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Wat heb jij nodig?

Het Hulpfonds biedt aan alle collega’s van het umc en
de universiteit financiële ondersteuning. Wij helpen met
financieel advies, budgetbegeleiding en renteloze leningen.
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www.hulpfondsradboud.nl

12
WETENSCHAP – John Jansen werkt
sinds 1984 aan de verbetering van tandheelkundige implantaten door deze te coaten
met calciumfosfaat. Binnenkort gaat hij met
emeritaat. Welke weg hebben de implantaten
van de hoogleraar afgelegd van het laboratorium naar de tandartsenpraktijk?
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NIEUWBOUW – Steeds meer wordt
zichtbaar dat de nieuwbouw van gebouw
S nadert. De sloop is af, de grote bouwkeet
naast het A-gebouw verreist en in het Amalia
testen collega’s de nieuwe manier van werken,
het Smart Hospital. Tijd voor een update.
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ZORG EN INNOVATIE – Hoe komen
16 zorginnovaties waarbij huisartsen en specialisten samenwerken beter van de grond? Het

Radboud Transmuraal Kennis en Innovatie Centrum
(RTKIC) helpt hierbij. Het RTKIC heeft een schat aan
kennis en data uit de eerstelijn beschikbaar voor
wetenschappers.
RONDVRAAG – Eind vorig jaar hebben de
NFU en de vakbonden hun handtekening
gezet onder de Cao umc. Daarin staat ook dat de
umc’s willen praten over een evenwichtig generatiebeleid, dat umc-medewerkers keuzevrijheid en
maatwerk geeft. Vier collega’s over wat hún generatie nodig heeft.
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Sinds eind vorig jaar hebben we een nieuwe
cao. Daarin staat ook dat de umc’s invulling
willen geven aan een evenwichtig generatiebeleid. De term generatiebeleid suggereert
dat de generatie het probleem is en het
beleid de oplossing. Zo eenvoudig is het niet.
We hebben gelijktijdig te maken met een aantal ontwikkelingen: langer doorwerken, de
combinatie werk en mantelzorg, de druk van
informatie-overload en continue bereikbaarheid in de maatschappij en een dynamische
en veeleisende werkomgeving. Dat vraagt van
iedereen toenemende aandacht voor balansvraagstukken in alle loopbaanfasen en creativiteit voor persoonsgerichte oplossingen.
Laatst sprak ik een verpleegkundige voor wie
het werk te zwaar dreigde te worden. Zij
besprak dit binnen haar team; in overleg met
collega’s is haar rooster aangepast én zij is
een mindfulness-training gaan doen. Hierdoor is het haar gelukt om beter in balans te
blijven. Zorgen voor elkaar is belangrijk, maar
tegelijkertijd is de ruimte om binnen het team
oplossingen te vinden vaak beperkt. Dat betekent dat we gaan kijken welke ondersteunende faciliteiten en initiatieven nodig zijn.
Het verhaal van de medewerkers en het
gesprek met elkaar zijn daarvoor essentieel.
Op pagina 20 beantwoorden vier collega's
alvast wat zij nodig hebben.

PETER LOOZEN
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2021

Onlangs vond in ons umc een primeur plaats: met één van de eerste functionerende medische operatierobots de RoboSculpt - is in een preklinische omgeving getest op donor-schedelbeenderen voor onder meer operaties
om tumoren te verwijderen uit de schedelbasis of om geavanceerde gehoorapparaten te implanteren. Artsonderzoeker van de afdeling KNO Cindy Nabuurs (rechts op de foto) is bij de experimenten betrokken: ‘Als nu
een tumor wordt verwijderd, wordt veel in het gebied weggehaald. Dat doen de chirurgen met de hand; laag
voor laag frezen ze het bot weg. Dat is risicovol – de patiënt kan bijvoorbeeld een gezichtsverlamming krijgen –
en de operatie duurt lang. Dat gaat veranderen. Met deze innovatie krijgt de patiënt eerst een aantal schroeven
in de schedel bij het oor. De schroeven vormen de vaste herkenningspunten voor de navigatie van de robot. Zo
kan de robot zelfstandig de weg vinden. De schroeven worden op de polikliniek geplaatst en daarna maken we
een CT-scan waarop die schroeven ook weer te zien zijn. De arts geeft op de scan aan welke structuren de robot
moet vermijden, zoals zenuwen, hersenen, of bloedvaten. En we geven aan wat de robot moet weghalen: een
groot gebied of een stuk dat rechtdoor gaat en weer terug.’ Radboudumc KNO-arts Dirk Kunst is als promotor
bij het project betrokken: ‘RoboSculpt maakt de operatie sneller en vaak minder ingrijpend voor de patiënt. We
willen superchirurgen van artsen maken met deze robot.’ Het doel is om in 2021 de eerste patiënten te
opereren met de RoboSculpt.
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Getweet

IMPACT VAN ONDERZOEK

Zwangerschapsrisico’s detecteren
in ontwikkelingslanden
Wereldwijd overlijden in ontwikkelingslanden meer dan 800 vrouwen per dag ten
gevolge van hun zwangerschap. Zij krijgen
vaak geen echo, waardoor zwangerschapsriciso’s niet op tijd gedetecteerd worden.
Echografie is te duur en er is in ontwikkelingslanden een groot tekort aan specialisten die de echobeelden kunnen maken en
interpreteren.
Biomedisch technoloog Thomas van den
Heuvel ontwikkelde een systeem dat automatisch echobeelden kan interpreteren. Het
protocol om de echobeelden te maken kan

iedereen binnen één dag leren. Het systeem
geeft vervolgens de zwangerschapsduur aan
en of er risicofactoren zijn, bijvoorbeeld een
stuitligging. Dit kan al met een goedkoop
echoapparaat dat is aangesloten op een laptop. Zo kunnen zwangere vrouwen met
zwangerschapsrisico’s op tijd worden doorverwezen naar een ziekenhuis om daar de
juiste zorg ontvangen. Thomas verwacht dat
dit echosysteem kan bijdragen aan de
daling van sterfgevallen tijdens de bevalling
in ontwikkelingslanden.

@ReneSteenhorst #taal - ‘#weefselprik’
Woord van de Week in de #Taalstaat - Ziekenhuizen (Radboudumc en UMC Utrecht) nemen
het woord nu al over in hun taalgebruik als
begrijpelijk alternatief voor het moeilijke
‘biopsie’. @tondenboon #woordenkieswijzer
@artsencoach Heb vandaag al tweets #dankjedokter voorgelezen aan 2e jaars geneeskunde in mijn onderwijs over professioneel
gedrag @radboudumc. Zo leren ze wat patiënten waarderen!
@Monique_3MFA @radboudumc #internegeneeskunde #reumatischeziekten Mijn dochter
was reuze enthousiast na een dagje #meelopen. Zo ontvang je toekomstige #verpleegkundigen
@DeWaalboog Mooie, innovatieve oplossing:
wondzorg op afstand. Een beeldbel-afspraak
tussen de wondzorgconsulenten van De Waalboog en die van @radboudumc of @CWZNijmegen maakt een bezoek aan het ziekenhuis
overbodig, waardoor bovendien sneller gestart
kan worden met de behandeling. Win-win!

2X

MEDEWERKERS VAN DE SECTIE MEDISCHE ETHIEK
(IQHEALTHCARE) GEVEN EEN BESCHOUWING OVER
EEN ACTUEEL ONDERWERP. DIT KEER GEZONDHEIDSUNIVERSITAIR DOCENT MEDISCHE ETHIEK ANKE
OERLEMANS

Mihai Netea, hoogleraar Experimentele
Interne Geneeskunde en Iris Hobo, designmanager Bouwzaken

Radboud Penning en
een primeur

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 10 januari zijn drie prijzen uitgereikt aan
medewerkers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben ingezet voor de ambitie van het
Radboudumc om het meest persoonsgerichte en innovatieve umc te zijn. De Radboudumc
Penning ging naar Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde. Met zijn baanbrekende onderzoek naar het afweersysteem is hij een boegbeeld van het Radboudumc, een
internationaal toonaangevende wetenschapper. Iris Hobo, designmanager op de afdeling Bouwzaken, heeft de Junior Radboudumc Penning gekregen. Ze is een bevlogen professional die met
grote energie en betrokkenheid de missie en visie van het Radboudumc uitdraagt en consequent in de praktijk toepast. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werd voor het eerst ook een
Innovatie Award uitgereikt. Deze ging naar de fysiotherapeuten Yvonne Geurts en Shanna
Bloemen voor de succesvolle implementatie van het innovatieve concept: Beter uit Bed.

@claudiavopstal Wat een verrassing bij het
afscheid van @lucienengelen. Een healthinnovationschool alleen voor verpleegkundigen.
Wij weten wel kandidaten @angeliensieben
@hvermeulen67 #Innovation #verpleegkundigleiderschap

Persoonlijk budget:
geen opbouw meer
Vanaf 1 januari 2019 bouw je geen
nieuw persoonlijk budget (PB) op, dat is
afgesproken in de nieuwe Cao umc. Het
PB dat je al opgebouwd hebt, mag je nog
tot 2021 besteden. Hiervoor kun je de
komende twee jaar nog gebruik maken
van het aanbod op Mijn Persoonlijk budget of daar een alternatieve besteding
indienen. De opbouw van het "Extra Persoonlijk Budget" gaat wel gewoon door
en hiervoor blijven ook dezelfde keuzemogelijkheden bestaan.

Beeldspraak in
beeld

Martijn de Groot nieuw hoofd van
Radboudumc REshape Center
Martijn de Groot wordt per 1 februari 2019 het nieuwe hoofd van het Radboudumc REshape
Center. Martijn is al geruime tijd actief als wetenschapper, docent en pionier op het snijvlak
van medische biologie en technologie. Bij de Hanzehogeschool Groningen gaf hij onder meer
leiding aan het mede door hemzelf opgerichte Quantified Self Institute (QSI). Van hieruit
heeft hij meerdere publiek-private samenwerkingen en onderzoeksprojecten rondom digitale
innovaties in de zorg gerealiseerd. Met zijn achtergrond in onderwijs, onderzoek en zorginnovatie heeft hij affiniteit met alle drie de kerntaken van ons umc.

Kritische noten over gevoelige
onderwerpen
Besluitvorming in complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt om een goede onderbouwing. Om hierin te voorzien, start de Raad van Bestuur met het organiseren van expertmeetings. Een breed panel van deskundigen van zowel binnen als buiten het Radboudumc kraakt
daarin kritische noten over gevoelige onderwerpen. Bij de eerste ging het bijvoorbeeld over de
screening van longkanker. ‘We vinden het van grote waarde als betrokkenen met elkaar in
gesprek gaan over moeilijke en gevoelige maatschappelijke relevante onderwerpen,’ zegt Bertine Lahuis, lid van de Raad van Bestuur. ‘Op deze manier benutten wij met elkaar de diversiteit
van denken.’

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

Rinkeldekink

Je hersenen zijn een boekenkast, de boeken
zijn je herinneringen. Kanker is als een bokswedstrijd. Je hart is een pomp. Onze taal
staat bol van metaforen: beeldspraak waarmee we ingewikkelde dingen proberen te
begrijpen en aan elkaar uitleggen.
Er is steeds meer aandacht voor taal in de
gezondheidszorg, denk aan ervaringsverhalen van patiënten of voorlichtingsmateriaal
voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in
Nederland. Voor de rol van beeldspraak hebben we nog weinig oog en dat terwijl het
een van de krachtigste elementen van taal
is. Als je een kind over zijn immuunstoornis
wilt vertellen, kom je met legertjes van soldaten tegen draakjes verder dan met jargon.
Pijn kun je niet zien, maar als iemand zegt
“het is alsof er duizend naalden in mijn hand
steken” snap je ineens een stuk beter hoe
het voelt.
Metaforen kunnen ook beelden oproepen
die mensen in de weg zitten. Nederland
werft bijvoorbeeld fondsen voor dementieonderzoek met het “Deltaplan Dementie” en
gebruikt kreten als “samen werpen we een
dam op tegen dementie”. Wat zegt dat over
dementie? Dat het een ramp is die ons land
dreigt te overspoelen en die we met alle
geweld buiten de deur moeten houden. Hoe
zou het voelen als je dementie hebt en dit
over jezelf hoort?

Boek: Martine Bijl schrijft over de hersenbloeding die zij kreeg in

2015. Na haar langdurige herstel in een revalidatieoord, waar zij
vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden
door in een ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor depressie.
Haar verhaal gaat over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas
en ergotherapie, over angsten en wanen. Eerlijk, met wrange
humor, zonder opsmuk en daardoor indrukwekkend. € 14,99

Kortom, metaforen kunnen helpen maar ook
tegenwerken. Lees deze Radbode er nog
maar eens op na: als je gaat letten op beeldspraak in alledaagse taal, zal het je verbazen
hoe vaak we er gebruik van maken. Tijd om
metaforen in de zorg vol in beeld te zetten.
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Revolutie voor
tandheelkundige
implantaten
John Jansen werkt sinds 1984 aan de verbetering van
tandheelkundige implantaten door deze te coaten met
calciumfosfaat. Binnenkort gaat hij met emeritaat. Welke
weg hebben de implantaten van de hoogleraar afgelegd
van het laboratorium naar de tandartsenpraktijk?
Toen John Jansen promoveerde in 1984, was
plasmaspuiten dé methode om gebitsimplantaten van een laagje calciumfosfaat te
voorzien. Deze industriële techniek gebruikt
men ook om een roestwerende of slijtvaste
coating aan te brengen op vliegtuigmotoren
en treinassen. Maar bij tandheelkundige
implantaten was een plasmagespoten laagje
te dik en liet deze los van het titanium.
Daarom zocht de hoogleraar naar een nieuwe
methode om coatings van calciumfosfaat
aan te brengen. Hij vond zijn inspiratie in
een ander industrieel proces, dat sputter coating heet (zie kader bladzijde 10). Het voordeel hiervan is dat het laagje calciumfosfaat
veel beter hecht en zo dun is, dat je deze niet
meer met het blote oog kunt zien.
Mensen die tanden of kiezen missen, bijvoorbeeld door een aangeboren aandoening
of een ongeluk, kunnen tandimplantaten
krijgen. Schroeven van ongeveer een centimeter lang en minder dan een halve centimeter breed vormen de basis voor kronen,
bruggen en gebitsprotheses. Deze implantaten zijn van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal dat niet wordt afgestoten. Ook

is titanium een goed materiaal om ervoor te
zorgen dat gebitsimplantaten vastgroeien in
de kaak, nadat ze daarin zijn geschroefd.
Botweefsel groeit namelijk aan dit metaal
vast (zie kader Titanium botimplantaten).
Naast het materiaal van de schroef zelf,
draagt ook een coating bij aan betere hechting van het implantaat. Voordat gebitsimplantaten gebruikt worden, krijgen ze een
laagje calciumfosfaat op hun oppervlakte.
Calciumfosfaat zet botcellen aan tot groeien.
Hierdoor zit een implantaat met zo’n coating
sneller vast in de kaak dan een implantaat
zonder.

Zelf stappen zetten
‘We zijn wel acht jaar bezig geweest om de
samenstelling van de coating te optimaliseren en alle experimenten te doen’, vertelt
John Jansen, sinds 1996 hoogleraar Biomaterialen en Experimentele Implantologie. En
ook met zijn emeritaat in zicht werkt hij nog
verder aan verbeteringen. Voor elke verbetering moet opnieuw getest worden of dit op
termijn geen nadelige gevolgen heeft voor de
patiënt. ‘Mijn insteek is altijd geweest om

John Jansen (1953, zie foto) promoveerde in 1984 in Nijmegen. Zijn promotieonderzoek
richtte zich de hechting van botcellen aan implantaten. Hij vervolgde zijn carrière binnen de
Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden, waar hij zijn interesse voor sputter
coatings ontwikkelde. In 1996 werd hij hoogleraar Biomaterialen en Experimentele Implantologie bij het Radboudumc, waar hij dit onderzoek voortzette. In 2001 werd zijn leeropdracht

alle stappen van het proces zelf te zetten, totdat het bij de mens toegepast kan worden. Ik
wil zelf de coating maken, om niet afhankelijk te zijn van een fabrikant. En vervolgens
ook zelf de eigenschappen van dit materiaal
testen.’
Daarom lijkt een deel van zijn laboratorium,
in het nieuwe Tandheelkundegebouw, meer
op een werkplaats. Hier testen onderzoekers
onder meer hoeveel de implantaten belast
kunnen worden. Dit doen ze met een mechanische drukbank, die in de industrie bijvoor-

beeld wordt gebruikt om de sterkte van lasnaden
te controleren. ‘In het laboratorium en met
proefdieren onderzoeken we vervolgens welk
effect het gecoate implantaat heeft op botcellen.
Ook met een aanpassing in de coating moet het
ervoor zorgen dat botcellen aangezet worden tot
groei. Daarnaast mag dit ook niet giftig zijn voor
de cellen. Om de gebitsimplantaten in een
levend wezen te testen, plaatsen we deze eerst
in achterpoten van ratten en geiten. Na een
tijdje wordt het implantaat met het omliggende
botweefsel verwijderd.’

Biomaterialen, Implantologie en Experimentele Parodontologie. Zijn inspiratiebronnen zijn
grote industriële processen, die hij probeert te vertalen naar medische toepassingen. In 2019
gaat John Jansen met emeritaat.
Sander Leeuwenburgh (1977) volgt John Jansen op als hoofd van de onderzoeksgroep
Regeneratieve Biomaterialen. Hij zal zich voornamelijk focussen op nieuwe botvervangende
materialen. Sander Leeuwenburgh: ‘Calciumfosfaat is een logische keuze, want bot bestaat
hier voor tweederde uit. Maar bot is meer dan alleen calciumfosfaat. Ik wil synthetische
materialen ontwikkelen die uit meerdere componenten bestaan. Deze moeten net zo sterk
zijn als bot, en het lichaam kunnen aanzetten tot zelfherstel. In de ideale situatie wil ik voor
verschillende ziektebeelden een specifiek materiaal op de plank hebben liggen.’
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5 VRAGEN AAN
IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN
RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN.

Hanneke Geurts (34), kwaliteitsmedewerker Medische Psychologie

Om veranderingen in dit weefsel onder de
microscoop te bekijken, heeft John Jansen
een unieke techniek ontwikkeld: ‘Als je
weefsel wilt bekijken met een microscoop,
moet je daar eerst een heel dun plakje van
snijden. Maar voor botweefsel met een metalen schroef erin gaat dat niet. Daar kun je
niet doorheen snijden. Je kunt die schroef er
wel uitdraaien, maar dan heb je kans dat je
het overgangsgebied tussen bot en implantaat beschadigt. Maar we zijn juist geïnteresseerd in hoe de botcellen op dat grensvlak
zich gedragen.’ Opnieuw vond John Jansen de
oplossing bij een methode uit een ander vakgebied. ‘In de geologie gebruiken ze een diamantzaag om dunne plakjes te maken van
gesteentes. Wij hebben die techniek steeds
verder verfijnd, totdat we plakjes konden
snijden die dunner waren dan een haar.’

Sputter coating
De titanium implantaten gaan in deze
machine. Als de machine afgesloten is,
staat deze onder hoog vacuüm. Losse deeltjes calciumfosfaat komen vrij uit een bron
van deze stof doordat Argon-ionen met
grote snelheid op deze bron botsen. De calciumfosfaat-damp hecht zich vervolgens
aan de implantaten.

Nanogroeven
Eén van de manieren waarop John Jansen
tandheelkundige implantaten verder probeert te verbeteren, is de toevoeging van
nanogroeven op het oppervlak hiervan. De
techniek om deze groeven te maken wordt
in de industrie gebruikt om zonnecellen te

Snel

maken. Doordat de nanogroeven dezelfde

Als de implantaten en de coating goed getest
zijn in dieren en veilig zijn bevonden, kan
het bij mensen worden toegepast. ‘Het voordeel van deze gecoate implantaten is dat ze
snel ingroeien. Vroeger was er een wachttijd
nadat tandheelkundige implantaten werden
geplaatst. Het duurde wel drie tot zes maanden voordat de tandarts een kroon kon plaatsen. Als je implantaten met een laagje
calciumfosfaat gebruikt, groeit het bot sneller aan en kan het implantaat sneller belast
worden.’ Maar elk vreemd materiaal in het
lichaam kan negatieve effecten hebben.
‘Tandheelkunde is de enige medische discipline waar het vak materiaalkunde onderwezen wordt. Ik denk dat alle medisch specialisten goed moeten nadenken over welk
effect de materialen die ze gebruikenkunnen
hebben op het omliggende weefsel. Onze tandartsen hebben allemaal in ieder geval enige
kennis van de materialen die ze gebruiken.’

dikte hebben als vezels die in bot zitten,
herkennen botcellen dit als een plek om
calciumfosfaat af te geven. Dit kan de botgroei verder stimuleren. Vooralsnog is het
John Jansen alleen gelukt om deze nanogroeven aan te brengen op een vlakke titanium plaat en nog niet op de complexe
structuur van een implantaat.

De grote waarom-vraag

Titanium botimplantaten
De voordelen van titanium als materiaal
voor botimplantaten is bij toeval ontdekt.
De Zweedse orthopeed Brånemark deed
onderzoek naar de vorming van bloedvaten
bij wondgenezing. Hij had hiervoor een
metalen ‘optisch kamertje’ ontwikkeld om
dit proces onder de microscoop te bestuderen. Toen hij dat kamertje in de achterpoten van konijnen plaatste, kreeg hij het na
een tijdje niet meer los. Het bot was vastgegroeid aan het metaal, titanium.

Volop in ontwikkeling
Tandartsen gebruiken de calciumfosfaat-gecoate implantaat van de hoogleraar inmiddels bij hun patiënten. Naast verdere
verbetering van de schroeven (zie kader

Nanogroeven), houdt John Jansen zich ook
bezig met andere problemen rond tandimplantatie. Soms is er niet voldoende bot aanwezig om implantaten te plaatsen. Nu wordt
hiervoor eigen bot gebruikt, bijvoorbeeld uit
de heup. Maar om een zware operatie te
voorkomen, is synthetisch materiaal een
betere optie.
‘Mijn droom was om een botvervanger te
maken die iedere tandarts zou kunnen
gebruiken, of deze de procedure nu vaak uitvoert of slechts af en toe. Dan kom je weer uit
bij calciumfosfaat.’ Om botdefecten op te
vullen, wordt een calciumfosfaat-cement
gebruikt. Deze oplossing van calciumfosfaat-poeder in water wordt ingespoten in de
kaak op de plek van het botdefect. Na een
tijdje hardt het uit.
Het calciumfosfaat-cement blijft niet in de
kaak zitten, maar wordt langzaam afgebroken. Hiervoor past de hoogleraar het calciumfosfaat-cement zo aan, dat er na het
uitharden gaten inzitten waar de botcellen in
kunnen groeien. ‘Het materiaal moet vervangen worden door bot omdat bot veel sterker
is. Het calciumfosfaat stimuleert de botgroei
en tijdens het ingroeien van het bot verdwijnt het materiaal vanzelf.’

John Jansen blijft vlak voor zijn emeritaat
nog met één grote vraag zitten. ‘We weten na
40 jaar nog steeds niet hoe het komt dat calciumfosfaat de botgroei stimuleert. Wat we
wel weten: er kan in het lichaam geen wondheling plaatsvinden zonder bloeding en de
ontstekingsreactie die daarop volgt. Als we
zouden begrijpen hoe bloeding en ontsteking bijdragen aan botvorming, kunnen we
ook beter beredeneren hoe je de calciumfosfaat-coating en het cement kunt verbeteren.
Ik denk dat we terug moeten naar de tekentafel: eerst begrijpen waarom dat tandimplantaat zo vastgroeit in het bot, voordat we iets
nieuws ontwikkelen. Die volgende stap had
ik nog graag gemaakt.’
Reageren?
radbode@radboudumc.nl

‘Collega’s het zo gemakkelijk
mogelijk maken’

1
2

Wat weten collega’s niet over jou?

‘Niet iedereen weet dat ik flink kan losgaan op metalmuziek.
Ik ga regelmatig naar concerten en festivals. De meesten
weten ook niet dat ik voor de komst van mijn kinderen aan duiken
deed. Ik ben in Egypte onder water ten huwelijk gevraagd.’

Terug naar je 16e met de kennis van nu?

‘Ik zou mezelf het advies geven niet bang te zijn om keuzes te maken. Ik heb lang getwijfeld over mijn studiekeuze. Psychologie leek me leuk, maar ik wilde ook iets doen met
mijn passie voor cijfers. Het werd Biologische Psychologie en
later Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hoewel mijn functie
niet naadloos aansluit op mijn studie, heb ik toch het gevoel
dat ik op de goede plek terecht ben gekomen.’

3

Waar ben je trots op?

‘Ik ben handig met het verwerken van data en vind het
leuk om me digitale systemen goed en snel eigen te
maken. Collega’s help ik hier graag mee en ze weten mij
goed te vinden. Ik probeer het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken en systemen naar hun hand te zetten. Het
geeft me een kick output in overzichtelijke grafieken en
diagrammen te verwerken. Zodat je in één oogopslag ziet:
dit is er aan de hand.’

4

Wat is innovatief of persoonsgericht
in je werk?

‘Met mijn digitale ondersteuning hoeven collega’s zich minder bezig
te houden met randzaken en hebben ze meer tijd voor de patiënt. Ik heb
samen met een collega een kwaliteitsdashboard gemaakt, met daarin de
belangrijkste pijlers waarop we willen sturen. We toetsen bijvoorbeeld hoe
patiënten onze zorg ervaren en waar we nog kunnen verbeteren. Daarnaast
zijn we continu bezig met de ontwikkeling van tools om de behoefte aan
psychosociale ondersteuning beter in kaart te krijgen.’

5

Wat als je bestuursvoorzitter zou zijn?

‘Ik zou me er hard voor maken dat iedere patiënt die er behoefte
aan heeft, ondersteuning krijgt aangeboden als die het moeilijk
heeft tijdens de behandeling in het Radboudumc. En ik zou kijken of we
het huidige systeem van interne doorbelasting voor paramedische zorg
niet kunnen afschaffen. Dit verlaagt voor afdelingen de drempel om
psychosociale ondersteuning in te schakelen en het vermindert de
administratieve last voor behandelaren.’

PERSONALIA
Naam: Hanneke Geurts Afdeling/functie: kwaliteitsmedewerker Pluim
verdiend op: 22 november 2018 Omdat: Hanneke vervult een spilfunctie
binnen de afdeling Medische Psychologie; bij de ondersteuning van
JCI-aandachtspunten en tracers en het opzetten van stuurinformatie voor
de bedrijfsvoering. Daarnaast ondersteunt ze het wetenschappelijk onderzoek én is ze onmisbaar in de patiëntenzorg bij het ontwikkelen van (elektronische) vragenlijsten en digitale verwerking van diagnostiek. Ze zet zich
proactief en ongevraagd in om collega’s te helpen en adviseren bij ingewikkelde vraagstukken.
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Willem Andrée

EGM Architecten (artist impression)

Hoofdgebouw in cijfers
Het gebouw wordt 114 bij 56 meter. Elf
verdiepingen hoog (zo’n 40 meter) , vier etages
bevinden zich onder de grond.

Kunstmatige intelligentie
in de kamers
Patiënten komen alleen op een kamer te liggen.
In de kamers komen camera’s en microfoons te
hangen die detecteren als een patiënt onrustig
wordt, aan de stem kan worden gedetecteerd dat
er iets aan de hand is en ook door bewegingen.
De zorgverleners weten dan al wat voor soort
patiënt in die kamer ligt, een patiënt met een
delier bijvoorbeeld. Als er iets gebeurt gaat
automatisch het licht aan. Maar het gaat nog een
stap verder, de patiënt krijgt dan ook een stem te
horen: “Er komt zo iemand”. Het is een stem van
iemand die de patiënt kent of een rustige stem.
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Steeds meer wordt zichtbaar dat de nieuwbouw van het hoofdgebouw nadert.
De sloop is af, de grote bouwkeet naast het A-gebouw verrijst en in het Amalia
kinderziekenhuis gaan collega’s het werken in een Smart Hospital testen. Tijd voor
een update. ‘Het gaat vooral om het traject dat de patiënt volgt.’
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April, 2022. Een magische maand. Nadat het
hoofdgebouw in oktober 2021 is opgeleverd en
er een half jaar training is gevolgd over hoe te
werken in het nieuwe gebouw, gaan diverse
afdelingen en collega’s daadwerkelijk gebruik
maken van ons nieuwe pand. De nieuwbouw
krijgt elf verdiepingen en elke vloer is een
voetbalveld groot. Met de nieuwbouw komen
ook veranderingen. Verschillende afdelingen
gaan samen op één vloer en in het zogenoemde Smart Hospital worden slimme technieken gebruikt voor de patiëntenzorg. Maar
de toekomst van ons umc is meer dan het
nieuwe hoofdgebouw. We gaan dezelfde
productie draaien op 100.000 vierkante meter
minder, de campus wordt compacter, het
Q-gebouw krijgt een renovatie en ook het
onderwijsgebouw. Die laatste wordt omgeturnd tot een centraal gebouw op de campus,
met onderwijs, REshape en het auditorium
wordt een soort congrescentrum. Kortom: er
gaat heel veel veranderen. Op de pagina’s die
volgen komen drie experts aan het woord over
ons umc in de toekomst en drie gebruikers die
betrokken zijn bij de plannen of al volgens
de nieuwe methode werken.

3X
experts en
3X
gebruikers
Directeur
Informatie
Management Arthur Govaert

Operationeel manager
zorg Dermatologie
Danielle van Grinsven

‘Overal waar er gebouwd of verbouwd wordt,
zullen we het Smart Hospital-concept
implementeren, met daarin allerlei nieuwe
technieken. We hebben de afgelopen 2,5 jaar
met onder meer artsen en verpleegkundigen
gekeken welke innovaties we willen en moeten
omarmen. Want er is al ongelooflijk veel
beschikbaar maar wat ‘past’ bij onze zorg.
Bijvoorbeeld bewegwijzering die thuis al
aangeeft of een afspraak uitloopt, zodat je als
patiënt later kunt vertrekken. In ons ziekenhuis
wijst de “Tom Tom” dan de weg en geeft aan
waar je koffie kunt halen en waar de afspraak is.
Of Next generation nurse call: denk aan apps op
een iPad waarmee patiënten gerichter vragen
kunnen stellen aan de juiste medewerker,
bijvoorbeeld de voedingsassistent voor een
glaasje water en de verpleegkundige voor een
losgeschoten infuus. We willen gaan werken met
een Alarm notification platform voor patiënten
en medewerkers. Dan krijgen patiënten een
sensor waardoor ze de vrijheid krijgen meer uit
bed te komen omdat we weten waar ze zijn en
wat hun situatie is. Met dit platform weten we
ook direct welke zorgprofessional in de buurt is
als de sensor aangeeft dat de conditie van een
patiënt achteruit gaat. Ook komt er een Track &
trace volgsystemen, in eerste instantie voor
medische aparaten – zoals een infuuspomp zodat ze altijd beschikbaar zijn.’

‘Ik houd mij vooral bezig met het nieuwe
verpleegkundig oproepsysteem, de zogenoemde
Next generation nurse call. Daarin kijken we hoe
dit nieuwe systeem ondersteunend kan zijn aan
het werk van de verpleegkundigen. Het systeem
zorgt voor meer communicatie met de patiënt,
apparatuur rondom de patiënt en differentiatie
binnen de oproepen. De juiste call direct naar de
juiste zorgverlener. Het kan echt veel bijdragen
aan de efficiëntie van ons werk en we hopen dat
verpleegkundigen dan meer toekomen aan taken
die er toe doen. We zullen een smartphone bij
ons gaan dragen met een aantal apps erop. Dus
als er een vraag is over voeding, dan komt die
direct bij de juiste persoon terecht. We willen dat
patiënten mobieler worden, maar ook
bijvoorbeeld zelf de gordijnen dicht kunnen doen
met een tablet. We gaan in de nieuwbouw ook
werken met lounges en centrale plekken. De
kamer wordt niet meer de enige plek waar de
patiënt verblijft. De patiënt krijgt een mobiel
polsbandje waardoor hij mij kan oproepen als hij
in de lounge zit en ik weet direct waar ‘ie is. Ik
hoop dat het echt gaat bijdragen aan
persoonsgerichte zorg. Het gaat er allemaal om
dat de patiënt zo soepel mogelijk door de
zorgketen gaat. En, tot slot, we gaan allemaal op
eenpersoonskamers werken, dat vraagt nogal
wat. Dat zullen we echt moeten gaan leren en
onze werkprocessen op aan moeten passen.’
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Patiëntenkamer van de toekomst
Hoe ziet de patiëntenkamer van de toekomst eruit? Designmanager Iris Hobo heeft

Het Masterplan

samen met haar collega’s een zogenoemde modelkamer in het Radboudumc
gemaakt (zie foto). Om er zeker van te zijn dat de patiëntenkamer van de toekomst
aansluit bij de behoeften van patiënten, (technologische) ontwikkelingen en
ondersteunend is aan de hedendaagse manier van werken, is die uitvoerig getest.
Eerst op papier, daarna in een versie van karton en nu in de modelkamer die zoveel
mogelijk uitgevoerd is in de echte materialen. De afgelopen weken zijn 140
gebruikers – van patiënten tot verpleegkundigen en artsen – komen kijken. We
proberen de kamers te laten bijdragen aan stress verlaging, voldoende ruimte bieden
aan bewegen en werkplezier vergroten door alles op een heldere plek te hebben
liggen. Iris: ‘We hebben vanalles nagespeeld, van ontbijt tot slapen. En er is
bijvoorbeeld een proef gedaan met douchen: hoe ver komt het water, zijn de kranen
goed opgehangen en zit de douchestoel op de goede plek?’ Naast de patiëntenkamer
wordt ook gekeken naar andere gebruikersruimtes in de nieuwbouw.

In 2016 is Masterplan 3 vastgesteld met daarin de bouwplannen
van onze campus. Van daaruit zijn er projecten gedefinieerd: het
Q-gebouw (Amalia en laboratoria), het hoofdgebouw en het
onderwijsgebouw. Die laatste wordt omgeturnd tot het centrale
gebouw van de campus. Daar komt onder meer onderwijs,
REshape. Het auditorium wordt uitgebreid met een aantal zalen
waardoor er meer interactie ontstaat. Het wordt een soort
congrescentrum. Daar, en op andere plekken komen Hubs,
plekken voor ontmoeting waar je koffie kunt drinken of werken,
het zijn verbindende elementen tussen de verschillende
gebouwen. De trainingslocaties – de skillslabs – komen er ook
samen en ook de vergadercentra. Er komt een bibliotheek in de
nieuwe vorm, meer een studielandschap.

Directeur HR
Gys Driessen
‘Een grote verandering in de nieuwe manier
van werken, is dat afdelingen op één vloer
samengaan. Dus je hebt niet meer je eigen
werkkamer met een eigen bureau, maar we
gaan samen delen, het wordt flexibeler. Je
werkt daar waar je het werk het beste kunt
doen. Bijvoorbeeld de ruimtes waar je
samenkomt, die worden een “door elkaar
lopen” van professionals en bezoekers. Dat is
al begonnen: Op C2, C4 en C7 zijn al
themavloeren waar meerdere afdelingen een
gezamenlijke verpleegvloer hebben. De
patiënt die soms ook meerdere aandoeningen
heeft, kan dan in één setting worden
behandeld. Dat is een mooie voorbereiding
op het werken in ons nieuwe gebouw. We
betrekken collega’s nog voor die eerste steen
is gelegd, bijvoorbeeld bij het ontwerp van de
nieuwe patiëntenkamer. Én de komende tijd
is belangrijk om ook jouw stem te laten
horen, wat wil je weten? Waar wil je jouw
mening over geven? Dat is nu dan ook mijn
boodschap: ga met je leidinggevende in
gesprek als je nog ideeën, wensen of zorgen
hebt.’

Bouwcoördinator
Amalia kinderziekenhuis
Gerard Jorna
‘Wij blijven met het Amalia kinderziekenhuis in
het Q-gebouw. Op de begane grond bevindt zich
de polikliniek voor kinderen en jeugdigen. Op de
eerste verdieping waar de Perinatologie zit gaan
we uitbreiden. De medium-care-afdelingen komen
op de tweede etage en waar nu artsen en het
secretariaat zit, daar komt de short-stay met de
dagbehandeling, een nieuwe afdeling. We gaan
voor eenpersoonskamers en minder bedden. Dat
kan ook, want kinderen liggen steeds korter in het
ziekenhuis, er wordt veel in dagbehandeling en
poliklinisch gedaan en zorg wordt verplaatst naar
thuis. De zorg verandert en we staan voor veel
nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld daarvan is dat
wij deels watervrij gaan werken. Dat wordt
wennen voor iedereen, maar met minder water,
verwachten wij minder infecties. Er komt een
nieuw communicatie systeem op de patiëntenkamers. Waarschijnlijk wordt er gebruik gemaakt
van een iPad. We worden met deze manier van
werken de voorloper op het nieuwe hoofdgebouw.
We gaan ook met één medicatieruimte werken
waarin personeel staat dat voor 24 uur de
medicatie klaarmaakt voor de afdeling. En er
komen ook lades met cijfersloten op de kamers,
waarin de medicatie al klaarstaat. Het wordt een
uitdaging, maar ik heb er zin in!’

De planning
Start realisatie

Oplevering

Ingebruikname

Hoofdgebouw

December 2018

Oktober 2021

April 2022

Onderwijsgebouw

Augustus 2019

Augustus 2020

Augustus 2020

Gebouw Vrouw & Kind
Amalia - kliniek

Mei 2019

Januari 2021

Februari 2021

Amalia - polikliniek/staf

Oktober 2020

Maart 2022

April 2022

Amalia – NICU

Februari 2021

September 2021

Oktober 2021

Laboratorium Geneeskunde

Bedrijfsleider KNO
Arjan Verhoeven
‘Wij komen op de tweede verdieping van de
nieuwbouw. MKA, Neurologie, Audiologie en KNO
delen daar straks de polivloer. Op deze vloer komt
ook een functiebehandelcentrum met meerdere
zelfstandig behandelkamers. Die noemen we nu
nog de poliklinische OK’s. Wij zijn drie jaar
intensief met de voorbereidingen bezig. Er is
periodiek overleg met gebruikers en
bedrijfsleiders om te kijken hoe we de vloer echt
sámen kunnen gebruiken. We gaan samen
slimmer de ruimte op de vloer gebruiken. De
spreekkamers van KNO en MKA hebben een
behandelstoel. Dat zijn twee verschillende soorten
stoelen. Een kaakchirurg gebruikt bijvoorbeeld
vaak een tandartsstoel die helemaal plat kan en
dat is voor een KNO-arts bijna nooit nodig. Dus nu
willen we één soort die voor beide te gebruiken is,
zo kunnen we elkaars spreekkamers gebruiken. Of
door nu al samen te werken in het ontwerp
voorkomen we dat kinderen die bij ons komen
voor gehooronderzoek, niet bij mensen in de
wachtkamer komen van Neurologie die gevoelig
zijn voor prikkels. De stap die we nu gaan maken
is dat de mensen die er straks gaan werken ook
echt een team gaan vormen. We zijn één
Radboudumc, dat komt hier goed tot uiting. Het
gaat vooral om het traject dat de patiënt volgt.’

Mei 2022

November 2023

December 2023

Tb – High Level Iinfectie Unit

November 2019

November 2021

December

Prekliniek (gefaseerd)

Eerste fase 2022

Laatste fase 2026

Fasegewijs 2023-2026

Directeur Bouw
René Bleeker
‘Na een aanbesteding van negen maanden zijn we
begonnen met de bouw van de nieuwbouw . De
aanbesteding was innovatief. We moeten
Europees aanbesteden, normaal nodig je dan alle
bouwpartijen in Nederland uit en die gaan
maanden rekenen en komen met een prijs. Maar
wij zijn eerst van vijf naar drie aannemers gegaan,
met die drie hebben we negen maanden om tafel
gezeten en alle plannen doorgenomen. Wij
hebben meer dan 1.700 vragen beantwoord en
die hebben tot een aanbieding geleid. We zaten
iets boven het budget dus we hebben wat
aanpassingen gedaan, zonder in te boeten op
kwaliteit. We wilden bijvoorbeeld beton met
groeven zoals de kolommen bij het A-gebouw,
maar dat werd te kostbaar. Een schilder kan
hetzelfde effect bereiken voor minder geld.
Functioneel is er niet bezuinigd, het ontwerp is
hetzelfde gebleven. We hebben uitgebreid met
onze medische professionals gesproken. Hoe zien
toekomstige zorgprocessen eruit, en hoe kan
nieuwe technologie die ondersteunen? We
introduceren bijvoorbeeld continue monitoring
van patiënten in combinatie met intelligente
verpleegkamers die reageren op de status van een
patiënt. Dat soort dingen moet je echt uitleggen
aan de installateurs van de nieuwbouw, dit is écht
nieuw voor ze. Wij worden zo het eerste Smart
Hospital van Nederland.’

Labs

1 maart wordt het laboratoriummanifest ondertekend.
De elf labs gaan samen in de Researchtoren en in het Amalia
kinderziekenhuis om de interactie te vergroten.

Robots in ons umc
Robot Pepper is een bekend “gezicht” in ons
ziekenhuis. Met een drietal praktijkevaluaties is
inmiddels aangetoond dat Pepper een robot is
die administratieve taken in de ouderenzorg kan
wegnemen. Deze robotinnovatie is al succesvol
ingezet als assistent-verpleegkundige om
uitkomstmaten (PROMs) en zorggegevens van de
patiënt doelmatiger te verzamelen. De ontwikkelen evaluatiesamenwerking op het gebied van
robotica tussen ouderenzorg in het ziekenhuis
en de techniek heeft laten zien dat Pepper
gemiddeld positief wordt gewaardeerd door
ouderen als sociale robot en dat deze
verpleegkundigen veel administratietijd kan
besparen. Het ontwikkelteam gaat nu verder met
inbedding van Pepper in zorgpaden en met de
verbinding met Epic. Ook in het Amalia is er een
robotje gekomen: AVI1, de kinderrobot. AVI1
draait nu als pilot bij Amalia, is door en voor
kinderen ontwikkeld en zorgt ervoor dat de
kinderen via een cameraatje contact hebben
met hun klasgenoten of familie. De kinderen
kunnen zelf het gezichtje tekenen.’

Robot AVI1, door kinderen ontwikkeld

Kijk voor meer informatie over
de nieuwbouw op ons intranet.
Reageren?
radbode@radboudumc.nl
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boudumc Transmuraal Kennis en Innovatie
Centrum (RTKIC), een initiatief van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

Brug

Radboudumc Kennis en Innovatie
Centrum biedt schat aan data én meer

Huisarts en specialist
samenbrengen bij innovaties
Hoe komen zorginnovaties waarbij huisartsen en
specialisten samenwerken beter van de grond? En hoe
zorgen we dat deze wetenschappelijk onderbouwd zijn?
Het Radboudumc Transmuraal Kennis en Innovatie
Centrum (RTKIC) helpt hierbij. Het RTKIC heeft een schat
aan kennis en data uit de eerstelijn beschikbaar voor
wetenschappers. En helpt ons onderzoek uit te voeren in
een groot netwerk van huisartsenpraktijken.

Als Radboudumc is onze ambitie om zorg
voor de patiënt zoveel mogelijk dichtbij huis
te bieden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen specialisten en wetenschappelijk onderzoekers met
zorgverleners uit de eerstelijn. Dit bevordert
de samenwerking, kennisuitwisseling en
het doorbehandelen van de patiënt vanuit
umc naar de eerstelijn, en andersom.
Onlangs verscheen een nieuwe beleidsnotitie over transmurale zorg en samenwerking.
Een belangrijk onderdeel hierin is het Rad-

Het RTKIC vormt de brug tussen het umc en
huisartsen voor transmurale projecten op
het gebied van zorginnovaties en wetenschappelijk onderzoek. ‘Als je onderzoek in
de eerstelijn wilt doen, kun je bij het RTKIC
terecht voor advies en ondersteuning’, licht
Henk Schers, hoofd RTKIC, toe. ‘Wij beoordelen de vragen en koppelen de onderzoeker
aan een specialist van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde of iemand uit ons netwerk. Onderzoekers kunnen via het RTKIC
onze database benutten met een schat aan
gegevens uit de huisartspraktijk. Deze data
betreffen bijvoorbeeld hoe vaak specifieke
klachten, verwijzingen en ingrepen voorkomen. Daarnaast kunnen wij onderzoeksvragen uitzetten in ons netwerk van ruim
tachtig huisartsenpraktijken.’

Eerder samen optrekken
Het RTKIC is in 2018 gestart. ‘We hebben
inmiddels zo’n tien projecten ondersteund.
Dat varieert van advies, dataverwerking tot
het werven van onderzoeksdeelnemers’, vertelt Breg Braak, coördinator van het RTKIC.
‘We hopen dat door het RTKIC onderzoekers
en de eerstelijn eerder en meer samen
optrekken. Zo zorgen we voor meer draagvlak van het onderzoek bij de huisartsen. Dit
vergroot de kans op een succesvoller verloop
van het onderzoek en op betere implementatie van de resultaten bij de huisarts. Zo dragen we met het RITKC bij aan betere zorg
voor mensen dichterbij huis.’
Wil je gebruik maken van de expertise
van het RTKIC? Neemt contact op met
RTKIC.elg@radboudumc.nl
Reageren?
radbode@radboudumc.nl

3X

onderzoek
met de
huisarts

Drie onderzoekers vertellen hoe ze samen optrekken met het
Radboudumc Transmuraal Kennis en Innovatie Centrum. En welke
meerwaarde dit heeft.

Slokdarmonderzoek in huisartspraktijk
Yonne Peters, arts-onderzoeker Maag-, Darm-, Leverziekten: ‘Mensen met zuurbranden of
maagklachten worden door de huisarts vaak naar een MDL-arts verwezen voor gastroscopie
(slokdarmonderzoek). Meestal leidt dit tot een minieme behandel- of medicatiewijziging, terwijl
een patiënt hiervoor meerdere keren naar het ziekenhuis moet komen. Wachtlijsten lopen soms
wel op tot drie maanden. Kan dat niet anders? Vanuit het RTKIC is gekeken of dit probleem door
huisartsen erkend wordt, dat blijkt het geval. Ik onderzoek daarom of we de scopie en het
uitslaggesprek bij de huisarts kunnen laten uitvoeren door een MDL-arts, allemaal op één
moment. Via de database van het RTKIC is te achterhalen hoeveel patiënten voor
slokdarmonderzoek zijn verwezen naar de MDL-arts. Ook heb ik advies gekregen in welke
praktijken ik het beste mijn onderzoek kan doen. De verwachting is dat slokdarmonderzoek in de
huisartspraktijk kan leiden tot lagere wachtlijsten, kostenbesparing en meer patiënttevredenheid.’

Taakherschikking bij huisartsen
Arjan Kouwen, adviseur Procesverbetering en Innovatie: ‘In opdracht van de overheid doe ik
samen met het RTKIC onderzoek naar taakherschikking van huisartsen. Kunnen huisartsen
doelmatiger hun werk doen als je taken overhevelt naar physician assistants en verpleegkundig
specialisten? Het RTKIC helpt om data te verzamelen en te interpreteren. Zo willen we bijvoorbeeld
achterhalen of de physician assistants of verpleegkundig specialisten de huisartspraktijk
goedkoper maken met behoud van kwaliteit van zorg. Vanuit het RTKIC zijn ook focusgesprekken
gevoerd met huisartsen: wat vinden zij van de physician assistants? Daarnaast kunnen we een
enorm netwerk aan huisartspraktijken aanboren voor het onderzoek. We onderzoeken negen
huisartspraktijken en huisartsenposten, we bezoeken deze en bevragen hier huisartsen, physician
assistants en patiënten. Daarnaast benutten we data van tachtig huisartspraktijken. Ook schrijven
we samen een rapport met het advies voor de overheid. Zonder het RTKIC had ik dit onderzoek
nooit zo goed op kunnen zetten. Hun kennis en kunde is onmisbaar.’

Terugkeer depressie voorkomen
Eric Ruhe, psychiater: ‘Ik onderzoek een smartphone-applicatie (SMARD) om terugkeer van
depressie te voorkomen. Via de app wordt bij onderzoeksdeelnemers – mensen die eerder
depressief zijn geweest – onder meer het aantal telefoongesprekken, Facebook- en Whatsappberichten, schermactiviteit en hoe veel iemand zich verplaatst gemeten. Als dit afneemt, kan dit
een signaal zijn dat iemand opnieuw depressief wordt. Ook krijgen deelnemers via de app taakjes
waarmee we iemands waarneming positief willen beïnvloeden en zo een terugkeer van depressie
willen voorkomen. Mensen die eerder depressief waren, zijn vaak in beeld bij de huisarts. Via de
database van het RTKIC kan ik veel van deze patiënten aanschrijven om deel te nemen. De brief
aan patiënten wordt opgesteld samen met het RTKIC en verstuurd vanuit de huisartsenpraktijk. Dit
is veel effectiever dan een advertentie in de krant en zorgt ook voor meer draagvlak bij mensen
om deel te nemen.’
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Gijs Munnichs

Dolph Cantrijn

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

Praten met de Raad van Bestuur
Als Radboudumc hebben we een duidelijke stip op de horizon
gezet: we willen het meest persoonsgerichte en innovatieve umc
zijn. Wat vind jij daarvan? En wat heb jij daarvoor nodig? Of zijn
er andere onderwerpen die je graag wilt bespreken? In 2019 kun
je op verschillende momenten met een lid van de Raad van
Bestuur in gesprek. Meld je snel aan, alleen of met collega’s.
Bekijk op intranet de datums.

‘Een gebit
waar je trots
op kan zijn’

Bart Kiemeney fietst Tour
de France voor Radboud
Oncologie Fonds
Het is een jongensdroom: de Tour de France fietsen. Bart Kiemeney,
directeur Radboud Institute for Health Sciences en voorzitter Radboud
Oncologie Fonds, wil het gaan doen. In juli, elke etappe één dag voordat de profs hem rijden. Met als doel om 50.000 euro sponsorgeld
voor het Radboud Oncologie Fonds binnen te halen. 4 februari is het
Wereldkankerdag, je kunt zijn actie steunen.

Taal- en
communicatietrainingen
op maat voor
zorgprofessionals
‘Language is my key to the world’

Meer informatie op intranet nieuws (7 januari)

Verzekerd bij UMC Zorgverzekering?
Maak gebruik van de voordelen van
de UMC Zorg app:
✓ Eenvoudig declareren met foto of PDF
✓ Zorgkostenfactuur direct betalen met iDeal
✓ Stand van eigen risico bekijken

Goede zorg
kies je zelf

umczorgverzekering.nl/zorg-app

Broer Jasper (18) en zus Bo van
Gerwen (16) uit Tilburg missen allebei
veel volwassen tanden en kiezen. Bij
Jasper kwamen er acht niet door, bij Bo
maar liefst twaalf niet. Ze worden sinds
hun kinderjaren in ons umc behandeld
om te zorgen dat ze een mooi egaal
gebit krijgen.
‘Mijn vader en oma misten ook veel tanden
en kiezen’, vertelt Jasper. ‘Zelf mis ik er acht.
Vanaf mijn achtste jaar kom ik in het
Radboudumc. Als kind had ik een gebit met
grote en kleine tanden, veel gaten ertussen.
Sinds mijn tiende heb ik een expansieplaat
gekregen. Ik moest dan elke maand een
stukje aan een tandwieltje draaien om mijn
kaak breder te maken om de juiste hoeveelheid ruimte tussen mijn tanden te creëren.
Daarna heb ik jarenlang een blokjesbeugel
gehad. Ook heb ik neptanden gehad. En er is
een botanker geplaatst om mijn achterste
kies op de juiste plek te houden. Er is echt
van alles gedaan.’
Onlangs is bij Jasper zijn beugel eruit gehaald
en zijn de gaten opgevuld. ‘Echt een verschil
nu met hoe het er ooit uit zag. Ik moet nog
wachten tot ongeveer mijn 22ste; dan komen

er implantaten op de plekken waar eerst
melktanden zaten. Een gebit waar je trots op
kan zijn, dat wil ik graag. We zijn er bijna.
Het resultaat nadert de perfectie. Ik ben er
trots op en dankbaar voor dat zoveel mensen
hun kennis en kunde op me hebben ingezet.’

IJsklontje
Bij zijn zus Bo kwamen er in totaal twaalf
tanden en kiezen niet door. ‘Het ergste vond
ik dat vroeger mijn voortanden heel erg uit
elkaar stonden’, vertelt ze. ‘Kinderen riepen
me soms na: “Hé haas.” Echt niet leuk. Bij mij
is ook van alles gedaan: ik heb jarenlang
“gebeugeld”, op mijn negende kreeg ik mijn
eerste bruggen, er zijn vier neptanden in mijn
ondergebit gezet en mijn kiezen zijn opgehoogd. Eten gaat goed, al moet ik een appel
wel in stukjes snijden. Op een ijsklontje kan
ik kauwen zonder dat ik kou voel. Dat is grappig. Rond mijn vijftiende kreeg ik een gebit,
weliswaar met veel neptanden, dat er normaal uit ziet. Ik heb toen echt de hele dag
breed lachend rondgelopen. Ik hoop dat ik
hier tot ongeveer mijn 25ste mee vooruit kan.
Dan moeten er implantaten ingezet worden.
Voorlopig ben ik nog niet klaar, maar ik ben al
blij met deze resultaten.’

‘BEHANDELING KAN JAREN
DUREN’
‘Als bij iemand zes of meer volwassen
kiezen niet door komen, spreken we over
oligodontie. Eén op de duizend tot tienduizend mensen heeft dit. Binnen het Expertisecentrum voor Aangeboren Tandafwijkingen van het Radboudumc behandelen
we deze patiënten, liefst vanaf een jaar of
zes. We doen erfelijkheidsonderzoek, en
volgen de groei van het gebit tot iemand
ongeveer achttien is. We behouden het
melkgebit zo lang mogelijk. Als de melktanden namelijk wegvallen, is de kans groot
dat er geen tanden terugkomen. Dat is niet
goed voor de verticale kaakgroei. De
behandeling verschilt per kind. Moet het
een beugel krijgen, kronen, een kaakoperatie, of een combinatie van alles? En in welke
volgorde? We willen een gebit mooi maken
én functioneel, zodat iemand bijvoorbeeld
goed kan kauwen. Er is een groot team bij
betrokken: een gespecialiseerd tandarts,
orthodontist, klinisch geneticus, psycholoog, dermatoloog, kaakchirurg en implantoloog. Een behandeling is ingrijpend voor
deze kinderen. Uiterlijk speelt vaak een
belangrijke rol voor ze, en het kan jaren
duren voordat ze een normaal ogend gebit
hebben.’

EDWIN ONGKOSUWITO, ORTHODONTIST
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Gijs Munnichs, Jannie Meussen

Michiel Moormann

Bryan van den Broek (26), promovendus Laboratoriumgeneeskunde

‘JE BENT JONG EN NEEMT HARD WERKEN VOOR LIEF’

Generatiebeleid:
wat heb jij nodig?

‘Ik ben bezig met promotieonderzoek. Daar staat vier jaar voor. Een min of meer harde eis, waar je weinig
tegen in te brengen hebt. Ik zie bij mezelf en bij collega-promovendi dat we veel uren maken. Alleen mag
je die uren weer niet registreren. Met andere woorden: je ziet nergens dat we veel overwerken. Ook merk
ik dat er best wel wat jonge onderzoekers zijn met burn-outklachten. De groep promovendi is merendeels tussen 25 en 30 jaar oud. Je neemt het in deze leeftijdsfase vaak voor lief dat je hard moet werken.
Je wilt immers een stap hogerop in je carrière komen. Eigenlijk is er geen speciaal beleid dat rekening
met ons houdt. Zou dat er wel moeten zijn? Voor mezelf misschien nog niet. Toch vind ik dat er voor
jonge medewerkers voldoende energie moet overblijven om bijvoorbeeld werk en gezin te combineren. Ook dus voor promovendi. Hoe lastig dit laatst ook is; het hangt immers samen met de prestatiegerichte wetenschapswereld. Maar het zou
belangrijk zijn als er binnen de umc’s aandacht voor de werk- en prestatiedruk bij promovendi is.’

Brechje Zegers-Lakeman, operationeel manager Schoonmaak (Logistiek & Services)

In elke fasen van je leven spelen er andere factoren
een rol in je leven die je werk en vitaliteit
beïnvloeden. Hoe zorg je voor passend
generatiebeleid? Het is een van de belangrijke
aandachtspunten in onze nieuwe cao. Vier collega’s,
van 20+ tot 60+, geven antwoord op de vraag: wat
heeft jouw generatie nodig?

‘MEER MANIEREN OM GEZOND JE PENSIOEN TE HALEN’
‘De gemiddelde leeftijd binnen schoonmaak is 57 jaar. Het generatiebeleid is onderwerp waar we volop mee bezig zijn. Medewerkers denken al snel aan minder werken, maar dat is in de organisatie niet
altijd mogelijk en er zijn ook andere manieren om gezond je
pensioen te halen. Ik ben met deze medewerkers in gesprek en kijk
wat ze nodig hebben om gezond hun pensioen te halen. Dit kunnen
verschillende dingen zijn, zoals een ander rooster, een andere functie in- of extern, scholing die hiervoor nodig is. We geven medewerkers ook inzicht in
hoe hun persoonlijk werkvermogen is en hoe ze omgaan met moeilijke situaties. Als
leidinggevende wil ik mensen hierbij begeleiden, de juiste ondersteuning geven en
leren hoe ze zelf regie kunnen nemen. Zodat ze de rest van hun loopbaan nog met
plezier aan het werk zijn.’

Shirley Knoop (65), verpleegkundige Anesthesiologie
en Endoscopie
Petra Branje (30), verpleegkundige Neonatologie

‘ZORG DAT MENSEN NIET “OP” ZIJN BIJ
HUN PENSIOEN’
‘Ouderen hebben meer lichamelijke gebreken. Zij
kunnen daarom een meer begeleidende rol hebben
naar jonge collega’s, terwijl de jonge mensen meer
fysiek werk aan kunnen. Verder moeten we rekening
houden met iemands persoonlijke situatie. De ene
medewerker heeft bijvoorbeeld last van het hart of
gewrichten, en kan daardoor minder. Mijn generatie
heeft nog gewerkt in een tijd dat er nauwelijks arbo was. Er waren nog
geen tilliften bijvoorbeeld. Mensen kunnen daardoor bijvoorbeeld klachten aan gewrichten hebben gekregen. Ik werk op twee afdelingen. Bij
Endoscopie ben ik fysiek nog actief, bij Anesthesiologie voer ik vooral
gesprekken. Deze keuze is het gevolg van mijn gezondheid en heb ik met
mijn leidinggevende besproken. Hierdoor kan ik over enkele maanden
in goede conditie mijn pensioen halen. Bij goed generatiebeleid is het
belangrijk dat je zorgt dat mensen niet “op” zijn bij hun pensioen. Ze
hebben jarenlang hard gewerkt en verdienen het om op een fitte manier
te genieten van de jaren die nog komen Het Radboudumc zou een regeling
80-90-100 kunnen innvoeren: 80 procent werken, 90 procent salaris, 100
procent pensioen. Dat lijkt me goed voor 60 plussers.’

‘MEER INDIVIDUEEL KIJKEN QUA REGELGEVING’

Reageren?
radbode@radboudumc.nl

‘Ik heb een druk privéleven; drie jonge kinderen,
een partner met een eigen bedrijf en we gaan een
nieuw huis bouwen. Ik werk hier nog maar vier
maanden en ben heel blij met de mogelijkheid
van zelfroosteren op de afdeling, het geeft me
zoveel meer rust dat je alles om je thuissituatie
heen kunt plannen. Althans, wanneer je de puzzellijst van het rooster natuurlijk samen met je collega’s kunt oplossen. Op maandag probeer ik overdag te werken, zodat ik daarna mee
kan naar de zwemles. Dinsdag wil ik liever geen avonddienst want
dan is mijn partner weg. Op woensdag ga ik het liefst de nacht in
omdat ik overdag geen opvang voor de kinderen heb. We komen er
samen met collega’s meestal uit. Sommigen draaien graag veel
avonddiensten. Er zijn ook collega’s die twaalf uur achter elkaar
werken. Wat mij betreft mogen ze meer individueel kijken qua
regelgeving. Je mag nu bijvoorbeeld geen vroege dienst na een
avonddienst draaien en niet meer vast de nachtdienst in. Maar
waarom zou je dat niet toestaan, als medewerkers daarmee meer
rust vinden in de balans werk en privé.’
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HET MOMENT

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
Bas Bredie
Internist

‘Bas stond aan de wieg van de oprichting van het subspecialisme Vasculaire
Geneeskunde in Nederland. Ook in het
Radboudumc heeft hij zich altijd sterk
gemaakt voor de optimale multidisciplinaire zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Hij is tevens opleider Vasculaire Geneeskunde. De laatste jaren combineert hij dat met
veel succes met het aanjagen van zorgvernieuwingsprojecten in samenwerking met het Radboudumc REshape Center.’ Niels Riksen, internist
Vasculaire Geneeskunde en Jan Smit, hoofd Interne
Geneeskunde

Annemiek de Boer
Research Analist

‘25 jaar geleden kwam ze met een
hele groep onderzoekers vanuit
Amsterdam naar Nijmegen, een hele
stap. Nu, 25 jaar later, werkt ze nog
steeds met veel inzet op de afdeling
Tumor Immunologie. Vooral het kweken van cellen is haar sterke kant. Ze is daarvoor een aanspreekpunt op de afdeling. Ook is ze “ons
geheugen”, ze wijst jonge medewerkers erop dat
bepaalde werkzaamheden echt goed moeten
gebeuren omdat het niet goed uitvoeren in het
verleden problemen gaf. Nadat ze begonnen is als
‘muis-expert’ is ze nu alweer jaren een vaste
kracht in de ‘klinische club’. Ze heeft daarin een
eigen rol gevonden en benut de sterke celkweek-kant ook ten volle in deze functie.’
Carl Figdor, afdelingshoofd Tumor Immunologie

Gerard van Duijnhoven
Labmanager

‘Gerard kwam in dienst als researchanalist bij Genetica. Na een kort uitstapje bij Tumorimmunologie is hij
alweer 15 jaar werkzaam bij de sectie
Genoomdiagnostiek, waar hij zich
heeft opgewerkt tot labmanager. Gerard is een
gewaardeerde collega die hard werken prima kan
combineren met Brabantse gezelligheid. Zijn bindend vermogen en prettige omgang met collega’s
hebben geholpen om meerdere afdelingsbrede
projecten tot een goed einde te brengen.’ Ronald
van Soest, hoofd Labmanagement Genoomdiagnostiek en Helger IJntema, hoofd Laboratorium
Genoomdiagnostiek

IN DEZE RUBRIEK VERTELLEN MEDEWERKERS OVER EEN BIJZONDERE ERVARING TIJDENS HUN WERK IN HET
RADBOUDUMC. DIT KEER DESIREE DONA, KLINISCH ARBEIDSGENEESKUNDE ONCOLOGIE.

Clazien Pruyn

Gosse Adema

Kees Heeringa

Vrijwilliger

Onderzoeker/docent

Verkoeverpleegkundige

‘Clazien is vrijwilliger op het poliplein. Zij
weet met haar gastvrije en vriendelijke
houding patiënten en gasten een zeer
welkom gevoel te geven. Ze is erg
belangstellend en ziet er altijd uit om
door een ringetje te halen. Als oudste vrijwilliger in
het ziekenhuis voelt zij zich in de herkenbare vrijwilligerskleding net een stewardess. Gefeliciteerd
Clazien en dank voor je trouwe inzet.’
Hélène van Dam, poliplein, en Miriam van Beek,
vrijwilligersorganisatie

‘Gosse is een bijzondere begaafd onderzoeker en docent, iemand die in de categorie wereldtop valt. Vanuit Amsterdam
komend heeft hij het grootste deel van
de afgelopen 25 jaar gewerkt aan de
opbouw van het Tumor Immunologie (TIL). In 2017
heeft hij de overstap gemaakt naar de afdeling
Radiotherapie waar hij samen met het bestaande
Radiobiologie Laboratorium nu werkt aan de bouw
van het Radiotherapy & OncoImmunology laboratory (ROI).’ Jan Bussink, hoofd Radiotherapy &
OncoImmunology laboratory (ROI), afdeling
Radiotherapie

‘Kees heeft tot 1998 op de IC gewerkt.
Daarna heeft hij zijn carrière voortgezet
op de Verkoeverkamer. Met zijn kennis,
ervaring, zorgzaamheid, humor, en
bescheidenheid is Kees een waardevolle
collega, iemand waar je op kunt bouwen. Kees is
behalve verpleegkundige ook een begenadigd
houtbewerker. Menig collega heeft dan ook een
van zijn creaties in het bezit. Verder is hij erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft
met een aantal mensen vliegtuigwrakken met
soms nog de bemanning aan boord gelokaliseerd
en opgegraven en kan daar gepassioneerd over
vertellen.’ Eus van Oosterhout, operationeel
manager OK

Han Scholten
Vrijwilliger

‘Han is sinds 1993 vrijwilliger bij de
Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat. Hij zorgt ervoor dat patiënten die
niet naar de viering kunnen komen via
een audio-verbinding mee kunnen luisteren op hun kamer. Han is zeer kundig en nauwkeurig en een prettig persoon om mee samen te
werken. Zijn betrokken inzet waarderen wij zeer.’
Richart Huijzer, Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat, en Miriam van Beek, vrijwilligersorganisatie

Annet Bongaerts
Verpleegkundige

‘Annet is een bevlogen en enthousiaste
collega die zich jarenlang heeft ingezet
voor kinderen met kanker. Persoonsgerichte zorg staat haar op het lijf geschreven. Sinds enkele jaren werkt zij binnen
het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker waar
zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van persoonsgerichte en innovatieve late effectenzorg. Zij
stond mede aan de basis van het Face-Talk interventiespreekuur, digitale vragenlijsten en Mijn Gezondheidsplan. Daarnaast is Annet een goede netwerker
en gebruikt zij meerdere kanalen op social media
om haar doelen te bereiken. Kortom een inspirerende collega met wie het bijzonder goed samenwerken is.’ Jacqueline Loonen, hoofd Expertisecentrum
Late Effecten na Kanker

Ton de Haan
Biostatisticus

‘Ton is een fijne collega met een grote
interesse in de statistiek en hij heeft
daarbij een heel praktische insteek. Hij
regelt de zaken goed en verliest daarbij
de mens niet uit het oog. Ook heeft hij
veel aandacht voor kwaliteit van onderwijs en consultatie. Dit alles maakt het voor ons een genoegen
om met hem samen te werken!’ Joanna in ’t Hout,
sectiehoofd a.i. Biostatistiek, Health Evidence

40 jaar in dienst
Jacquelien van den Broek-van Steenveldt

Pensioen

Secretaresse

‘Jacquelien is een vertrouwd gezicht binnen de afdeling Intensive Care. Na jarenlang als IC-verpleegkundige te hebben
gewerkt, heeft ze een switch gemaakt
naar de functie van secretaresse. Jacquelien onderscheidt zich door haar kennis, ervaring
en punctualiteit in de roostergroep (Harmony). Binnen de roostergroep is zij de “Haarlemmerolie” en
door haar collega’s zeer gewaardeerd.’ Jaap Limper,
zorgmanager IC

Cobi van den Berg
Verpleegvoedingsassistent

‘Cobi heeft zich ingezet voor diverse
afdelingen en is op dit moment werkzaam als verpleegvoedingsassistent op
de Medium Care van het Amalia kinderziekenhuis.Tijdens haar werkzaamheden
maakt zij altijd tijd voor een praatje met de patiënt
en zijn ouders en kijkt ze goed waar ze bij kan
springen in de zorg. Tevens neemt zij haar verantwoordelijkheid als PAM-er. Cobi is een flexibele,
prettige collega. Met haar positieve instelling is zij
een aanwinst voor ons team!’ Joanne van der Laan,
kinderverpleegkundige aandachtsvelder voeding
Medium Care, Q3Vuurtoren

Joan van Bergen
KNF-laborant

‘Na 33 jaar trouwe dienst gaat Joan vervroegd met pensioen. Ze was onze
expert in kinderEEG’s en PMG, en als
"PAMmer" verantwoordelijk voor alles
op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. We gaan haar humor, deskundigheid en enorme bereidheid naar onze afdeling en
collega's missen, en wensen haar alle goeds.’
Marianne van Rijswijk, zorgleidinggevende KNF en
Nens van Alfen, neuroloog, medisch hoofd Klinische
Neurofysiologie

Antoinet Aalbers
Teamcoördinator secretariaat

‘Antoinet is al vele jaren onze stabiele
professionele coördinator bij het afdelingssecretariaat van L&S en zij beweegt
nog steeds op een positieve manier
mee met alle veranderingen. Ze is
behulpzaam en dienstverlenend, waar ze altijd oog
heeft voor de ander én voor de organisatie. We
gaan Antoinet zeker missen als professional maar
ook als vriendelijke collega op de afdeling. Wij
wensen haar alle geluk toe, samen met Henk,
kinderen en kleinkinderen.’ Fenneke Verheijden,
tactisch manager Patiënt Services

‘Mensen in een uitzichtloze situatie
toch weer perspectief bieden’
‘Er kwam een jong, vrolijk meisje van 21
jaar met haar vader op het spreekuur. In
de bloei van haar leven kreeg ze lymfeklierkanker. De behandeling in ons umc
was goed aangeslagen, ze had alleen last
van haar handen, polyneuropathie. Ze
wilde dolgraag haar opleiding tot pedagogisch medewerker afmaken, ook al wist ze
dat ze dat werk – zoals rompertjes dichtmaken – niet meer zou kunnen doen. Maar
mét een diploma kon ze dan verder kijken.
Ze hoefde nog maar één stage te lopen, en
kon dat met aangepast werk doen op het
kinderdagverblijf waar ze eerder was
geweest. De school toonde echter weinig
bereidheid mee te werken, ze moest voldoen aan alle opleidings- en exameneisen.
De ouders en het meisje waren ten einde
raad en vroegen of ik met haar studiebegeleider wilde gaan praten. Dat heb ik gedaan.
Ik heb uitgelegd dat ze zelfs een zorgplicht
hebben, je moet leerlingen met een beperking kansen geven een opleiding af te ronden. De familie was blij met mijn
bemiddeling. Maar toen kreeg ik maanden
later een paniekmailtje dat de ziekte weer

behandeld moest worden. We hebben het
voor elkaar gekregen dat ze ook nu tóch
door kon gaan, zelfs tijdens de behandeling.
Al deed de school weer moeilijk over het
aantal stage-uren. Haar beoordeling was
uiteindelijk meer dan goed. Met het diploma
op zak zijn we gaan kijken hoe ze zich kon
laten omscholen via een re-integratiesubsidie van het UWV. En zo mooi, nu is ze
onlangs vast aangenomen op het kinderdagverblijf van haar stage. Niet als pedagogisch maar als pr-medewerker, helemaal
wat ze wilde . “Als we jou op dat moment
niet hadden gehad, waren we er niet doorheen gekomen”, schreven de ouders in een
dankmail. Dat zijn de pareltjes van mijn
werk, helaas zijn het niet allemaal succesverhalen. Scholen en werkgevers denken bij
kanker vaak: “Dat is einde oefening, daar
gaan we niet meer in investeren.” Ik trek
dan alles uit de kast hen van het tegendeel
te overtuigen. Het mooie van mijn werk is
dat ik mensen in een uitzichtloze situatie
toch weer perspectief kan bieden.’
Jannie Meussen
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Jannie Meussen

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.

Dit keer springt bedrijfsleider
Maag-Darm-Leverziekten Mariëlle Ouwens
achterop bij oncologieverpleegkundige en
OR-lid Dian Voortman.
Mariëlle ‘Je voerde actie voor een nieuwe cao,
tevreden?’ Dian ‘De zorgen over mijn beroepsgroep zijn
niet weggenomen. Het salaris blijft laag. Je ziet
verpleegkundigen vertrekken. Ze gaan als zzp-er verder,
in bijvoorbeeld de buurtzorg. Of ze worden via het
uitzendbureau weer hier ingezet en verdienen dan het
dubbele.’ Mariëlle ‘Voor Nederland is dat inderdaad een
slechte zaak, het maakt de zorg extra duur. En wat
verwacht je van het verminderen van de werkdruk?’
Dian ‘Goed dat er meer aandacht voor is. Het probleem
zit ‘m echter niet alleen in de registratiedruk maar ook in
de zorgzwaarte. We verlenen in ons umc alleen nog
maar hoogcomplexe zorg, je hebt geen tijd om op adem
te komen.’ Mariëlle ‘Wat heeft de beroepsgroep nodig?’
Dian ‘Ga allereerst de verpleegkundigen meer
waarderen die gewoon aan het bed staan en blijven. Nu
zie je juist dat als je verder van het bed raakt, het salaris
en het aanzien omhoog gaan.’ Mariëlle ‘Terwijl we de
handen aan het bed zo hard nodig hebben voor
persoonsgerichte zorg. Hoe kunnen we verpleegkundigen in hun kracht zetten?’ Dian ‘Leidinggevenden
moeten weer meer voeling krijgen met wat er op de
werkvloer gebeurt. In plaats van jaargesprekken te
voeren waarbij je iemand beoordeelt, zou ik pleiten voor
ontwikkelgesprekken met de vraag: “Wat heb je nodig?”
De één heeft een drukke thuissituatie en wil liever
“gewoon” het werk doen, een ander zoekt meer
uitdaging. Laat iedereen doen waar hij goed in is. Meer
maatwerk bieden dus, ook in de bijscholing.’
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Wil jij ook in deze rubriek?
Laat het weten via radbode@radboudumc.nl

