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Longen trainen met muziek

Buikvet verhoogt
kans op dementie
Wie op middelbare leeftijd te dik is, loopt
drie keer zoveel risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer als een
gezonde leeftijdsgenoot. Wat hiervan de
exacte oorzaak is, was vooralsnog niet
duidelijk. Onderzoek van Amanda Kiliaan
van het Radboudumc in Nijmegen en
Deborah Gustafson van het State University of New York Downstate Medical Centre
wijst uit dat hormonen die door vetweefsel worden uitgescheiden de boosdoener
kunnen zijn.
Zij publiceerden hierover in The Lancet
Neurology. De inzichten uit dit onderzoek
geven nieuwe mogelijkheden tot behandeling van Alzheimer. Het risico van overgewicht
op Alzheimer is sinds 2003 bekend en al uitgebreid onderzocht. Maar hoe obesitas tot
Alzheimer kan leiden, was nog niet bekend.
Amanda Kiliaan: “Wie overgewicht heeft,
heeft ook meer buikvet. Vooral dit vetweefsel
is verantwoordelijk voor de uitscheiding van
een grote verscheidenheid aan hormonen
die invloed hebben op energiehuishouding,
bloeddruk, ontstekingen en groei. De uitscheiding van vethormonen raakt verstoord
bij overgewicht, omdat het vetweefsel ‘ziek’
wordt.”

Van links naar rechts: de heren Ponsen en Oostdijk en mevrouw Roos.

Het Havenziekenhuis in Rotterdam start in
de eerste week van september met mondharmonicatherapie voor COPD-patiënten.
Wekelijks kunnen zij hun ademhaling
trainen door het bespelen van de mondharmonica.
Al eerder konden COPD-patiënten bij het
Havenziekenhuis meedoen met een eenmalige mondharmonicaworkshop, waarbij zij
vaak werden verrast door hun eigen kunnen.
De workshop in 2013 was zo’n succes dat
het Havenziekenhuis nu start met wekelijkse
mondharmonicatherapie voor patiënten met
COPD. Mondharmonicatherapie is een goede

Resultaat van de mondharmonicatherapie is
vaak een betere conditie en meer controle over
de ademhaling. Deelnemers hebben ook meer

kracht om adem te halen en bovendien geeft
het bespelen van een muziekinstrument veel
plezier. COPD-patiënt Pieter Oostdijk heeft al
jaren ervaring met mondharmonicatherapie
en helpt bij de opzet van de mondharmonicagroep in het Havenziekenhuis. “Het is fijn om
contact met lotgenoten te hebben en op een
leuke manier je longen te trainen. Met regelmatig oefenen ervaar je dat je meer kracht
krijgt bij het ademhalen. Bovendien is het
maken van muziek zo leuk en ontspannend.”
Deelnemers betalen een bijdrage van één euro
per les en kunnen tijdens de eerste lessen
gebruik maken van een mondharmonica en
lesmateriaal van het Havenziekenhuis.

Bijwerkingen

Hygiëne

Prijsplafond

Agnes Kant van Lareb roept verpleegkundigen op bijwerkingen te melden.

Deze bijlage besteedt aandacht aan maatregelen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en wondzorg.

Zeven op de tien medisch specialisten zijn
voor de invoer van een prijsplafond van
behandelingen.
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manier om de ademhaling te trainen. Met
verschillende oefeningen op de mondharmonica wordt de in- en uitademing getraind.
Vervolgens worden bekende en minder bekende liedjes gespeeld.

Met regelmatig oefenen
ervaar je dat je meer
kracht krijgt

» 09

Verzekerden zijn grotendeels tevreden
met de dekking van het basispakket van
de zorgverzekering. Toch hoeven van de
meerderheid dieetadvies, stoppen-metroken-programma’s, complicaties na een
onnodige ingreep en IVF-behandelingen
niet te worden vergoed via het basispakket.
Terwijl de meerderheid van de verzekerden
orthodontie, fysiotherapie, griepvaccinatie,
tandzorg en brillen en contactlenzen wel graag
vergoed zou zien. Het NIVEL (Nederlands
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel
naar hun mening over de dekking en versobering van het basispakket. De belangrijkste
reden voor verzekerden om vergoeding via het
basispakket te willen schrappen van bijvoorbeeld complicaties na een onnodige ingreep,
dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s
of IVF-behandelingen, is de veronderstelling
dat deze zorg te herleiden is tot keuzes van
de patiënten zelf. En dat anderen daarom niet
voor de kosten hoeven op te draaien.

Zadelkruk
Balance

Onderzoek- en
behandelbanken

Werken in Engeland?
www.medifix.nl t. 013-5111111
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Niet meebetalen
aan alle kosten

www.tmi-interim.nl

Onafhankelijke,
deskundige en
geaccrediteerde
bij- en nascholing

Kijk voor meer
informatie of vraag een
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Stelling van de maand
Het is logisch dat vermogende
bejaarden (extra) moeten
betalen voor
huishoudelijke hulp.

67 %

Mee eens

33 %

Mee oneens

Actueel

‘Flashmob’ studie
onder patiënten

Discussieer mee via facebook.com/ziekenhuiskrant

Zuiderzee

Diabetes

Het AMC en VUmc staan op zaterdag
27 september aan de start van de Zuiderzee
Klassieker. De Zuiderzee Klassieker is een
initiatief van de Maag Lever Darm Stichting
om zoveel mogelijk geld op te halen voor
darmkanker. De fietstocht wordt dit jaar
voor de vierde keer gereden en vindt plaats
rondom de vroegere Zuiderzee. Het team
van AMC en VUmc wordt ieder jaar groter.
Dit jaar hebben de promovendi-verenigingen
van het AMC en VUmc en de afdeling MDL
van het AMC het initiatief genomen om
één groot AMC-VUmc team te formeren.
Iedereen kan meefietsen, inschrijven via
www.zuiderzeeklassieker.nl.

Kinderen met diabetes tussen de tien en
veertien jaar streden afgelopen weekend
om de trofee van de Medtronic Junior Cup
Diabetes. Het was de eerste keer dat het WK
voor kinderen met type 1 diabetes plaatsvond
in Nederland. Teams uit twaalf verschillende landen streden om de eerste plaats. Ook
Nederland had elf jonge voetbaltalenten geselecteerd. Bas van de Goor, zelf diabetespatiënt en Olympisch kampioen volleybal
in 1996, is ambassadeur van de Medtronic
Junior Cup Diabetes: “Voor de deelnemers is
dit evenement een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe manieren
te ontdekken om met diabetes om te gaan.”

Hoogbejaarde technici op excursie

Zes hoogbejaarde technici (tot negentig jaar) lieten zich op 20 augustus in het Albert Schweitzer ziekenhuis in
Dordrecht bijpraten over beeldvormende techniek. Over röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans. En dat terwijl in hun studietijd de televisie haar intrede nog niet had gedaan. De klas van 1950 van de HTS Dordrecht telde ooit 26 leerlingen.
Na het afstuderen, hield Gerard Kemper (88) de club bij elkaar, door om de paar jaar een reünie te organiseren met
een technisch tintje. Ras-Dordtenaar Kemper regelde dat de zes nog resterende mannen terecht konden in het Dordtse
ziekenhuis. Klinisch fysicus Jeroen Bosman (links) legde de werking van scanners uit.

‘IkPas’

Storing

De introductieweken voor eerstejaarsstudenten en alcohol lijken onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De nieuwe hbo-studenten behoren
echter tot de generatie van NIX en mogen geen
alcohol drinken omdat zij nog geen achttien
jaar zijn. Onder meer het Trimbos-instituut,
het lectoraat Verslavingspreventie van Windesheim in Zwolle en de GGD promoten daarom
met de actie ‘IkPas’ een alcoholvrije introductie. Hiermee worden mentoren, ouderejaars,
leden van studentenverenigingen en docenten aangespoord om - als steun in de rug en
als voorbeeld - veertien dagen geen alcohol te
drinken. Iedere belangstellende in Nederland
kan de uitdaging aangaan en zich inschrijven
op de website www.ikpas.nl.

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal had afgelopen donderdagmorgen te kampen met
een computerstoring. De storing ontstond
in de nacht bij een software-update, waardoor ook het telefoonverkeer er uit lag. Naar
de precieze oorzaak wordt nog gezocht.
Om ongeveer 5.00 uur werd duidelijk dat
het herstel meer tijd zou vragen. Hierna is
besloten om een opnamestop af te kondigen
en geplande operaties, behandelingen en
onderzoeken niet door te laten gaan en polikliniekbezoeken waar nodig te annuleren. Dit
alles om geen risico’s te nemen met de patiëntveiligheid. Van ongeveer 150 patiënten is de
afspraak niet doorgegaan. Zij worden binnen
een week weer opgeroepen.

Aangenomen wordt dat de bloeddoorstroming in de huid iets zegt over de doorbloeding van het hele lichaam en
daarmee iets over de algehele conditie van een patiënt.

Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich
voor op een uniek onderzoek. Het gaat om
een zogenoemd ‘flashmob onderzoek’,
waarbij alle volwassen patiënten die op
29 oktober in een Nederlands ziekenhuis
zijn opgenomen of zich op de spoedeisende
hulp presenteren, een onderzoek krijgen
naar de bloeddoorstroming van hun huid.
Door een onderzoek niet in één, maar in zo
veel mogelijk ziekenhuizen te laten doen, is
het mogelijk om in zeer korte tijd een zeer
grote hoeveelheid gegevens te verzamelen.
Het onderzoek is een initiatief van het
Erasmus MC in Rotterdam en wordt gesteund
door de Nederlandse Vereniging voor Acute
Geneeskunde. Met de flashmob willen ziekenhuizen te weten komen wat de beste manier
is om de bloeddoorstroming (‘capillary refill
time’) te testen. Aangenomen wordt dat de
bloeddoorstroming in de huid iets zegt over
de doorbloeding van het hele lichaam en
daarmee iets over de algehele conditie van een
patiënt. Artsen drukken hiervoor korte tijd op
de huid van een patiënt en kijken hoe lang het
duurt voordat de normale kleur terugkomt.
Op welke plek (bijvoorbeeld borstbeen of
vinger) ze het beste kunnen drukken en voor
hoe lang, is echter onduidelijk. Daarom wordt
bij patiënten die aan het flashmob onderzoek

meedoen de bloeddoorstroming op verschillende manieren onderzocht. Een onderzoek
dat op deze manier en op zo’n grote schaal
wordt gedaan is uniek voor Nederland. “We
krijgen snel een goed beeld van wat de beste
manier is om het te meten. Normaal zou je
zo’n onderzoek doen in één ziekenhuis. Dan
duurt het veel langer voordat je een grote
groep patiënten hebt getest”, zegt Jelmer
Alsma, internist-acute geneeskunde bij het
Erasmus MC en een van de initiatiefnemers.

Het is de bedoeling
dat zo veel mogelijk
ziekenhuizen meedoen
met het onderzoek
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk
ziekenhuizen in Nederland meedoen met
het onderzoek. “We zijn nu bezig om hen
enthousiast te maken.” Alsma: “In ieder geval werken alle umc’s mee en ook hebben
meerdere perifere ziekenhuizen zich al aangemeld.” Ziekenhuizen die meedoen, krijgen 29
oktober hulp van ‘ambassadors’ die meelopen
tijdens de metingen. Aanmelden kan via de
site www.flashmobresearch.nl.

Videoclip SEH wordt hit
De vrolijke videoclip over de spoedeisende hulp van het Sint Franciscus Gasthuis
in Rotterdam is onverwacht een hit geworden. De SFG-clip Happy (een parodie
op de clip Happy van Pharrell Williams is
op YouTube inmiddels al meer dan 50.000
keer bekeken.
De clip is gemaakt door de SEH-verpleeegkundigen Mishaëla Hessels-Getrouw en
Laura Esmeijer en was in eerste instantie bedoeld als cadeau voor een collega die ging
trouwen. “Omdat dit een groot succes was
hebben we een tweede versie gemaakt om

alle zorgverleners die te maken krijgen met de
minder leuke kant van de zorg, zoals agressie,
emotionele tegenvallers en levensbedreigende situaties een hart onder de riem te steken.”
Dat is goed gelukt, gezien het aantal keren
dat het filmpje ‘Happy’ spoedeisende hulp
inmiddels is bekeken. Te zien zijn chirurgen,
ambulancebroeders, baliemedewerkers, zusters en ander personeel die vrolijk door de
gangen en operatiekamers dansen, waarbij
ze rondzwaaien met of gebruik maken van
spuiten, defibrillators, brandcards, gips en
rolstoelen.

Pagina voor en door de Thuiszorg

www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional

Video still uit de SFG-clip Happy (www.youtube.com/watch?v=CmaXkgiVHgo).

3

Actueel

Nummer 16
27 augustus 2014

Meer meldingen bijwerkingen
Jaarlijks komen ruim 17.000 meldingen
over bijwerkingen van medicijnen binnen
bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb. Het aantal meldingen steeg vorig
jaar fors, wat vooral te danken was aan
meer meldende patiënten. Het aantal meldingen door zorgverleners stijgt niet meer.
“Dat vinden we zorgelijk”, zegt dr. Agnes
Kant, directeur van Lareb. Vooral verpleegkundigen zouden vaker bij Lareb kunnen
melden.
Het is, legt Agnes Kant uit, van groot belang
dat alle ervaringen die patiënten met bijwerkingen hebben, op één plek bij elkaar
komen. “Het geeft ons een totaalbeeld en
daardoor een groter inzicht in wat zich werkelijk afspeelt.” De arts heeft de kennis die dat
nieuwe inzicht door meldingen oplevert, weer
nodig bij de afweging een bepaald medicijn al
dan niet voor te schrijven. Daarnaast kunnen
artsen, verpleegkundigen en patiënten de bijwerkingen, als die optreden, op tijd herkennen en de juiste maatregelen nemen. Agnes
Kant: “Onlangs kregen we een melding over
de nog weinig bekende bijwerking van polyneuropathie na gebruik van een statine, die
niet als zodanig werd herkend, waardoor een
patiënt bij een neuroloog terecht kwam. Weet
je niet dat dit een bijwerking van het geneesmiddel is, dan stuur je die patiënt het medische circuit in om neuropathie verder te laten
onderzoeken.” Vorig jaar was de Diane-35
pil in het nieuws, omdat die een verhoogde
kans op trombose geeft. Een bekend verhoogd
risico. Maar omdat artsen niet in eerste instantie verwachtten dat de jonge gebruikster van
deze pil trombose zou kunnen hebben, duurde het vaak lang voordat de juiste diagnose
werd gesteld. “Het gaat erom dat je weet dat
het zou kunnen optreden en dat je het tijdig
herkent.”
Verpleegkundigen
Lareb geeft via verschillende kanalen voorlichting over bijwerkingen, en het belang van
het melden ervan, bijvoorbeeld door middel
van publicaties, door het geven van nascholing of door als spreker deel te nemen aan een
congres. Op 10 oktober spreekt Agnes Kant
bijvoorbeeld tijdens het Medicatiecongres
in Ede. Ze hoopt daar veel verpleegkundigen

te ontmoeten. Verpleegkundigen vormen
een belangrijke, maar nog wat onderbelichte
groep bij dit belangrijke thema. Verpleegkundig specialisten mogen tegenwoordig zelfstandig geneesmiddelen voorschrijven. Daarnaast
zijn het vooral de verpleegkundigen die een
intensieve patiënt-zorgverlenerrelatie hebben.
Hierdoor zijn juist zij goed in staat gezondheidsveranderingen te signaleren en ook bespreekbaar te maken. Toch blijft het aantal
meldingen van bijwerkingen door verpleegkundigen in Nederland laag en ver achter bij
andere landen. Uit een onderzoek in opdracht
van Lareb (dit jaar gepubliceerd in het Tijdschrift voor verpleegkundig experts) blijkt dat
verpleegkundig specialisten bijwerkingen wel
opmerken, maar die overwegend melden bij
de behandelend arts of apotheker. Ze denken
daarbij niet in eerste instantie aan Lareb. Dat
komt ook, denkt Agnes Kant, omdat ze niet
altijd goed weten wanneer ze een bijwerking
bij Lareb kunnen melden. “Als je vermoedt dat
je te maken hebt met een bijwerking van een
geneesmiddel en je hebt het gevoel dat een
ander dat ook moet weten, meld het dan. Ook
als je denkt dat de bijwerking al bekend is.
Veel zorgverleners dachten: ’ik meld die trombose niet, want dat risico is al bekend’.”

Hoe meer meldingen,
hoe meer inzicht
“Maar wij zijn ook geïnteresseerd in bekende
bijwerkingen en niet alleen in nieuwe of heel
ernstige bijwerkingen van medicijnen en
vaccins. We willen graag weten bij wie, hoe en
onder welke omstandigheden een bijwerking
optreedt. Het staat overigens zelfs in de wet
dat ernstige bijwerkingen door zorgverleners
gemeld moeten worden.”
Beoordeling geneesmiddelen
Alle meldingen die bij Lareb binnenkomen
worden geanalyseerd. Beoordelaars kijken of
de gemelde klachten verband kunnen houden
met het gebruik van het geneesmiddel. Ze bekijken of de gemelde bijwerking nieuw is, in de
bijsluiter voorkomt, of er al onderzoek naar is
gedaan en of het al eerder gemeld is in Nederland maar ook elders in de wereld. Maar ook

Cergentis, een spin-o bedrijf van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen heeft in samenwerking
met het Hubrecht Instituut een nieuwe
techniek ontwikkeld voor de analyse van
genen. Over deze techniek en verschillende toepassingen in onder meer de analyse
van bij kanker relevante genen verscheen
vorige week een artikel in Nature Biotechnology.

Agnes Kant

of vanuit de werking van het geneesmiddel, de
mogelijke bijwerking te verklaren is. “Als we
tot de conclusie komen dat het aannemelijk
is dat de klachten inderdaad voortkomen uit
het gebruik van het geneesmiddel, maken we
dat bekend en melden we het ook aan het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,
de instantie die in Nederland beslist of een
geneesmiddel mag worden verkocht. Het CBG
kan ook bepalen dat de nieuwe bijwerking
vermeldt moet worden in de bijsluiter, of een
beperking aangeven waarvoor het betreffende
geneesmiddel mag worden voorgeschreven,
en in het uiterste geval, kan het de vergunning intrekken om het medicijn in Nederland te verkopen. Agnes Kant: “Als je een bijwerking vermoedt, meld die dan. Dat kan via
mijnbijwerking.nl. Meerdere vermoedens
kunnen leiden tot een verdenking. En: hoe
meer meldingen, hoe meer inzicht. Dat
inzicht en die nieuwe kennis kunnen wij weer
delen met de praktijk. Van het melden van bijwerkingen wordt uiteindelijk iedereen beter.”
Op 10 oktober spreekt Agnes Kant op het
Medicatiecongres. Aanmelden hiervoor is nog
mogelijk (www.congressenmetzorg.nl).
Door Marja Baars

‘Contractonderhandelingen moeten soepeler en sneller’
De onderhandelingen tussen ziekenhuizen
en zorgverzekeraars moeten dit jaar beter
verlopen, aldus de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een ‘frozen
period’ en het afsluiten van meerjarencontracten kunnen de contractering
positief beïnvloeden. Deze aanbevelingen
komen uit het onderzoek uitgevoerd door
accountants- en adviesbureau BDO in
opdracht van de NVZ.
Te vaak worden de onderhandelingen verstoord door tussentijdse landelijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit vertraagt en
compliceert
het
onderhandelingsproces,
zeggen zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars. Een wijzigingsvrije periode tijdens de
onderhandelingen is wenselijk. De NVZ gaf
BDO de opdracht om het verloop van de
contracteringsperiode 2014 te evalueren. In
meerdere gevallen kwamen de onderhandelingen op scherp te staan door voortdurende
systeem- en stelselwijzigingen. Dat dreigt in de
toekomst weer te gebeuren met de invoering
van de integrale bekostiging en de wetswijziging artikel 13 waarin de vrije artsenkeuze
is geregeld. Een klein deel van de zorginstellingen heeft een meerjarencontract afgesloten

Betere techniek
genen analyse

De zogenaamde Targeted Locus Amplification (TLA) Technologie maakt op een unieke
manier gebruik van de fysieke eigenschappen
van DNA om de sequentie van genen te bepalen. Terwijl bestaande technieken relevante
genetische variatie onvolledig detecteren
maakt de TLA-technologie het mogelijk zonder
voorkennis alle variatie in ieder individueel
gen te analyseren. Daarmee kunnen tegen
relatief lage kosten de genen die relevant zijn
voor ziekten, of voor het maken van therapiekeuze volledig in kaart worden gebracht. De
publicatie, tot stand gekomen in samenwerking met het UMC Utrecht, NKI, LUMC,
UMCG, VUMC, AMC, Radboud UMC, Erasmus MC en het Vlaams Instituut Biotechnologie, beschrijft een aantal manieren waarop de
TLA- technologie de kwaliteit van genetisch
onderzoek kan verbeteren. Zo worden onder
meer de analyse van het MLL-gen, betrokken
bij het ontstaan van leukemie, en de voor
erfelijke borstkanker verantwoordelijke genen
BRCA1 & BRCA2 beschreven.

Studie preventief
dotteren
Er zijn aanwijzingen dat het dotteren van
alle vernauwingen in de kransslagaders
tijdens een acuut hartinfarct beter is dan
alleen dotteren van de afgesloten kransslagader die het infarct veroorzaakte. Het
precieze e ect van dit ‘preventief dotteren’
is het onderwerp van de MODERN-studie
onder leiding van VUmc-cardioloog Robin
Nijveldt. ZonMw ondersteunt deze Europese studie met een beurs van 160.000
euro.
Bij patiënten met een acuut hartinfarct die
direct gedotterd worden, blijken in veertig
tot zestig procent van de gevallen meerdere
belangrijke vernauwingen in andere kransslagaders te zitten. Deze patiënten krijgen
later vaker hartklachten en hebben een kortere
levensverwachting dan patiënten zonder
afwijkingen in de andere kransslagaders.
Volgens de richtlijnen mogen echter alleen
de andere kransslagaders gedotterd worden
in de acute procedure als de patiënt in shock
is. In de MODERN-studie gaat Nijveldt onderzoeken of het direct dotteren van alle belangrijke vernauwingen in de kransslagader beter is
dan later dotteren. Aan het onderzoek zullen
ongeveer twaalf medische centra in Europa en
1200 patiënten meedoen. Ook wordt gekeken
of deze aanpak scheelt in de zorgkosten.

De onderhandelingen over de inkoop van ziekenhuiszorg kunnen beter vindt de NVZ.

met de zorgverzekeraars, blijkt uit het onderzoek. BDO adviseert om dit vaker te doen. Zo
ontstaat er ruimte om strategische keuzes te
maken voor de lange termijn. Beide partijen
pleiten verder voor meer transparantie en een
gelijkwaardige onderhandelingspositie. Door
tijdig de noodzakelijke informatie te delen,
kan de contractering aanzienlijk sneller verlopen.
Ontevreden over proces
65 procent van de respondenten is niet

tevreden over het proces van contractering
over 2014. Over het uiteindelijk behaalde
resultaat is 75 procent van de respondenten tevreden. Het proces werd volgens de
leden van de NVZ negatief beïnvloed, doordat zorgverzekeraars fors hebben ingezet op
krimp. Hoewel verschillende belangen altijd
een rol blijven spelen, groeit het gezamenlijk
besef dat de patiënt altijd centraal staat bij de
inkoop van zorg. Dit is nog niet altijd zichtbaar gedurende het proces. Partijen zouden
vanuit een ‘partnership’ moeten opereren.

De Zorg- en Ziekenhuiskrant
elke twee weken in de bus?
Dit kan al voor 70 euro
Mail direct adresgegevens naar:
info@zorgenziekenhuiskrant
en vermeld daarbij abonnement.
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BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en
ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het
Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.

EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine gebakje bevat iedere Petit Four al
8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het
behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld
bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde
botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen.
Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes in het diepvriesvak bij
uw Jumbo en C1000 supermarkt in de buurt. Verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten,
4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunnen de Bouwsteentjes nog enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL
Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding.
Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral
een traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT
Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge
slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is
ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke
basis gemaakt en bevat geen E-nummers.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.BOUWSTEENTJES.NL
OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONS INFORMATIETEAM:
Stan Mertens 06 24 88 65 26 - Huib van Leeuwen 06 22 91 63 95
of Jeroen Majoor 06 53 15 38 99

verkrijgbaar bij

PRIJS
WINNEND
RECEPT
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Wei-eiwitten bij diabetes

Nederlander
drinkt te weinig
Ruim een derde van alle Nederlanders
drinkt minder dan de aanbevolen 1,5 liter
per dag. Hoewel 96 procent de richtlijn
kent, vergeten veel mensen door drukte
voldoende te drinken. 53 procent van de
Nederlanders zou graag meer water willen
drinken, gezondheid is daarbij de belangrijkste drijfveer. Dit zijn enkele conclusies
uit een representatief onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van
Spa onder 1000 respondenten.

Het consumeren van wei-eiwitten voor het ontbijt verbetert mogelijk de bloedsuiker bij mensen met diabetes type 2.

Het consumeren van wei-eiwitten voor
het ontbijt verbetert mogelijk de bloedsuiker bij mensen met diabetes type 2. Het
zorgt voor lagere bloedsuikerpieken na
de maaltijd en het lichaam reageert beter
op insuline. Dat blijkt uit onderzoek dat
onlangs is gepubliceerd in Diabetologia.
Wei is een bijproduct dat ontstaat bij de bereiding van kaas uit melk. Het bevat melksuikers
(lactose), eiwitten, vitamines en mineralen.
De eiwitten worden gezuiverd en verkocht
als wei-eiwitten. Fanatieke sporters gebruiken
wei-eiwitten wel eens voor sneller spierherstel
na krachtinspanning. Uit onderzoek is bekend
dat het eten van eiwitten de aanmaak van het
hormoon GLP-1 stimuleert. GLP-1 wordt
aangemaakt door de darmen en stimuleert
de insulineproductie. Onderzoekers denken
daarom dat de consumptie van wei-eiwit de
bloedsuikerspiegel kan verbeteren via de aanmaak van GLP-1. Aan het onderzoek deden
vijftien mensen met diabetes type 2 mee, die

hun bloedsuiker goed onder controle hadden.
Naast sulfonylurea of metformine gebruikten
ze geen medicijnen. Op twee aparte dagen
kwamen de deelnemers naar het ziekenhuis
voor een suikerrijk ontbijt (drie sneetjes wit
brood met jam). Maar voordat ze aan het ontbijt begonnen, dronken ze eerst een glas met
50g wei-eiwit opgelost in 250 ml water of een
gewoon glas water. Vlak vóór, tijdens en na het
ontbijt werd bloed afgenomen.

Wei-eiwit zorgde
er ook voor dat de
insulineproductie
sneller op gang kwam
Bij deelnemers die voor het ontbijt wei-eiwit
hadden ingenomen, was de bloedsuiker
28 procent lager dan bij de groep die alleen
water had gedronken. Dit effect bleef tot drie

uur na het ontbijt aanhouden. Bovendien
was de hoeveelheid insuline en c-peptide in
het bloed bij de wei-groep veel hoger dan bij
de controlegroep, namelijk 105 procent en
43 procent. Wei-eiwit zorgde er ook voor dat
de insulineproductie sneller op gang kwam
het eerste halfuur na het ontbijt. Verder
zorgde het wei-eiwit voor hogere hoeveelheden van het GLP-1 hormoon in het bloed
(298 procent). Het eten van wei-eiwit vlak
voor de maaltijd kan dus een handig hulpmiddel zijn om pieken van de bloedsuiker
tegen te gaan bij diabetes type 2. Wei-eiwitten
zijn relatief goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en niet moeilijk in te nemen. Maar dit
is een kleine studie met weinig mensen, aldus
de onderzoekers. Eerst moet in grotere, langdurige studies worden uitgezocht wat de lange
termijn effecten van wei-eiwitten zijn. Van
teveel wei-eiwitten, die ook calorieën leveren,
kunnen mensen flink aankomen. Bron:
leesbaaronderzoek.nl.

De Consumentenbond onderzocht groenteschijven, vegetarische alternatieven voor
gehakt, burgers, nuggets en reepjes, rookworsten, schnitzels en kaasschnitzels van verschillende fabrikanten. Daarbij werd gekeken
naar voedingswaarde, eiwit, zout, ijzer en

vitamine B12. Hoewel de producten over
het algemeen minder belastend zijn voor
het milieu, maken zij hun naam als vleesvervanger niet waar, volgens de Consumentenbond. Alle producten schieten op één of
meerdere punten tekort. De kaasschnitzels
bevatten bijvoorbeeld geen ijzer en in de
groenteburgers zit nauwelijks eiwit. En alle
producten bevatten heel weinig vitamine B12.
Zout is een groot probleem bij veel zogeheten
vleesvervangers: gemiddeld twee gram zout
op honderd gram vleesvervanger. De kaasschnitzels zijn vrijwel allemaal erg zout, maar
ook andere producten bevatten relatief veel
zout, aldus de Consumentenbond.

Senioren met een tekort aan vitamine D
hebben een groter risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en andere
vormen van dementie. Dat blijkt uit een
onderzoek van de University of Exeter,
meldt Gezondheidsnet. De resultaten van
het onderzoek verschenen in Neurology.

Geen enkele vleesvervanger bevat zoveel eiwitten, ijzer
en vitamine B12 als vlees.

Gewicht tijdens kinderjaren bepalend voor gewicht later
Snelle gewichtstoename tijdens de kinderen tienerjaren verhoogt de kans op overgewicht op volwassen leeftijd. Dat blijkt
uit nieuw onderzoek gefinancierd door het
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Experts
benadrukken dat de preventie van overgewicht al op vroege leeftijd moet beginnen; overgewicht is namelijk na roken de
belangrijkste risicofactor voor kanker.
Het onderzoek was gericht op drie belangrijke
ontwikkelingsfasen van kind naar volwassene: de eerste levensjaren (nul tot twee jaar),
de kindertijd (drie tot acht jaar) en de pubertijd (negen tot vijftien jaar). De onderzoekers
hebben gekeken naar mogelijke verbanden

tussen gewichtstoename tijdens deze drie
fasen en het gewicht op volwassen leeftijd
(achttien tot 25 jaar). Uit hun analyses blijkt
dat er met name een sterk verband is tussen
gewichtstoename tijdens de kindertijd en de
pubertijd en de hoeveelheid vetmassa op volwassen leeftijd. De deelnemers aan het onderzoek die de snelste gewichtstoename hadden
tijdens de kindertijd en de pubertijd hadden
namelijk later als volwassenen vaker een
grotere vetmassa.
Langlopend onderzoek
Onderzoekers van onder meer de Universiteit
van Bonn in Duitsland, onder leiding van dr.
Anette Buyken, hebben gegevens geanalyseerd

Naast thee en koffie drinken vrouwen graag mineraalwater.

Vitamine D en
risico dementie

Vleesvervangers schieten tekort
Geen enkele vleesvervanger bevat zoveel
eiwitten, ijzer en vitamine B12 als vlees.
Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar dertig vleesvervangers
uit acht categorieën. Bovendien bevatten
de meeste van deze producten veel zout,
terwijl onbewerkt vlees van nature vrijwel
geen zout bevat. Het onderzoek is te lezen
in de Gezondgids van augustus.

De helft (51 procent) van de Nederlanders
ouder dan zestien jaar vindt het (zeer) belangrijk gezond te drinken. Maar een veel kleiner
deel (33 procent) vindt van zichzelf dat hij
daadwerkelijk gezond drinkt. Vrouwen vinden
een gezond drinkpatroon belangrijker dan
mannen. En minder dan de helft van het
aantal ondervraagden (44 procent) vindt dat
hij door water te drinken aan zijn gezondheid werkt. Uit het onderzoek blijkt verder
dat mannen het liefst koffie drinken, daarna
komt thee en bier staat bij hen op plaats drie.
Vrouwen drinken het liefst thee, gevolgd door
koffie en plaats drie wordt ingenomen door
koolzuurvrij mineraalwater.

uit de DONALD-studie. Deze studie is een
langlopend onderzoeksproject waarin sinds
1985 deelnemers worden gevolgd vanaf hun
eerste levensjaren tot hun volwassenheid. In
de DONALD-studie wordt uitgebreide informatie over de voeding, groei en ontwikkeling
van de deelnemers gemeten en bijgehouden. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
benadrukt het belang van een gezond gewicht
ter preventie van kanker op latere leeftijd.
Overgewicht verhoogt namelijk het risico op
darm-, slokdarm-, alvleesklier-, nier-, baarmoeder-, borst- (bij vrouwen na de menopauze), galblaas-, en eierstokkanker. Meer
informatie: www.wcrf.nl

De onderzoekers volgden zes jaar lang 1658
gezonde 65-plussers. Bij aanvang van de
studie konden ze nog lopen zonder hulp en
hadden ze geen last van dementie of hart- en
vaatziekten. Gedurende de onderzoeksperiode
gingen 171 deelnemers dementeren. Daarvan kregen er 102 de ziekte van Alzheimer.
Senioren die te weinig vitamine D binnenkregen, bleken een 53 procent groter risico
te hebben op dementie. Bij ouderen met een
ernstig vitamine D-gebrek was het risico op
het ontwikkelen van dementie 125 procent
groter. Voor de ziekte van Alzheimer golden
ongeveer dezelfde cijfers: mensen met een beperkt tekort aan vitamine D liepen 69 procent
meer kans op Alzheimer en ouderen met een
ernstig vitamine D-tekort verhoogden daarmee hun risico op Alzheimer met 122 procent. Eerder onderzoek toonde al aan dat een
tekort aan vitamine D het risico op cognitieve
problemen verhoogt. Deze studie bevestigt
dat dat zich vertaalt in een hoger risico op de
ziekte van Alzheimer en andere vormen van
dementie. Het is echter nog niet duidelijk of
een vitamine D-tekort dementie veroorzaakt
en of het zinvol is om vitamine D-supplementen te gebruiken om dementie te voorkomen.
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Het Diabetescongres

Posterpanelen: ideaal voor congressen
evenementen en open dagen!

Voor verpleegkundigen en overige geïnteresseerden
16 september 2014 | ReeHorst, Ede

Mét gratis
twee online
E-learning
modules

ook peerl
dagde r!
te huu
De posterpanelen zijn standaard leverbaar in blauw brushed nylon met push pins
of klittenband of 3 mm hdf in wit. Ook leverbaar met verlichting en/of belettering.
Losstaand of geschakeld. Er zijn vele mogelijkheden en opstellingen denkbaar.

Portrait

Leer meer over nieuwe diabetesbehandelingen, zelfcontrole,
zelfmanagement, leefstijlinterventies en veelvoorkomende problemen
die samenhangen met diabetes, zoals hart- en vaatziekten, de diabetische
voet en obesitas. Kom naar dit congres en draag bij aan betere
zorgverlening voor diabetespatiënten.

Verwijstoren

Landscape

Ook het maken van een verwijstoren behoort
tot de mogelijkheden. Maak uw wensen
kenbaar en u ontvangt een offerte op maat!

www.reedbusinessevents.nl/diabetes

tvz

Alu Export Art - Hoekweg 63 - 6591 XN Gennep - Tel: 0485 - 712 400 - Email: info@aluexpart.nl

www.aluexpoart.nl
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Studies umc’s bij wereldtop

Mensen in de Zorg
Geert van den Enden is sinds 1 augustus
de nieuwe financieel directeur van Bernhoven in Uden. Van den Enden was directeur
financiën, control en informatisering bij de
St. Maartenskliniek, Nijmegen en daarvoor
onder meer manager financiën, beheer en
informatievoorziening van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Geert van den Enden
begon zijn bedrijfseconomische carrière in
de Rotterdamse haven waar hij zich voor
Cap Gemini bezighield met de havenlogistiek. In het Schiedamse Vlietland ziekenhuis
werkte hij mee aan een
reorganisatie en hielp het
ziekenhuis bij het realiseren van de nieuwbouw.
Daarna werkte hij ruim
vier jaar in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek
waar hij onder meer een
ingrijpende verbouwing
heeft meegemaakt.

De umc’s verwerven veel geld voor wetenschappelijk onderzoek.

De acht universitaire medisch centra
(umc’s) in Nederland scoren wetenschappelijk heel goed. Zij publiceren veel
wetenschappelijke artikelen: ongeveer
een derde van het totaal in Nederland.
Die publicaties worden bovendien vaak
geciteerd door andere wetenschappers.
Twee umc’s worden zelfs 71 procent vaker
aangehaald dan het wereldgemiddelde. De
umc’s verwerven ook veel geld voor wetenschappelijk onderzoek: in 2012 was dat in
totaal 575 miljoen euro. Dat blijkt uit een
nieuw rapport van het Rathenau Instituut,
de ‘Feiten & cijfers universitair medische
centra’, het eerste brede overzicht van
gegevens over de umc’s.
In totaal hebben onderzoekers van de Nederlandse umc’s in de periode 2008 tot 2011 meer
dan 44.000 wetenschappelijke publicaties
uitgebracht. Dat was een kwart meer dan in
de drie jaar daarvoor. De 44.000 publicaties

worden bovendien vaak geciteerd door andere
wetenschappers. Dat is een graadmeter voor
de kwaliteit van die publicaties. Zo zijn in de
periode 2008 tot 2011 de artikelen van het umc
in Groningen 52 procent vaker geciteerd dan
het wereldgemiddelde, en die van het VUmc
en het Erasmus UMC zelfs 71 procent. Sinds
de periode 2004 tot 2007 zijn die citatiescores
bovendien bij alle umc’s gestegen.

De publicaties worden
vaak geciteerd door
andere wetenschappers
Het totale budget van de umc’s is 6,3 miljard
euro. Een derde hiervan, 2,1 miljard euro,
wordt betaald als rijksbijdrage voor complexe
zorg, onderzoek, opleiding en innovatie door
de ministeries van VWS en OCW. Het grootste
deel van de rijksbijdrage gaat direct naar de

umc’s, 22 procent komt uit de universitaire
eerste geldstroom. Bijna zestig procent van
het totale budget komt van de zorgverzekeraars als vergoeding voor de reguliere patiëntenzorg. Daarnaast verwerven de umc’s 575
miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek via onderzoeksfinanciers zoals NWO,
de gezondheidsfondsen en de EU. Ook van
bedrijven en particulieren ontvangen de
umc’s geld voor wetenschappelijk onderzoek.
Het Amsterdamse AMC verwierf in 2012 het
meeste extra onderzoeksgeld: honderd miljoen euro. Dit vormde veertig procent van de
inkomsten voor onderzoek en onderwijs van
het AMC. Het laagste bedrag, veertig miljoen
euro, werd binnengehaald in Maastricht, en
vormde daar dertig procent van de inkomsten
voor onderzoek en onderwijs. Het UMCG
in Groningen had het laagste percentage,
23 procent, maar een hoger bedrag: 48 miljoen.

Studiedag ‘De toekomst van de wijkverpleegkundige’ *
Voor verpleegkundigen die het zat zijn om
overal toestemming voor te vragen; die op
zoek zijn naar meer vrijheid, afwisseling en
verantwoordelijkheden in hun werk; die de
ambitie hebben om door te groeien naar
de functie van wijkverpleegkundige, voor
die verpleegkundigen zijn er straks volop
mogelijkheden. De wijkverpleegkundige
wordt vanaf 1 januari 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet opgenomen. Zo krijgt de wijkverpleegkundige
de vrijheid om zelf te bepalen wie welke
zorg nodig heeft. Doordat steeds meer
mensen langer thuis blijven wonen wordt
een tekort van 5000 wijkverpleegkundigen
verwacht.
Medilex organiseert op 29 oktober in congrescentrum In de Driehoek in Utrecht de studiedag ‘De toekomst van de wijkverpleegkundige’.
Onder leiding van dagvoorzitter Mathilde Bos
(voormalig wijkverpleegkundige en docent
verpleegkunde) en diverse deskundige sprekers
zoals Henk Rosendal (lector wijkzorg) en
Anna-Marie Valkema (wijkverpleegkundige)
krijgen de deelnemers inzicht in de rollen en
verantwoordelijkheden van de wijkverpleegkundige. Hoe kan het normenkader worden

ingezet bij het indiceren en organiseren van
zorg? Hoe gaat men het gesprek aan met de
cliënt over de indicatiestelling? Op welke

manier kan zelfmanagement bij cliënten
worden bevorderd? En hoe ziet de samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts eruit? Tijdens de studiedag is er volop
gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor
deze studiedag is accreditatie toegekend voor
verpleegkundigen (vijf punten). Ga voor
meer informatie of voor inschrijving naar
www.medilex.nl/wijkverpleegkundigen.

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd

Prof. dr. Pauline Meurs wordt voorzitter
van de Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg (RVZ). De ministerraad heeft besloten
haar voor te dragen op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. De benoeming gaat in op 1 september. De verwachting is dat de RVZ en de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
op 1 januari 2015 fuseren tot de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het
voorstel hiervoor wordt op korte termijn aan
de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Het is de bedoeling dat mevrouw Meurs
ook voorzitter wordt van de RVS. Mevrouw
Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar
Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van
de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw.
Ingrid Windmeijer (57) is per 1 augustus
voor een periode van twee jaar benoemd
tot toegevoegd lid van de raad van bestuur
van zorgonderneming Careyn. De nieuwe
bestuurder is belast met de transitie van het
primaire proces bij Careyn. Careyn zet de
komende periode extra in op het versterken
van het zelfsturend vermogen van de professionals in de organisatie. Door de veranderingen in de organisatie moeten de professionals meer regie krijgen op het zorgproces,
om de cliënt klantgericht en effectief te helpen bij het verstevigen en zo lang mogelijk
behouden van zijn zelfredzaamheid.
Stichting Schakelring (een organisatie in
Midden-Brabant die diensten verleent op
het gebied van wonen en zorg) krijgt per
1 oktober twee nieuwe toezichthouders:
Yvonne van Kemenade en Rodney
Weterings. Van Kemenade was van 2009
tot 2014 directeur van de Zorggroep Eerstelijn Beheer BV. Weterings is voormalig wethouder gemeente Tilburg en gemeente
‘s-Hertogenbosch. Hij is partner en senior
adviseur bij FRAEY Partners in Publieke
Waarde.

door de betre ende organisaties of bedrijven

Op de hoogte blijven?
Gratis abonnement op onze nieuwsbrief!
nieuwsbrief@zorgenziekenhuiskrant.nl

www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional

Doordat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen
wordt een tekort van 5000 wijkverpleegkundigen
verwacht.

Ben jij klaar
voor een nieuwe
carrière-injectie?
www.tmi-interim.nl
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MenaQ7

met goed opneembare
vitamine K2
Draagt bij aan het behoud
van normale botten..... en meer
MenaQ7 vitamine K2 45 microgram 60 tabletjes kost € 14,95 en
MenaQ7 vitamine K2 180 microgram 30 V-capsules kost € 17,95.

Vitamine K2 - in de specifieke vorm van menaquinone-7 levert een bijdrage aan het behoud van normale botten.
MenaQ7 [meenaku-zeven] bevat tevens vitamine D3. Deze
vitamine draagt bij aan een normale opname en verwerking van calcium.

PRODUCTINFORMATIE
MenaQ7 bevat 45 mcg vitamine K2
en 5 mcg vitamine D per tabletje.

MenaQ7 is een bijzonder, gepatenteerd voedingssupplement en bevat een goed opneembare vorm van vitamine
K2 uit natto. Natto is een traditioneel gerecht uit gefermenteerde soja en wordt al meer dan 1000 jaar gegeten in Japan. Natto is van nature een rijke bron van de vitamine K2vorm menaquinone-7.

MenaQ7 Forte met
180 mcg vitamine K2 en
5 mcg vitamine D per V-capsule.

Het aanbevolen gebruik is één tablet per dag.
Ouder dan 60 jaar adviseren wij tot drie tabletjes per dag.

NIEUW!
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Onder andere verkrijgbaar bij Vitaminstore, De Tuinen en gezondeidswinkels

4QSJOHöFME/VUSBDFVUJDBMTtTel. 015-349113 t infobel@springfieldnutra.com

Health through nature, science and innovation

Hygiëne

& Wondzorg

Plasma tegen infecties
Zie pagina 11

Snel en hygiënisch renoveren
Zie pagina 13

Meer maag-darminfecties
Zie pagina 15
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Hygiëne

& Wondzorg

4 december 2014 | ReeHorst, Ede

Hét wondzorgcongres

Verbeter jouw expertise op het gebied van wondzorg
Jaarlijks hebben circa 1,5 miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden. Goede
wondbehandeling minimaliseert de kans op complicaties. Onderschat het niet, deze
complicaties kunnen ernstige gevolgen hebben zoals blijvende invaliditeit, amputaties en
zelfs overlijden door wondinfecties. Deskundige wondzorg en wondpreventie kunnen een
patiënt veel leed besparen.
Bezoek het congres en leer meer over:
– Nieuwe behandeltechnieken voor de oncologische wond
– Wondmaterialen: hoe maak je een goede keuze met zoveel verbandmaterialen?
– Wondpijn: bij wonden hoe pijn veilig en effectief behandeld kan worden
– Tijd heelt alle wonden …of niet? Een biologische beschouwing door Ron Legerstee

Ontdek in één dag wat je zelf als (wond)verpleegkundige of verzorgende op een
praktische manier kan bijdragen aan verbeterde wondzorg.
Meld je vandaag nog aan voor Hét Wondzorgcongres

www.wondzorgcongres.nl

Wegens
succes
herhaald
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Plasma tegen infecties
Via het Programma Translationeel Onderzoek (waarbij veelbelovende onderzoeken
vanuit het lab naar de kliniek worden
gebracht) is een subsidie van 300.000
euro toegekend aan het onderzoek naar de
bestrijding van bacteriën in brandwonden.
De Brandwonden Stichting is blij met deze
subsidie. Dit onderzoek is volgens de stichting niet alleen voor brandwondenpatiënten goed nieuws, maar voor alle patiënten
die met lastige infecties kampen.
Als onderzoeker bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland
(VSBN), zoekt dr. Bouke Boekema naar
nieuwe manieren om bacteriën te bestrijden
zonder daarbij de genezing van brandwonden
te belemmeren. “Plasma”, legt hij uit, “is het
nieuwste wapen in de strijd tegen bacteriën.
Voor steeds meer bacteriën geldt namelijk
dat antibiotica ze niet meer kunnen bestrijden. De bacteriën hebben zich zo aangepast
dat ze ongevoelig zijn geworden voor de werking ervan. In de hele wereld hebben we dus
steeds meer moeite om schadelijke bacteriën
te bestrijden, waardoor steeds meer patiënten
overlijden of ernstig ziek worden door infecties. De bestrijding van bacteriën met plasma
is daarmee een belangrijk wapen tegen die
antibiotica-resistentie.”

Plasma is het nieuwste
wapen in de strijd
tegen bacteriën
“Alles in de natuur kent vier gedaantes: vast,
vloeibaar, gas en plasma. Denk bijvoorbeeld
aan ijs, water en waterdamp. Dat is hetzelfde,
maar dan steeds in een ander jasje. Plasma
is simpel gezegd een tijdelijke, maar zeer
spectaculaire fase van gas. Want als gas in
plasma verandert, is het alsof het alledaagse
jasje tijdelijk wordt verruild voor een heel
flitsend exemplaar. De superkleine deeltjes
waar gas uit bestaat, trekken elkaar aan als
magneten. In de plasma-fase worden die deeltjes uit elkaar getrokken. En dat levert naast een
natuurlijke vorm van vuurwerk (bliksem), heel
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EllaHandWas app
helpt kinderen*
Zieke kinderen kunnen stress vormen als
iemand werk en gezinsleven moet combineren. Gewoon de handen wassen is
e ciënt om ziekte te voorkomen. Daarom
lanceert Tork® een applicatie om kinderen
aan te moedigen hun handen te wassen:
EllaHandWas app.

Uit een slang van een apparaat dat wat wegheeft van een supergrote versterker, komt een heel klein lichtgevend
druppeltje tevoorschijn. Dat is plasma.

wat moois op: uv-straling, warmte, elektronen,
elektriciteit, licht en radicalen. En radicalen
zijn de ‘onderdelen’ uit plasma die schadelijke
bacteriën kunnen doden.” Niet langer de
brandwonden zelf, maar de infecties eraan
vormen tegenwoordig het grootste probleem
in de brandwondenzorg. Door een infectie
worden de wondheling en de acceptatie van
de huidtransplantaten ernstig geremd, ontstaan er grotere littekens en is bovendien het
risico om te overlijden groter. Met behulp van
zogenaamd argongas wekt Bouke Boekema
in het lab plasma op. Uit een slang van een
apparaat dat wat wegheeft van een supergrote
versterker, komt een heel klein lichtgevend
druppeltje tevoorschijn. Dat is plasma. Onder
dat plasma legt Boekema schaaltjes met vloeistoffen waarin stukjes huid dobberen waarop
bacteriën zitten. Als de vloeistof en het plasma
contact maken, ontstaat er een reactie waarbij
sterk bacteriedodende stoffen worden aangemaakt. Boekema meet of het aantal bacteriën na blootstelling aan het plasma is afgenomen. Maar tegelijk houdt hij ook nauwlettend
in de gaten of het plasma niet de huidcellen
aantast. Voor het onderzoek in de praktijk ziet
hij een apparaat voor zich dat op een zaklamp

De tabletapplicatie is gratis beschikbaar op
zowel App Store als Google Play. Het is een
interactieve ervaring die spel en pedagogie
combineert om kinderen van twee tot zes
jaar te leren waarom, wanneer en hoe ze hun
handen moeten wassen. De app werkt intuïtief
en zonder geschreven tekst, waardoor jonge
kinderen ze overal gemakkelijk kunnen gebruiken. De feedback van de kinderen was een
belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. Meer informatie: www.tork.be.

Dr. Bouke Boekema

lijkt. “Hiermee blaas je als het ware plasma op
de wond en worden alle micro-organismen
gedood. Resultaat: de brandwond is vrij van
schadelijke bacteriën en het genezingsproces
kan ongestoord doorgaan.”

Verbeter expertise op gebied van wondzorg *
Jaarlijks hebben circa 1,5 miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden.
Dit zijn wonden die langdurige en intensieve behandeling vereisen. Zonder de
juiste behandeling kunnen er ernstige gevolgen ontstaan zoals blijvende invaliditeit, amputaties en zelfs overlijden door
wondinfecties. Goede wondbehandeling
kan complicaties minimaliseren. Bovendien kan het de patiënt veel leed en de
maatschappij veel geld besparen als wondbehandeling en wondpreventie deskundig plaatsvinden. Maar wat is nu de juiste
wondbehandeling?
Tijdens het Wondzorgcongres op 4 december
in Ede worden de deelnemers helemaal op
de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op wondzorggebied. Ze gaan naar huis
met kennis en vaardigheden die ze direct
kunnen toepassen op de werkvloer. In de
ochtend spreken toonaangevende specialisten
uit het veld over de meest actuele onderwerpen omtrent wondzorg. In de middag zijn
er diverse interactieve workshops. Margriet
Löwik, (verpleegkundige specialist Gynaecologie LUMC) zal tijdens haar workshop
ingaan op de nieuwe behandeltechnieken
van de oncologische wond. De consequenties van deze nieuwe behandelingen, maar

Hygiëne

Via de app leren jonge kinderen op een speelse manier
waarom, wanneer en hoe zij hun handen moeten
wassen.

ADRZ laat jeugd
bacteriën zoeken
Het ADRZ in Vlissingen heeft onlangs de
samenwerking uitgebreid met het University College Roosevelt (UCR). Onder meer
op het gebied van de medische microbiologie en immunologie zijn afspraken
gemaakt. Niet alleen bij het onderwijs
aan universitaire studenten wordt samengewerkt. Tijdens het jaarlijkse wetenschapsweekend van begin oktober gaan
basisschoolleerlingen op zoek naar bacteriën.

Deskundige wondzorg en wondpreventie kunnen een patiënt veel leed besparen.

ook de bekende problemen van de oncologische ulcera, zullen tijdens deze interactieve
workshop aan de orde komen. Ron Legerstee
(consultant Woundhealing en Tissue Repair)
bespreekt tijdens zijn workshop de vraag: ‘Hoe
geneest een wond?’ Legerstee geeft inzicht en
handvatten om iedere wond goed te kunnen
beoordelen. De deelnemers leren zelfstandig
een adequate afweging te maken welk verband
geschikt is voor welke wond én waarom. Een
must voor iedere verpleegkundige die verder
kijkt dan de oppervlakte van de wond.

Wondpijn
Naast de behandeling van de wond zal er
ook aandacht worden besteed aan wondpijn, diabetes voetulcus, compressietherapie
en hoe zorgprofessionals een goede keuze
maken uit zoveel wondmaterialen. Ontdek in één dag wat een (wond)verpleegkundige of verzorgende kan bijdragen aan verbeterde wondzorg. Meer weten? Kijk voor
het volledige programma en aanmelden op
www.nursingcongressen.nl/wondzorg.

De basisschoolkinderen onderzoeken de aanwezigheid van bacteriën op toetsenborden en
trapleuningen van de Zeeuwse bibliotheek. De
verzamelde monsters worden opgekweekt in
het Laboratorium MMI van het ADRZ. Zo leren
de kinderen dat het microbiologische leven
zich overal, zelfs op onverwachte plaatsen, kan
afspelen. UCR verzorgt nascholingsactiviteiten
voor het analytisch personeel van het Laboratorium MMI. De samenwerking op het gebied
van onderwijs en onderzoek en indirect op
patiëntenzorg wordt door beide partijen als
bijzonder effectief ervaren, een belangrijke
voorwaarde om deze te continueren en waar
mogelijk uit te bouwen.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
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Uw hoge eisen
aan hygiëne
is onze zorg

Uw partner in hygiëne
Onze oplossingen zijn zo ontworpen dat ze u ondersteunen bij het leveren van de beste zorg. Wij zijn gespecialiseerd
in tissueproducten en ondersteunende diensten die goede en veilige hygiënenormen bevorderen. Wij bieden de
gezondheidszorg een volledige handhygiëneoplossing voor zowel het personeel als de patiënten, waarbij we ook
graag advies geven over de naleving van gezondheidsregels.

www.tork.be / www.tork.nl

HET SILENTIA SCHERMEN SYSTEEM
t
t
t
t
t
t
t

Privacy zonder opgesloten gevoel
Een hygiënisch alternatief voor bedgordijnen
Mobiel, maar ook aan de muur of in de vloer te monteren
Een uitermate
systeem
Makkelijk en licht in het gebruik
In allerlei verschillende lengte- en hoogtematen
Ruim assortiment eigentijdse kleuren, inclusief een
lichtdoorlatende uitvoering

Silentia Nederland B.V. Nijverheidsweg 8 5071 NK Udenhout Tel. 013-5119302 Fax 013-5112324 info@silentiaschermen.nl www.silentiaschermen.nl
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Advies bij beleid
infectiepreventie*
Diversey is bekend als leverancier van
reiniging- en hygiëne-systemen. Maar men
kan nu ook gebruik maken van de kennis
van de Deskundigen Infectiepreventie van
Diversy, die klanten kunnen adviseren en
ondersteunen bij alle aspecten van hun
infectiepreventiebeleid.
Daarbij gaat het om zaken als hygiëne-audit,
protocollen, training en voorlichting en het
Handhygiëne Reminders programma.
Hygiëne-audit
Onderzoek naar de stand van zaken met
betrekking tot infectiepreventie binnen de
instelling op toepassing van de landelijke
wet- en regelgeving en richtlijnen, rapportage
en advies.

Door op het oppervlak van de Wonderboard plaat een druppel effect aan te brengen gaan bacteriën en micro organismen zich moeilijker hechten dan op een volledig vlak oppervlak.

Wonderboard® is een hygiënisch wand- en
plafondsysteem, voor zowel renovatie als
nieuwbouw. De panelen worden hoofdzakelijk toegepast in ruimten waaraan
hoge hygiënische eisen (HACCP-normen)
worden gesteld en schoonmaakgemak een
vereiste is.
Milin B.V. speelt met Wonderboard in op
ontwikkelingen in sectoren, die moeten
voldoen aan de strenge normen vastgesteld in
de artikelen van de Warenwetregeling Hygiëne
en Levensmiddelen. Wonderboard wand- en
plafondbekleding voldoet aan de normen van
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA). Wonderboard sandwichpanelen

hebben in het oppervlak een uniek versmolten
beschermlaag.

Wonderboard
sandwichpanelen
hebben een
beschermlaag die
ervoor zorgt dat de
platen schimmel en
bacterie werend zijn

afstotend en slagvast. De platen zijn bestand
tegen krassen en slijtage. Door op het oppervlak van de Wonderboard plaat een druppel
effect aan te brengen gaan bacteriën en micro
organismen zich moeilijker hechten dan op
een volledig vlak oppervlak. Verder absorbeert
de plaat geen geuren en is de plaat tot in de
kern kleurvast. Daar waar andere type panelen
last hebben van corrosie is Wonderboard
totaal vrij van roestvorming. Er is geen sprake
van ruimteverlies. Ga met Wonderboard voor
maximale hygiëne en onderhoudsgemak in
ziekenhuis of zorginstelling. Bekijk de instructiefilm op: www.wonderboard.nl.

Deze laag zorgt ervoor dat de platen schimmel
en bacterie werend zijn, maar ook vuil-

Single use voor hygiënisch schoonmaken*
De term ‘single use’ oftewel eenmalig
gebruik, wordt al jarenlang gebruikt als
het gaat om gebruik van medische producten ter behandeling van patiënten.
Maar ook voor de schoonmaak zijn single
use materialen noodzakelijk. In de directe
omgeving van de patiënt staan diverse
hulpmiddelen waarvan het wenselijk is om
deze schoon te houden; zoals infuuspalen,
postoelen, bloeddrukmeters en behandeltafels. Single use schoonmaakmaterialen
zijn veilig, hygiënisch en zorgen voor het
tegen gaan van kruisbesmetting.
Naast schoonmaken en desinfecteren bestaat
er vaak ook de wens om op een verantwoorde manier, op de grond gelekte, lichaamsvochten op te ruimen. De traditionele manier

van schoonmaken (moppen) maakt de vlek
juist veel groter en dus het gecontamineerde
oppervlak ook.
Richtlijnen WIP
De richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geven aan: ‘indien oppervlakken met bloed en/of andere lichaamsvochten
verontreinigd zijn moet dit in drie stappen
worden schoongemaakt. 1. Verwijderen van
vloeistof met disposable (lees: single use)
materiaal. 2. Reinigen met disposable materiaal. 3. Desinfecteren met voorgeschreven
desinfectans.’
Een pakket producten dat een oplossing biedt
aan de bovenste drie stappen is dus eigenlijk
onontbeerlijk. Vileda Professional, producent van schoonmaakmaterialen, biedt een

Ook voor de schoonmaak zijn single use materialen
noodzakelijk.

kant-en-klaar concept om snel, veilig en
hygiënisch schoon te maken met single use
materialen. www.vileda-professional.nl.

Next Generation scopendroogkast*
Het optimaal drogen en opbergen van
endoscopen is een essentieel onderdeel
van een endoscopiewerkstroom om aan de
hoge normen voor veiligheid en hygiëne
te voldoen. De NG-serie (Next Generation)
is specifiek ontworpen als flexibele
oplossing voor het drogen en opbergen
van endoscopen en biedt diverse mogelijkheden. De Next Generation scopendroogkast is een volledig Nederlands fabricaat en
is ontwikkeld en wordt geproduceerd door
Van Vliet Medical Supply.
De NG-serie bestaat uit een serie modulaire,
verticale, geheel vernieuwde droog- en
opbergkasten voor endoscopen, die men
naar wens kan combineren. Het basiselement

voor acht endoscopen kan afzonderlijk worden gebruikt of worden uitgebreid met extra
modules voor vier of acht endoscopen. Als
men niet beschikt over een toevoer van een
droge perslucht, kan men het droog- en
opbergsysteem uitbreiden met een optionele
ADU300 (droogunit voor medische perslucht). De NG800 heeft een grotere capaciteit
dan zijn voorganger (de GV700). Men kan
nu acht endoscopen tegelijk drogen en opbergen. Via het besturingselement met geïntegreerd touch display regelt men niet alleen
de NG800 maar ook de eventuele NG400
Extension of NG800 Extension die men
aan het systeem toevoegt. Meer informatie
www.vanvlietmedical.nl.

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven

De Next Generation scopendroogkast.

Protocollen
Opstellen en actualiseren van protocollen op
het gebied van hygiëne en infectiepreventie op
basis van landelijke wetgeving en professionele standaarden.
Trainingen en voorlichting
Hieronder vallen de basistraining infectiepreventie, de hand- en persoonlijke hygiëne,
een cursus Hygiëne Kwaliteits Medewerker/
Aandachtsvelder en tot slot reiniging, desinfectie en sterilisatie
Dienstverlening
Hierbij gaat het om consultancy op het gebied
van hygiëne en infectiepreventie op maat,
om advisering (als inhoudsdeskundig lid)
bij infectiecommissievergaderingen en om
de algehele begeleiding bij een outbreak van
infectieziekten of MRSA
Handhygiëne Reminders programma
Doelstelling van het Handhygiëne Reminders
programma is om het handhygiëne gedrag
van medewerkers te verbeteren. De focus
ligt hierbij op de kennis van handhygiëne
en het breken met slechte gewoontes. Door
middel van het inzetten van de Reminders,
gedurende een jaar, wordt een lange-termijn
effect bereikt. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Wilco Visser, telefoon
(06) 531 16 391 of mail:
wilco.visser@sealedair.com

Bacterie in
rauwmelkse kazen
Diverse rauwmelkse kazen van de Franse
producent Etoile du Vercors, blijken een
bacterie te bevatten die ernstige voedselvergiftigingen kan veroorzaken.
Het gaat om de bacterie escherichia coli O26
H11. De meeste stammen van de Escherichia
coli maken deel uit van de darmflora van
mensen en van warmbloedige dieren en zijn
ongevaarlijk. Maar escherichia coli O26 H11 is
een variant die ernstige voedselvergiftigingen
kan veroorzaken. De symptomen kunnen optreden in de eerste week na het eten van deze
kazen en kunnen zijn: maagdarminfecties die
gepaard kunnen gaan met bloederige diarree
al of niet gepaard met koorts. In zeer ernstige
gevallen kunnen nierstoornissen optreden bij
jonge kinderen. De NVWA raadt het nuttigen
van rauwmelkse producten af voor zieken,
zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en
personen die lijden aan ziektes waardoor de
afweer vermindert. De kazen worden onder
meer verkocht in supermarkten. Kijk voor
meer informatie op www.nvwa.nl/actueel/
waarschuwingen-food.
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WONDERBOARD

HYGIËNISCHE HACCP WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

Echt schoon
redt levens!
Vileda Professional biedt
u schoonmaakoplossingen
r Optimale infectie preventie met single use producten
r Superieure reiniging met microvezels
r Eenvoudige en veilige schoonmaakconcepten
r Ideaal voor tussentijdse schoonmaak

www.vileda-professional.nl

Snel en hygiënisch renoveren
met Wonderboard® HACCP
Wand- en plafondbekleding voor
ruimten waar hoge eisen aan hygiëne
en schoonmaakgemak gesteld worden.
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SCHIMMEL
EN BACTERIE
WEREND

Bekijk de instructiefilm op
www.wonderboard.nl
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Meer maag-darminfecties
In Nederland is sinds enkele jaren een
toename te zien in het aantal maag-darminfecties die worden veroorzaakt door
de campylobacter-bacterie. Het gebruik
van een bepaald type maagzuurremmer
(protonpompremmer) lijkt hierbij een
rol te spelen. Vooral onder ouderen lijkt
een groot deel van de campylobacterinfecties verband te houden met het
gebruik van protonpompremmers. Dit
publiceerden onderzoekers van het RIVM
onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift
Eurosurveillance.
De laatste jaren komen in Nederland (net als
in een aantal andere Europese landen) meer
infecties voor die veroorzaakt worden door
de campylobacter-bacterie. In 2011 kwamen
naar schatting 102.000 infecties door deze
bacterie voor. Voor 1100 patiënten was die
infectie zo ernstig dat zij in het ziekenhuis
zijn opgenomen. Onderzoekers van het RIVM
gingen na of er een verband is met het gebruik
van protonpompremmers. De laatste jaren
wordt dit type maagzuurremmer vaker voorgeschreven. Er bleek inderdaad een verband
te zijn tussen het gebruik van deze maagzuurremmers en infecties met de campylobacterbacterie. De onderzoekers schatten dat in 2011
veertig procent van de infecties bij ouderen
verband houdt met protonpompremmers,
tegenover twaalf procent onder jongeren. Dit
komt vooral door het grotere gebruik van
maagzuurremmers onder ouderen (mensen
ouder dan vijftig jaar). Als je eenmaal protonpompremmers gebruikt, lijken jongeren een
groter risico te hebben op een campylobacterinfectie dan ouderen. Het lagere risico voor
ouderen wordt mogelijk verklaard doordat
de maagzuurfunctie verminderd is vanwege
andere gezondheidsproblemen. Op basis
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‘Samen wijzer
in de wondzorg’
Het WCS Congres over wondzorg wordt
elke twee jaar georganiseerd door het
WCS Kenniscentrum Wondzorg. De voorbereidingen voor 2015 zijn al in gang gezet.
Om te beginnen is het thema vastgesteld.
‘Samen wijzer in de wondzorg’ wordt het
thema voor 2015. Samenwerking in praktijk, maar ook in theorie. WCS Kenniscentrum Wondzorg zal tijdens dit congres
programma’s op diverse niveaus verzorgen.

De campylobacter-bacterie die voorkomt in rauwe kip is de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties.

van deze bevindingen zouden ongeveer 300
van de 1100 ziekenhuisopnamen verband
houden met het gebruik van deze maagzuurremmers. Bacteriën die op voedsel zitten worden normaal gesproken in de maag gedood
vanwege de zure omgeving.

Er bleek inderdaad
een verband te zijn
tussen het gebruik van
maagzuurremmers
en infecties
Door het gebruik van protonpompremmers
wordt de maaginhoud minder zuur. Hierdoor hebben bacteriën die op voedsel zitten
een grotere kans om in de maag te overleven

en in de darmen een infectie te veroorzaken.
Mogelijk is het gebruik van protonpompremmers ook van invloed op maag-darminfecties
die veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers, zoals salmonella, e.coli en listeria.
De campylobacter-bacterie is de belangrijkste veroorzaker van voedselinfecties. Klachten zijn diarree, wat gepaard kan gaan met
ernstige buikkrampen en koorts. In een enkel
geval kunnen ernstiger complicaties ontstaan zoals het Guillain-Barré syndroom en
reumatische verschijnselen. Omdat protonpompremmers naast het verhoogde risico op
maag-darminfecties ook gunstige effecten op
de gezondheid hebben, pleit het RIVM voor
een zorgvuldige afweging bij het gebruik van
protonpompremmers gecombineerd met
goede voorlichting aan de gebruikers.

Het congres is interessant voor huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, physician assistants, doktersassistentes,
huidtherapeutes, verpleegkundig specialisten
en arts-assistentes. Een breed publiek voor
een veelheid aan wondonderwerpen. Wie
alle nieuwtjes op het gebied van wondzorg
wil volgen, kan zich aanmelden voor de
nieuwsbrief via www.wcs.nl. Daar is vanaf nu
ook regelmatig een blog te vinden van een
commissielid en wondprofessional of een
bestuurslid van WCS Kenniscentrum Wondzorg. WCS Kenniscentrum Wondzorg vertaalt
de wetenschap naar de praktijk. Dat doet zij
door middel van het organiseren van wondcursussen en vervolgcursussen, hands-on
trainingsdagen, workshops, het tweejaarlijks
congres en WCS Nieuws. Dat is het kwartaalblad waarin onderwerpen als decubituswonden, casuïstiek, ‘uit de praktijk’, brandwondenzorg en promotie-onderwerpen aan
bod komen. Het naslagwerk (WCS Wondenboek) zorgt voor de meest recente kennis op
het gebied van complexe wondzorg en alle
wondproducten.

Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg op komst
De totale financiering voor de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg is uiteindelijk rondgekomen. Een gedeelte is afkomstig van ZiNL (Zorginstituut Nederland)
een ander deel is gefinancierd door SKMS
(Stichting
Kwaliteitsgelden
Medisch
Specialisten).
Sinds 1 april 2014 is het voormalige CVZ
gewijzigd in ZiNL. Eén van de taken van ZiNL
is om de kwaliteit van zorg voor iedereen
inzichtelijk te maken. Door samenwerking
met de uitvoerenden in de praktijk wordt het
mogelijk eenduidige meetinstrumenten en
zorgstandaarden te maken voor deze kwaliteit
van zorg. Alles moet er op gericht zijn om een
einde te maken aan de wildgroei van onder
meer keurmerken, registraties, accreditaties en
indicatoren zoals die momenteel in de zorg

plaatsvindt. SKMS-gelden kunnen uitsluitend
aangevraagd worden door wetenschappelijke verenigingen die aangesloten zijn bij
de Orde Medisch Specialisten. Door NVDV
(Nederlandse Vereniging voor Dermatologie
en Venereologie), NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) en NVvH
(Nederlandse Vereniging voor Heelkunde),
allen lid van Wondplatform Nederland, is
een gezamenlijke actie ondernomen om de
benodigde financiering verder rond te krijgen.
Binnen Wondplatform Nederland heeft een
speciale werkgroep een begin gemaakt met
het verzamelen van bestaande richtlijnen
die van invloed zijn op de ontwikkeling van
de kwaliteitsstandaard. Alle reeds bestaande
richtlijnen, protocollenen standaarden betreffende wondzorg,worden op een centraal punt
samengebracht. Daarna begint de definitieve

ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard
Complexe Wondzorg.
Landelijk gedragen
Dit intensieve proces, waarbij alle zorgprofessionals inspraak zullen krijgen, leidt
uiteindelijk tot een landelijk gedragen en geaccepteerde standaard. Verwacht wordt dat de
ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard
een jaar in beslag gaat nemen.

WCS Kenniscentrum Wondzorg vertaalt de wetenschap
naar de praktijk.

Burgman Security
uw specialist in
toegangsverlening
voor de zorg
Veiligheid en hygiëne zijn heel belangrijk
binnen de zorg. Burgman Security
denkt hierover met u mee en biedt
u praktische, veilige en hygiënische
oplossingen op het gebied van
toegangscontrole en sleutelbeheer.
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Zorgen over langdurige zorg

Meer informatie
over wonen
Woonz.nl, het online platform voor seniorenwonen en ANBO trekken samen op om
senioren beter te informeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden op het
gebied van wonen. Mensen houden steeds
langer de regie over hun leven en stellen
daardoor nadrukkelijk eisen aan hun woonomgeving, ook als die wordt aangevuld met
afspraken over zorg.

Veel mensen zijn onzeker over de continuïteit van zorg zegt de NPCF.

Patientenfederatie NPCF uitte vorige week
in een brief aan staatssecretaris Van Rijn
(VWS) haar zorgen over de voortgang van
deveranderingen in de langdurige zorg. De
patiëntenfederatie verwoordt daarin ook
de zorgen en onzekerheden die mensen
melden. De e ecten van bezuinigingen
worden zichtbaar, maar er is nog geen
begin te zien van verbetering en hoe de
zorg voor mensen er straks uitziet. Patiëntenfederatie NPCFwil niet afwachten tot er
meer duidelijk is, maar vraagt in een brief
de staatssecretaris nu om antwoorden en
regie.
“Hoewel wij de worsteling van aanbieders,
gemeenten en zorgverzekeraars niet verbazingwekkend vinden onder de enorme
tijdsdruk en financiële druk, ligt onze zorg
bij mensen”, schrijft Wilna Wind algemeen
directeur van NPCF. “De enorme bezuiniging
vraagt om aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars die schouder aan schouder optrekken in het belang van mensen. Om enigszins bij dat beeld in de buurt te komen zal
sterke regie van VWS noodzakelijk zijn, en
wel voordat het kalf verdronken is.” Onder
mensen heerst veel onzekerheid, weet Wind.
Mensen zijn onzeker zijn over de continuïteit van zorg, hebben weinig vertrouwen in
een solide vangnet en juist veel behoefte aan
een aanbod van oplossingen. Wind: “Van

groot belang voor het leven van mensen is
de gang van zaken rond zorginkoop. We zien
en horen de feiten en verhalen over enorme
druk op prijs, een focus op taakstelling. We
zien en horen nauwelijks iets over kwaliteit,
over keuze, over voorkeuren van mensen. Het
is volstrekt begrijpelijk dat onder druk van
de enorme bezuiniging en het hoge tempo
waarin deze gerealiseerd moet worden, er
veel stress in de sector ontstaat. We zien met
lede ogen aan hoe de aandacht voor geld vele
malen groter is dan die voor kwaliteit en voor
de gevolgen voor mensen. Daarover hebben
wij grote zorgen.”

We zien wel wrange
eﬀecten van enorme
bezuinigingen maar
niet het begin van
mensvriendelijke
innovatie
Een ander punt van zorg is de positie van de
wijkverpleegkundige die in de plannen voor
de herziening de schakel tussen het sociale
domein en het zorgdomein moet worden.
“Wat opvalt is dat deze domeinen uit elkaar
getrokken worden, wat leidt tot bureaucratie

in plaats van tot samenhang. Wat als de wijkverpleegkundige signaleert dat een cliënt naast
zorg (zvw) ook voorzieningen (Wmo) nodig
heeft, en dit in het zorgplan beschrijft? Het
indiceren van Wmo-voorzieningen ligt bij de
gemeente. De cliënt moet zich dus wenden
tot de gemeente. Maar wat doet de gemeente
met het advies van de wijkverpleegkundige?
Krijgt de cliënt de aanpassing die zelfredzaamheid thuis mogelijk maakt, of niet? Wij willen
weten hoe deze aansluiting gewaarborgd is.”
Verder schrijft Wilna Wind dat het aanbod
van bachelor en masterverpleegkundigen niet
toereikend is, waardoor een indicatiestelling
op het juiste niveau niet kan worden gewaarborgd. Wind: “We zien de vergroting van de
druk op vrijwilligers, maar we zien onvoldoende initiatief om dit ook maatschappelijk
te wortelen. We lezen dat er vernieuwingen
moeten komen, en nieuwe arrangementen die
passen bij wat mensen nodig hebben. Maar
wat we zien is dat in de praktijk uitgegaan
wordt van oud zorgaanbod. We zien wel de
sluiting van huizen, maar we zien amper ontwikkeling in alternatieve woonvormen. (...)
We zien wel de wrange effecten van enorme
bezuinigingen maar we zien niet het begin van
mensvriendelijke innovatie in bijvoorbeeld
passende woningen, e-health, voorzieningen
die daadwerkelijk leiden tot een zorgzame
samenleving.”

De komende jaren zullen een verschuiving
laten zien van een aanbodgestuurde naar een
vraaggerichte markt. Deze overgang vraagt
ook aan de aanbodzijde (woonzorginstellingen, woningcorporaties, huuraanbieders
in de vrije sector) om aanpassingen. Liane
den Haan, directeur van ANBO: “Woonz.nl
is een heel innovatief en breed platform dat
vraag en aanbod van nieuwe woonvormen
voor senioren samenbrengt. Het scheiden van
wonen en zorg is een ontwikkeling die al bezig
is, maar we zien dat het aanbod achterblijft bij
de vraag. Doordat mensen langer zelfstandig
thuis blijven wonen is er behoefte aan een
gevarieerder woonaanbod voor senioren.
Woonz.nl biedt in die diversiteit alles wat
mensen nodig hebben om hun woonwens te
vervullen.”

Senioren zullen steeds vaker zoeken naar nieuwe
woonvormen.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Hobbels in de geriatrische revalidatie*
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is er
voor kwetsbare ouderen met meerdere
aandoeningen die daar bovenop te maken
krijgen met een acute aandoening. Een
beroerte of een botbreuk kan er acuut toe
leiden dat iemand niet meer mobiel en
zelfredzaam is. Deze patiënten komen in
aanmerking voor multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling met als
doel terugkeer naar huis.
Patiënten en professionals ervaren hobbels in
de aanspraak op GRZ. Eén van die hobbels
- de voorwaarde van ziekenhuisopname - is
onlangs komen te vervallen. Wat blijft is dat
het inschatten van de complexiteit van de
aandoening in relatie tot de conditie van de
patiënt in het ziekenhuis moet gebeuren.
Ook de voorwaarde dat de patiënt voordien niet in een verpleeghuis verbleef is nog
van toepassing. De patiënt komt dus vaak
eerst bij de huisarts met zijn klacht, maar
deze mag niet direct naar de GRZ verwijzen.

Het is belangrijk in gesprek te blijven over
verbeterpunten van de GRZ, maar ook om
met elkaar te kijken naar de mogelijkheden
die het systeem biedt. Actueel onderzoek en
beleid, triage, zorgpaden, teamcompetenties
en productiviteit van behandelaren komen
aan bod tijdens de studiedag ‘Geriatrische
Revalidatie’ op 7 oktober. Meer informatie op
leidscongresbureau.nl.

Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren
In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen
Demontage en montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie
Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine
Stoffeer- schilder- en behangwerk
Correcte woning ontruimingen na verhuizen of overlijden
Een nette oplevering aan de verhuurder of makelaar
Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen
Wij onderscheiden ons door de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit
handen (kunnen) nemen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat
uw woning na ons werk geheel ingericht en woonklaar kan zijn, als u dat van
ons verwacht. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt
wat we wel en niet voor u doen.

Een beroerte of een botbreuk kan er acuut toe leiden dat
een kwetsbare oudere niet meer mobiel en zelfredzaam
is. Deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor
geriatrische revalidatie.

Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
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Poli seksuologie
in Nij Smellinghe

Start zorgpad
polyneuropathie

Vrouwen uit Drachten en omgeving kunnen
voortaan ook met seksuele problematiek
terecht in ziekenhuis Nij Smellinghe. Het
Drachtster ziekenhuis opende op donderdag 21 augustus een polikliniek seksuologie.

Een grote groep patiënten met borstkanker
ervaart klachten van polyneuropathie,
ofwel zenuwpijn, tijdens of na chemotherapie. Ingeborg Mares (mammachirurg)
en Quirine van Rossum (internist-oncoloog)
van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam
namen het initiatief om het zorgproces van
de behandeling van patiënten die chemotherapie ondergaan te optimaliseren.

Op de polikliniek kunnen vrouwen langskomen met enkelvoudige seksuologische
problemen, zoals pijn bij het vrijen, vaginisme
en verschil in verlangen, en met seksuologische
klachten als gevolg van een ziekte, handicap
of medicijngebruik. “Vrouwen kunnen tijdens
een afspraak op deze polikliniek terecht met
al hun klachten op het gebied van seksualiteit”, vertelt gynaecoloog en seksuoloog
Esther Nijhuis. “Samen kijken we waar het
probleem precies ligt en zoeken we naar een
oplossing. Soms is de oplossing heel simpel
en praktisch, maar als het nodig is kunnen
we ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een
psycholoog of bekkenfysiotherapeut in ons
ziekenhuis.” Voordeel is dat er tijdens de
consulten op de polikliniek meer tijd is voor
de patiënt dan bij een regulier spreekuur.

Hierdoor worden klachten die mogelijk
wijzen op polyneuropathie snel gesignaleerd
en kan een goede behandeling verergering
van de klachten beperken. Polyneuropathie
is een aandoening van de uiteinden van de
zenuwen in armen en benen. De klachten die
een patiënt ervaart, variëren van lichte tot zeer
ernstige beperkingen in het dagelijks leven.
De aandoening polyneuropathie komt vaak
voor en heeft een onvoorspelbaar verloop.
Tijdens de behandeling van chemotherapie
wordt kritisch gekeken naar de dosering in
combinatie met de klachten die de patiënt
heeft. Ook de pijnpoli is nauw betrokken bij
de behandeling van klachten.

Boeken voor St Jansdaldag

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert tijdens de jaarlijkse St Jansdaldag op zaterdag 6 september weer een
boekenmarkt voor het goede doel. Tot en met vrijdag 29 augustus kunnen nog boeken worden ingeleverd. Dit kan bij
de receptie in de centrale hal van ziekenhuis St Jansdal. De St Jansdaldag is een jaarlijks terugkerend drukbezocht
evenement voor jong en oud met diverse activiteiten. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het adoptieziekenhuis
in Ghana en de Stichting Vrienden van St Jansdal. Meer informatie: www.stjansdal.nl/stjansdaldag.

MCH en Bronovo GHZ start pilot
bestuurlijk samen zorgpad hart
De NZa gaf het MCH en Bronovo-Nebo in
Den Haag op 7 augustus toestemming om
bestuurlijk te fuseren, en met ingang van
15 augustus is dat een feit: beide zorgaanbieders zijn bestuurlijk gefuseerd. Dat
betekent dat de stichting MCH en de stichting Bronovo-Nebo zijn ondergebracht in
een holding, met één raad van toezicht en
één raad van bestuur.
Het doel is per januari 2015 een juridische
fusie te realiseren, waarbij MCH en Bronovo
één organisatie worden. Door de fusie hopen
MCH en Bronovo nog beter invulling te geven
aan hun ambities om patiënten de beste zorg
te leveren. Daarnaast denken zij zich beter te
kunnen onderscheiden in onder meer acute
zorg, oncologie, vrouw- en kindzorg, infectieziekten en ouderengeneeskunde. Ook zijn ze
van mening hierdoor beter te kunnen inspelen
op de kwaliteitsnormen van patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, de
inspectie (IGZ) en zorgverzekeraars.

De cardiologen van het Groene Hart
Ziekenhuis (GHZ) in Gouda en een aantal
huisartsen uit de regio gaan de zorg voor
patiënten met hartklachten na een ziekenhuisopname verbeteren. Dit doen zij door
de nazorg, bestaande uit nacontroles en
onderzoeken door de huisarts en de cardioloog, nog beter op elkaar af te stemmen en
de patiënt hierover zo goed mogelijk voor
te lichten.
Carlo van Tol, huisarts in Boskoop en Erik
Weijers, cardioloog in het GHZ zijn nauw
betrokken bij dit project. Weijers: “Een
ziekenhuisopname met hartklachten is voor
patiënten in vele opzichten een ingrijpende
gebeurtenis. Na opname start een twee jaar
durend vervolgtraject waarin de patiënt zowel
met de huisarts als de cardioloog te maken
krijgt. Huisartsen en cardiologen hebben
samen afspraken gemaakt hoe de nazorg het
beste gegeven kan worden. Dit hebben we
vastgelegd in een zogenaamd zorgpad.”

Kliniek

Gratis tv voor
opgenomen patiënt

Ziekenhuisdirecteur Eringa (links) neemt de eerste flatscreen in gebruik samen met patiënt Harry Kloek en
Paul Rutten (exploitant). Foto Frederike Roozen-Slieker.

Patiënten die in het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht zijn opgenomen,
kunnen spoedig allemaal gratis televisie
kijken vanuit bed, op een moderne
flatscreen-tv. Op maandag 18 augustus
is het eerste van de 455 oude televisietoestellen vervangen. De hele vervangingsoperatie op de locaties Dordwijk
en Zwijndrecht duurt naar verwachting
een maand.
Om televisie te kijken vanuit het ziekenhuisbed, moesten patiënten tot dusverre een
toestel huren van een externe exploitant. Met
name wegens de kosten, zagen veel patiënten
ervan af om tv te kijken. Bovendien waren de
huidige tv’s van een verouderd beeldbuistype
met een klein scherm. “Tv kijken hoort erbij
voor wie dat wil”, zegt bestuursvoorzitter Pier
Eringa. “In een hotel hoef je daar ook niet
extra voor te betalen en daar wilden wij ook
al een tijdje vanaf. Het heeft even geduurd om
te bepalen welk systeem we zouden kiezen
en om daar een geschikte leverancier bij te
zoeken, maar nu is het dan eindelijk zo ver.”
Eringa zette samen met patiënt Harry Kloek
uit Giessen het eerste televisietoestel aan op
afdeling Chirurgie A2. De nieuwe 24-inch
tv-toestellen, met een uitgebreid zenderpakket, worden geleased via het hetzelfde

bedrijf dat de oude tv’s verhuurde. De nieuwe
tv’s zijn geschikt voor uitbreiding met digitale
mogelijkheden op een later moment. Sales
manager Paul Rutten van Patientline: “Door
een dongel toe te voegen, kan de tv inloggen
op het ziekenhuis-wifinetwerk. Dan kan het
ziekenhuis een scala aan apps en internetpagina’s aanbieden, waarmee patiënten
bijvoorbeeld lokale aanbieders kunnen benaderen.” Het ziekenhuis gaat deze mogelijkheid nader uitwerken.

Tv kijken hoort erbij
voor wie dat wil
De investering in nieuwe televisies zit niet in
de normale begroting van het ziekenhuis, die
immers allereerst voor goede zorg is bedoeld.
Eringa: “Omdat we vonden dat we echt niet
meer op de oude voet verder konden, hebben
we de exploitatiekosten voor vijf jaar voorgeschoten. We willen deze kosten graag laten
sponsoren. We nodigen bedrijven van harte
uit om zich daarvoor te melden. In ruil daarvoor zullen we ruimte bieden op het ziekenhuiskanaal van de televisies, waarmee ze op
jaarbasis een groot publiek kunnen bereiken.”

Revalideren met FIT-Stroke
Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag
startte deze week met een nieuwe behandelvorm: FIT-Stroke. Het is een behandelprogramma waarbij patiënten in duo’s
werken aan het verbeteren van loopvaardigheid en fysiek herstel. De groepstraining is met name geschikt voor patiënten
met niet aangeboren hersenletsel (NAH),
maar ook patiënten met neurologische
aandoeningen kunnen gebaat zijn bij deze
nieuwe behandelvorm.
“Het werken in een groep wordt door patiënten als zeer prettig ervaren. FIT-Stroke is een
wetenschappelijk bewezen behandelvorm
en kan mogelijk vervangend werken voor
onder meer conditie- en valtraining. Patiënten worden extra gemotiveerd om in actie
te komen, wat het herstelproces enorm kan
bevorderen”, aldus fysiotherapeut Steven
Floor. In de groepstraining wordt gebruikgemaakt van acht werkstations met ieder
een eigen doel: lopen om en over obstakels,
traplopen, transfers maken, enzovoort. In
koppels van twee doen patiënten steeds een
ander werkstation aan. De taak die hoort
bij dat werkstation wordt door de patiënten

om de beurt drie minuten lang zo intensief
mogelijk uitgevoerd. Via de werkstations worden functionele vaardigheden geoefend die
zich met name richten op loopvaardigheid.
Hierbij staan de elementen balans, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen centraal.
Daarnaast houdt iedere patiënt een individueel trainingslogboek bij waarin prestaties
worden genoteerd.

Het gaat om een behandelprogramma waarbij patiënten
in duo’s werken aan het verbeteren van loopvaardigheid
en fysiek herstel.
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‘Prijsplafond onvermijdelijk’

Boeken

Hendrik Groen
De ruim 83-jarige Hendrik Groen beschrijft een jaar van zijn leven in een
Amsterdams verzorgingshuis. Waar de
hoogtepunten van de dag zijn gekrompen tot het koekje bij de ko e, waar een
pestprotocol voor de bewoners nodig is,
maar waar ook mooie vriendschappen
ontstaan. Wie wil weten hoe het voelt om
tachtigplus te zijn, moet ‘Pogingen om
iets van het leven te maken’ lezen.
‘Het is een moeizame dag: het lichaam
kraakt in al zijn voegen. Niets kan de aftakeling stuiten. Je hebt hooguit eens een dag wat
minder last van het een of ander maar echt
de goede kant op, dat gaat het nooit meer.”
Natuurlijk, ook Hendrik heeft te maken
met een tegenwerkend lichaam. Maar het
schrijven erover houdt hij bewust binnen de
perken. Klagen over lichamelijke klachten
noemt hij tijdverdrijf nummer een van zijn
medebewoners. Hij heeft er last van dat er
zelden zinnige gesprekken worden gevoerd.
Net zoals hij last heeft van een betuttelende
directie.

De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is volgens de OMS internationaal toonaangevend.

Zeven op de tien medisch specialisten
(71 procent) zijn voor de invoer van een
prijsplafond van behandelingen. Dat blijkt
uit onderzoek van EenVandaag en de Orde
van Medisch Specialisten onder ruim 2000
medisch specialisten. De meerderheid
(59 procent) gaat zelfs een stap verder en
stelt dat men niet aan een maximale prijs
voor een gewonnen levensjaar ontkomt
als men de zorg betaalbaar wil houden.
EenVandaag
wijdde
zaterdagavond
16 augustus een hele uitzending aan het
prijsplafond.
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt
dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg internationaal toonaangevend is.
Maar goede zorg is ook bereikbare zorg, zowel
fysiek als financieel. Een gezond zorgstelsel is
toekomstbestendig en is solidair met mensen
met een smalle portemonnee, meent de
specialistenvereniging. “Medisch specialisten

zetten zich in om mensen beter te maken, om
levens te redden. Ze willen iedereen de beste
behandeling geven en zouden daarbij idealiter niet beperkt moeten worden door wat
dat kost. Maar dat kan niet”, stelt cardioloog
Marcel Daniëls van de OMS. “Medisch specialisten hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk patiënten
zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als
de zorg betaalbaar blijft”, aldus Daniëls.

Goede zorg is ook
bereikbare zorg, zowel
fysiek als financieel
“In de praktijk proberen we de discussie
over hoeveel een gewonnen levensjaar mag
kosten te vermijden door in de eerste plaats
fors in te zetten op kostenbewust werken en
gepast gebruik van zorg.” Maar Daniëls vreest

“dat een prijsplafond uiteindelijk wel eens
onvermijdelijk kan zijn.” De OMS betoogt
dat het eventueel vaststellen van een prijsplafond een kwestie is voor de gehele samenleving en moet uitmonden in een politiek
besluit. Dat blijkt ook uit het onderzoek
van EenVandaag en de OMS. Zes op de tien
medisch specialisten (62 procent) willen zich
zelf niet over de hoogte van een prijsplafond
uitspreken. Driekwart (73 procent) vindt
dat de hoogte bepaald zou moeten worden
door een ‘commissie van wijzen’, bestaande
uit medici, ethici, patiëntenverenigingen en
financieel specialisten. “Als de samenleving
een prijsplafond vaststelt, is het voordeel dat
je de besluitvorming over toepassing van een
therapie buiten de spreekkamer kunt leggen
en zeggen: wij in Nederland hebben dit en dat
besloten. Hoe rot dat voor patiënt en arts ook
kan zijn”, zei Daniëls in de uitzending.

Geen onderbouwing volumenorm borstkankeroperaties
Het aantal borstkankeroperaties dat een
ziekenhuis jaarlijks uitvoert, speelt in
Nederland geen rol van betekenis bij de
kans op genezing van patiënten met borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van IKNL
waarover Sabine Siesling publiceert in
Breast Cancer Research and Treatment.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en medisch
specialisten en geeft geen onderbouwing
voor de grote aandacht die momenteel
bestaat voor volumenormen bij de behandeling van borstkanker in Nederland.
De onderzoekers analyseerden gegevens uit
de Nederlandse Kankerregistratie van bijna
59.000 patiënten die in de periode 2001 tot
2005 werden geopereerd aan borstkanker.
Onderzocht werd welke patiënten na gemiddeld tien jaar waren overleden en of het
aantal operaties dat per jaar per ziekenhuis
werd gedaan hierop van invloed was. Uit het
onderzoek blijkt dat ziekenhuizen met jaarlijks 75 tot 99 operaties,100 tot 149, 150 tot
199 en meer dan 200 operaties even goede
resultaten hebben. In de ziekenhuizen die
minder dan 75 borstkankeroperaties per jaar
doen, blijkt de sterfte in de tien jaar na diagnose en na casemixcorrectie negen procent

hoger te zijn. In de onderzoeksperiode (20012005) waren er nog negentien ziekenhuizen
met gemiddeld minder dan 75 operaties per
jaar. Onder de patiënten die hier zijn geopereerd, bedraagt de tienjaarsoverleving
77 procent. Er waren 30, 29, 9 en 14 ziekenhuizen met een volume van 75 tot 99, 100 tot
149, 150 tot 199, en 200 of meer ingrepen per
jaar. De tienjaarsoverleving van de patiënten
die in deze ziekenhuizen zijn geopereerd, bedraagt respectievelijk 81 procent 80 procent,
82 procent en 82 procent. Het aantal ziekenhuizen met minder dan 75 borstkankeroperaties per jaar is door fusies en samenwerking tussen ziekenhuizen en een toename
van het jaarlijkse aantal nieuwe borstkankerpatiënten sterk gedaald. Inmiddels vinden in
alle ziekenhuizen in Nederland jaarlijks meer
dan 75 borstkankeroperaties plaats.
Andere factoren
De studie toont aan dat factoren als hoge leeftijd ten tijde van diagnose, een hoger stadium,
een grotere tumor, een groter aantal positieve
lymfeklieren, een diagnose langer geleden
en een lagere sociaaleconomische status, in
sterkere mate resulteren in een slechtere overleving dan het aantal operaties per jaar. Het
onderzoek geeft geen onderbouwing voor een
volumenorm bij de behandeling van borst-

kanker in Nederland en laat zien dat volume
niet zonder meer gebruikt kan worden als
kwaliteitsindicator voor borstkanker. Andere
factoren blijken van veel groter belang om
borstkanker te overleven. Door de ontwikkeling van moleculaire testen en nieuwe behandelmogelijkheden zal naar verwachting de
zorg voor patiënten met borstkanker steeds
ingewikkelder worden en individueler worden
benaderd. Dit vereist een multidisciplinaire
benadering van de monitoring van kwaliteit van zorg, zoals op dit moment wordt
gedaan in de Netherlands Breast Cancer Audit
(NBCA), waaraan inmiddels alle Nederlandse
ziekenhuizen deelnemen.

Hendrik verlangt naar meer regie over zijn
leven en pakt die ook. Samen met een kleine
groep vrienden richt hij de Oud-maar-nietdood-club op. Om beurten organiseren de
vrienden een uitstapje. Het geeft een doel
in hun leven. ‘Als je stokoud bent is er geen
doel meer om na te streven. Dat is de essentie van de leegheid van het bestaan hier.
(....) Het valt niet mee om jezelf nog wat
kleine doelen te stellen in deze inspirerende
omgeving. Om me heen zie ik ogen met
alleen nog berusting erin. Ogen van mensen
die van een kopje koffie naar kopje thee
gaan en van kopje thee naar kopje koffie.”
Hendrik weigert zich daarbij neer te leggen.
Loopt dagelijks zijn rondje voor de broodnodige beweging en koopt een scootmobiel
om wat verder van huis te kunnen. Het leven
wordt kleurrijker als hij liefde gaat voelen
voor een nieuwe bewoonster. Maar dood en
aftakeling blijven altijd akelig dichtbij.
Het is een openhartig, met humor geschreven, inkijkje in de belevingswereld van een
hoogbejaarde. Het boek, dat al aan een
derde druk toe is, ontvangt veel lof, ook van
leeftijdgenoten van Groen. Inmiddels is de
oudste leesclub van Nederland ontstaan,
georganiseerd door Uitgeverij Meulenhoff
in samenwerking met de Amsterdamse zorginstelling Evean. De gemiddelde leeftijd van
de deelnemers is 86 jaar. Natuurlijk start de
club met het bespreken van het boek van
Hendrik Groen.
Door Marja Baars
‘Pogingen iets van het leven te maken. Het geheime
dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar. Uitgeverij
Meulenhoff, Amsterdam 2014, 328 pagina’s, prijs.
18,95 euro, ISBN 978-90-290-8997-5, e-book:
ISBN 978-94-023-0166-3.
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Zondag 31 augustus

Nationale Traumadag
•
•
•
•
•
•

Met van 10.00 tot 13.00 uur symposium ‘Van ongeval naar preventie’
Aanmelden www.acutezorgnetwerk.nl
Publieksdag van 10.00 tot 16.00 uur met diverse workshops
Locatie: UMC Groningen
Organisatie: Ongevalstichting in samenwerking met UMC Groningen
Meer informatie: www.traumadag.umcg.nl

Dinsdag 9 september

Complex probleemgedrag in de (ouderen)zorg
Schrijf je snel in voordat het uitverkocht is!
• Hoe ga je als zorgprofessional om met psychisch en psychiatrisch gedrag van cliënten?
Tijdens het congres leer je complex gedrag te begrijpen, krijg je inzicht in de effecten
van medicatie en leer je om te gaan met agressie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/psychiatrie

Woensdag 10 september

Congres Palliatieve Zorgverlening

Donderdag 25 september, dinsdag 30 september, dinsdag 28 oktober

‘Iedereen wil aardige collega’s, ook jouw collega’s’
• Over: Collegiale feedback volgens de Bode Methode
• Locaties en data: Eindhoven 25 september; Utrecht 30 september;
Zwolle 28 oktober 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 93 procent van de deelnemers
beoordeeld met een 8,6 gemiddeld

Donderdag 25 september

Cross Care Café: ‘Consumententechnologie in woningen
van de toekomst’
• Over de inzet van consumententechnologie bij langer zelfstandig wonen.
Daarnaast krijgen verschillende bedrijven een podium om de laatste thuistechnologieën
te laten zien.
• Organisatie: iZovator in samenwerking met de Kamer van Koophandel en
de Regio Gooi en Vechtstreek
• Locatie: Amaris Zuiderheide in Hilversum
• Deelname is kosteloos
• Aanmelden via www.izovator.nl/evenement/cross-care-café-0

Schrijf je snel in voordat het uitverkocht is!
• Bereik de best mogelijke kwaliteit van leven voor ongeneeslijk zieken. Schrijf je in
voor dit congres en ontvang de e-learning module t.w.v. acht accreditatiepunten erbij!
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/palliatief

Dinsdag 16 september

Het Diabetes Congres
Schrijf je snel nog in!
• Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes mellitus en
elk jaar komen er zo’n 50.000 patiënten bij. Leer over de nieuwe
diabetes behandelingen, diabetische voet, diverse meetapparatuur, diabetes in combinatie met hart en vaatziekten en zelfmanagement
bij diabetes. Ga naar huis met praktische tips voor een betere diabeteszorg.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/diabetes

Dinsdag 16 september, donderdag 18 september, donderdag 30 oktober

‘Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN!’
• Over: Wat te doen als de softe manier toch niet werkt
• Locaties en data: Eindhoven 16 september; Utrecht 18 september;
Zwolle 30 oktober 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 94 procent van de deelnemers
beoordeeld met een 8,7 gemiddeld

Vrijdag 19 september, woensdag 24 september, maandag 27 oktober

‘Voor jezelf opkomen’
• Over: Assertiviteit op de werkvloer
• Locaties en data: Eindhoven 24 september; Utrecht 19 september;
Zwolle 27 oktober 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 91 procent van de deelnemers
beoordeeld met een 8,8 gemiddeld

Maandag 22 september, dinsdag 23 september, vrijdag 31 oktober

‘Even stilstaan, een hele vooruitgang’
• Over: Omgaan met werkdruk en stress
• Locaties en data: Eindhoven 23 september; Utrecht 22 september;
Zwolle 31 oktober 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 88 procent van de deelnemers
beoordeeld met een 9,1 gemiddeld

Vrijdag 26 september

Het Parkinsoncongres 2014
• Voor alle verpleegkundigen en overige betrokken
professionals
• Over o.a. de motorische en niet-motorische
symptomen, interventies bij niet-motorische
symptomen, langetermijntherapieën, veranderingen
in cognitie en gedrag, de palliatieve zorgverlening en multimorbiditeit
• Het ondersteunen bij het nemen van de eigen regie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Zaterdag 27 september

Congres BRCA
Belast met erfelijke borst- en eierstokkanker?
• Tijdens deze dag komen vraagstukken en keuzemogelijkheden aan de orde waar
(mogelijke) genmutatiedragers van BRCA 1 of BRCA 2 mee te maken krijgen. Ook
is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van intensieve controles,
preventieve operaties, behandeling én voorkomen van borst- en eierstokkanker bij
een BRCA1 of BRCA2 mutatie.
• Locatie ReeHorst Ede
• Informatie en aanmelden: www.brca.nl

Dinsdag 30 september

Congres Kleinschalig Zorgen. Kracht of kwetsbaarheid?
• Hoe kan je kleinschalig wonen het beste organiseren, voor jezelf en jouw cliënten?
Het congres Kleinschalig Zorgen gaat hierop in. Na dit congres keer je huiswaarts met
nieuwe inspiratie en ideeën die je direct kunt toepassen in
de praktijk van alledag. Meld je snel nog aan en leer van
de wereldberoemde instelling Hogewey.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden:
www.nursingcongressen.nl/kleinschaligzorgen

Dinsdag 30 september en donderdag 30 oktober

Masterclasses Energieke leiders in de zorg
• Voor leden van Raden van Bestuur, directieleden, bestuursleden, locatie-, clusteren zorgmanagers, teamleiders, projectleiders en overige geïnteresseerden werkzaam
in de zorgsector
• Over o.a.: energiek leiderschap als basis van nieuw presteren
in de zorg, positieve voorbeelden van koplopers in de zorg,
nieuwe en briljante businessmodellen in de zorg en de
vijf manieren waarmee u morgen aan de slag kunt gaan
om bevlogen te veranderen
• Locatie: Green Village, Nieuwegein
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
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Dinsdag 7 oktober

Nascholing ‘Vrouwenzaken’

Darmdiagnostiek, van one size fi ts all
naar behandelen op maat

• Geaccrediteerde nascholing voor doktersassistenten, praktijkondersteuners,
verpleegkundigen en verzorgenden
• Over o.a. lichamelijke, psychische en sociale veranderingen/klachten tijdens de
overgang, behandelingen, hormoontherapie, vrouwen met verhoogde risico’s op
bepaalde aandoeningen, preventie en screening
• Lokatie: Woensdag 1 oktober - Hotel van der Valk Haarlem, donderdag 2 oktober Hotel van de Valk in Drachten, vrijdag 31 oktober - Hotel van der Valk Stein in Urmond,
donderdag 27 november - Hotel van de Valk ‘De Biltsche Hoek’ in De Bilt
• Kosten: (incl. buffet, lesmateriaal en de boeken Menoblues en Menoproof) 140 euro
• Aanmelden: j.vanderhert@quicknet.nl (voor vragen: 06-103 312 22)
• Zie verder: www.vrouwenwijzer.nl

• Geaccrediteerd voor: MDL-artsen, kinderartsen,
huisartsen, medisch microbiologen, specialisten
ouderengeneeskunde, bedrijfs- en verzekeringsartsen.
• Hoe kunnen we door diagnose van de darmbacteriën
patiënten specifieker en effectiever behandelen?
Tijdens deze derde editie van het ‘Ziek van Darmproblematiek’ symposium geven
experts een overzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen dit veld.
In de parallelsessies komen verschillende artsen en specialisten aan het woord.
• Organisatie: Bohn Stafleu van Loghum
• Tijd en locatie: 14.00 tot 20.30 uur in Hotel Houten, Houten.
• Informatie en aanmelden: www.bsl.nl/darmproblematiek

donderdag 27 november

Vrijdag 10 oktober
Donderdag 2 oktober

Het Medicatiecongres 2014

Dag van de Medicatieveiligheid

• Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in de zorgsector
• Over o.a.: de rol van de lever bij de verwerking van geneesmiddelen; de effectiviteit,
bijwerkingen en wenselijkheid van medicatie bij probleemgedrag van dementerende
patiënten, hoe je laaggeletterdheid herkent en door helder te communiceren therapietrouw bevordert, de effecten van kruiden- en voedingssupplementen op de werking en afbraak van reguliere
geneesmiddelen, hoe je bijwerkingen herkent; hoe je
zelfmanagement bevordert
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

• Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen.
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken en hoe kun jij
als verpleegkundige of verzorgende fouten voorkomen? Een
praktijkgericht congres waar je met al je zorgvragen terecht kunt
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/medicatieveiligheid

Woensdag 5, donderdag 6 en dinsdag 25 november

Masterclass Financieel Management in de Zorg
• Deze zorg specifieke masterclass neemt
u mee van de basisprincipes naar de
strategische aspecten van financieel
management. U krijgt meer inzicht in de
complexiteit van de jaarrekening!
• Locatie: Nyenrode Business Universiteit,
Breukelen
• Informatie en aanmelden: www.zorgvisie.nl/academy

Hét Wondzorgcongres
• Nursing herhaalt het succesvolle Wondzorgcongres, dat
in het voorjaar door meer dan 500 deelnemers werd
bezocht .Verbeter ook jouw expertise op het gebied van
wondzorg en kom naar hét Wondzorgcongres. Na dit congres ben je helemaal op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op wondzorggebied.
• Locatie: Reehorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/wondzorg

Dinsdag 9 december

Maandag 6 en dinsdag 7 oktober

Congres Sociale Wijkteams

‘Lopen op eieren’
•
•
•
•
•

Donderdag 4 december

Over: Minder managen, meer leiden
Locatie en data: Utrecht, 6 en 7 oktober 2014
Organisatie: Tweedaagse workshop de Bode Nascholingen
Programma en aanmelden: www.debode.nl
Deze workshop wordt door 98 procent van de deelnemers
beoordeeld met een 9,1 gemiddeld

• Jouw werk als wijkverpleegkundige verandert ingrijpend. Van helpen naar participatie.
Van organisatie naar zelfsturing. Wat wordt er van je verwacht? Hoe gaat jouw rol
er precies uitzien? Wat zijn jouw bevoegdheden en taken?
Hoor het allemaal op dit congres.
• Locatie: Reehorst, Ede
• Vroegboekprijs: € 199,• Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl/socialewijkteams

‘Obese patiënt moet stoppen met roken voor operatie’
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in
Tilburg roept alle rokende, obese patiënten
op voor hun operatie te stoppen met roken.
Uit onderzoek blijkt dat de kans op complicaties aanzienlijk vermindert bij patiënten
die stoppen met roken voor hun ingreep.
Het ziekenhuis wil hiermee de patiënt
een eigen bijdrage laten leveren aan zijn
herstel.
De oproep past in de ziekenhuiscampagne
‘Gezond weer beter’, die zich in eerste
instantie richtte op rokers die een heup- of
knieoperatie moeten ondergaan. Na een
succesvolle pilot betrekt het ziekenhuis nu
ook de obese patiënt in deze campagne die
september 2013 is gestart. Rokers hebben een
verhoogde kans op complicaties. Dit grotere
risico wordt veroorzaakt doordat nicotine en
koolstofmonoxide (waar de tabaksrook uit
bestaat) de afweer, stolling, doorbloeding- en
het zuurstofaanbod verminderen. Daardoor
worden de wondgenezing en botheling belemmerd. De patiënten van Obesitas Centrum
Midden-Brabant, onderdeel van het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis, krijgen tijdens een
groepsbijeenkomst uitleg van de chirurg over
de maagverkleinende operatie. De chirurgen
adviseren de rokers onder hen te stoppen met
roken. Tijdens een daaropvolgend individueel
adviesgesprek wordt de rokende patiënt gevraagd of ie bereid is te stoppen voor de

Betere zorg voor
diabetespatiënt*
Ongeveer een miljoen Nederlanders
hebben diabetes mellitus. Jaarlijks neemt
dat aantal met ruim 50.000 toe. Het is de
meest voorkomende chronische ziekte op
dit moment. Nursing organiseert daarom
het Diabetescongres voor verpleegkundigen. Het congres is op 16 september in de
ReeHorst in Ede en geeft diverse praktische
tips voor een betere zorgverlening voor
diabetespatiënten.

Orthopeed Van Laarhoven (links) en anesthesioloog Harbers roepen patiënten op vóór hun operatie te stoppen met
roken.

operatie. Als de patiënt dit wil, wordt hij of zij
begeleid door Sinefuma, een organisatie die
de patiënt coacht bij het stoppen met roken.
Kosten dalen
“Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis levert
met de campagne ‘Gezond weer beter’ een
bijdrage aan een gezonde maatschappij. De
gezondheid van onze patiënten staat voorop.

We vertellen nu ook onze obese patiënten hoe
belangrijk het is om te stoppen met roken.
Hoe eerder ze stoppen hoe kleiner de kans op
complicaties. De operatiewond geneest beter
en het vermindert het risico op infecties. Ook
de kosten voor de gezondheidszorg dalen
hierdoor”, zegt Hans Harbers, anesthesioloog
van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en
projectleider ‘Gezond weer beter’.

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven

In de ochtend spreken specialisten uit het
veld over actuele onderwerpen omtrent
diabetes. In de middag zijn er diverse interactieve workshops over belangrijke vraagstukken bij diabetes cliënten. Deelnemers kunnen
hun eigen dag samenstellen en twee van de
zes workshops kiezen. Kies bijvoorbeeld de
workshop ‘Diabetische voet’ daarbij gaan de
deelnemers aan de hand van een casus een
zo optimaal mogelijk behandelplan opstellen op basis van de huidige richtlijnen. De dag
start om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Bij
dit congres en ontvangen de deelnemers twee
online E-learning modules ‘Bloedglucosewaarde bepalen’ en ‘Injecteren insulinepen’
welke beide twee accreditatiepunten zijn.
Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Meer info:
www.reedbusinessevents.nl/diabetes.
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ALS SLIKKEN MOEILIJKER WORDT
Bij veel mensen met slikproblemen neemt de eetlust af.
Ze zijn te moe om te eten of ze eten bewust zo min mogelijk, uit angst voor verslikken. En dat terwijl juist mensen die
moeite hebben met slikken, dikwijls behoefte hebben aan extra voedingsstoffen, waaronder hoogwaardige eiwitten.
Easy-to-Eat is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK
Easy-to-Eat is een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine bakje [55 gram] bevat ieder portie al 8 gram
hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor behoud van
de spieren. Maar ook belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, herstel bij wondgenezing. Ook zijn
eiwitten belangrijk voor afweer tegen infecties en dragen bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het
transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer
eiwitten nodig. Easy-to-Eat kan meerdere keren per dag gegeten worden, bijvoorbeeld als traktatie tussendoor of als nagerecht.

ZUIVELFRIS EN GEMAKKELIJK TE ETEN
Easy-to-Eat is een fris eiwitrijk zuivelproduct en verkrijgbaar in twee verschillende zuivere gepureerde vruchtensmaken en
smelt bij iedere hap als het ware in de mond.
Slikken is nauwelijks nodig en gaat bijna als vanzelf. Na het eten blijft bovendien een fris gevoel in de mond achter.
Daardoor is Easy-to-Eat ook heel geschikt om na akelig smakende medicijnen te gebruiken. Easy-to-Eat is gemaakt van
100% natuurlijke grondstoffen en bevat geen E-nummers.

EASY-TO-EAT VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL
Easy-to-Eat is diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo
supermarkt in de buurt. Verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten, 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid
kan Easy-to-Eat nog vier dagen in de koelkast bewaard worden.

PRIJSWINNEND CONCEPT
Bij de ontwikkeling van Easy-to-Eat zijn zowel een diëtist, een logopedist als een wetenschapper op
het gebied van slikproblemen betrokken geweest. Uiteindelijk is het recept door Patisserie Unique, de
producent van de Bouwsteentjes verder ontwikkeld en werd Easy-to-Eat in 2009 met een eerste prijs
voor innovatie beloond. Opmerkelijk genoeg, omdat de Bouwsteentjes reeds een jaar eerder de 1e prijs
voor innovatie kregen.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.BOUWSTEENTJES.NL
OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONS INFORMATIETEAM:
Stan Mertens 06 24 88 65 26 - Huib van Leeuwen 06 22 91 63 95
of Jeroen Majoor 06 53 15 38 99

verkrijgbaar bij

PRIJS
WINNEND
RECEPT
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Gezinsbeurs Wegwijs in Ahoy
De 21ste editie van Gezinsbeurs Wegwijs
heeft weer heel wat in petto voor de bezoekers. Voor de eerste keer vindt dit
christelijke gezinsevenement plaats in de
Rotterdamse Ahoy hallen tijdens de herfstvakantie, van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 september. Gezinsbeurs Wegwijs
is een beurs die vooral gezinnen veel te
bieden heeft.
Nieuw is dat het evenement nu voor het eerst
in Rotterdam wordt gehouden. De ruimte,
goede bereikbaarheid en centrale liggen
maken het een aantrekkelijke locatie. Alle
hallen van Ahoy Rotterdam zijn gevuld met
driehonderd stands gericht op gezinnen. Vijf
dagen lang kunnen bezoekers op deze locatie
genieten van activiteiten, stands, muziek,
exposities. Heerlijk lopen langs aanbieders
van kleding, tassen, schoenen, boeken, cd’s,
muziekinstrumenten en vele andere producten die worden er aangeboden door de verschillende standhouders. Naast de vele stands
is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud. Dit varieert van een
muziekprogramma, speciale workshops voor
moeders en dochters, interessante lezingen
tot modeshows. Voor kinderen is er het Kits
Kinderdorp. Verder is Wegwijs vooral een
beurs van ontmoetingen. Gezinsbeurs Wegwijs 2014 wordt gehouden van dinsdag 21 tot
en met zaterdag 25 oktober in Ahoy, Ahoyweg 10 in Rotterdam. Bij de Ahoy is voldoende
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Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
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E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
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Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
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Algemene servicevragen:

parkeergelegenheid. Ahoy is ook goed bereikbaar per openbaar vervoer. Dagelijks is de
beurs geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag tot 17.00 uur. Toegangsprijzen: Kinderen tot en met vier jaar zijn gratis. Kinderen
van vier tot en met veertien jaar: 5,75 euro.
Vanaf vijftien jaar: 10,00 euro. Kaarten kunnen

vanaf oktober in de voorverkoop met korting
gekocht worden via de website. Ga voor meer
praktische informatie over de beurs, zoals het
complete activiteitenprogramma, een standhouderslijst en het bestellen van kaarten naar
www.wegwijs.nu.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in

Win kaarten voor Wegwijs

Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.

De Zorg- en Ziekenhuiskrant mag gratis
kaarten verloten onder de lezers. Wie kans
wil maken op twee kaarten, kan een mail
sturen naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl.
Vermeld daarbij naam en adres. Meedoen
kan tot donderdag 4 september.

Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2014:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl

Rondleiding buitenplaats Middachten
De aanleg van de buitenplaats Middachten
in De Steeg (gemeente Rheden) berust op
eeuwenoude structuren zoals schaapsdriften en hessenwegen. Daarvan is nog
veel herkenbaar in het landschap. Op
zondag 31 augustus wordt hierover een
speciale rondleiding gegeven. De rondleiding start om 13.30 uur bij de kassa van
de kasteeltuin.
De boerenweg op Middachten is waarschijnlijk de oudste middeleeuwse structuur in
het gebied. De weg verbindt Arnhem met
Zutphen en loopt door dorpen, langs kerken
en boerderijen. De statige Middachterallee
dateert van later datum en kent een bewogen

geschiedenis. In de middeleeuwen werd
de Veluwe gebruikt als weidegronden voor
schapen. De schapenhouderij vormde de basis
van het landbouwsysteem. De gids vertelt
over schaapsdriften en wijst de deelnemers
de laatst bewaard gebleven schaapskooi aan.
Reserveren voor de rondleiding is niet nodig;
alleen voor groepen is dit gewenst. De tuinen
zijn nog geopend tot 15 september van 10.30
tot 16.30 uur. Het kasteel is op zondagen
in juli en augustus open tussen 13.00 en
16.00 uur. De entreeprijs voor de tuin bedraagt zes euro, voor het kasteel negen euro.
Kinderen betalen de helft. Meer informatie:
www.middachten.nl.
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Prijswinnaars
Landgoedfair
Het antwoord op de lezersvraag luidde:
900 hectare. Alle inzenders hadden dit
goed.

Gravure van buitenplaats Middachten (Van der Laan
De Leth 1724).

De kaarten voor de fair in Beesd, die van
20 tot en met 24 augustus werd gehouden,
zijn gegaan naar: Familie Kramer (Zevenaar),
Pat Quintelier (Boskoop), Gert-Jan Tap (Tiel),
Daniel Seesink (Groninchem) en Willem en
Gerda Vierhout (Harderwijk).

Winnaars Naturest hoofdkussen

Prijswinnaars Beleef Landleven

Een Naturest hoofdkussen. Dat konden
nieuwe abonnees van de gratis e-nieuwsbrief van de Zorg- en Ziekenhuiskrant de
afgelopen weken winnen.

Beleef Landleven wordt voor de vierde
keer gehouden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Vrijwel alle inzenders
hadden dit goed.

Speciaal voor deze actie stelde Royal Health
Foam een tien kussens beschikbaar. De
vulling van de Naturest hoofdkussens bestaat
uit cellulose op basis van maïs en het doek
bestaat uit Lyocell, een natuurlijke vezel die
biologisch afbreekbaar is. Het kussen heeft
een goed ventilerende werking en is machinewasbaar op zestig graden. De hoofdkussens
gaan naar de volgende winnaars: Y.H. Venloo,
Elise-Marie Vossenberg, Michelle Pouwels,
Helma Schiks, Gert van den Brink, Henk

Wolters, Jacqueline Maas, Ben van ’t Erve,
Mariette Stoffels en Annemieke Ruijs. Royal
Health Foam neemt contact op met de prijswinnaars.

De kaartjes voor Beleef Landleven, dat wordt

gehouden van vrijdag 5 tot en met zondag
7 september, gaan naar: Walter Niessen
(Purmerend), Liesbeth, Hermens (Emmeloord), Diana Eerland (Gouda), Corina
Hendrikse (Kesteren) en Barry Pijper (Velden).
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