nl

4,4
miljoen 16-plussers
in Nederland is
mantelzorger

Van mensen die in de
zorg werken is één op
de vier mantelzorger

750.000

mantelzorgers geven zowel
langdurig (meer dan 3
maanden) als intensief (meer
dan 8 uur per week) hulp

8,6

procent van de
mantelzorgers voelt zich
zwaar belast
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Goed functioneren wetenschappelijke integriteit van essentieel belang
‘Nieuwe gedragscode moet cultuur veranderen’
Er is een nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit. Meer dan ooit gaat de code nu
ook in op aspecten om de cultuur rond de wetenschap aan te pakken. ‘Als wetenschapper
moet je bestand zijn tegen prikkels die je verleiden om over de schreef te gaan.’
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Tamara van Woezik, promovendus
Health Evidence

Wetenschappers zijn “waarheidszoekers”.
Maar wat als ze het met de waarheid niet zo
nauw nemen, bijvoorbeeld omdat dit
mooiere onderzoeksresultaten lijkt op te
leveren? Sinds oktober is de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit van
kracht. Een landelijke code, omarmd door
onder meer de KNAW en de NFU (federatie
van umc’s). ‘Het ergste wat een onderzoeker
kan doen is plagiëren, gegevens vervalsen of
verzinnen’, aldus ethicus/universitair
docent Jos Kole. ‘Er zijn ook zaken die eigenlijk niet horen, maar waarbij men wel eens
een oogje dichtknijpt. Een voorbeeld is
“honorair auteurschap”. Soms wordt bij een
artikel een auteur toegevoegd, terwijl zijn
bijdrage miniem is. Zo kun je elkaar een
gunst bewijzen en elkaars publicatiecijfers
verhogen. Volgens de code moet je echter
een “wezenlijke intellectuele bijdrage” aan
het artikel hebben geleverd.’
Een ander voorbeeld is selectieve omgang
met statistische uitschieters. Jos: ‘Als men
uitschieters niet wegstreept om een significant onderzoeksresultaat te krijgen dat er
anders niet zou zijn, of juist uitschieters ten
onrechte verwijdert omdat ze zo’n resultaat
ondermijnen, is men data aan het manipuleren. Je moet altijd eerlijk zijn over de kwaliteit van je data. Data net zo lang “masseren”
tot er iets significants uit komt, klopt niet.’
Genoemde voorbeelden komen wereldwijd
voor, binnen allerlei takken van de wetenschap. ‘Het is eigen aan de competitieve
wereld van het onderzoek. Publish or perish
(publiceer of sneuvel) is het adagium’, zegt
Jos. ‘Veel publiceren geeft je aanzien en
helpt om subsidies te werven voor nog meer
onderzoek. Dit maakt het verleidelijk om
omwille van het publiceren sloppy (slordig)
te werken. Als wetenschapper moet je
bestand zijn tegen dergelijke prikkels.’

Integriteit bevorderen
In het Radboudumc wordt op diverse manieren wetenschappelijke integriteit bevorderd.

Zo volgen alle tweedejaars promovendi de
verplichte cursus Scientific Integrity. Hierbij
brengen promovendi casuïstiek in waarbij
onderzoeksintegriteit in het geding was.
Principal Investigators (PI’s) participeren bij
toerbeurt in deze cursus. ‘De promovendi
gaan met hen in gesprek over integriteit en
sloppy science’, vertelt Jos. ‘Zo worden ook
de PI’s zich weer bewust van de principes
van integriteit. We hopen daarmee ook de
drempel voor promovendi te verlagen om
met senioronderzoekers hierover in gesprek
te gaan.’
Een ander aspect is de borging van datamanagement, belangrijk voor de integriteit van
onderzoek. Dit heeft in 2017 vorm gekregen
in de Digital Research Environment (DRE).
‘Dit is een digitale omgeving waarbij
iemands onderzoeksresultaten veilig en

‘Bij twijfel over
integriteit moet je
elkaar kunnen
aanspreken’
goed afgeschermd zijn’, vertelt Ariaan Siezen, teamleider data stewardship. ‘Hiermee
voorkomen we dat data gestolen worden.
Daarnaast kunnen we veranderingen en wijzigingen van de data volgen.’
Als je als onderzoeker vermoedt dat een collega-onderzoeker of promotor niet integer
handelt, dan kun je contact opnemen met
een van de drie contactpersonen wetenschappelijke integriteit. Deze contactpersoon kan mediëren en helpen om in eerste
instantie het probleem onder elkaar op te
lossen. ‘Ik doe dit nu anderhalf jaar en ben
zo’n vijf keer benaderd, bijvoorbeeld over
een postdoc die systematisch data weglaat
om het resultaat mooier te maken, of een
Lees verder op pagina 18

‘Een open omgeving
is belangrijk’
‘Dagelijks ben je met integriteit bezig: vraag je
niet te veel van een proefpersoon; wat doe je
met uitschieters in je data; enzovoorts? Dat zijn
relatief lichte ethische vragen, die je zelf wel
kan oplossen. “Honorair auteurschap” vind ik
lastiger. Je hebt er zelf niet veel onder te lijden.
Toch moet je zoiets bespreken. Een open omgeving is belangrijk. In gesprek met de PI’s merk
ik dat ze opener zijn dan ik dacht. Maar soms
zijn ze niet zo benaderbaar als ze denken dat ze
zijn. Het komt ook voor dat een promotor overtuigd is van zijn of haar gelijk, terwijl jij weet
dat het niet integer is. Het is lastig als promovendus om je promotor tegen te spreken. Daar
is ondersteuning bij, maar je promotie staat wel
onder druk. Emotioneel is zoiets zwaar. In dit
licht zou een cursus Scientific Integrity voor
senioronderzoekers zeker niet verkeerd zijn.’

Roos de Jong, promovendus
Medische Microbiologie

‘Niet geremd om
kritische vragen te
stellen’
‘Wetenschappelijke integriteit beslaat een
breed spectrum. In de cursus Scientific Integrity
leer je wanneer dit allemaal kan spelen. Daarbij
is het belangrijk dat je hierover een eigen
mening en houding vormt. Zoals Teun Bousema
al aangeeft in het artikel, gaat het niet alleen
om regels, maar ook om hoe jij daar als persoon in staat. In de cursus krijg je ook handvatten hoe je ermee om kan gaan als de
wetenschappelijke integriteit mogelijk in het
geding is. Dit hangt af van het klimaat in je
onderzoeksgroep, en kan variëren van het
bespreken met een collega of promotor tot in
gesprek gaan met een vertrouwenspersoon. In
mijn onderzoeksgroep kan er open met elkaar
gesproken worden en voel ik me niet geremd
om kritische vragen te stellen.’
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hoogleraar die bijdragen van mede onderzoekers niet erkent’ , vertelt vertrouwenspersoon en hoogleraar Dorine Swinkels. ‘De
eerste stap is vaak om als onderzoeker je
collega of promotor hierop aan te spreken.
Dit kan lastig zijn, want je bent in je carrière
vaak afhankelijk van je promotor. Een stap
hogerop is een formele klacht indienen bij
de centrale integriteitcommissie van de
Radboud Universiteit.’

Cultuur
De nieuwe gedragscode wetenschappelijke
integriteit is een herziening van de code uit
2004. ‘De code gaat sowieso in op zaken als
“honorair auteurschap” en “slordige wetenschap”. Maar vooral de cultuur waarbinnen
wetenschap bedreven wordt, moet veranderen’, aldus hoogleraar Teun Bousema. Samen
met Jos verzorgt hij de cursus Scientific Integrity. ‘Als een carrière afhangt van publicaties en spectaculaire onderzoeksresultaten,
dan creëer je iets gevaarlijks.’ Jos: ‘Het is
goed dat de nieuwe code ook ingaat op cul-

tuuraspecten. Zo wordt er gepleit voor een
veilige omgeving, waarin mensen elkaar
aanspreken.’ Ook kan er rekening gehouden
worden met diverse nationaliteiten. Zo zal
de Chinese promovendus misschien eerder
zijn promotor pleasen dan de Nederlandse
onderzoeker. Dorine: ‘We kunnen binnen
het Radboudumc erg ons best doen voor een
veilige omgeving, maar we staan niet op
onszelf. Wetenschap bedrijven doe je met
onderzoekers in heel de wereld. Overal moet
integriteit voorop staan.’
Teun maakt de vergelijking met de regels
van de Belastingdienst: ‘De opvatting is dat
als je netjes de belastingregels volgt, dat je
het goed doet. Bij wetenschappelijke integriteit gaat het niet alleen over regels naleven.’
Teun illustreert het met een casus uit eigen
praktijk. ‘Een van mijn promovendi had
monsters afgenomen in Afrika. Ze waren
niet van heel goede kwaliteit. Zij vond dat
haar experiment mislukt was en wilde niet
publiceren. Ik vond het verdedigbaar om de
data wél te publiceren. Juridisch stond ik in

mijn gelijk. Maar ik besloot dit niet te doen.
Het ging wel om haar proefschrift. Had ik
het wel gepubliceerd, dan was ik geen goede
groepsleider geweest. Er zijn regels, maar
daarnaast geldt bij integriteit vooral: kun je
jezelf in de spiegel kijken?’
De nieuwe gedragscode wetenschappelijke
integriteit vind je op www.nfu.nl (zie nieuwsbericht 14 september). In het Radboudumc
wordt op 15 februari (om 10.00 uur in het
Auditorium, route 296) de nieuwe code onder
de aandacht van onderzoekers gebracht via de
interactieve voorstelling The Conscience App
(zie intranet voor meer info).
Hoogleraren Dorine Swinkels, Gerhard Zielhuis
en Hannie Kremer zijn de contactpersonen
wetenschappelijke integriteit. Wil je vertrouwelijk met een van hen in gesprek? Hun
gegevens vind je in Outlook.
Reageren?
radbode@radboudumc.nl
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Willem Andrée

DE PATIËNT

Paul Lagro

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

DIE GLIMLACH IS
SUPERBELANGRIJK

Kauwen om
te lachen
Dick Spekking kan weer lachen. En dat
is lang niet vanzelfsprekend nadat dit
jaar nog – na het verwijderen van een
“onschuldige” brughoektumor – zijn
aangezichtszenuw werd beschadigd en
de linkerkant van zijn gezicht was verlamd. Zijn oog kon niet meer dicht en
lachen kon hij ook niet meer.
Het begon in 2017 met gehoorklachten. Na
een MRI in het Jeroen Bosch ziekenhuis
blijkt: een gezwel op de gehoorszenuw. Een
tumor, maar goedaardig, dus geen kanker.
Een doorverwijzing naar het Radboudumc
volgt en al gauw wordt duidelijk dat het om
een brughoektumor gaat. ‘Samen met de chirurg kwamen we tot een behandelplan. Tijdens de operatie, die zes uur duurde, bleek
dat de tumor ook op de aangezichtszenuw
drukte.’ Hoe secuur de operatie ook gebeurt,
het gaat mis. De zenuw is beschadigd, een
ernstige complicatie. ‘Mijn gezicht was links
verlamd en mijn oog kon niet meer dicht.’
Wie met Dick spreekt, weet: die gaat niet bij
de pakken neerzitten, maar twijfels overheersen uiteraard. Hij en zijn vrouw moeten
een ingrijpende beslissing nemen. ‘Zou ik

herstellen? Hoe lang zou het duren? Nadat ik
honderd procent arbeidsongeschikt werd
verklaard, besloten we ons makelaarskantoor in Berlicum te verkopen. Ook waren er
praktische ongemakken, vooral met het oog.
Ga maar eens douchen met een oog open… Ik
heb voor zestig euro een duikbril gekocht
met -4 glazen, ik zoek altijd oplossingen.’
Begin 2018 beginnen de gesprekken met
aangezichtschirurg Koen Ingels. ‘Hij stelde
een operatie voor, zonder doekjes te winden
om de risico’s. Na tien minuten zei ik al:
“Tuig maar op”. Er werd een goudgewichtje
in het bovenste ooglid geplaatst waardoor
dat weer kan sluiten. Daarnaast kwam er een
nieuwe verbinding tussen een tak van de
kauwzenuw en een tak van de – uitgevallen
– aangezichtszenuw waardoor mijn gezicht
niet meer zo hangt en ik weer zou kunnen
lachen. Je hebt na de operatie een flinke jaap
bij het oor en de wang, heel je gezicht wordt
naar voren gehaald.’ Dan volgt herstel en
Dick staat elke dag voor de spiegel en kauwt.
‘Op een dag – na drie maanden – zag ik het
gebeuren, prachtig, een glimlachje! Je moet
echt anders gaan denken, kauwen om te
lachen.’

‘Vanuit het enige facialis expertisecentrum
in Nederland helpen wij mensen met een
aangezichtsverlamming. Het Facialisteam is
een muldisciplinair team met onder meer
KNO heelkunde, plastische chirurgie, fysiotherapie en logopedie. Vijftig procent van
de mensen die we zien, zijn patiënten van
wie een zenuw beklemd of beschadigd is
geraakt en waar we wel de oorzaak van
kennen, zoals bij Dick. Voor deze groep die
een scheef gezicht houdt, hebben we nu
een oplossing, die we in een zorgpad aanbieden. Als wij de patiënt binnen het jaar na
beklemming of beschadiging, kunnen opereren dan kunnen we de kauwspierzenuw
via een facelift op een takje van de uitgevallen aangezichtszenuw zetten. De zenuwvezels groeien vervolgens in met een paar
millimeter per week. Dan kan de patiënt
binnen vier maanden weer glimlachen door
te kauwen, het brein went daar heel snel
aan, zeker met de nodige fysio- en mimetherapie. Die glimlach is superbelangrijk,
mensen kunnen weer zonder schaamte
naar buiten.’

KOEN INGELS, KEEL-, NEUS-, EN OORARTS

19

20

personeelsmagazine radboudumc

RONDVRAAG

Willem Andrée, Gijs Munnichs, Jannie Meussen

Wat is jouw
hoogtepunt
in je werk
in 2018?
2018 is bijna voorbij. Tijd voor een terugblik op
het afgelopen jaar. Vier collega’s uit zorg,
onderwijs, onderzoek en ondersteuning vertellen
over hun hoogtepunt op het werk in 2018.

Dina Medanhodzic, opleider Radboudumc Health Academy

‘VAN ONDERWIJS EEN BELEVENIS MAKEN’
‘Eigenlijk is elke dag voor mij een hoogtepunt, als ik
maar kan leren. Er zijn hier ontzettend veel gedreven
professionals, met wie ik graag kijk hoe we onderwijs en
opleiding kunnen verbeteren. Mijn hart gaat heel erg uit
naar interactief en belevingsgericht onderwijs. Als je
zorgt dat mensen iets beleven en emotie voelen, beklijven dingen veel beter. Een hoogtepunt van 2018 is
daarom voor mij de ontwikkeling van een Escape Room als onderdeel van
het stralingsonderwijs. Hierin moeten medisch specialisten en aios onder
tijdsdruk een mysterie rondom een patiënt oplossen. Dit lukt alleen als ze
goed samenwerken en hun kennis over straling gebruiken. De Escape
Room heb ik samen met collega-onderwijskundigen en stralingsdeskundigen opgezet. Het gaf veel energie om dit te doen. De reacties van deelnemers, maar ook op berichtgeving via de media en LinkedIn waren echt
super. We willen kijken of we de Escape Room bij meer specialismen in
het onderwijs kunnen inzetten.’

Michiel Moormann
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Lonneke Gijsbers, projectleider Veiligheid (Logistiek & Services)

‘HET JAAR WAARIN IK MIJN PLEK GEVONDEN HEB’
‘Sinds dit jaar werk ik als projectleider Veiligheid, operationeel
manager van het Klantcontactcentrum en calamiteitencoördinator bij incidenten, calamiteiten en crisissituaties. Als projectleider kan ik zaken echt zelf oppakken. Vooral de projecten die
umc-breed effect hebben geven me voldoening. In november heb
ik samen met IM, HR ARBO en Communicatie de Week van de
Bedrijfsveiligheid georganiseerd. Een week lang waren er presentaties, demo’s en activiteiten. Zo hebben we allerlei vormen van onveiligheid – van
hacken tot ongewenst gedrag – onder de aandacht gebracht. Dit past ook bij een
ander project waar ik dit jaar aan gewerkt heb: een vernieuwd trainingsprogramma.
We willen collega’s trainen in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en
agressie. Dit is nodig omdat zorgverleners steeds vaker te maken krijgen met fysieke
en verbale agressie van patiënten en hun familie. De afgelopen jaren heb ik geleerd
hoe deze organisatie werkt en hoe ik umc-breed effect kan creëren. 2018 is het jaar
waarin ik mijn plek heb gevonden.’

Mark van den Boogaard, wetenschappelijk onderzoeker IC

‘DIT ONDERZOEK GAAT ZOVEEL OPLEVEREN’
‘Er waren drie hoogtepunten; de publicatie over onze IC deliriumpreventie studie in JAMA, het winnen van de dr. Peter Moleman
Penning en het belangrijkste; het verkrijgen van subsidie - samen
met mijn collega Marieke Zegers - van het Zorginstituut Nederland voor ons project ‘Samen Beslissen’. We gaan een keuzehulpmiddel ontwikkelen en testen dat de IC-arts helpt om samen met
de patiënt en de naasten weloverwogen beslissingen te kunnen
nemen over eventuele IC-opname. Dat is belangrijk omdat een belangrijk deel van
de IC-patiënten achteraf nooit opgenomen had willen worden. We weten onvoldoende van de toestand na IC, er is onvoldoende bewijs of een opname altijd beter
is. In vijf ziekenhuizen in de regio volgen we IC-patiënten vijf jaar lang om in kaart
te brengen hoe zij geestelijk en lichamelijk herstellen. We kunnen straks bijvoorbeeld zeggen: “Als u op de IC komt, heeft u 10 procent kans dat u ‘die-en-die’ klachten houdt, en wilt u dat?” Het project doen we samen met onze MONITOR-IC
projectgroep en gaat zóveel opleveren: zorg op maat, zoals de patiënt het wil.’

Riet Strik, verpleegkundig specialist Kinder- en volwassenimmunologie

‘UITGEROEPEN TOT KINDERVERPLEEGKUNDIGE
FAMILY INTEGRATED CARE’

Reageren?
radbode@radboudumc.nl

‘Ik vind het een hele eer dat ik dit jaar door de Vereniging Kind en
Ziekenhuis ben uitgeroepen tot kinderverpleegkundige Family
Integrated Care. Ik was echt verbaasd, omdat ik voor mijn gevoel
gewoon mijn werk doe, met fijne collega’s in het team. Ouders en
kinderen zeggen dat ze me spontaan vinden, dat het zo fijn is dat
ze me voor alles kunnen bellen en dat ik zoveel aandacht voor ze
heb. In het Amalia heb ik de zorg voor kinderen met hiv en met
een chronische afweerstoornis. Ze hebben regelmatig infecties, longontstekingen
en moeten levenslang afweerstoffen toegediend krijgen. Daarom zie ik ze vaak. Ik
praat met hen over school, hun broertjes en zussen of over andere dingen die hun
interesse hebben. Ondertussen peil ik bij ouders of het goed gaat thuis. Ik behandel
hen, zoals ik zelf graag behandeld zou willen worden. Fijn, dat ze dat zo waarderen.’
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COLLEGA’S
MOOIE WOORDEN HOREN BIJ EEN JUBILEUM, AFSCHEID
OF BIJ NIEUWE COLLEGA'S. DEZE PAGINA’S STAAN ER VOL
VAN, SPECIAAL VOOR AL DIE COLLEGA’S DIE IETS TE
VIEREN HEBBEN.

25 jaar in dienst
Twanny Jeijsman-Rouwhorst
Secretaresse

‘Twanny is een onmisbare spil op de
afdeling: velen delen lief en leed met
haar. Ze begon als onderzoeksmedewerker en is nu secretaresse van het
afdelingshoofd. Een ‘droom-secretaresse’, ze houdt alles in de gaten, is proactief, zeer
discreet, heeft humor en incasseringsvermogen
en een aanpak-mentaliteit. Een echte (moeder)
spin in het web.’ Pim Assendelft, afdelingshoofd
Eerstelijnsgeneeskunde

Daphne Vaasen-Delhaye
Secretaresse patiëntenzorg

‘Daphne heeft zich de afgelopen jaren
diverse patiëntensystemen eigen moeten maken. Steeds weer vol overgave,
ze is een echte doorzetter. Haar
patiëntgerichtheid is in al deze jaren
alleen maar toegenomen. Gespannen patiënten
weet zij op een professionele manier gerust te
stellen en hun zaken goed te regelen. Daphne is
een geduldige, betrokken, hardwerkende en fijne
collega.’ Truus Gooren, hoofdverpleegkundige
polikliniek Mond- Kaak- Aangezichtschirurgie

Ingrid Kersten-van Diessen

Anneke Welmers

Eveline Ros

Opleider

Apothekersassistent

‘Na 12,5 jaar op de Neonatologie zet
Anneke zich nu alweer 12,5 jaar in bij de
Radboudumc health Academy. Anneke
heeft ook daar haar focus op de kindzorg, als opleider voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. Regionaal en landelijk laat
Anneke haar tomeloze betrokkenheid en energie
zien, ze heeft daarmee onder meer bereikt dat de
opleiding IC Neonatologie landelijk uitgevoerd
wordt.’ Anna van der Hoek, hoofd sectie basisberoepsopleidingen, Radboudumc Health Academy

‘Na een dienstverband van ruim 32
jaar heeft Eveline afscheid genomen
van haar collega’s in de Apotheek om
te gaan genieten van haar pensioen.
Als apothekersassistent werkte ze de
afgelopen jaren als kliniekassistent binnen de sectie dienstverlening & logistiek. Eveline was voor
vele collega’s een vrolijke vraagbaak die haar kennis en ervaring graag deelde. We wensen haar de
komende jaren nog veel nieuwe avonturen!’
Anne Houterman, apotheker

Mila Leeuwerik

Bep van Lokven

Kinderanesthesioloog

Verpleegkundige

‘Mila is begonnen als arts-assistent in
opleiding tot anesthesioloog op onze
afdeling. Na haar opleiding heeft zij zich
gespecialiseerd als kinderanesthesioloog. Zij heeft oprechte aandacht voor
de kinderen en hun ouders. Daarnaast heeft Mila
een zeer grote bijdrage geleverd aan de protocollering en de behandeling van postoperatieve pijn bij
deze kinderen.’ Gert Jan Scheffer, afdelingshoofd
afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve
Geneeskunde

‘Bep is in 1972 als ziekenverzorgende
in het Radboudumc begonnen, waar ze
alsnog de A-opleiding heeft gedaan en
sindsdien als verpleegkundige werkte.
Eerst op de verpleegafdeling, later op
de polikliniek en vaak op de kinderpoli. Bep is een
zorgzame verpleegkundige die alles in het werk
stelt om haar patiëntjes en hun ouders zo goed
mogelijke zorg te verlenen. We gaan haar missen.’
Suzanne Teunissen, zorgmanager polikliniek Urologie

Els Janssen-Van den Goor

Pensioen

Applicatiespecialist

‘Ingrid is begonnen als apothekersassistent bij de ziekenhuisapotheek.
Na een uitstapje naar de openbare
apotheek buiten het Radboudumc
kwam ze terug. Voor de implementatie
van Epic voegde zij zich bij het Medicatieteam. Bij
Beter 2.0 en later IM is ze een geweldige applicatiespecialist. Haar combinatie van farmaceutische
en applicatiekennis is van enorme waarde. Ingrid
is sociaal, secuur en maakt tijd vrij om collega’s te
helpen.’ Leanne Vermaat-van Kempen, teamleider
Epic Informatie Management

Dr. Carien Beurskens
Fysiotherapeut/onderzoeker

’Na een dienstverband van ruim 42 jaar
op de afdeling Fysiotherapie Centraal
gaat onze collega Carien met pensioen.
Zij is van grote betekenis geweest. Niet
alleen voor onze afdeling maar, met haar
enorme expertise op het gebied van de Orofaciale
Fysiotherapie, ook in binnen- en buitenland. Carien
heeft op 30 november afscheid genomen van haar
collega’s. We zullen haar zeker gaan missen en
wensen haar, samen met Jan, veel geluk en gezondheid toe.’ Frank Hofmans, hoofd, en Anouk Puts,
teamleider, Fysiotherapie Centraal

Operatieassistent

‘Onze Els heeft in haar carrière op de
oogheelkunde OK veel medewerkers
zien komen en gaan en heeft aan alle
ontwikkelingen en veranderingen positief meegewerkt. Voor velen een rots
in de branding; altijd goed gehumeurd en wijs.
We gaan haar erg missen. Haar expertise heeft ze
aan de jongeren doorgegeven en nu mag ze dan
ook van haar pensioen en haar eerste kleinkind
gaan genieten.’ Xandra Verhoeven-Buijs, operationeel manager operatiekamers Oogheelkunde.
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HET MOMENT

IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER HENNY KÄYSER-FONTAINE, VRIJWILLIGER BIJ MEDISCHE ONCOLOGIE.

Bep Kersjes- van Rossum
Medewerker Schoonmaak

‘Bep gaat na 18 jaar het ziekenhuis verlaten en met pensioen. Ze heeft de
meeste tijd op Neurologie gewerkt, en
is het laatste jaar overgestapt naar de
Medium Care, waar ze samen met haar
zus de taken uitvoerde. Ze is een kartrekker op het
gebied van schoonmaak. Ze plant het werk goed in
rondom het zorgproces.’ Brechje Zegers-Lakeman
operationeel manager Schoonmaak

Els van Lamoen
ICN-verpleegkundige

‘Els is een zeer deskundige ICN-verpleegkundige met meerdere diploma’s
op zak, ze is altijd op zoek naar het
hoogst haalbare. Haar kennis heeft ze
ruimhartig en op een prettige wijze
gedeeld. Ze was een vraagbaak en stond collega’s
bij met raad en daad. Ze is een mensen-mens.
Haar vrolijke en gezellige aanwezigheid op de
afdeling werkte aanstekelijk. Een drijvende kracht
achter vele werkgroepen, maar bovenal wilde Els
het beste voor de haar toevertrouwde patiënt.
Menig ouder heeft haar steun en hulp ontvangen
met een lach en een traan.’ Henriëtte KesslerWijnen, verpleegkundig teamleider, afdeling
Perinatologie

‘Goed luisteren is ook horen
wat er niet gezegd wordt’
‘Ik geef handmassages aan patiënten,
maar soms ook aan hun mantelzorgers.
Samen met andere vrijwilligers heb ik hier
vorig jaar een training voor gevolgd.
Eerst heb ik geoefend op verpleegkundigen
en vriendinnen, en vroeg ik hen hoe ze het
beleefden. Sinds een tijdje geef ik handmassages aan patiënten die dat op prijs
stellen, uiteraard altijd in overleg met de
zorgprofessionals. Als ik ’s woensdags op
de afdeling kom zeggen ze vaak al: “Die
mevrouw of meneer wil wel een massage.”
Ik ga dan naast het bed of de stoel zitten,
zet een rustig muziekje op en masseer
meestal zo’n tien minuten. Ik praat daarbij
niet, laat mensen van het moment genieten. “Zo fijn, die aandacht die ik van u
krijg,” hoor ik regelmatig terug. Je voelt ze
ontspannen, soms vallen ze zelfs in slaap.
Regelmatig komen er ook emoties los.
Zoals laatst bij een mevrouw van 62 jaar die
ongeneeslijk ziek was en diezelfde dag nog
naar een hospice zou gaan. Ik was met haar
alleen, haar man was de spullen naar de
auto brengen. Ze fluisterde met gesloten

ogen dat ze het zo ontspannend vond, en liet
haar tranen de vrije loop. Ze zei: “Ik voel me
in niemandsland. Een hospice, ik weet niet
waar ik terechtkom. En ik vind het zo vreselijk dat ik mijn man alleen moet achterlaten.” We kwamen tot een mooi gesprek. Ik
zag haar wanhoop en eenzaamheid, haar
zorgen om haar man. Haar eenzame strijd
om los te laten raakte mij. Zo is het leven
en dat maak je op oncologie dagelijks mee.
Het gras moet buigen als de wind passeert
(Confusius).
Ze zeggen altijd, vrijwilligerswerk doe je
voor een ander. Maar ik doe het ook een
beetje voor mezelf. Al die mooie gesprekken
met mensen die je in vertrouwen nemen en
zich volledig uiten. Fijn dat ik er van mens
tot mens voor hen kan zijn, gewoon door
een luisterend oor te bieden. Goed luisteren
is ook horen wat er niet gezegd wordt.’ Deze
tekst staat ook in de bundel ‘Verhalen die
raken’, die alle medewerkers op hun werkplek gekregen hebben.
Jannie Meussen
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Willem Andrée

Paul Lagro

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

Mohamed
Dit keer springt teamleider IM Leanne Vermaat achterop bij Mohamed Abdullah, die
na een indrukwekkende levenswandel nu bij
IM Hardware en Logistiek werkt en sinds
kort trotse bezitter is van het Nederlands
staatsburgerschap.
Leanne ‘Waar heb je leren fietsen?’ Mohamed ‘In
Damascus. Ik had een racefiets, niet zo’n mooie en dure
zoals ik hier in Nederland zie, maar goed genoeg.’
Leanne ‘Hoe ben je hier terecht gekomen?’ Mohamed
‘Ik ben als vluchteling geboren in een golfstaat, mijn
vader had daar een werkcontract. In 1999 moest hij
terug naar Syrië waar hij geboren was en ik dus ook.
Eenmaal volwassen had ik in Syrië een computerzaak en
een contract met de Verenigde Naties, ik werkte voor
een groep militairen uit Europa die op de grens gelegerd
was tussen Syrië en Israel. Als er iets was met ICT,
belden ze mij. In augustus 2012 werd ik opgepakt door
de geheime dienst, ik zat 112 dagen vast en ben
gemarteld. Mijn zakenpartner heeft mij vrijgekocht door
een generaal te betalen. Toen ben ik in eigen land gaan
vluchten totdat ik hoorde dat de generaal zei dat ik het
land uit moest, en als ik dat niet deed, dat ze mij weer
zouden ophalen. Samen met mijn broer ben ik naar
Nederland gegaan.’ Leanne ‘Kon je toen direct iets
doen?’ Mohamed ‘Ja, bij stichting Vluchtelingenwerk
ging ik als tolk aan het werk, in april 2015. Ik mocht
helpen bij ICT en gaf - en geef - presentaties voor hun
project Bekend maakt bemind.’ Leanne ‘Hoe kwam je in
contact met het Radboudumc?’ Mohamed ‘Ik studeerde
Nederlands bij Radboud Into Languages en via mijn
taalmaatje Noud Bles kreeg ik contact met iemand van
IM en mocht aan de slag met een werkervaringsplek. Ik
heb vanaf 1 september bij verschillende teams
meegelopen en meegeholpen, waardoor ik brede kennis
heb, bijvoorbeeld over Epic.’ Leanne ‘En nu?’ Mohamed
‘In december mag ik bij Hardware en Logistiek aan de
slag. Het team heeft mij direct geaccepteerd, ik was
meteen één van hen, dat vind ik bijzonder. Ik zie ook dat
het umc denkt aan de toekomst en investeert in
mensen. Ik krijg hier echt een heel mooie kans.’

Jori

Leanne
Wil jij ook in deze rubriek?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

