Jaargang 8 • nummer 23 • 3 december 2014

Nestjes voor baby’s Ikazia

IOC-erkenning
sportresearch
Het Internationaal Olympisch Comité heeft
de gebundelde sportresearch van het
AMC en VUmc in Amsterdam aangewezen
als een van de negen onderzoekscentra
wereldwijd. In deze centra wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van sportblessures en naar de gezondheid van topsporters in het algemeen.
De komende vier jaar gaan deze centra onderzoek doen naar de beste manier om blessures
bij topsporters te behandelen en nog belangrijker: deze blessures proberen te voorkomen.
Belangrijk in dit verband is het opsporen van
risicofactoren, letselmechanismes en interventies. Het IOC gaat de negen centra financieel
ondersteunen. Behalve in Amsterdam zijn
er centra in Australië, Canada, Denemarken,
Zuid-Korea, Noorwegen, Qatar, Zuid-Afrika
en Groot-Brittannië. Het IOC wil veel meer
aandacht voor onderzoek naar behandeling en
preventie van sportblessures. Vroeger eindige
een topsportcarrière bij ongeveer 25 jaar, nu
gaan atleten soms op het hoogste niveau door
tot hun 45ste. Het voorkomen van blessures is
voor deze groep van groot belang.

Het nestje, Benjamin Comfynest, werd ontwikkeld door Anne-Marie Louwerse, zelf neonatologie verpleegkundige en moeder van een extreem vroeggeboren jongetje, Benjamin
(niet de baby op de foto). (Foto Ikazia Ziekenhuis).

Baby’s die zijn opgenomen op de couveuseafdeling in het Moeder en Kind Centrum van
het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam liggen
sinds deze maand in een speciaal nestje.
Hierin voelen te vroeg geboren baby’s
zich volgens het ziekenhuis prettiger. Dat
stimuleert de ontwikkeling. Daarnaast
dragen de nestjes bij aan het krijgen van
een mooi rond hoofdje. Het Ikazia Ziekenhuis is één van de eersten die deze nestjes
gebruikt.

speciaal voor hen. Vier bandjes, een rol met
speciale zachte korreltjes en een fijne textiel
zorgen ervoor dat de baby’s in elke houding
ondersteund worden en, net als in de baarmoeder, een begrenzing om zich heen voelen.

Te vroeg geboren baby’s zijn eigenlijk nog niet
helemaal klaar voor een leven buiten de baarmoeder. De comfortabele baby nestjes zijn er

Een bijbehorend geurdoekje zorgt ervoor dat
de baby de geur van zijn moeder altijd kan
ruiken. En een speciaal kussentje kan ingezet

Hygiëne

Thuiszorg

Met geurdoekje kan de
baby de geur van zijn
moeder altijd ruiken

worden om het hoofdje goed te leggen. Voor
een ronde schedel is het belangrijk dat het
kindje ter afwisseling soms op de rug ligt
met het hoofd recht naar boven; een positie
waarin een veel te vroeg geboren baby nog
niet zelf kan blijven liggen. Het nestje,
Benjamin Comfynest, werd ontwikkeld door
Anne-Marie Louwerse, zelf neonatologie verpleegkundige en moeder van een extreem
vroeggeboren jongetje, Benjamin. Zij betrok
diverse experts uit vele Nederlandse ziekenhuizen bij haar project om het perfecte nest
te ontwerpen. Een Nederlands bedrijf heeft de
nestjes in productie genomen.
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Kind actiever
als juf meedoet
Deel het schoolplein zo in dat alle kinderen - groot en klein, jongens en meisjes de ruimte krijgen om te spelen tijdens het
speelkwartier, en de kinderen gaan veel
meer bewegen. En als de ju en en de meesters meedoen, wordt iedereen nog enthousiaster. Dit zijn een paar conclusies uit het
onderzoek van bewegingswetenschapper
Mirka Janssen, waarop zij 28 november
promoveerde bij VUmc in Amsterdam.
Met het door VUmc/Hogeschool van Amsterdam
ontwikkelde
bewegingsprogramma
PLAYgrounds verdubbelde het percentage
basisschoolleerlingen dat voldoende beweegt
tijdens het speelkwartier op vier scholen
van 38,7 procent naar 77,3 procent. Juist de
meisjes en de kinderen van tien tot twaalf
jaar, die vaak minder bewegen tijdens het
speelkwartier, worden door het schoolpleinprogramma extra actief. PLAYgrounds richt
zich op twee zaken: het fysiek aanpassen van
het schoolplein en het gebruik van het schoolplein zelf. Het schoolplein wordt ingedeeld in
speelvelden. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat
voetballende kinderen het plein grotendeels
overnemen.

Onderzoek- en
behandelbanken
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Kraantje Pappie

Beveiliging

Popartiest Kraantje Pappie gaat het ambassadeurschap van het Nationaal MS Fonds op
zich nemen. Hij maakt de chronische ziekte
Multiple Sclerose van dichtbij mee omdat één
van zijn beste vrienden de ziekte heeft. Met het
Nationaal MS Fonds wil de 28-jarige Kraantje
Pappie, ofwel Alex van der Zouwen, zich inzetten voor mensen die kampen met de ziekte.
In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen
MS, een ziekte van het centrale zenuwstelsel.
Vooral veel jonge mensen, tussen de twintig en
veertig jaar, krijgen de diagnose MS.

Wanneer eind 2014 ook de laatste geplande
maatregelen zijn afgerond, voldoet het
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda
aan de vereisten van de Wet bescherming
persoonsgegeven (Wbp). Dat concludeert het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
in een rapport over het onderzoek rond de
digitale inbraak eind 2012 op een server van
het GHZ. Het rapport kwam vorige week uit.
In het rapport stelt het CBP dat het digitale
netwerk van het GHZ in 2012 kwetsbaar was
voor toegang door onbevoegden.

Mooi bedrag voor huiskamer

Het veilingdiner van het Diakonessenhuis op vrijdag 21 november bracht 47.020 euro op. Het bedrag is bestemd voor
de bouw en inrichting van een nieuwe huiskamer voor patiënten van het Diakonessenhuis in Utrecht. De voorzitter
bestuur medische staf, de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van de OR van het Diakonessenhuis
namen de cheque in ontvangst uit handen van Laura van Es van Junior Chamber International Utrecht (JCI).
JCI Utrecht, het businessnetwerk voor jongeren onder de veertig jaar, organiseert maatschappelijke projecten in
Utrecht waaronder dit benefietdiner.

Serious Request

Mager zesje

Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp organiseert op woensdagmiddag 10 december een
braderie waarvan de opbrengst naar 3FM
Serious Request gaat. Tussen 13.00 en 16.00
uur kunnen kinderen hun arm laten gipsen,
met hun pop of knuffel naar de dokter of
meedoen aan een anatomie-pop prijsvraag.
Ze betalen een klein bedrag per activiteit. Voor
de ouders is er ook wat te doen. Medewerkers
van het ziekenhuis verkopen in verschillende
kraampjes allerlei spullen als ansichtkaarten,
bloembollen, zelfgemaakte popjes, jam, babymutsjes en kookboeken. Het Spaarne Ziekenhuis komt samen met het Kennemer Gasthuis
in actie. Bekijk de acties op Facebook: Spaarne
Gasthuis voor Serious Request.

De gemiddelde Nederlander scoort een zeer
mager zesje als het gaat over de kennis van
zijn zorgverzekering. Meer dan de helft van
de Nederlanders (58 procent) weet niet wat
voor zorgverzekering hij heeft; een selectieve, een natura- of een restitutiepolis. Ook
over basisbegrippen als eigen risico, dekking
en zorgverlener, heerst veel verwarring.
Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise onder duizend respondenten, uitgevoerd door onderzoeksbureau
Motivaction. “Het wordt lastig om zelf een
goede keuze te maken uit al het aanbod als
je kennis over je zorgverzekering eigenlijk
onvoldoende is”, zegt Hans de Kok, van
vergelijkingswebsite Pricewise.

Gouda Media Groep webshop online
Uw exclusieve product ook in de webshop ?
Meer info:
Anneke de Pater (0182) 322 456
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
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‘Waarom dotteren
beter kan en moet’
De behandeling van een acuut hartinfarct
is nog sterk voor verbetering vatbaar. De
dotterbehandeling heeft vele levens gered,
maar zorgt bij zo’n veertig procent van de
patiënten voor een bloeding in de hartspier. Dat schreven studente geneeskunde
Ryanne Betgem en onderzoeker Guus de
Waard, beiden van VUmc Amsterdam,
vorige week in een review-artikel in het
tijdschrift ’Nature Reviews Cardiology’. Ze
doen ook aanbevelingen voor verbetering
van de behandeling.
Bij een acuut hartinfarct ondergaat een patiënt
in Nederland een dotterbehandeling: de verstopte kransslagader wordt vrijgemaakt en
de interventiecardioloog plaatst in de ader
een stent (een buisje dat het bloedvat openhoudt). Het dotteren is een succesvolle ontwikkeling, die sinds de jaren negentig vele
levens heeft gered. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 15.000 mensen een acuut hartinfarct. Dotteren is echter niet alleen een
succesverhaal, zo blijkt uit een uitvoerige
literatuurstudie door Ryanne Betgem, geneeskundestudente (master) bij VUmc en Guus
de Waard, onderzoeker bij VUmc. Zij publiceerden vorige week samen met collega’s van
VUmc in het vaktijdschrift ‘Nature Reviews
Cardiology’. De dottertherapie is weliswaar
zeer succesvol, maar dertig tot vijftig procent
van alle behandelde patiënten ontwikkelt
daarna ernstig hartfalen, mede veroorzaakt
door een bloeding in de hartspier. “Hier zijn
we pas sinds kort achter en er is nog geen
behandeling voor deze enorme groep patiënten”, zegt Betgem. “De behandeling van het
acute hartinfarct is dus niet zo effectief als
we altijd hebben gedacht.” De hypothese:
tijdens het hartinfarct zorgt de afwezigheid
van zuurstof en bloeddruk voor beschadiging
van de kleine vaten in het hart. Wanneer de
kransslagader wordt geopend bij het dotteren,
zorgt het plotsklaps op gang komen van
bloed ervoor dat bloedvaatjesverder kapotgaan, met als gevolg een grote bloeding in de
hartspier zelf: intramyocardiale hemorrhagie.
Deze bloeding verhindert het herstel en leidt
op termijn mogelijk tot hartfalen. Betgem:

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 15.000 mensen een
acuut hartinfarct.

“Op dit moment krijgen de patiënten bij het
dotteren heel veel antistollingsmedicijnen.
Deze medicijnen zijn noodzakelijk om de
stent open te houden en een nieuw hartinfarct
te voorkomen maar mogelijk dragen ze ook
bij aan de bloeding.” Volgens Betgem weten
veel cardiologen op dit moment nog niet goed
wat het probleem is, hoe ze er mee om moeten
gaan en naar welke therapeutische mogelijkheden ze moeten zoeken.

Behandeling van
acuut hartinfarct niet
zo eﬀectief als altijd
is gedacht
Betgem noemt in haar artikel enkele maatregelen die de inwendige bloeding naar verwachting kunnen beperken of voorkomen.
Ten eerste zou het bloedvat langzamer geopend kunnen worden, zodat de plotselinge
druktoename op de kleine vaten kleiner is.
Ook het verlagen van de bloeddruk tijdens de
dotterprocedure zou een gunstig effect op de
kwetsbare vaatjes kunnen hebben. Ten derde
zouden cardiologen ook de timing en mate
van toedienen van de antistollingsmiddelen
kritisch tegen het licht moeten houden.
Betgem en haar collega’s roepen vakgenoten
op om meer onderzoek hiernaar te doen

Dream Team onderzoekt darmkanker
KWF Kankerbestrijding presenteerde
op 18 november, in samenwerking met
de American Association for Cancer
Research en Stand Up to Cancer, een nieuw
internationaal Dream Team. Dit team van
onderzoekers uit verschillende disciplines
gaat de komende vier jaar onderzoek doen
naar tests die darmkanker in een vroeg
stadium opsporen.
Het Dream Team staat onder leiding van prof.
dr. Gerrit Meijer (VUmc) en prof. dr. Victor
Velculescu (Johns Hopkins University). Het
onderzoek zal worden uitgevoerd vanuit het
Antoni van Leeuwenhoek. Het team wordt
gefinancierd met geld dat is opgehaald met
de jaarlijkse KWF-campagne ‘Sta op tegen
kanker’. Met jaarlijks 13.000 nieuwe patiënten en ruim 5.000 sterfgevallen, is darmkanker een van de meest voorkomende
kwaadaardige aandoeningen in Nederland.
Het Dream Team gaat zich richten op mensen
die nog geen uitzaaiingen of zelfs alleen nog
maar voorlopers van darmkanker (poliepen)
hebben. Het recent opgestarte Bevolkingsonderzoek Darmkanker gebruikt een test
die bloed opspoort in ontlasting. Bloed kan
een teken zijn van een verhoogd risico op

darmkanker. Het Dream Team onderzoekt
of deze test beter kan door niet naar bloed,
maar naar DNA en eiwitten van de tumor te
kijken, die in de ontlasting terechtkomen. De
onderzoekers verwachten dat deze moleculen beter zijn om darmkanker in een vroeg
stadium mee aan te tonen. Ook denken ze
met DNA uit de tumor dat in bloed aantoonbaar is, te kunnen bepalen welke patiënten
een agressieve vorm van darmkanker hebben.
Twintig procent van de patiënten zonder
lymfklieruitzaaiingen, hebben een grote kans
op terugkeer van de ziekte. Maar als men die
patiënten direct herkent, hebben ze door een
aanvullende therapie een grotere kans op een
succesvolle behandeling.

Prof. dr. Gerrit Meijer (VUmc)
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Disfunctionerende collega’s

Ingezonden
Met bijzonder veel interesse las ik in de Zorgen Ziekenhuiskrant over het onderzoek dat
het UMC Maastricht gaat doen naar antistoffen afkomstig van het eigen lichaam, die
gericht zijn tegen de hersenen. Die ernstige
psychiatrische en neurologische klachten
kunnen veroorzaken.
In het verleden toen (voedsel)allergie volop
in de belangstelling stond, heb ik ervaren dat
(voedsel)allergie, psychiatrische en neurologische klachten samenhangen. Uit contacten met patiënten werd mij dit verband
duidelijk.
Ik zou het UMC Maastricht op het hart
willen drukken vooral in de richting van
deze groep onderzoek te gaan doen. Succes
is verzekerd.
Met vriendelijke groet,
Wilma Wijkmans (Assen)

Vier op de tien verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisaties hadden afgelopen jaar de indruk dat een collega of andere zorgverlener niet goed functioneerde.

Veel verpleegkundigen, verzorgenden en
praktijkondersteuners hebben behoefte
aan richtlijnen die beschrijven wat ze
moeten doen als ze vermoeden dat een
collega disfunctioneert en daarmee de
veiligheid van cliënten in gevaar brengt.
Een verpleegkundige die zo zijn of haar
eigen opvattingen heeft over de zorg en zich
herhaaldelijk niet houdt aan afspraken in
het team, of die een verslavingsprobleem
heeft: als een collega denkt dat dit de veiligheid van cliënten in gevaar brengt, is er sprake
van disfunctioneren. Ongeveer één derde van
de verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners in thuiszorgorganisaties
en huisartsenpraktijken heeft behoefte aan
beleid dat beschrijft wat te doen bij het vermoeden dat een collega of arts disfunctioneert. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL
(Nederlands instituut voor onderzoek van
de gezondheidszorg) binnen het landelijke
Panel Verpleging & Verzorging. Vier op de tien

verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisaties hadden afgelopen jaar de
indruk dat een collega of andere zorgverlener
niet goed functioneerde. Van de praktijkondersteuners was dat een op de vier. Hoe
moeten deze cijfers worden geïnterpreteerd?

Praktijkondersteuners
weten bij
disfunctioneren
huisarts niet altijd
hoe te handelen
NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Dit onderzoek geeft geen informatie over het aantal
disfunctionerende zorgverleners, maar wel
over het aantal verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners dat het disfunctioneren van een collega opmerkt. Veel
van hen willen dan stappen ondernemen en

ze krijgen daarbij graag een ruggensteuntje
vanuit het beleid. Want iedere disfunctionerende zorgverlener is er een te veel.” Het
blijft dan ook een lastig probleem waar zorgverleners niet altijd een uitweg voor weten.
“Om ze te ondersteunen in hun handelen als
zij vermoeden dat naaste collega’s of andere
zorgverleners disfunctioneren, is het van
belang dat thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken beleid ontwikkelen voor
het omgaan met disfunctioneren en hierover communiceren binnen de organisatie”,
stelt Anke de Veer. “Binnen dat beleid moet
ook aandacht zijn voor disfunctioneren dat
voortkomt uit persoonlijke problemen, zoals
een verslavingsprobleem. En daarnaast, hoe
je omgaat met signalen van disfunctioneren
bij andere typen zorgverleners of leidinggevenden. Zo weten praktijkondersteuners bij
mogelijk disfunctioneren van een huisarts niet
altijd hoe te handelen. De bestaande gezagsverhouding kan hierbij een drempel vormen.”

Campagne Westfriesgasthuis over zorgverzekeringen
Het Westfriesgasthuis in Hoorn voert onder
de leus ‘onbezorgd verzekerd’ campagne
om patiënten bewust te maken van de
kosten die een ziekenhuisbezoek eventueel
met zich meebrengt. “Een rekening van het
ziekenhuis moet niet als een verrassing
komen. Toch hebben we gemerkt dat dit
voor sommige patiënten helaas wel het
geval is. Dat willen we graag voorkomen”,
legt Hugo Keuzenkmap, bestuurslid van het
Westfriesgasthuis uit.
Om de ingewikkelde materie goed uit te
leggen, heeft het Westfriesgasthuis een animatie en ander voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dit is te zien op wfg.nl/onbezorgdverzekerd. Steeds meer mensen zijn zich bewust
dat ziekenhuiszorg geld kost. Maar of de behandeling wel of niet vergoed wordt door de
zorgverzekering is vaak een tweede. Formeel
is het ziekenhuis niet de partij om patiënten
daarvoor te waarschuwen, dat zijn verzekeraars. “Toch doen we dat wel. We willen niet
dat geld een schaduw werpt over de zorg
die mensen hier krijgen”, zegt Keuzenkamp.
“Daarom raden we patiënten aan om voor
een bezoek of een behandeling eerst de verzekering goed te raadplegen.” Tegenwoordig
zijn er ook veel goedkope verzekering op de

Faillissement
Zorggroep Pasana
Stichting Zorggroep Pasana heeft woensdag 26 november het faillissement aangevraagd van de gehele zorgroep. Daaronder
vallen ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum,
Pasana Ouderenzorg en Stichting Vastgoed
Pasana. Medewerkers houden ziekenhuis
De Sionsberg voorlopig open.
De stichting heeft het faillissement aangevraagd, omdat ziekenhuis De Sionsberg niet
meer aan zijn financiële verplichtingen kan
voldoen. Pasana Ouderenzorg en Stichting
Vastgoed Pasana zijn door Stichting Zorggroep Pasana onlosmakelijk verbonden met
De Sionsberg. Daardoor zal een faillissement
ook voor deze onderdelen van de organisatie
gelden. Op dit moment worden wel voorzieningen voorbereid voor een doorstart van
ouderenzorg. De faillissementsaanvraag is
door Rechtbank Noord-Nederland in behandeling genomen. Er wordt een curator
benoemd die het faillissement verder zal
afwikkelen. Het ziekenhuis blijft voorlopig
open. Alle medewerkers die worden ontslagen, blijven voorlopig hun werk doen. Dat
heeft Jan Leendert Brouwer, voorzitter van de
medische staf van het ziekenhuis, donderdag
in de media laten weten. De medisch specialisten hebben een plan opgesteld voor een doorstart. Zij zijn bereid zelf te investeren, samen
met een externe financier.

Hogere deelname
met HPV-zelftest
Het aanbieden van een HPV-zelftest als
alternatief voor een uitstrijkje kan de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker flink vergroten.

Geertje Krap uit het West-Friese dorpje Hem: ‘Toch wel goed dat er aandacht voor is.’

markt. Mensen met zo’n verzekering kunnen
maar bij een beperkt aantal ziekenhuis
terecht. Niet iedereen is zich daarvan bewust.
“Het Westfriesgasthuis heeft voor de meeste
zorgverzekeringen contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Maar, net als andere
ziekenhuizen, niet voor allemaal. Sterker nog,
de lijst van goedkope verzekeringen waar

we geen contract mee hebben is nog niet
definitief. Daar willen we mensen graag alert
op maken”, aldus Keuzenkamp. Overstappen
op een andere zorgverzekering kan eenmaal
per jaar. De bestaande verzekering moet vóór
1 januari 2015 worden opgezegd, de nieuwe
moet vóór 1 februari 2015 worden afgesloten.

Remko Bosgraaf van het Radboudumc ontdekte dat tachtig procent van de gebruikers
van een zelftest dit prettiger vond dan een uitstrijkje. Op 2 december promoveert Bosgraaf
op zijn onderzoek. Vanaf 1 januari 2016 wordt
het bevolkingsonderzoek naar HPV ingevoerd.
Vrouwen die worden uitgenodigd voor een
uitstrijkje, worden vanaf dan getest op een
besmetting met het humaan papillomavirus
(HPV). Besmetting met HPV verhoogt de kans
op het krijgen van baarmoederhalskanker en
met een HPV-test zijn meer mogelijke gevallen
van baarmoederhalskanker te ontdekken dan
met de huidige test. Vrouwen krijgen vanaf
2016 ook de mogelijkheid het uitstrijkje zelf
thuis te doen.
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Mondzorg bij
kwetsbare ouderen
Stompjes, afgebroken tanden en kiezen, kapotte kunstgebitten… het is
gebrekkig gesteld met de mondzorg voor kwetsbare ouderen. De Inspectie voor
Gezondheidszorg besteedt het komende jaar extra aandacht aan mondzorg in de
ouderenzorg.
Leer hoe u kwalitatief goede mondzorg in uw zorginstelling implementeert
en verbeter kwaliteit van leven van uw cliënt!
Wat is de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid?
Hoe signaleert u veelvoorkomende mondaandoeningen met algemene
tandheelkundige kennis?
Toezicht van de Inspectie - de Richtlijn mondzorg voor kwetsbare ouderen
Welke invloed hebben voeding en medicijnen op de mondgezondheid?
Ga naar www.medilex.nl/mondzorgouderen en schrijf u in!

Congres

Hoe zorgt u voor goede
mondzorg bij ouderen?
Wanneer
dinsdag 10 februari
9.30 – 16.15 uur
Waar
NH Amersfoort
Stationstraat 75
Programma en inschrijven
www.medilex .nl/
mondzorgouderen

Schrijf u nu in!

Medilex | Postbus 289 | 3700 AG Zeist | T. 030 – 69 33 887 | info@medilex.nl | www.medilex.nl/mondzorgouderen
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Casuïstiek samen beslissen
Zoals was te lezen in de vorige uitgave van
de Zorg- en Ziekenhuiskrant, is door het
volgen van een concreet stappenplan en
een goede voorbereiding ook bij complexe
(oudere) patiënten gezamenlijke besluitvorming over de behandeling mogelijk.

Van alle mensen die postoperatief op de
intensive care van een ziekenhuis liggen,
krijgt zeventig tot 87 procent een delier.
Delier treedt ook op bij tot zestig procent
van de mensen in verzorgingshuizen.
Fonds Psychische Gezondheid vindt het
van groot belang dat niet alleen het Nederlands publiek, maar ook hulpverleners
goed op de hoogte zijn van de symptomen
van delier (acute verwardheid).

In de voorbereidende fase zijn van belang:
heeft de patiënt al eerder iets afgesproken of
vastgelegd over een behandeling in het algemeen, of specifiek bijvoorbeeld reanimatie?
Zijn alle problemen voldoende in kaart
gebracht? Wie is de gesprekspartner en wie
eventuele toehoorder? Wie neemt in dit
gesprek de beslissingen (patiënt, mantelzorger
of dokter), is er een toehoorder aanwezig?
Hoe is de kwaliteit van leven, wat is de levensovertuiging of het geloof.
Gezamenlijke besluitvorming over de behandeling is ook mogelijk bij ouderen met complexe problemen.

Zijn alle problemen
voldoende in kaart
gebracht?
Wat is het behandeldoel, is dit perspectief nog
veranderd? Daarna volgen choice, option en
decision. Bij uitleg (choice) hoort ook het op
een heldere manier bespreken van kansen. De
option wordt vorm gegeven door alle bovenstaande items, waarna een behandelplan kan
worden opgesteld (decision talk).
Casuïstiek
Een negentigjarige alleenstaande vrouw
heeft met haar huisarts een niet-reanimerenafspraak gemaakt en aangegeven dat onafhankelijkheid voor haar belangrijk is. Dit
heeft zij ook met haar kinderen besproken
(stappenplan: historie). Op een avond
wordt ze door de dienstdoende huisarts
ingestuurd naar het ziekenhuis onder de
verdenking van een pneumonie. Ze is al een
paar dagen niet lekker met veel hoesten, ze
eet en drinkt nauwelijks. Het gaat thuis niet
meer. Ze wil worden opgenomen (voorwerk).

Op de spoedeisende hulp wordt zij gezien
door de arts-assistent geriatrie. Patiënte heeft
een uitgebreide medische voorgeschiedenis.
Ze heeft boezemfibrilleren en een verkalkte
aortaklep. Ze heeft meerdere vaatoperaties
van de benen ondergaan. Daarnaast heeft
ze reumatoïde artritis en een maagzweer
(voorwerk). Na aanvullend onderzoek wordt
de werkdiagnose beginnende pneumonie
met hartfalen gesteld en wordt patiënte
opgenomen op de afdeling geriatrie. Er wordt
een niet-reanimeren beleid afgesproken.
Patiënte is bij haar volle verstand en kan haar
situatie goed overzien. Zij vindt het prettig dat
haar dochter meedenkt, maar ze neemt zelf
beslissingen (gesprekspartner).
Onderbeenamputatie
Na intraveneuze antibiotica en diuretica
(plastabletten) knapt patiënte goed op.
Tijdens opname ontwikkelt zij echter pijn
en een wondje aan haar rechter voet. De geconsulteerde chirurg constateert onvoldoende doorbloeding van het rechter been. De
kans dat dit spontaan beter zal worden,
spontane revascularisatie, schat de chirurg

in op ongeveer vijftig procent. De enige
therapeutische optie is een onderbeenamputatie. Patiënte wil zelfstandig kunnen wonen
en onafhankelijk zijn. Leven met één been wil
ze niet (behandeldoelen). Ze is katholiek en
heeft er vrede mee als onze lieve heer haar zou
komen halen. ’Ik heb een goed leven gehad’
(levensvisie en beleving).
Afwachtend beleid
Patiënte wil geen amputatie en kan het risico
op overlijden indien geen herstel van de
bloedvoorziening optreedt overzien. Dochter
en huisarts herkennen patiënte in haar besluit
(option). In samenspraak met patiënte en
dochter wordt besloten tot een afwachtend
beleid ten aanzien van onvoldoende bloedvoorziening van het been en in afwachting
van eventuele revascularisatie wordt adequate
pijnstilling gestart (decision). Spontaan
herstel blijft uit; dankzij adequate pijnstilling
overlijdt patiënte rustig in het bijzijn van haar
familie.
Door Karen Keijsers, klinisch geriater en farmacoloog
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Mondzorg ouderenzorg onder de maat*
Stompjes, afgebroken tanden en kiezen,
kapotte kunstgebitten; het is gebrekkig
gesteld met de mondzorg voor kwetsbare
ouderen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van een onderzoek
naar tandheelkundige zorg in verpleeghuizen.
De mondgezondheid bij ouderen is ernstig
onder de maat, daarom zal de IGZ de
komende jaren extra aandacht besteden aan
dit thema. Meer dan de helft van de zorgverleners weet niet voldoende over tandzorg
of de gevolgen van een slecht gebit. Een

‘Kennis delier
voorkomt leed’

slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben als ondervoeding, ontstekingen,
pijn en smaakstoornissen. Medilex heeft voor
februari van volgend jaar de studiebijeenkomst ‘Mondzorg bij kwetsbare ouderen’ op
de agenda staan. Het doel van deze bijeenkomst is om te leren hoe men goede mondzorg in de instelling implementeert. Onder
leiding van dagvoorzitter Gert-Jan van der
Putten, specialist ouderengeneeskunde, leren
de deelnemers wat de relatie is tussen mondgezondheid en algehele gezondheid en leren
ze veelvoorkomende mondaandoeningen
signaleren. Ook wordt veel aandacht besteed
aan de Richtlijn mondzorg voor kwetsbare

ouderen en de invloed van medicatie. Voor de
bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd
voor onder andere verpleegkundigen. Kijk
voor meer informatie op www.medilex.nl/
mondzorgouderen.

Hierdoor wordt veel leed en angst voorkomen en krijgen mensen betere hulp van
zorgverleners en naasten, zo verwacht het
Fonds. Het hield vorige week een Twitteractie met weetjes over delier. Hoe hoger de
leeftijd, hoe vaker delier voorkomt. Maar ook
jongere mensen kunnen een delier krijgen.
In de kindertijd hangt delier vaak samen
met koortsachtige ziekten of gebruik van
bepaalde medicatie. Een delier heeft altijd
een lichamelijke oorzaak. Over het algemeen wordt het hebben van een delier als
zeer overweldigend ervaren. Meer informatie
www.psychischegezondheid/delier.

Studie medicatie
tegen Alzheimer
Wetenschappers van Maastricht UMC+
ontvangen anderhalf miljoen euro subsidie
om geneesmiddelen te testen tegen de
ziekte van Alzheimer. De onderzoekers
denken namelijk dat bestaande medicatie
tegen multiple sclerose ook werkt in de
behandeling en preventie van deze hersenaandoening.
In het project testen de onderzoekers soortgelijke en nieuwe geneesmiddelen op hun
effect. De miljoenensubsidie is verkregen
in het kader van het ZonMw Memorabel
programma. Dit programma wordt uitgevoerd
in het kader van het Deltaplan Dementie. Uit
onderzoek is gebleken dat mensen met verhoogde concentraties ceramide (een type vet)
in het bloed, acht keer zo veel kans hebben op
het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.
Er zijn momenteel al enkele geneesmiddelen
op de markt die invloed hebben op het vetmetabolisme. Deze worden onder meer
gebruikt bij de behandeling van multiple
sclerose.

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.

Zestig procent van de zorgmedewerkers heeft te weinig verstand van mondzorg bij kwetsbare ouderen.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven

Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
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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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Overgewicht en prostaat

Rapportcijfer
eetgewoontes
Wageningse voedingsonderzoekers hebben
een snelle vragenlijst ontwikkeld die met
één rapportcijfer aangeeft hoe gezond
iemand eet. Het bijbehorende advies moet
mensen helpen gezonder te eten en zo hun
kans op ziektes als diabetes en hart- en
vaatzieken te verkleinen.

Mannen die te zwaar zijn hebben een grotere kans op gevorderde prostaatkanker.

Mannen die te zwaar zijn hebben een
grotere kans op gevorderde prostaatkanker, waaronder agressieve vormen van
de ziekte die dodelijk kunnen zijn. Dat
blijkt uit een nieuw rapport dat het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds onlangs publiceerde op basis van analyses van wereldwijd onderzoek naar prostaatkanker.
Gevorderde prostaatkanker wordt toegevoegd
aan de groeiende lijst van kankersoorten
waarvan bekend is dat ze een verband hebben
met overgewicht. Wetenschappers hebben
voor het eerst sterk bewijs voor dit verband
gevonden tijdens grootschalige analyses
van resultaten van onderzoek naar voeding,
gewicht, lichaamsbeweging en prostaatkanker.
Prostaatkanker is de meest voorkomende
vorm van kanker bij mannen in Nederland.

Volgens cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie zijn er bij bijna 11.000 mannen de
diagnose prostaatkanker vastgesteld in 2013,
ongeveer dertig procent meer dan tien jaar
eerder.

Hoe langer een man is,
hoe hoger zijn risico op
prostaatkanker
De toename in het aantal geregistreerde
nieuwe gevallen kan gedeeltelijk verklaard
worden door screening waarbij PSA-waarden
(Prostaat Specifiek Antigeen) wordt gemeten.
Leefstijlfactoren spelen echter ook een
belangrijke rol bij de stijging in het aantal
gevallen. Onderzoekers schatten dat ongeveer

tien procent van de gevallen van gevorderde
prostaatkanker voorkomen kan worden door
een gezond gewicht te behouden. Uit het
nieuwe rapport blijkt ook dat er sterk bewijs
is voor een verband tussen lichaamslengte
op volwassen leeftijd en prostaatkanker. Hoe
langer een man is, hoe hoger zijn risico op
prostaatkanker. Lichaamslengte op zichzelf
is waarschijnlijk geen directe oorzaak van de
ziekte. Lichaamslengte weerspiegelt bepaalde
groeipatronen vroeg in het leven. Daarbij
spelen ons voedingspatroon en onze leefstijl,
leefomgeving, genen en hormonen allemaal
een rol. Meer onderzoek naar het verband
tussen lichaamslengte en kanker heeft een
hoge prioriteit in de onderzoeksprogramma’s
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds,
vooral omdat Nederlanders een van de langste
volken ter wereld zijn.

De zogeheten Eetscore werd afgelopen jaren
ontwikkeld door Linde van Lee, tijdens haar
promotieonderzoek bij Humane voeding. Van
Lee bedacht 25 vragen over de eetgewoontes
van consumenten, bijvoorbeeld of ze niet te
veel vet of zout eten en of ze voldoende vis,
groente en fruit consumeren. Het Ziekenhuis
Gelderse Vallei in Ede heeft met de Eetscore
inmiddels kleine pilots uitgevoerd om patiënten met maagdarmproblemen gezonder te
laten eten. Na drie maanden lijkt hun Eetscore
hierdoor te verbeteren. Verder onderzoek moet
duidelijk maken wat de gevolgen op langere
termijn zijn. Ook gezonde mensen kunnen
straks voedingsadvies krijgen. Zij kunnen
binnenkort online testen hoe gezond ze eten.
De Eetscore blijft volgens de onderzoekers
echter wel ‘werk in uitvoering’. Volgend jaar
komen er al weer nieuwe voedingsrichtlijnen
en zal de vragenlijst moeten worden aangepast.

De Eetscore moet mensen helpen gezonder te gaan eten.

Sondevoeding bij pancreatitis
Patiënten met acute alvleesklierontsteking krijgen vaak direct bij opname in
het ziekenhuis een voedingssonde ingebracht om ernstige infecties te voorkomen.
Dit is een overbodige ingreep, blijkt uit
een grote landelijke studie uitgevoerd
onder leiding van onderzoekers van het
UMC Utrecht.
Het aantal infecties bij deze ernstig zieke
patiënten vermindert hierdoor namelijk niet.

Het plaatsen van een slangetje via de neus
naar de dunne darm zou onder andere de
darmperistaltiek bevorderen en zo mogelijk
ernstige infecties door alvleesklierontsteking
of pancreatitis voorkomen. Wetenschappers
waren het er tot nu toe nog niet over eens of
deze onaangename ingreep de patiënt daadwerkelijk helpt. De Pancreatitis Werkgroep
Nederland, een samenwerkingsverband tussen
verschillende academische en topklinische
ziekenhuizen, wilde uitsluitsel bieden. Daar-

toe voerde de werkgroep een studie uit bij
208 pancreatitispatiënten. “Bijna zeventig
procent van de patiënten had uiteindelijk
helemaal geen voedingssonde nodig”, zegt
Olaf Bakker, arts-onderzoeker van de afdeling
chirurgie van het UMC Utrecht en coördinator van de studie. “Als het wereldwijd beleid
wordt om niet meer direct een voedingssonde
te geven, scheelt dat heel wat ellende voor de
patiënt: zo’n sonde kan pijnlijk en vervelend
zijn.”

Zorg profiteert van minder ondervoeding
Een goede, gezonde voeding draagt bij
aan de preventie van ziekte, een sneller
herstel, meer welbevinden en lagere zorgkosten. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, aan het woord in het vaktijdschrift
Voeding Nu.
“Een goede voeding draagt bij aan een goede
voedingstoestand en die is nodig om het
lichaam in goede conditie te houden en om
herstelprocessen na ziekte te bevorderen.
Mensen met een slechte voedingstoestand
hebben ook een grotere kans op complicaties zoals vallen en decubitus. Daar hebben
we onderzoek naar gedaan. De kwaliteit van
leven van mensen met een slechte voedingstoestand wordt negatief beïnvloed en hun
zorggebruik is hoger. Ziekte-gerelateerde
ondervoeding gaat gepaard met hoge kosten
voor de gezondheidszorg. Ondanks de al
jaren durende inzet van de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding moet de ‘awareness’ voor
het probleem van ondervoeding, respectieve-

lijk een slechte voedingstoestand bij zieke
mensen in de gezondheidszorg nog steeds
groeien en ook duurzame aandacht krijgen.
We streven ernaar dat in elke zorgsetting een
structurele voedingsscreening plaatsvindt, bij
start van de zorg en ook regelmatig daarna. Als
de screening uitwijst dat er iets aan de hand
is kan verder onderzoek plaatsvinden en tijdig
gestart worden met een zinvolle voedingsbehandeling.”

met een nulmeting, en dan via de principes
van enthousiast verandermanagement starten
met structurele verbeteractiviteiten. Nadrukkelijk positief ondersteund door de raad van
bestuur en het management, moeten alle verschillende professionals van het multidisciplinaire team hun steentje bijdragen en ook
elkaar erop aanspreken. Verhogen van het
budget is niet primair de oplossing.” Bron:
Voeding Nu, november 2014

Thuiszorg
“Ook in de thuiszorg wordt dat toenemend
belangrijk nu steeds meer kwetsbare ouderen
veel langer thuis willen blijven en door het
overheidsbeleid ook moeten blijven wonen.
Omdat hun kwetsbaarheid het risico op
ongewenste uitkomsten of vroegtijdige
institutionalisatie verhoogt, is proactief handelen gewenst. En bij die proactieve ouderenzorg past ook een proactief handelen ten
aanzien van zorgproblemen zoals ondervoeding. Werken aan een betere voedingszorg
kan door eerst te meten waar men nu staat,

Goede voeding is nodig om de zieke in een goede conditie
te houden.

Voeding als
preventiemiddel
Voeding wordt het medicijn tegen de veelvoorkomende welvaartszieken. Dit verkondigden zowel Pieter Dagnelie, hoogleraar
epidemiologie aan de Universiteit van
Maastricht als Bob Hutten, directeur Hutten
Catering tijdens het congres ‘Voeding als
medicijn’ op 13 november.
Het congres werd georganiseerd door
de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
in samenwerking met de Provinciale Raad
Gezondheid en de Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE). Het doel van
het congres was om onder andere zorgmedewerkers en maaltijdleveranciers te inspireren
anders te kijken naar het belang van voeding
voor de gezondheid. Volgens Dagnelie bevat
voeding niet meer genoeg voedingsstoffen.
“Heel veel chronische ziekten ontstaan door
slechte voeding. De grootste problemen zijn
verborgen vet, suiker en zout.” De hoogleraar
is van mening dat voeding preventief ingezet
moet worden, vooral bij kwetsbare groepen
zoals zelfstandig wonende ouderen. “In de
gezondheidszorg wordt vooral curatief gewerkt terwijl we ook preventief moeten werken”, aldus Hutten tijdens zijn workshop
‘innovatienetwerk’. “Voeding kan heel goed
ingezet worden om ziekte te voorkomen.”
Om een verandering te bewerkstelligen in
het huidige eetklimaat in Nederland wil hij
graag in samenwerking met andere geïnteresseerden binnen de foodservice een menukaart
1.0 voor de vijf ouderdomsziektes gerelateerd
aan voeding ontwikkelen. Meer informatie:
www.food-hospitality.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.
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Onder andere verkrijgbaar bij Vitaminstore, De Tuinen en gezondeidswinkels

4QSJOHöFME/VUSBDFVUJDBMTtTel.
015-349113 tEinfobel@springfieldnutra.com
Springfield
Nutraceuticals BV T 0186-626173
info@springfieldnutra.com

Health through nature, science and innovation
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Gynaecoloog en seksuoloog
Gynaecoloog Myrthe Bandell van het Albert
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht staat
sinds kort als seksuoloog in het register van
de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor de Seksuologie. Deze combinatie van twee professies deelt ze met maar
een handvol collega’s in Nederland. Toch
is deze ‘mix’ heel relevant, zegt ze: “Er zijn
volop raakvlakken tussen gezondheid en
seksualiteit.”
Seksuologie bevindt zich traditioneel in de
hoek van psychologie, maar dat is niet per
se logisch, vindt Bandell. “Het voordeel is
dat voor patiënten die toch al bij mij op
het spreekuur zijn, de drempel lager is om
problemen op het gebied van seksualiteit
te benoemen. Het is veilig, want ze zitten
al bij me en ik weet al voor een groot deel
wat er speelt. Niet iedereen zou anders naar
een seksuoloog zijn gestapt.” Voor het vak
gynaecologie noemt Bandell de mix met
seksuologie ‘een verademing’.

Het voordeel is dat
voor patiënten die
toch al bij mij op het
spreekuur zijn, de
drempel lager is
“Als een vrouw bij het bespreken van de klachten aangeeft dat vrijen pijn doet, of als blijkt
dat zij zich niet kan ontspannen bij inwendig
onderzoek, kunnen we meteen doorpraten
over waarom dat zo is. En ik kan ook in
één moeite door lichamelijke oorzaken uitsluiten.” Tal van gynaecologische problemen

Na vele jaren in een eindverantwoordelijke
positie te hebben gefunctioneerd, waarvan
bijna vier jaar als directievoorzitter bij
Tjongerschans en bestuurslid van Zorgpartners Friesland, heeft Freek Korver besloten
zich het met ingang van 1 januari 2015
te gaan richten op advisering en interimmanagement via zijn eigen bureau. Korver
zal zijn werkzaamheden overdragen aan
Wander Blaauw, de voorzitter van de raad
van bestuur van Zorgpartners Friesland die
in de tijdelijke waarneming als directievoorzitter van Tjongerschans zal voorzien.

Myrthe Bandell

hebben ook weerslag op de behoefte aan, of
het plezier in, seks. Bandell noemt enkele
voorbeelden: “Voor een vrouw met baarmoederhalskanker - vaak nog jonge patiënten - is die ziekte erg ingrijpend in medisch
én psychisch opzicht. Het zelfbeeld verandert,
de relatie met de partner ook. Er kan angst
ontstaan om te vrijen, bij één van beiden of
bij allebei.” Dit is zeker niet alleen het geval
bij bedreigende ziekten: “Stellen die ik als
gynaecoloog help met een vruchtbaarheidsbehandeling, hebben soms moeite om op
vaste tijdstippen seks te ‘moeten’ hebben,
waardoor het niet lukt. Dat ligt gevoelig, het is
beladen. Erover praten heeft vaak direct effect.
En als het nodig is, beginnen we met aanvullende sessies op het seksuologische vlak.”

Indien nodig raadpleegt Bandell ook andere
zorgverleners uit het ziekenhuis die een deels
seksuologische focus hebben, onder wie een
psycholoog, uroloog, bekkenfysiotherapeut
en oncologieverpleegkundige. “Ons multidisciplinaire overleg is heel nuttig.” Bandell
was al langer Europees gecertificeerd als
seksuoloog, maar wil zich hier actief mee
profileren nu ze ook in het Nederlandse register
staat: “Dat geeft duidelijkheid voor patiënten.”
De behoefte aan de combinatie van gynaecologie en seksuologie, blijkt alleen al uit het feit
dat de helft van haar huidige patiënten die
voor seksuologisch advies komen, verwezen
is door collega-gynaecologen uit het Albert
Schweitzer ziekenhuis. “Waar zij stoppen, kan
ik het verder oppakken.”

Rijnstate kiest voor coöperatie
De vrijgevestigde medisch specialisten
van Rijnstate in Arnhem zijn unaniem
akkoord gegaan met de oprichting van de
Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate
U.A. per 1 januari 2015.
Door de invoering van de zogenoemde
integrale tarieven verdwijnt het zelfstandig
declaratierecht van medisch specialisten en

Mensen in de Zorg

zal de samenwerking met het ziekenhuis
anders moeten worden vormgegeven. De
insteek hierbij is om de belangen van het
ziekenhuis en de medische staf meer gelijkgericht te krijgen. Voor de vrijgevestigde
specialisten geldt bovendien dat, als zij zich
niet anders gaan organiseren, zij niet langer
fiscaal als ondernemer worden gezien.
Medisch specialisten moeten dus onder-

nemersrisico gaan lopen in een samenwerking met of participatie in het ziekenhuis
of in loondienst komen van het ziekenhuis.
Binnen Rijnstate waren de raad van bestuur
en de medisch specialisten het al snel eens:
zij kiezen voor het samenwerkingsmodel. In
dit model streven zij naar behoud van hun
constructieve samenwerkingsrelatie van dit
moment.

Werk-privébalans in zelforganiserend team minder goed
Medewerkers in de sector verpleging,
verzorging en thuiszorg (VVT) die zelforganiserend werken, ervaren een minder
goede balans tussen werk en privé
dan medewerkers in meer traditioneel
ingerichte organisaties. Ze hebben het
gevoel dat ze veel werk in hun eigen tijd
moeten doen. Wel geven ze aan dat zij
cliëntgerichter en e ciënter kunnen
werken. Dit blijkt uit onderzoek van
E ectory onder ruim 20.000 respondenten.

Tijdens een internationaal congres in
Canada, op donderdag 20 november, heeft
gynaecoloog Mark Hans Emanuel de award
in ontvangst genomen voor het best geschreven wetenschappelijke onderzoek. Dit onderzoek, dat in samenwerking met VU medisch
centrum in Amsterdam werd uitgevoerd,
ging over de effecten van het gebruik van
schuimecho bij vruchtbaarheidsonderzoek
bij vrouwen, een uitvinding van Emanuel.
Mark Hans Emanuel werkt sinds 1992 bij
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Hij is
gepromoveerd op
het
voorkomen,
diagnostiek
en
behandeling van
vleesbomen in de
baarmoederholte.
(Foto Jean-Pierre
Jans.)
Arend Jan Poelarends treedt per 1 februari
aan als financieel directeur van ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk. Hij wordt de opvolger van Jan Naaktgeboren, die per 1 januari
vertrekt naar het St. Antonius Ziekenhuis in
Utrecht/Nieuwegein. Arend Jan Poelarends
werkt bij Achmea als manager zorginkoop
medisch
specialistische zorg en GGZ.
Eerder was hij werkzaam als manager
concerncontrol
en
audit bij Isala klinieken. Arend Jan Poelarends (39) heeft een
achtergrond als registeraccountant.
Topklinische ziekenhuizen investeren extra
in de thema’s oncologie en innovatie van de
zorg. De algemene ledenvergadering van de
vereniging STZ heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd, die deze thema’s zullen behartigen. Met de komst van Hans Feenstra
(bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis) voor
Innovatie en Anne Brecht Francken (chirurg
oncoloog Isala) voor Oncologie is het
bestuur nu uitgebreid tot tien bestuursleden
van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd

Het evenwicht tussen werk en privé blijkt
een punt van aandacht in zelforganiserende
teams. Anke Valent, zorgconsultant bij
Effectory: “In zelforganiserende VVT-organisaties krijgen medewerkers meer autonomie,
waardoor hun verantwoordelijkheden toenemen. De overheid zet steeds meer in op
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Hierdoor hebben
VVT-medewerkers meer verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden nodig om goed
en snel in te kunnen spelen op de individuele
wensen en behoeften van hun cliënten.
Onder andere om die reden gaan steeds meer
VVT-organisaties zelforganiserend werken. In
zelforganiserende teams zien we dat vooral

door de betre ende organisaties of bedrijven

Het is van cruciaal belang dat medewerkers hun grenzen aangeven.

de betrokken en bevlogen medewerkers risico
lopen op een minder goede werk-privébalans.
Ze hebben hart voor hun werk en zetten zich
continu in om de organisatie te verbeteren.
Doen ze dit te lang te intensief, dan kan langdurig verzuim een gevolg zijn. Je voorkomt
dit door als organisatie vinger aan de pols te
houden bij medewerkers.”
Teamcoach
Valent vervolgt: “Om een gezonde werk-privé-

balans te behouden, zien we dat VVT-organisaties er baat bij hebben om een coach aan te
stellen die teams begeleidt in het proces naar
meer zelforganiseren. Deze kan het gesprek
met medewerkers aangaan en hen ondersteunen om een beter evenwicht tussen werk en
privé te vinden. Daarnaast is het cruciaal dat er
binnen teams een aanspreekcultuur is, medewerkers hun grenzen durven aangeven en dat
ze goed op elkaar letten.

Werken in Engeland?
www.tmi-interim.nl
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Spreken is zilver,
zwijgen is fout
Onvolledige overdrachten, bij elk verzoek een diepe zucht en niet handelen volgens
de professionele standaard….. de collega die ondermaats presteert kun je zo
aanwijzen.
Dit gedrag leidt tot irritaties, een slechte sfeer en bovenal slechte zorg. In het ergste
geval worden er fatale fouten gemaakt. Wanneer is de maat vol en onderneem je
actie?
Elkaar aanspreken op (wan)gedrag is een voorwaarde voor een goede
samenwerking. Maak het functioneren van je collega bespreekbaar voordat het
een irritatie wordt!
Leer hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor de verbetering van de zorg door
(wan)gedrag en teamklimaat bespreekbaar te maken. Tijdens deze studiedag krijg je
praktische handvatten waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt.
Ga naar www.medilex.nl/functioneren en schrijf je in.

94% van onze bezoekers raadt ‘Spreken is zilver’ aan bij hun collega’s

Congres

Teamklimaat en
(wan)gedrag
bespreekbaar maken
voor verpleegkundigen
Wanneer
dinsdag 10 februari
9.45 – 16.00 uur
Waar
Leerhotel Het Klooster
Amersfoort
Programma en inschrijven
www.medilex .nl/
functioneren

Schrijf je nu in!

Medilex | Postbus 289 | 3700 AG Zeist | T. 030 – 69 33 887 | info@medilex.nl | www.medilex.nl/functioneren
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SKB start eigen webshop

Snel en veilig
patiëntvervoer *
De MobiDoc is een intraklinische transportunit die aan een bed kan worden gekoppeld om de patiënt in noodgevallen of
voor onderzoeken veilig en snel met bed
en apparatuur naar een andere afdeling te
kunnen vervoeren.

Op de foto van links naar rechts: Dianne Ophof-Kolthof en Bas Diks van de Catering B.V. en twee dames van de gastenservice.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in
Winterswijk startte deze week de SKB
Webshop. Via de website van het SKB kan
men een cadeautje bestellen en dit laten
bezorgen bij een opgenomen patiënt. De
service geeft naasten die niet gemakkelijk
bij hun vriend of familielid op bezoek
kunnen, de mogelijkheid om de patiënt te
laten weten dat er aan hem of haar wordt
gedacht.
Nu al bestaat de mogelijkheid om via de website van het ziekenhuis gratis een kaartje naar
een patiënt te sturen. Men heeft de keuze uit
een tiental kaartjes, het assortiment wisselt.
De kaartjes worden door het SKB geprint,
waarna de gastvrouwen ze langs brengen
bij de patiënten. De afgelopen tijd bereikte
de afdeling communicatie een groot aantal
enthousiaste reacties waardoor is besloten
te onderzoeken hoe deze service nog meer
zou kunnen worden uitgebreid. De keuze
viel uiteindelijk op een webshop. Via deze
webshop, die onderdeel is van de website
www.skbwinterswijk.nl, kan men een cadeautje bestellen. Het cadeautje wordt, net zoals de

digitale kaartjes, door een gastvrouw bezorgd
aan het bed van de patiënt. Bestellingen die
voor 11.00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde
dag nog bij de patiënt bezorgd. Is een patiënt
ontslagen, dan wordt het geld teruggestort. Het
verschil met de kaartjes is, dat de cadeautjes
besteld in de webshop, ook in het weekend
bij de patiënt worden bezorgd.

Het assortiment zal
meegroeien met het
succes van de webshop
De artikelen in de webshop worden voor
dezelfde prijs als in het reguliere cadeauwinkeltje in de centrale hal verkocht. Vooralsnog heeft de webshop een beperkt assortiment,
men kan er tijdschriften, lekkers, bloemen en
iets te drinken bestellen. Het assortiment zal
meegroeien met het succes van de webshop.
Al is het in eerste instantie een service voor
patiënten, ook voor medewerkers kunnen
cadeautjes worden besteld. Medewerkers van
het facilitair bedrijf van het SKB verwerken de

bestellingen en brengen de cadeautjes naar
de gastvrouwen. Die zorgen er dan voor dat
de bestellingen aan de patiënten overhandigd
worden. In het weekend ligt ook de bezorging
in handen van de cateringmedewerkers.
Eén van die cateringmedewerkers is Dianne
Ophof-Kolthof. De webshop is een zogeheten
‘plustaak’ (een extra taak waarvoor ook extra
tijd wordt vrijgemaakt) voor Dianne. Zij is
hier erg blij mee, omdat het winkeltje altijd
al haar speciale aandacht heeft gehad. Dianne
vertelt: “Het bezig zijn met en nadenken over
de webshop is echt iets voor mij. Ik kijk ernaar
uit bij te dragen aan de mogelijkheid een
vreugdemomentje te brengen in de dag van
de patiënt.“

Veiligheidsrisico’s bij transport van beademde
patiënten worden zo tot een minimum beperkt. De MobiDoc wordt onder meer gebruikt
bij intensive care/hartbewaking, anesthesie,
recovery en spoedeisende hulp. De MobiDoc
zorgt voor continuïteit en veiligheid in de
patiëntenzorg. Daarnaast zorgen speciaal ontwikkelde accessoires voor veilig transport van
alle benodigde apparatuur. Door de hoogte
verstelbare koppeling is de MobiDoc zeer
eenvoudig en snel aan nagenoeg ieder type
bed te koppelen. Geen enkele MobiDoc is
hetzelfde. De MobiDoc wordt op basis van
specifieke ziekenhuiseisen gemaakt. In overleg met onder meer de MID komt de oplossing tot stand. Deze is minder belastend voor
de verpleegkundige, veiliger voor de patiënt
en beter voor de apparatuur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Medifix
B.V., Nijverheidsweg 8 in Udenhout, telefoon:
(013) 511 11 11, email: mdx@medifix.nl of
raadpleeg de website: www.medifix.nl.

De MobiDoc.

Parkeerservice

Uw patiënt kan voor de deur uitstappen

Elektrische shuttleservice
Vervoerservice binnen en buiten uw ziekenhuis

Gastheer

‘Week van de Patiëntveiligheid’
Pauline Terwijn, raad van bestuur, en
Refik Kaplan, voorzitter van de medische
staf, namen op 18 november de nieuwe
veiligheidssticker in ontvangst in het
Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg).
Dat gebeurde in het kader van de ‘Week
van de Patiëntveiligheid’, van 17 tot en met
21 november.
Het behandelen van patiënten in een kwetsbare situatie, met medische apparatuur en
steeds meer gespecialiseerde medewerkers,
maakt het veiligheidsbewustzijn een belangrijk onderwerp. De nieuwe veiligheidssticker
‘Samen Veilig, ken uw instructie!’ is bedoeld
om het bewustzijn van professionals in zowel
ziekenhuiszorg, als ouderenzorg te vergroten.
De sticker is vanaf 18 november op diverse
medische apparatuur en technieken te zien.
Convenant Medische Technologie
De gezondheidszorg is in toenemende mate
afhankelijk van medische technologie. Het
‘Convenant veilige toepassing van medische
technologie in ziekenhuis en ouderenzorg’ is
ontwikkeld om de patiëntveiligheid in Nederland te vergroten. De ‘Week van de Patiëntveiligheid’ was voor de Saxenburgh Groep een
goed moment om extra aandacht te besteden

aan het Convenant Medische Technologie
en de patiëntveiligheid. Uit onderzoek van
het NIVEL blijkt dat bijna een kwart van de
potentieel vermijdbare schade gerelateerd is
aan het gebruik van medische technologie.
Het gaat hier niet alleen om complexe, risicovolle apparatuur, maar ook bijvoorbeeld het
inbrengen van perifere infusen en het meten
van bloeddruk of bloedsuikers. De Saxenburgh Groep vindt het belangrijk dat haar
professionals weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het adequaat werken met
apparatuur en medische techniek.

Het eerste gezicht als
uw patiënt aankomt

2e Lijndienst
Uw ziekenhuis goed bereikbaar voor iedereen

Aanvullende
mantelzorg
Met de juiste hulp sneller naar huis

Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service aanvullende
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
Steupelstraat 40,

E info@jeeves.nl

3065 JE Rotterdam

W www.jeeves.nl

T 010 - 43 33 921

Pauline Terwijn en Refik Kaplan ontvangen de veiligheidssticker (foto Saxenburgh Groep).
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:

Nieuwe Held 2012

Genomineerde:
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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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Zorg congressen
special
voor verpleegkundig
experts

Voor verpleegkundigen

voor
het management
voor
verzorgenden

Deel dit katern met collega's
In deze special vind je een greep uit de zorgcongressen georganiseerd door
Nursing en Zorgvisie. Als je zeker wilt zijn van een plek, meld je dan snel aan
op de website www.nursingcongressen.nl of www.zorgvisiecongressen.nl

2
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Ruim een half miljoen mensen in Nederland hebben
een hersenaandoening, als gevolg van bijvoorbeeld een
herseninfarct, ongeluk, tumor of operatie. De gevolgen
hiervan zijn meestal zeer ingrijpend en hebben een
grote impact op het leven van de patiënt en diens
omgeving.

Profiteer
van de vroegboekkorting,
meld je snel aan!

Als een patiënt met NAH ‘vreemd’ reageert of
probleemgedrag vertoont, wat is daar dan de oorzaak
van en hoe ga je daar vervolgens mee om? Heb je
voldoende inzicht in de cognitieve, emotionele en
gedragsmatige gevolgen en aspecten van NAH?

pi

Tijdens het congres Niet-aangeboren hersenletsel op
14 januari 2015 krijg je antwoord op deze en andere
vragen.

Congres

Een greep uit het programma:
Ervaringsdeskundige Petra Boolman neemt je
mee in haar leven met NAH.
Hans van Dam geeft je inzicht in het
probleemgedrag van patiënten met NAH.
Ontdek hoe je mantelzorgers zo goed mogelijk
kunt ondersteunen.
Leer welke interventies je bij verslaving in
combinatie met NAH kunt toepassen.

Niet-aangeboren
hersenletsel
Nooit meer dezelfde

14 januari 2015 | ReeHorst Ede

Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.nursingcongressen.nl/nah

Datum

Evenement

Locatie

9 dec

Congres Sociale Wijkteams
De rol van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen/socialewijkteams

14 jan

Niet aangeboren Hersenletsel
Inzicht in de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH
www.nursingcongressen.nl/nah

20 jan

Het Pijncongres
Herkennen, meten, behandelen!

Postillion,
Bunnik

www.nursingcongressen.nl/pijn

28 jan

Dag van de Huidproblematiek
Inzicht in de meest voorkomende huidaandoeningen

11 feb

Palliatieve zorgverlening
Verpleegkundige interventies in de laatste fase

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/huidproblematiek

26 feb

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/palliatief

ReeHorst,
Ede

Nursing College: anatomie - pathologie - fysiologie
De unieke kans om jouw klinische blik te verbeteren

Radboudumc

www.nursingcongressen.nl/nursingcollege

10 mrt

Maag Darm Lever Congres
Essentiële kennis t.a.v. deze specifieke ziekten

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/mdl

16 mrt

Depressie bij ouderen
Concrete handvatten voor de omgang bij depressie bij ouderen

17 mrt

Nursing Congres Revalidatiezorg
De dagelijkse praktijk voor algemeen verpleegkundigen en verzorgende

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/depressie

www.nursingcongressen.nl/revalidatiezorg

24 mrt

Dag van de Dementiezorg
Complexe dementiezorg in de praktijk

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/dementie

2 apr

De Grote Thuiszorg Dag
De juiste mix van actuele en praktische informatie

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/thuiszorg

7 apr

Congres Kleinschalig Zorgen
De ingrediënten voor de beste kleinschalige zorg

ReeHorst,
Ede

www.nursingcongressen.nl/kleinschaligzorgen

14 apr

Congres Chronisch Zieken
Welke verantwoordelijkheden heb jij als verpleegkundige?

Postillion,
Bunnik

www.nursingcongressen.nl/chronisch

16 apr

Dag van de Zorginkoop
De beste strategieën en goed ondernemerschap voor uw inkoopbeleid

16 apr

Hét afdelings- en medisch secretaressecongres
Dé dag voor alle secretaresses werkzaam in de zorg!

www.zorgvisiecongressen.nl/zorginkoop

ReeHorst,
Ede

Media Plaza,
Utrecht
NNB

www.secretaressesindezorg.nl
Kijk voor meer informatie op
www.nursingcongressen.nl
www.zorgvisiecongressen.nl
Info over sponsor- en partnermogelijkheden:
Mark van der Kooij | T 06 – 422 042 31 | E: mark.van.der.kooij@reedbusiness.nl
Marcus Meeuwissen | T 06 – 423 440 31 | E: marcus.meeuwissen@reedbusiness.nl

Volg onze events op facebook:

Facebook.com/EventsGezondheidszorg

Nooit meer dezelfde
Ruim een half miljoen mensen in
Nederland hebben een hersenaandoening, als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk,
tumor of operatie. De -vaak onzichtbare- gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn
meestal zeer ingrijpend en hebben
een grote impact op het leven van
de patiënt en diens omgeving. Het
leven van de patiënt is nooit meer
dezelfde.
Als een patiënt met NAH ‘vreemd’
reageert of probleemgedrag vertoont, wat is daar dan de oorzaak
van en hoe ga je daar vervolgens
mee om? Heb je voldoende inzicht
in de cognitieve, emotionele en
gedragsmatige gevolgen en aspecten van NAH? Kom tijdens het Nietaangeboren hersenletsel Congres
op 14 januari in de ReeHorst in Ede
meer te weten over de gevolgen
van NAH.
In de ochtend word je mee genomen
in het leven van ervaringsdeskundige
Petra Boolman. “Mijn wereld in de
afgelopen jaren steeds een beetje groter is
geworden. Tot ongeveer tien dagen na het
ongeluk was ie zo groot als een ambulance, nu reikt ie weer tot aan de sterren.”
Verder spreken toonaangevende specialisten uit het veld over onderwerpen

zoals acute NAH, passende gesprekstechnieken, probleemgedrag, kinderen
en jongeren met NAH en verslaving
en NAH.
In de middag zijn er diverse workshops die dieper ingaan op deze onderwerpen. Kies de workshop van Hans
van Dam, docent en consulent hersenletsel. Hij geeft je op interactieve
wijze inzicht in het probleemgedrag
van NAH patiënten. Dit geeft je een
hecht fundament voor passende begeleiding. Of kies de workshop van Jos
Berends, gedragsdeskundige. Hij gaat
in op de onvindbaarheid, de gevolgen en de passende ondersteuning van
jongeren en kinderen met NAH. Wil je
weten hoe je de onzichtbare gevolgen,
zoals cognitie en stemming, kunt diagnosticeren? Volg dan de workshop van
Sascha Rasquin.
Meer weten? Kijk voor het volledige programma en aanmelden op
www.nursingcongressen.nl/nah
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Pijn herkennen, meten en
behandelen!

HET PIJNCONGRES

20 januari 2015 | Postillion Bunnik
Kom naar dit congres:
t Erik Scherder geeft een heldere inkijk in hoe onze
hersenen werken. Dit inzicht biedt je praktische
handvatten om de pijn bij jouw patiënt te herkennen
en te behandelen.
t 0
 OUEFLXFMLFQJKONFFUNFUIPEFOKFUPUKF
beschikking hebt en hoe je tot anamnese komt.
t -FFSEFNPHFMJKLIFEFOFOPONPHFMJKLIFEFOWBO
medicamenteuze pijnbehandeling
Meld je voor
kennen.
Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

22 december aan
en bespaar € 50!

www.nursingcongressen.nl/pijn

Pijn blijft een complex fenomeen. Verschillende factoren liggen hieraan ten
grondslag. Logisch dus dat je handvatten nodig hebt om de juiste pijnbestrijding toe te kunnen passen. Tijdens
het Pijncongres krijg je van vakkundige sprekers antwoord op vragen
als: Hoe ontstaat pijn in het lichaam?
Welke factoren hebben invloed op
de pijnbeleving? Hoe meet je pijn bij
verschillende patiënten? Het Nursing
Pijncongres dat op 20 januari in Ede
plaatsvindt is voor zorgprofessionals
die pijn beter willen herkennen, meten
en behandelen een aanbeveling!
Enerverend ochtendprogramma
Deskundige sprekers die op eerdere edities van dit congres met een 8 of hoger
beoordeeld zijn, zijn weer van de partij.
Zo geeft Erik Scherder, neuropsycholoog
bij het VUMC en bekend van DWDD,
jou op onnavolgbare wijze een heldere
inkijk in hoe onze hersenen precies werken. Door dit inzicht kun je pijn bij jouw
patiënt beter herkennen én behandelen.
Om pijn goed te kunnen behandelen,
moeten we eerst begrijpen hoe pijn in het
lichaam ontstaat en welke factoren van
invloed zijn op de uiteindelijke beleving.
Hoe kun je het gedrag van pijn patiënten
doorgronden als verpleegkundige en wat
zijn valkuilen? Je krijgt van Han Samwel, psycholoog Radboud UMC, in zijn
lezing een helder beeld tussen de ‘gewone’ aanpak van pijn, waarbij empathie en

ondersteunende zorg relevant is, en pijn
waarbij gedragsproblematiek of motivatie meespeelt.
En hoe zit het dan met medicatie?
Pijnbehandeling met medicatie is niet
altijd gemakkelijk. Je hebt te maken met
bijwerkingen, allergieën en natuurlijk
medicatie die niet aanslaat. Marjolein
van der Horst, anesthesioloog en pijnspecialist in DC Klinieken, gaat tijdens
haar lezing in op de mogelijkheden en
onmogelijkheden van medicamenteuze
pijnbehandeling. Naast medicamenteuze behandeling heb je natuurlijk nog
meer interventies voor handen om pijn te
bestrijden. Karina Meijers, pijnverpleegkundige in het Amstelland Ziekenhuis
vertelt jou daar alles over.
Inspirerende workshops
In de middag kun je kiezen uit diverse
workshops. Kies bijvoorbeeld de sessie van Paul Vogelaar, hij leert jou pijn
verminderende interventies uit te voeren
in de palliatieve fase. Of kies voor de
workshop van Marion Giesberts waar
je aan de hand van concrete casussen
nog beter pijn leert meten. Voor kennis
over multimorbiditeit en de meest voorkomende geriatrische aandoeningen en
bijbehorende pijn, kies je de workshop
van Anneke van der Plaats.
Nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten over dit congres? Kijk op
www.nursingcongressen.nl/pijn

Kennis en inzicht in de meeste
voorkomende huidaandoeningen
Meer dan twee miljoen Nederlanders
hebben een huidaandoening. Ziektes
waarvan we nog te weinig weten en
die vaak moeilijk te behandelen zijn.
Op 28 januari tijdens de 2e editie
van de Dag van de Huidproblematiek
gaan we in op de meest voorkomende huidaandoeningen. Daarbij maken
we een vertaalslag naar de praktijk
zodat jij als verpleegkundige of verzorgende de opgedane kennis de volgende dag zelf direct in praktijk kunt
brengen.
Op deze dag gaan we zowel plenair
als in workshops in op verschillende
huidaandoeningen zoals: constitutioneel
eczeem; hoe ga je om met patiënten met
die vervelende jeuk. Ervaar zelf ook het
verschil tussen verschillende crèmes en
zalven! We bespreken wat jouw rol als
verpleegkundige is bij de pathofysiologie

van de diabetische voet en comorbiditeit
en hoe begeleid je patiënten met huidkanker; wat zijn de aandachtspunten en
welke mogelijkheden zijn er voor jou als
verpleegkundige. Verder zal er in worden
gegaan op huidafwijkingen bij de donkeren huid, huidproblemen bij oudere
mensen en huidproblemen bij complexe
wonden.
Let op nieuw in het programma: psychodermatologie!
Tijdens een plenaire lezing krijg je
inzicht in de psychodermatologie,
hierdoor kan de hulpverlener helpen
bepaalde signalen in de spreekkamer
beter herkennen en proactief hierop
anticiperen. Maak gebruik van de vroegboekkorting tot 28 december. Meld je
snel aan! Kijk voor meer informatie op
www.nursingcongressen.nl/huidproblematiek

Congres

Dag van de Huidproblematiek
Kennis en inzicht in de meest voorkomende huidaandoeningen

28 januari 2014 | ReeHorst Ede
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben een
huidaandoening. Ziektes waarvan we nog te weinig weten en die
vaak moeilijk te behandelen zijn.
Welke kennis doe je op tijdens dit congres?
• Uitleg over huidproblemen bij complexe wonden bij patiënten met
chronische veneuze insufficiente al dan niet met een ulcus cruris
venosum
• Wat is jouw rol als verpleegkundige is bij een diabetische voet en
multimorbiditeit (o.a. ulcus cruris)
• Psychodermatosen: wat doet dit met jouw patiënt en hoe kan jij
hier een rol inspelen?

Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.nursingcongressen.nl/huidproblematiek
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Congres Palliatieve
zorgverlening

Let op: nieuw programma!

Verpleegkundige interventies in de laatste fase
11 februari 2015 | ReeHorst, Ede

Verpleegkundigen hebben, behalve de naasten, in het palliatieve zorgproces vaak het meeste contact met de ongeneeslijke
zieke patiënt en hebben een grote invloed op de mate waarin de patiënt de laatste fase van zijn of haar leven beleeft. Ze hebben
de taak om het lijden van de palliatieve patiënt te verlichten en, indien mogelijk, te voorkomen.
Tijdens het congres Palliatieve zorgverlening krijg je meer inzicht in:

Meld je vandaag nog aan en ontmoet collega-verpleegkundigen waarmee je kennis en ervaringen kunt delen.

Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.nursingcongressen.nl/palliatief

NURSING COLLEGE:

anatomie, pathologie en fysiologie
De unieke kans om jouw klinische blik te verbeteren

Beperkt
aantal plekken
beschikbaar.
Meld je snel
aan!

26 februari 2015 | Radboudumc, PAO Heyendael, Nijmegen

NURSING COLLEGE BIEDT JOU:

Colleges tijdens deze dag:

• Meer diepgang in de anatomie,
pathologie en fysiologie dan de basale
kennis
• Duidelijke uitleg in de snijzaal waar
je ondervindt hoe het lichaam er van
binnen echt uitziet
• Essentiele kennis en praktijk zodat je
beter connecties kan leggen in jouw
dagelijkse werk

Anatomie: Orgaansystemen, weefsels en cellen
In het eerste college van de dag wordt je basis anatomie kennis kort opgefrist en
gaan we in op de principes van de bouw en functie van gezonde orgaansystemen
in het menselijk lichaam.

Na deze dag kan je de functie en werking van
de anatomiestelstels beschrijven maar ook
benoemen wat de oorzaken, verschijnselen
en complicaties zijn bij aandoeningen en de
verbanden hiertussen leggen.

Practicum
Tijdens het unieke practicum ga je aan de slag met voorbereide preparaten en deel
dissectie aan anatomische preparaten. Je ontdekt zelf hoe weefsels opgebouwd zijn.

Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

Pathologie & fysiologie
In dit gecombineerde college wordt aandacht besteed aan enkele veel
voorkomende ziektebeelden. Op basis van de opgedane kennis over het
orgaansysteem en de analyse van cellen en weefsels krijg je inzicht in het ontstaan,
opsporen, behandelen en voorkomen van deze ziekten.
Klinisch redeneren
Hoe interpreteer je de opgedane kennis over anatomie, pathologie en fysiologie?
Dit komt aan bod tijdens het college klinisch redeneren. Weet je te handelen bij
verstoorde homeostase en deze handeling inhoudelijk te beredeneren?

Onderdeel van dit Nursing College is een bezoek aan het anatomiemuseum. Aan
de hand van preparaten krijg je een goed inzicht in de organisatie en anatomie van
het menselijk lichaam.

www.nursingcongressen.nl/nursingcollege
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Het Maag Darm Lever Congres
Essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk
Maag-, lever- en darmziekten staan in de
top vier van de meest voorkomende ziekten in Nederland. Als verpleegkundige
heb je dus steeds meer te maken met de
enorme impact van deze aandoeningen
op de samenleving. Leer tijdens het Maag
Darm Lever Congres op 10 maart 2015
hiermee om te gaan zodat jij de beste
zorg kunt bieden aan jouw patiënten.
Tijdens het congres spreken toonaangevende specialisten uit het veld over onderwerpen zoals inflammatoire darmziekten,
leverziekten, dikkedarmkanker, voeding
bij MDL-klachten, complicaties bij stoma’s en seksualiteit en psychosociale
aspecten bij darmziekten. In de middag
wordt er dieper ingegaan op deze onderwerpen tijdens de interactieve workshops.

Maag-, darm- en leverproblematiek:
essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk
10 maart 2015 | ReeHorst, Ede
Ben jij géén mdl-of stomaverpleegkundige, maar heb je wél behoefte aan kennis en informatie over
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van maag-, darm en leverziekten? Meld je dan aan voor
dit congres!
Leer meer over:
- problemen met en behandelingen van inflammatoire darmziekten (IBD);
- de achtergronden van (erfelijke) dikkedarmkanker;
- feiten en fabels over voeding;
- complicaties bij stoma’s;
- gesprekstechnieken voor het bespreken van seksualiteit bij darmziekten en
- het taboe dat poep heet.

Voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en
overige geïnteresseerden
Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

Meld je aan voor
29 januari en
bespaar €30!

www.nursingcongressen.nl/mdlcongres

Als algemeen verpleegkundige of verzorgende krijg je in jouw zorginstelling
steeds meer te maken met revalidatie patiënten. Revalidatie behelst vele
aandachtsgebieden zoals orthopedische
aandoeningen, revalidatie na CVA of
hersenletsel maar natuurlijk ook herstel
na een ingrijpende operatie. Dit herstel
speelt zich tegenwoordig steeds meer af
in ziekenhuizen, verpleeghuizen of zelfs
thuis. Werk aan de winkel dus voor de
algemeen verpleegkundige en verzorgende!
Op 17 maart geven we jou inzicht in
de ontwikkelingen, samenwerkingsmogelijkheden en regie binnen revalidatiezorg
en laten we je zien hoe je deze positief
kunt benutten. In de middag maak je

een keuze uit workshops die jou concrete
handvatten bieden om het revalidatieproces van jouw cliënt beter te begeleiden. Je
stelt je eigen programma samen met vakinhoudelijke en praktijkgerichte informatie op specifieke revalidatie gebieden. We
richten ons hierbij op zowel geriatrische
revalidatie als neuro- en somatische revalidatie.
Vraag jij je dagelijks af hoe jij de zelfredzaamheid van jouw cliënt kan stimuleren? Of jij
de tijd én de vaardigheden hebt om de juiste emotionele begeleiding te bieden? Hoe
jij met de betrokken disciplines communiceert zodat er continuïteit van zorg bestaat?
Kom dan naar het revalidatiecongres! Meld
je snel aan! Kijk voor meer informatie op
www.nursingcongressen.nl/revalidatiezorg

Poep ligt nog steeds in de taboesfeer, er
wordt niet over gesproken. Een uitgelezen
onderwerp dus voor bioloog en schrijver
Midas Dekkers, die er zijn hand niet voor
omdraait om juist hierover te schrijven én
te spreken. Tijdens het Maag Darm Lever

En hoe zit het met de feiten en fabels over
voeding in relatie tot MDL-aandoeningen?
Wie kent niet de uitspraak: ‘Eet maar wit
brood, dat stopt.’? Wat denk je, naar wie
luistert de MDL-patiënt het meest: de
buurvrouw, het familielid, de arts, verpleegkundige of misschien toch de diëtist?
Ontdek hoe je jouw rol in dit geheel het
beste kunt invullen.
Nieuwsgierig geworden en wil je meer
weten over dit congres? Kijk op www.nursingcongressen.nl/mdl

Congres gaat hij in op allerlei aspecten: de
poep zelf, de anatomie van maag en darmen, de stofwisseling van mens , de seksuele aspecten en nog veel meer. Zo bekijk
je het onderwerp eens vanuit de blik van
Midas Dekkers, en dat is verfrissend!

Ontwikkelingen Dementie Pijn Zelfredzaamheid

Geriatrie

Optimale revalidatiezorg voor jouw
patiënten

Kom bijvoorbeeld meer te weten over
de behandelingen van inflammatoire
darmziekten. De mooiste fabriek is de
menselijke fabriek. Maar wat als er een
storing optreedt? Wie lost het probleem
op? Zorgverleners, medicatie of de patiënt
zelf? Tijdens de workshop leer je om gaan
met verschillende (verpleeg)problemen en
leer je behandelingen bij deze ziektes toe
te passen. Of kies voor de workshop van

Wil je meer weten over de invloed van
darmziekten op de seksualiteit? Zorgen
over seksualiteit blijven immers vaak
onbesproken, omdat zowel patiënten als
zorgverleners schromen om over seksualiteit te beginnen. Volg dan de workshop
van Rik Lunsen, arts-seksuoloog in het
AMC Amsterdam. Hij geeft je de noodzakelijke tools voor dat moeilijke gesprek:
een open, empathische en niet-oordelende attitude, kunnen praten over seks en
kennis over de bio-psycho-sociale aspecten van seksualiteit en darmproblematiek.

Continuïteit van zorg Algemeen verpleegkundigen
Triage Revalidatiezorg DCB

CVA

Het Maag Darm Lever Congres

Jeroen Jansen, MDL-arts, in het OLVG
Amsterdam. Leer over de achtergronden
van (erfelijke) darmkanker en hoe je de
ziekte kunt herkennen.

Orthopedische aandoeningen Samenwerking

Emotionele begeleiding Niet Aangeboren Hersenletsel

Nursing Congres Revalidatiezorg
Jouw dagelijkse praktijk
17 maart 2015 | ReeHorst te Ede

Voor algemeen
verpleegkundigen en
verzorgenden

Als algemeen verpleegkundige of verzorgende krijg je in jouw
zorginstelling steeds meer te maken met revalidatie patiënten.
Jouw rol in de begeleiding van deze patiënten is onmisbaar. Tijdens
het Nursing Congres Revalidatiezorg leer je:

• Hoe je zelfredzaamheid bij jouw cliënt stimuleert
• De juiste emotionele begeleiding te bieden
• Helder te communiceren met betrokken disciplines
zodat er continuïteit van zorg bestaat
We richten ons hierbij op zowel geriatrische revalidatie als
neuro- en somatische revalidatie.
Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.nursingcongressen.nl/revalidatiezorg
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Hoe kun jij een depressie herkennen?
En waarom gaat het niet zomaar over?
Behandeling is meestal wel
noodzakelijk, maar wie schakel je in? Als
verpleegkundige of verzorgende heb je
een belangrijke rol door te signaleren.

Tijdens dit congres leer je:
• Hoe jij je als zorgprofessional opstelt
bij verschillende subtypen van
communicatieproblemen die je bij
ouderen tegenkomt

Congres

Depressie bij ouderen
Concrete handvatten voor omgang bij depressie bij ouderen
16 maart 2015 | ReeHorst, Ede
Meld je snel aan via:

• Hoe je depressieve klachten na een
CVA beter kunt herkennen
• Wat de werking en bijwerking is van
(veelvuldige) medicatie bij depressie
• Hoe je kunt omgaan met een
patiënt met een depressie na de
diagnose kanker

www.nursingcongressen.nl/depressie

Dag van de Dementiezorg
Complexe dementiezorg in de praktijk
24 maart 2015 | ReeHorst, Ede

Vind jij het ook lastig om in moeilijke
situaties de juiste zorg te bieden aan
jouw dementerende patiënt?
Kom naar de Dag van de Dementiezorg
en keer huiswaarts met nieuwe inspiratie
en ideeën die je direct kunt toepassen in
de praktijk van alledag.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

www.nursingcongressen.nl/dementie
g
g

Voor alle
verpleegkundigen,
verzorgenden
en overige
geïnteresseerden
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De Grote Thuiszorg Dag

Ontvang tot
6 maart €30
korting!

Congres Kleinschalig Zorgen

De juiste mix van actuele en praktische informatie

Praktische tips voor de duizendpoot!
7 april 2015 | ReeHorst, Ede

2 april 2015 | ReeHorst, Ede

Jouw functie als thuiszorgmedewerker heeft een bredere invulling gekregen. En
daaraan worden ook nog eens veel eisen gesteld! Mensen blijven zo lang mogelijk
thuis wonen dus jij hebt te maken met steeds hogere zorgzwaarte. Bovendien is
de samenwerking met huisartsen, maatschappelijk werkers, gemeente, familie en
mantelzorgers geen optie meer maar een must.

Alweer 25 jaar geleden werd de eerste kleinschalige woonvorm opgericht. In
de afgelopen jaren is er heel veel veranderd maar de werkdruk voor managers
en verzorgenden is onverminderd gebleven. Sterker nog, Sterker nog, in deze
zorgvorm wordt van jou verwacht dat je een duizendpoot bent.

Hoe maak je van deze noodzaak een deugd? Hoe zet jij die familie in bij de zorg voor
jouw cliënt en hoe pak jij de regierol? Kortom, hoe kan jij de stap van papier naar
werkelijkheid zetten?

Koken, schoonmaken, activiteitenbegeleiding maar bovenal: de allerbeste zorg
leveren. Hoe kun je deze taken zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren? Tijdens
het congres Kleinschalig Zorgen bieden wij jou tips en concrete handvatten die
jou helpen de beste kleinschalige zorg te bieden!

Kies op welk vlak jij je wilt verdiepen:

• Deel ervaringen op het gebied van wijkgerichte preventie
• Doe kennis op t.a.v. medicatieveiligheid, wondverpleging
en palliatieve zorg
• Leer om te gaan met de complexe problematiek bij
dementie
• Realiseer een betere samenwerking met familie en mantelzorgers

Meld je snel aan via:

Nieuwe inzichten
die je zelf meteen
kunt inzetten in
jouw specifieke
werksituatie!

www.nursingcongressen.nl/thuiszorg

eigen regie

congres chronisch zieken
chronische pijn

nursing

multimorbiditeit

diabetes mellitus

Leer o.a. over:
- de vijf ingrediënten voor de beste kleinschalige zorg
- succesvol samenwerken met familie en mantelzorgers
- hoe je het contact met jouw dementerende patiënt kunt versterken

Inclusief interactief managersprogramma!
Kijk voor het volledige programma en inschrijven op:

www.nursingcongressen.nl/kleinschaligzorgen

COPD complex hart- en vaatziekten

randverschijnselen
verzorgende
dagelijkse praktijk
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verpleegkundige

zorg op maat

ouderdomsziekten

communicatie

Congres

Chronisch Zieken

Ontvang
tot 19 maart
€30 korting!

Welke rol heb jij als verpleegkundige bij chronisch zieke patiënten?

14 april 2015 | Postillion, Bunnik

Wat is jouw rol als verpleegkundige als het gaat om de behandeling van chronisch
zieke patiënten?

Leer in één dag over de randverschijnselen waar je bij
chronisch zieken rekening mee moet houden:
• Leer op praktische wijze om te gaan met de complexe
problematiek bij multimorbiditeit

• Deel ervaringen op het gebied van eigen regie

• Doe kennis op t.a.v. pijnbeleving, zodat jij jouw
patiënt beter kunt behandelen

www.nursingcongressen.nl/chronisch
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MEDIA PLAZA

UTRECHT

ZORGINKOOP
HÉT CONGRES VOOR ALLE STAKEHOLDERS
Goede zorginkoop is belangrijk voor de kwaliteit en toekomst van de zorg.
Duidelijk afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn daarom
van groot belang. Alle stakeholders hebben eigen belangen en frustraties.

Het verlenen van zorg aan chronisch zieken vraagt namelijk een specifieke deskundigheid. Je hebt te maken met diverse aspecten van zorg en moet rekening houden
met een groot aantal randverschijnselen. Bovendien speelt niet alleen het fysieke
aspect een belangrijke rol, ook op het sociale en emotionele vlak dient de patiënt te
worden ondersteund.

• Motiveer patiënten aan de hand van één van de meest
belovende, evidence based methoden:
Motiverende Gespreksvoering (MGV)

DAG VAN DE

Maak gebruik
van het
teamtarief!

Met
praktische tips
die je meteen
kunt delen
met jouw
collega's!

Op welke manier komen goede afspraken tot stand?
Hoe wordt u een goede onderhandelingspartner?
En hoe kunt u bij de zorginkoop rekening houden met
de wensen van de consument?
DE DAG VAN DE ZORGINKOOP STAAT VOOR:
t,BOTFOPOUEFLLFOPN8.0EJFOTUFOJOUFLPQFO
t4BNFOXFSLJOHTTUSBUFHJFÑONFUEFEJWFSTFTUBLFIPMEFST
t5PFLPNTUQFSTQFDUJFGEFLBOTFOFOCFESFJHJOHFO
van zorginkoop
t*OLPPQWBO[PSHPQCBTJTWBOVJULPNTUFO
t.PEFMMFO TUSBUFHJFÑOFOHPFEPOEFSOFNFSTDIBQWPPS
zorginkoop en de (mogelijke) impact op zorgverzekeraars

Mis het niet en meld u snel aan!

ZORGVISIECONGRESSEN.NL/ZORGINKOOP
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Hét afdelings- en medisch
secretaressecongres
16 april 2015

Schrijf je nu in voor
hét secretaressecongres van het jaar!
Als secretaresse heb je continu te
maken met verschillende mensen.
Het inzetten van communicatieve
vaardigheden is daarbij van cruciaal
belang, net als je taalkennis en
secretariële vaardigheden.
Kom ook naar dit congres en krijg
theoretische en praktijkgerichte
informatie mee, waardoor je nog beter
invulling kunt geven aan je functie!
- Oefen meer invloed uit door effectief
gebruik te maken van je eigen
stemgeluid
- Manage je Outlook en ga slimmer met
je e-mail om
- Maak kennis met collega’s uit het
vak en deel op een leuke manier
ervaringen
Kortom, een leuke en leerzame dag voor
alle secretaresses binnen de zorg!

www.secretaressesindezorg.nl
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Hygiëne

& Wondzorg

Kwaliteitsstandaard op komst

Samenwerking
onderzoek MST
De (wijk)verpleegkundigen van Livio
met specialisatie wondzorg gaan samen
werken in een onderzoek met het Medisch
Spectrum Twente (MST) in Enschede. Het
doel van het onderzoek is om duidelijk te
krijgen wat de meest e ectieve wijze is om
snel vast te kunnen stellen of er sprake is
van een wondinfectie, zodat direct de juiste
therapie kan worden ingezet.

Voor patiënten met complexe wonden is het van belang dat zij zowel in de thuisomgeving als bij de medisch specialist, weten dat ze de beste behandeling krijgen.

Voor patiënten met complexe wonden is
het van belang dat zij zowel in de thuisomgeving als bij de medisch specialist,
weten dat ze de beste behandeling krijgen
vanuit de diverse betrokken disciplines.
Omdat de betrokken specialismen en ook
de patiëntengroepen dit belang hebben
onderkend, wordt door het Wondplatform
met steun van het Kwaliteitsinstituut een
Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg
opgesteld. Deze Kwaliteitsstandaard is
multidisciplinair van karakter. Hij biedt
tevens instellingen en zorgverzekeraars
een helder beeld over de te verwachten
inhoudelijke kwaliteit van zorg.

van deze richtlijnen is inmiddels geplaatst op
de www.wcs.nl/wondwiki.html. Onlangs is
ook de projectbeschijving opgesteld en door
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
(NVvH) namens het bestuur van het Wondplatform ingediend bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke beschijving van de Kwaliteitsstandaard Complexe
wondzorg is recent een start gemaakt met
verzamelen van (internationale) richtlijnen,
protocollen en kwaliteitsdocumenten met
betrekking tot wondzorg. Een groot gedeelte

Daarnaast wordt met hulp van het Kennis
Instituut van Medisch Specialisten (KiMS)
een raamwerk opgesteld door diverse professionals en eventueel patiëntenorganisaties. In
dit raamwerk worden de uitgangsvragen opgesteld waar de kwaliteitsstandaard Complexe

De Kwaliteitsstandaard
Wondzorg is
multidisciplinair
van karakter

Wondzorg antwoord op gaat geven. Begin
2015 wordt een invitational conference georganiseerd voor alle betrokken partijen waaronder ook Zorginstituut Nederland (ZiNL).
Dan wordt het raamwerk getoetst dat op dit
moment wordt opgesteld door diverse professionals in samenwerking met het KiMs. Na
iedereen gehoord te hebben begint het uiteindelijke werk. Per uitgangsvraag zal een
werkgroep geformeerd worden. Om het
proces te versnellen zullen die werkgroepen
gelijktijdig aan de slag gaan. Via ProjectPlace
kunnen de werkgroepleden de informatie
delen en laten beoordelen. Op deze manier
probeert men het multidisciplinaire karakter
te waarborgen en voor eind 2015 al een zichtbaar resultaat te hebben.

Drie wijkverpleegkundigen van Livio met
specialisatie wondzorg zijn daarvoor, samen
met een aantal wondverpleegkundigen uit het
MST, opgeleid in het afnemen van materiaal
om een wondinfectie vast te stellen. In de
praktijk gebeurt dat nu door het afnemen van
een Swap (wondvocht afnemen). In de opleiding leren alle verpleegkundigen om een
zogenaamde biopt af te nemen. Met een holle
naald wordt een klein stukje weefsel weggenomen. Het weefsel wordt onderzocht en
daarna kan worden vastgesteld of er mogelijk
sprake is van een wondinfectie. Nu wordt
vaak antibiotica gegeven, terwijl dat niet altijd
nodig is.
Biopten
Een van de wondverpleegkundigen zal
wekelijks een route rijden om een aantal
biopten af te nemen bij klanten. Vervolgens
gaat het weefsel naar het Streeklaboratorium.
Daarna wordt dit ook nog, in het kader van
dit wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk, in het buitenland onderzocht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een gouden
standaard komt waarmee snel wondinfecties
opgespoord kunnen worden en vervolgens de
meest effectieve therapie ingezet kan worden.
Dit met terughoudendheid van antibiotica
gebruik.

“Bijdragen aan het voorkomen van infecties”
De praktijk:

‘Samen Wijzer in Wondzorg’
Wie kent het WCS Classiﬁcatiemodel roodgeel-zwart niet? WCS Kenniscentrum wondzorg doet meer met wonden. Naast kennis
vergaren door de experts uit de wondzorg
aan zich te binden, verspreidt WCS kenniscentrum wondzorg ook zijn kennis.
Bijvoorbeeld tijdens het WCS Congres dat
op 24 en 25 november 2015 plaatsvindt.
Het programma bevat een grote diversiteit
aan wondzorg zoals diabetische voet, brandwonden, oncologische wonden en ulcera,
chirurgische wonden, decubitus en ulcus
cruris. Dit jaar zijn er voor het eerst ook
sprekers over dermatologie. Daarnaast zijn

er speciale parallelsessies voor huisartsen en
specialisten ouderengeneeskunde. Het thema
‘Samen Wijzer in Wondzorg’ verwijst niet
alleen naar multidisciplinariteit, maar ook
naar gezamenlijke besluitvorming. De patiënt
heeft de regie en weet zelf meestal het beste
wat hij prettig en goed vindt. Toekomstige
wondzorg zal meer ondersteunende dan uitvoerende zorg worden en daar moet men op
voorbereid zijn. Gericht op de toekomst zal
ook e-health in wondzorg zijn intrede doen.
Tijdens dit congres horen de deelnemers
voldoende voorbeelden hiervan. Verder
worden de laatste richtlijnen gepresenteerd
en toegelicht.

In een ziekenhuis wordt door vele verschillende
medewerkers honderden keren per dag gebruik
gemaakt van niet-disposable stuwbanden. Deze gaan
meestal van patiënt afdeling. Deze niet-disposable
stuwbanden worden in de praktijk niet na iedere
patiënt schoongemaakt of gedesinfecteerd en vormen
dus een potentieel kruisbesmettingsrisico.

De oplossing:
Door gebruik te maken van een ApoTie disposable
stuwband die bedoeld is voor éénmalig gebruik
kunnen medewerkers bijdragen aan het voorkomen
van kruisbesmettingen.

Eigenschappen:
t%JTQPTBCMFDPODFQU
t&FOWPVEJHJOHFCSVJL
t)PHFLXBMJUFJU
t4MJNFOhygiënisch verpakt

Resultaat
t7FSNJOEFSEEFLBOTPQLSVJTCFTNFUUJOHFO
t1SFUUJHXFSLFO
t#FUSPVXCBBS
t.BLLFMJKLNFFUFOFNFO

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen via:
Tel: 024 - 677 78 00 of e-mail: info@allwecare.nl
Toekomstige wondzorg zal meer ondersteunende dan uitvoerende zorg worden.

Hygiëne
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Meer informatie:
+31 (0)79-343 50 22
INFO@LYCALUX.COM

High End Innovatieve
Ledverlichting voor
alle geclassificeerde
ruimtes.

OK-lampen
succesvol getest
door TNO
Conform VCCN-richtlijn 7

M bi l HEPA
Mobiel,HEPA-gefilterd
P
filt d
luchttoevoersysteem ter
bescherming instrumentarium
en klein wondgebied
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Zorgvuldig met antibiotica

Verlichting voor
ziekenhuismarkt*
Lycalux breidt haar productportfolio uit
voor de ziekenhuismarkt en levert nu het
hele verlichtingspakket.

Goede basishygiëne is van groot belang bij het voorkomen van infecties.

Minister Edith Schippers (VWS) roept de
hele Nederlandse zorgsector op om het
gevaar van antibioticaresistentie aan te
pakken. In een boodschap die 18 november onder zorginstellingen en huisartsen is
verspreid, wijst Schippers erop dat steeds
meer bacteriën ongevoelig zijn voor de
werking van antibiotica. Als deze ontwikkeling niet wordt gekeerd, worden nu nog
eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend. Schippers: “Als we niet opletten, winnen de bacteriën het van ons”.
Schippers deed haar oproep op European
Antibiotic Awareness Day, een initiatief van de
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica leidt ertoe dat
steeds meer bacteriesoorten ongevoelig zijn
voor antibiotica. Hierdoor ontstaat het gevaar

dat infecties niet meer bestreden kunnen worden. Schippers: “Als antibiotica niet meer
werken, lopen miljoenen mensen gevaar.
We moeten dit proces keren. Anders worden
transplantaties, kankerbehandelingen, maar
ook routineoperaties levensgevaarlijk of
onmogelijk. En kan zelfs een simpele blaasontsteking ons fataal worden.”

Zelfs een simpele
blaasontsteking kan
ons fataal worden
In haar boodschap aan de Nederlandse
zorgsector wijst Schippers erop dat, volgens
ECDC, door antibioticaresistentie inmiddels
in Europa jaarlijks ongeveer 25.000 doden
vallen. Ook is er sprake van 1,5 miljard aan

vermijdbare zorgkosten, onder meer veroorzaakt door extra ligdagen en isolatiemaatregelen. Volgens Schippers is iedereen
die werkzaam is in de zorg betrokken: van
schoonmaker tot verpleegkundige, van arts tot
lid van de raad van bestuur. De minister roept
hen op om infecties te voorkomen; goede
basishygiëne is hiervoor cruciaal. Daarnaast
wordt resistentie voorkomen door zinnig en
zuinig om te gaan met antibiotica. Verder
moeten zorginstellingen bacteriën actiever
opsporen en bestrijden. Ook stelt Schippers
dat er nieuwe antibiotica ontwikkeld moeten
worden. Samenwerking in de aanpak van
antibioticaresistentie is geboden: met andere
landen, want bacteriën houden zich niet aan
grenzen. En ook in de veehouderij is actie vereist: het antibioticagebruik moet daar verder
omlaag.

Lycalux, het innovatieve led verlichtingsbedrijf, heeft zijn productportfolio uitgebreid
voor de ziekenhuismarkt. Naast de led
armaturen produceert Lycalux nu ook plenum
verlichting en zijn OK-lampen aan het productportfolio toegevoegd. Door de snelle ontwikkeling van led verlichting heeft Lycalux led
plenum armaturen ontwikkeld voor de OK die
voldoende lichtopbrengst hebben onder het
plenum. Door de duurzaamheid van led verlichting betekent dit in de praktijk dat lampen
veel minder vervangen hoeven te worden wat
aanzienlijke besparingen oplevert in duurzaamheid en de operationele kosten van de
OK. Ook voor de andere ruimtes binnen het
ziekenhuis heeft Lycalux de complete led verlichtingsoplossingen. Recent heeft Lycalux het
exclusieve distributeurschap verkregen voor
Nederland van de Admeco OK-lampen. Deze
OK-lampen onderscheiden zich door het feit
dat ze voldoen aan de nieuwe richtlijnen van
het VCCN en de WIP. Uit uitgebreide testen,
uitgevoerd door TNO bij het Zuwe Hofpoort
ziekenhuis in Woerden, is gebleken dat de
Admeco OK-lampen geen invloed hebben
op het beschermd gebied binnen de operatiekamer. Lycalux stelt graag de TNO-publicatie
ter beschikking. Voor informatie kan men
bellen naar Lycalux (079) 343 50 20 of een
mail sturen naar info@lycalux.com.

Voedselinfectie
thuis voorkomen

Veel van die voedselinfecties ontstaan in de eigen keuken.

Artimo gordijnbestek en matenplanservice*
Artimo Textiles B.V. is al veertig jaar
leverancier van permanent vlamvertragende gordijnsto en voor projecten die aan
alle internationale normen voldoen en
door de projectinrichters worden verwerkt.
Naast permanent vlamvertragende overgordijnsto en, vitrages en separatiesto en
heeft Artimo ook verduisterings-, meubel-,
douchegordijn- en akoestische sto en, en
binnenzonwering. Allemaal van hoogwaardige kwaliteit tegen concurrerende prijzen,
met een lange levensduur, gemakkelijk in
onderhoud, veilig en elegant.
Artimo begeleidt de opdrachtgever bij het
maken van de juiste keuzes per ruimte. Op
basis hiervan stellen zij een gordijnbestek
met matenplan op. Dit bevat alle benodigde informatie op basis waarvan de levering
en installatie van de gordijnen en gordijnrails aanbesteed kunnen worden bij projectinrichters. De aanbesteding van het complete
bestek, inclusief offerteformulieren waarmee
men de aanvraag kan uitzetten bij de door de
opdrachtgever te selecteren projectinrichters,
wordt klaar aangeleverd. Bij keuze van Artimo
stoffen is het opstellen van een gordijnbestek

Artimo is al veertig jaar leverancier van permanent vlamvertragende gordijnstoffen.

een kosteloze service.
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers waarvoor zij dit gedaan
hebben zijn o.a.: Groene Hart Ziekenhuis te
Gouda, Isala Ziekenhuis te Zwolle, Jeroen
Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch,

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen,
Bernhoven Ziekenhuis te Uden, Martini
Ziekenhuis te Groningen, Haga Ziekenhuis
te ’s-Gravenhage, Antonius Ziekenhuis te
Nieuwegein.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Door het hele land hangen op dit moment
posters met tips om voedselinfectie thuis
te voorkomen. Deze tips worden door het
Voedingscentrum gegeven in het kader van
de campagne ‘Ziekmakers zie je niet’ die
op 18 november van start ging. Jaarlijks
lopen ongeveer 700.000 Nederlanders
een voedselinfectie op. Dat komt neer op
ongeveer 2000 ziektegevallen per dag.
Veel van die voedselinfecties ontstaan in
de eigen keuken. Met de campagne laat het
Voedingscentrum consumenten zien dat zij
zelf veel kunnen doen om klachten als buikpijn en misselijkheid te voorkomen. Onder de
noemer ‘5x veilig’ onderscheidt het Voedingscentrum vijf stappen om thuis veilig eten te
bereiden: kopen, wassen, scheiden, verhitten
en koelen van voedsel. Het gaat dan om praktische tips: was de handen voor het koken,
voorkom kruisbesmetting door rauw en
bereid eten apart te houden en eet geen bederfelijke producten zoals vlees, vis, gesneden
groenten waarvan de ‘Te gebruiken tot-datum’
is verlopen. Tijdens de campagne kunnen
mensen die tips of informatie willen over
voedselveiligheid terecht op de campagnesite
www.voedingscentrum.nl/ziekmakers.
De
campagne is gefinancierd door het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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WONDERBOARD

HYGIËNISCHE HACCP WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

H ygiëne C onsult N ederland BV

www.hygieneconsult.nl
Nieuwe hygiënecode 2014
Allergenentraining
E-learning modules
i-Auditing
Webshop
Advies en
begeleiding

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

m

od Saf

g ra m

P
e t y ro
HACCP

10

SCHIMMEL
EN BACTERIE
WEREND

Bekijk de instructiefilm op
www.wonderboard.nl

Platinastraat 133 | 2718 ST Zoetermeer | T (079) 362 82 20

e Fo

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.nl
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Wanneer hygiëne een must is*
Steeds meer organisaties en zorginstellingen ervaren de voordelen van schoonmaken met een microvezelsysteem. En dat
is niet verwonderlijk, want werken met een
microvezelsysteem is duurzaam, ergonomisch en milieuverantwoord.

Wonderboard® is een hygienisch 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.

Een nieuw product binnen de range
Wecoline® microvezelschoonmaaksystemen
is de nonwoven microvezeldoek op rol.
Een uniek product waarmee de microvezel
schoonmaakmethode nu tot in iedere situatie
kan worden toegepast. Met deze disposable,
nonwoven microvezeldoek op rol heeft men
de garantie van altijd een schone doek met
de prestaties van een traditionele microvezeldoek. Door het toevoegen van deze disposable
microvezeldoek op rol aan het schoonmaaksysteem hoeft men zich geen zorgen meer te
maken over contaminatie.

Altijd een schone doek
met de prestaties
van een traditionele
microvezeldoek
Na gebruik wordt de doek weggegooid en
hiermee wordt uitbreiding van besmetting
door methodefouten in het wasproces of
kruisbesmetting tussen verschillende ruimtes
verkomen. Uniek aan deze voorgeperforeerde
nonwoven microvezeldoek op rol is het

Hygiënisch
wandsysteem*

Een nieuw product binnen de range Wecoline® microvezelschoonmaaksystemen is de nonwoven microvezeldoek op rol.

royale formaat en de bijzonder sterke eigenschappen. Het nonwoven doekmateriaal is
geproduceerd van oneindig lange filamenten
(vezels) waardoor de doek zijn sterke karakter
krijgt. Een rol bevat honderd doeken (voorgeperforeerd) in een formaat 24,5 x 35 cm
per doek. De voordelen van microvezel en
disposable in één product. Een betrouwbare oplossing wanneer absolute hygiëne
een must is. Nog even de feiten op een rij:
Altijd een gegarandeerd schone doek (geen
contaminatiezorgen); iedere rol is afzonder-

lijk in folie verpakt (voor extra hygiëne); de
kwaliteit van microvezel met de hygiëne van
een disposable; lage investeringskosten; geen
waskosten; minder logistieke stroming; mag
na gebruik bij restafval gedeponeerd worden; passende dispenser verkrijgbaar voor
wand of werkwagen. Meer informatie over dit
product is te vinden op www.wecoline.com,
of bel of mail naar (038) 468 68 68 /
verkoop@wecovi.com. Wecoline® is een merk
van Wecovi BV.

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 dat ervoor zorgt dat
de platen schimmel en bacterie werend zijn,
maar ook vuilafstotend 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.

Hygiëne voorop bij AQUARIUS* Dispensers*
Kimberly-Clark Professional heeft recent
een nieuwe lijn dispensers voor de toiletruimte
geïntroduceerd:
AQUARIUS*
Dispensers. “De dispensers zijn ontwikkeld in overleg met opdrachtgevers en
onderscheiden zich als het meest hygiënische ontwerp in de markt”, aldus het
bedrijf.
De dispensers bieden verschillende voordelen voor de klant, waaronder een gepatenteerd anti-overvulmechanisme voor gevouwen tissueproducten en een hygiënische
overkapping met verborgen slot. Dankzij
het anti-overvulmechanisme zijn de uitgifte
en verbruikskosten sterk verbeterd. Het ontwerp voorkomt vuilophoping en zorgt ervoor
dat de dispensers uitzonderlijk makkelijk te
reinigen zijn. Daarmee wordt de algehele

hygiëne verbeterd. Naast hygiënisch is het
compacte ontwerp bovendien praktisch.
Zo is via een venster snel te zien of het
product bijgevuld moet worden. De ringen
in de vensters zijn uitneembaar en in diverse
kleuren beschikbaar, zodat uiterlijk en stijl
van het AQUARIUS* Dispenserassortiment
aan elke toiletruimte-inrichting aan te passen
zijn. Naar keuze zijn de dispensers te openen
en sluiten met een drukknop of sleutel. Net
als alle andere producten van KimberlyClark Professional wordt het AQUARIUS*
Dispenserassortiment geproduceerd met behulp van duurzame leveringsketenprocessen.
Zo is er minder plastic nodig om de
dispensers te maken, waardoor grondstoffen
worden bespaard. Door het compacte ontwerp passen er bovendien meer dispensers
op hetzelfde formaat pallet, zodat er minder

Wonderboard sandwichpanelen hebben in het oppervlak
een uniek versmolten beschermlaag dat ervoor zorgt dat
de platen schimmel en bacterie werend zijn.

Dankzij het anti-overvulmechanisme van deze dispensers zijn de uitgifte en verbruikskosten sterk verbeterd.

vrachtwagens de weg op hoeven om de
pallets te transporteren. Meer informatie
www.kcprofessional.nl.

Advies infectiepreventie en HACCP*
Hygiëne Consult Nederland BV (HCN) is
al twintig jaar een betrouwbare partner
voor advisering op het gebied van infectiepreventie en HACCP binnen zorginstellingen zoals ziekenhuizen, zelfstandige
klinieken, verpleeghuizen en revalidatiecentra.
Voldoet de persoonlijke hygiëne van de medewerkers aan de gestelde eisen? Wat is de kwaliteit van de uitvoering van zorgtechnische
procedures? Voldoen deze aan de WIP-richtlijnen? Vragen die beantwoord worden tijdens
het uitvoeren van een infectiepreventie audit.
Men krijgt inzicht in de huidige stand van
zaken op het gebied van infectiepreventie in
de organisatie, de gegevens worden geanalyseerd en een verbeterplan toegevoegd. Met
begeleiding ten behoeve van het behalen van
een ZKN certificaat is ruime ervaring. Een
belangrijk aspect van infectiepreventie is de
bewustwording en kennisvergroting op het

gebied van infectiepreventie bij de medewerkers. Voorlichting is mogelijk binnen het hele
scala van onderwerpen binnen de infectiepreventie. Sinds een paar jaar wordt ook de
opleiding tot Hygiëne Contact Persoon verzorgd. HCN staat ingeschreven in het Centraal
Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Alle trainingen zijn BTW vrijgesteld.
Het team van Hygiëne Consult Nederland BV.

HACCP-begeleiding / allergenen
De nieuwe hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en defensie
is ondertekend door de minister van VWS.
Nieuw is het beschikbaar stellen van allergenen informatie binnen de organisatie. De
allergeneninformatie over het te consumeren
product of gerecht dient te allen tijde schriftelijk of digitaal aanwezig te zijn binnen de
organisatie. Daarbij dient de informatie vrij
toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk te zijn
voor de consument. Medewerkers en vrijwilligers moeten op de hoogte worden gebracht

en dienen kennis te hebben van de veertien
verplichte allergenen. HCN biedt naast
HACCP-audits en praktijkgerichte trainingen
op maat ook e-learning modules aan. De
website is overzichtelijk en biedt onder
meer een webshop, de Top 10 van HACCPaudits en de nieuwsbrief. Nieuwsgierig?
www.hygieneconsult.nl
of
bel
(079)
362 82 20.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven

Norovirus in
Nieuwegein
Het St. Antonius Ziekenhuis, locatie
Nieuwegein, kreeg half november op een
van zijn verpleegafdelingen te maken met
het norovirus. Een aantal patiënten kampte
met klachten die door het norovirus worden
veroorzaakt. Ook enkele medewerkers
raakten besmet met dit virus.
Het norovirus is een besmettelijk virus dat
een infectie van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaakt. In de volksmond
wordt dit vaak ‘buikgriep’ genoemd. Braken
en diarree zijn de meest opvallende verschijnselen. Meestal beginnen de klachten tussen
de één tot drie dagen nadat iemand met het
virus in aanraking is gekomen. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp komen voor. Er is geen geneesmiddel
tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf
over na één tot vier dagen. Het St. Antonius
Ziekenhuis heeft extra hygiënemaatregelen
genomen om verdere verspreiding van het
virus te voorkomen. De afdeling werd extra
schoongemaakt en er zijn isolatiemaatregelen
ingesteld. Het bezoek is gevraagd bij binnenkomst en verlaten van de betreffende afdeling
de handen te wassen met water en zeep.
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Onze meest hygiënische dispensers ooit
AQUARIUS* is onze meest hygiënische dispenserlijn ooit. Niet
voor niets koos Isala bij het inrichten van de toiletten in de
nieuwbouw van het Zwolse ziekenhuis voor de AQUARIUS*
Dispensers. Bij de keuze hebben zowel het hygiënische ontwerp als het gebruiks- en navulgemak een rol gespeeld. Dankzij
het anti-overvulmechanisme zijn de uitgifte en verbruikskosten bijvoorbeeld sterk verbeterd. Het ontwerp voorkomt
vuilophoping en zorgt ervoor dat de dispensers uitzonderlijk
gemakkelijk te reinigen zijn. Naast hygiënisch is het compacte
ontwerp bovendien praktisch. Zo is via een venster snel te
zien of het product bijgevuld moet worden.
Last but not least: net als al onze andere producten worden
de AQUARIUS* Dispensers geproduceerd met behulp van
duurzame leveringsketenprocessen. Een duidelijke pre.

Meer weten? Surf naar www.kcprofessional.nl of bel met
Sales Support: 0318 697 691 / 692.
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Expertise ebolabestrijding *
Met een groeiende omvang van de ebolaepidemie in West-Afrika en actuele en verdachte gevallen in de US en Europa heeft
Diversey Care (onderdeel van Sealed Air)
in november een reeks van middelen en
materialen gelanceerd om organisaties
te helpen om te gaan met de groeiende
wereldwijde gezondheidscrisis.

De kerstcollectie van Tork is verrassend
veelzijdig. Elk dessin heeft een geheel
eigen kleurenpallet en karakter. De dessins
zijn uitstekend te combineren met de
unikleuren uit het standaard Tork tafelpapier assortiment.

“Diversey Care is zich bewust van de zorgen
die deze situatie heeft gecreëerd onder klanten, medewerkers, patiënten en bezoekers van
openbare voorzieningen in de hele wereld”,
aldus Ilham Kadri, president van Diversey
Care. “We hebben een voortdurende verplichting om een schonere, gezondere toekomst te
bieden, daarom hebben we infectiepreventie
materialen ontwikkeld om de verspreiding
van deze verwoestende ziekte te stoppen.”
Materialen
Diversey Care biedt een heel pakket materialen aan om te helpen bij de bestrijding van de
ebola-uitbraak. Het gaat daarbij om scholing
en training voor organisaties met de beste
methodes en middelen voor reiniging en
desinfectie in openbare ruimtes.

We hebben een
voortdurende
verplichting om een
schonere, gezondere
toekomst te bieden
Diversey Care geeft advies over hoe er gereageerd dient te worden in geval van een
uitbraak van de ziekte, hierbij benadrukt men
het belang van handhygiëne. Verder verschaft

Tafelaankleding
kerstperiode*

Diversey Care biedt een heel pakket materialen aan om te helpen bij de bestrijding van de ebola-uitbraak.

men van een lijst van producten die voldoen
aan de richtlijnen van ‘Centers for Disease
Control’ (CDC) voor infectiebeheersing in
de omgeving van ebola-gevallen. Experts
van Diversey Care zijn te consulteren over
reiniging- en hygiëneprocessen voor ziekenhuizen, overige gezondheidszorgorganisaties
en publieke ruimtes zoals scholen en
kantoren. Klanten kunnen ondersteuning
krijgen bij het implementeren van programma’s om het risico op infectie te beheersen.
Bovendien kan Diversey Care helpen bij
het implementeren van een social media
campagne om te informeren over en te scholen
in de preventie van ebola. Alle materialen en

de beste praktijkgidsen zijn beschikbaar om te
downloaden op www.diversey.com/ebola-nl.
Deze materialen geven de aanbevelingen van
de World Health Organization (WHO) en het
Center for Disease Control and Prevention
(CDC). Daarnaast biedt Diversey Care voortdurend updates via de social media kanalen:
www.facebook.com/diversey; www.linkedin.
com/company/diversey-inc en twitter.com/
diversey. Diversey Care is onderdeel van
Sealed Air; een leider in voedselveiligheid, voedselbewaking, facilitaire reiniging
en hygiëne en productbescherming. Voor
meer informatie over Diversey Care, bezoek
www.diversey.com.

Het traditionele dessin Winter Claret staat
voor warmte, vertrouwen en gezelligheid. De
kleuren rood, goud en groen zijn onlosmakelijk met kerstmis verbonden en dat zal ook
dit jaar niet veranderen. Het subtiele dessin
van Silver Mistletoe geeft de tafels elegantie
tijdens de feestdagen. Combineer met zilver
of LinStyle® om het helemaal af te maken.
De trendkleur paars wordt gecombineerd met
elegant zilver. Kies voor het dessin Ice Crystals
en de kerstperiode wordt onvergetelijk. Joyful
Christmas biedt een prachtige combinatie
van klassieke kerstsymbolen, uitgevoerd in
vrolijke, gedurfde kleuren. De kleuren en
symbolen versterken elkaar en vullen elkaar
aan. En weer helemaal van nu: de klassieke
kerstkleuren goud en zilver. Binnen de kerstdessins kan men kiezen voor servetten, placemats en napperons. De diverse dessins bieden
ook de mogelijkheid om tafels stijlvol te
decoreren in combinatie met de unigekleurde
artikelen van Tork® zoals de NexxStyle® of
luxe LinStyle® Premium servetten. Meer informatie? Kijk op www.tork.nl.

Sleutelbeheer in de zorg *
Met het KeyWatcher sleutelbeheersysteem levert Burgman Security sinds
1994 dé oplossing voor de bekende
problemen rondom de controle over
sleutels. De KeyWatcher is een geautomatiseerd bedieningsvriendelijke sleutelkast,
of serie van kasten, afhankelijk van het
aantal te controleren sleutels.
Nadat een gebruiker de juiste ID- en PIN-code
heeft ingevoerd en de gewenste sleutel(s) heeft
opgevraagd zal de deur van de KeyWatcher
ontgrendelen en wordt de gevraagde sleutel
vrij gegeven. Alle handelingen op de KeyWatcher worden geregistreerd en zijn in vele

rapportage vormen uit te printen.
Opslag
Met de KeyWatcherIlluminated heeft de
organisatie het sleutelbeheer geheel onder
controle en weet men altijd wie, wanneer,
welke sleutel heeft uitgenomen of ingeleverd.
De KeyWatcher biedt een grote mate van
flexibiliteit dankzij de verschillende modules.
Zo kan men kiezen voor een module voor
toegangscontrolepassen of een module voor
acht of zestien sleutels of een module voor
een of twee lockers. Daarnaast is de hoofdkast te koppelen aan uitbreidingskasten zodat
men de opslag van sleutels of toegangspassen

of mobiele telefoons of medicijnen tot in
het oneindige kan uitbreiden. Dankzij het
registreren van alle handelingen kan men
achteraf altijd zien wie wat heeft gedaan.
Kortom een organisatie kan het sleutelbeheer
met een gerust hart toevertrouwen aan de
KeyWaycher Illuminated. Interesse? Kijk op
www.burgmansecurity.com.

De trendkleur paars wordt binnen het dessin Ice Crystals
gecombineerd met elegant zilver.

Burgman Security
uw specialist in
sleutelbeheer
voor de zorg
Het sleutelbeheer binnen uw organisatie
wilt u natuurlijk goed geregeld hebben.
Burgman Security denkt hierover met u
mee en biedt u met de KeyWatcher
de meest veilige, praktische oplossingen
op maat voor uw Sleutelbeheer.
Burgman Security, specialist in
sleutelbeheer voor de zorg.

De KeyWatcher is een geautomatiseerd bedieningsvriendelijke sleutelkast, geschikt voor zorgorganisaties.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven

Stephensonweg 6
4207 HB Gorinchem
T 0183-356789
E info@burgman-security.nl

www.burgman-security.nl
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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

Posterpanelen: ideaal voor congressen
evenementen en open dagen!
Jij bent de HBO verpleegkundige of MBO A- verpleegkundige (met specialisatie SEH, IC of anesthesie), die
houdt van afwisselend werk met daarin een grote mate van zelfstandigheid. Ambulance Oost is de regionale
ambulancevoorziening in de regio Twente en kan jou mogelijk bieden wat je zoekt

Ambulanceverpleegkundige m/v
100%(het eerste jaar), daarna deeltijd mogelijk(min.60%)
Vacatures bij Ambulance Oost zijn vrij zeldzaam. Bijna niemand neemt spontaan ontslag.
Op dit moment hebben wij vacatures voor ambulanceverpleegkundigen omdat een aantal van
onze collega’s de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Jouw kans op een unieke baan.
Werkzaamheden
Hoe een werkdag eruit ziet valt nooit te voorspellen. Je krijgt te maken met acute en geplande
hulpverleningen, van eenvoudig tot complex. Je treft mensen van alle leeftijden en uit allerlei
verschillende culturen. Je werkt samen met een collega ambulancechauffeur, neemt zelfstandig
beslissingen en voert de handelingen samen uit. Wij zorgen ervoor dat je voldoende bent uitgerust om deze functie met plezier te kunnen vervullen. Je volgt de opleiding tot ambulanceverpleegkundige aan de Academie voor Ambulancezorg en we zorgen ervoor dat je de beschikking
hebt over de meest geavanceerde apparatuur. Je standplaats kan Hengelo, Enschede of Almelo
worden.
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden zoals:
• salaris € 3.557, - max (salarisschaal 9)
• onregelmatigheidstoeslag
• eindejaarsuitkering
• bijdrage ziektekosten
• reiskostenvergoeding
• fitnessregeling
• garderobe van de baas (keuzemenu)
• geavanceerde na- bijscholing
• doorgroei mogelijkheden in je functie, zoals instructeur en verpleegkundig specialist.
Wij vragen
• BIG gecertificeerd
• verpleegkundige niveau 4 of 5 met
• specialisaties als SEH, IC of anesthesie
• bereidheid tot het volgen van de ambulanceverpleegkundige opleiding aan de Academie
voor Ambulancezorg of al in het bezit zijn van het AZN diploma
• ambitie en betrokkenheid
Wil je meer informatie over deze functie bel dan met Erik Oude Vrielink (teammanager Almelo)
06-51638364.
Wil je solliciteren mail dan voor 22-12 2014 je brief en CV naar akok@ambulanceoost.nl
Een assessment en een medische keuring zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
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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

Verwijstoren

Landscape

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

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

www.aluexpoart.nl
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Ouderengeneeskunde thuis
Specialisten
ouderengeneeskunde
en
huisartsen zien mogelijkheden om samen
goede zorg te leveren aan kwetsbare
mensen die thuis blijven wonen. Slechts
een voorwaarde staat deze samenwerking
op grote schaal door het hele land heen,
in de weg. Net als voor de huisarts moet
er ook een zelfstandige betaaltitel voor de
specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet worden gerealiseerd.
Om het toenemend aantal kwetsbare ouderen
in de thuissituatie de juiste medische zorg te
bieden moeten specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen gebruik kunnen maken
van elkaars expertise. De huisarts moet voor
de zorg aan ouderen met comorbiditeit en
complexe problemen de expertise kunnen
inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde. VWS gaat er vanuit dat door de geplande overgangsmaatregelen bij invoering van
de Wet Langdurige Zorg de situatie van 2014
onveranderd ook voor 2015 van toepassing is.

We gaan terug naar
de tijd dat mensen in
het ziekenhuis moeten
worden opgenomen
omdat een waardig
sterven thuis niet meer
mogelijk is
Dat is onjuist, vindt Verenso, vereniging van
specialisten in ouderengeneeskunde. Sluiting
van verzorgingshuizen en strenge criteria voor
toelating tot de Wet Langdurige Zorg zorgen
ervoor dat op korte termijn ernstig zieke en

De oncocar was in 2009 een cadeau van de
Rotary Ede aan de afdeling oncologie van
het ziekenhuis. De auto is al enkele jaren ‘in
functie’. Door het gebruik van de auto kan
Ziekenhuis Gelderse Vallei in de regio een
speciale vorm van palliatieve zorg leveren,
namelijk de behandeling en begeleiding van
kanker bij de patiënt aan huis. Daarbij gaat

Samen met de huisarts wil de specialist ouderengeneeskunde kwetsbare ouderen die thuis wonen goede zorg bieden.

kwetsbare ouderen thuis zullen blijven. Dit
zijn er in 2015 veel meer dan in 2014. Het
creëren van een zelfstandige betaaltitel voor
de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet vergt een politiek besluit. Er
wordt wel gedacht dat de specialist ouderengeneeskunde al in het bezit is van een dergelijke betaaltitel. Dat is onjuist. Verenso roept
de politiek daarom op om artikel 2.4 van het
Besluit zorgverzekering aan te passen met de
zinsnede: ‘geneeskundige zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde die plegen te
bieden’. Op deze manier kan de samenwerking
tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde voor kwetsbare patiënten thuis
en opgenomen in een eerstelijnsverblijf vormgegeven worden. Deze samenwerking en de
mogelijkheid daartoe zijn randvoorwaarden voor goede medische zorg aan kwets-

bare ouderen met een complexe zorgvraag.
De noodzaak voor samenwerking geldt ook
voor palliatieve zorg. Met de invoering van
de wet Langdurige Zorg komt de palliatieve
zorg onder druk te staan. De inzet en expertise van de specialist ouderengeneeskunde in
de thuissituatie en in hospices dreigt hierdoor
verloren te gaan. De huisarts zal vanaf dan alle
zorg op zich moeten nemen. Dat is qua tijd
niet realistisch en qua verlies aan kennis meer
dan zonde, vindt Verenso. “We gaan terug
naar de tijd dat mensen in het ziekenhuis
moeten worden opgenomen omdat een waardig sterven thuis, in een verzorgingshuis of in
een hospice niet meer mogelijk is.” Verenso
roept de politiek op structurele maatregelen
te treffen om mensen in de palliatieve fase
waardig te kunnen behandelen en verzorgen.

het om chemotherapie en toediening van
ondersteunende medicijnen via het infuus.
Patiënten vinden dit een groot voordeel: zij
hoeven niet extra naar het ziekenhuis te komen,
maar de verpleegkundige komt bij hen thuis.
Het is volgens Ziekenhuis Gelderse Vallei
een bijzonder project in Nederland, slechts
weinig ziekenhuizen geven deze service.
Dankbaar
De oncologen, oncologieverpleegkundigen
en zorgmanager Petra Edelman zijn heel blij
met het cadeau van de Rotary Ede. Petra Edelman zegt: “Deze gespecialiseerde zorg die
we geven zou niet mogelijk zijn zonder de
speciale aangepaste auto voor het vervoer van
apparatuur en medicamenten! We zijn erg
blij met de vervolgfinanciering.”

Oncologieverpleegkundige Denise Jansen gaat met
de ‘oncocar’ naar een patiënt thuis (Foto Ernst Jan
Brouwer).

Rivas verrast mantelzorgers met attentie
Rivas Zorggroep heeft de mantelzorgers
van thuiszorgcliënten in Hendrik Ido
Ambacht en Zwijndrecht verrast met een
attentie. Zij kregen in verband met de Dag
van de Mantelzorg een presentje. Dit sloot
aan bij het thema: ‘Allemaal verhalen!’
Een familielid die iemand ondersteunt bij de
zorg is vaak onmisbaar. “Deze mantelzorgers
zijn een heel waardevolle aanvulling op de
zorg”, zegt Astrid van Rekom, teamleider
thuiszorg bij Rivas. “Samen met hen zorgen
we voor de beste zorg van onze cliënt.” De
Dag van de Mantelzorg was een mooie aanleiding om de mantelzorgers extra in het
zonnetje te zetten. “Een presentje krijgen is
altijd een leuke verrassing”, zegt Van Rekom.

Buurtzorg,
een fenomeen
Mijn naam is Femke Rienstra en ik ben
wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland in het team Zoetermeer Midden. Als
wijkverpleegkundige kom je bij mensen
achter de voordeur en maak je de meest
diverse dingen mee: ontroerende, schrijnende en positieve verhalen, waarover ik
de komende maanden zal vertellen.

‘Oncocar’ blijft rijden voor Gelderse Vallei
Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt opnieuw
een cadeau van Rotary Ede: de financiering
voor de ‘oncocar’ wordt gecontinueerd.
Deze naam wordt door de verpleegkundigen oncologie liefkozend gebruikt
voor de auto die hen ter beschikking staat
om chemotherapie bij patiënten thuis toe
te dienen. De verpleegkundigen pakken de
‘oncocar’ uit de parkeergarage als zij naar
patiënten in de regio rijden.

Column

Daarom kregen alle mantelzorgers een
mooi ingepakt notitieboek en een verhalenbundel die beschikbaar was gesteld door MEE
Drechtsteden.
Vanzelfsprekend
Thuiszorgmedewerker Jo Anne Blom deelde
de presentjes uit. Zij overhandigde het onder
andere aan Cocky, dochter van meneer Van
Pelt. Zij ondersteunt haar vader in zijn dagelijkse bezigheden. Daarnaast eet hij een paar
keer per week bij zijn kinderen. “Dat doen we
allemaal graag voor hem en het is voor ons
vanzelfsprekend”, zegt zij. “Het is dan extra
leuk als dat op deze manier wordt gewaardeerd.”

Je herkent ons aan onze helderblauwe tas,
of anders aan ons blauwe fleecejack met
het logo, of de blauwe fietstassen en als het
regent aan het blauwe zadelhoesje: de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden van Buurtzorg Nederland.
Buurtzorg Nederland werd in 2006 opgericht
door Jos de Blok uit Almelo, uit onvrede met
de steeds groter wordende invloed van directeuren en managers van zorgorganisaties op
de manier van zorg leveren door verpleegkundigen en verzorgenden.
Buurtzorg Nederland kenmerkt zich door
het ontbreken van managementfuncties en
hiërarchie. Over het hele land verspreid zijn
op dit moment ongeveer 600 teams aan de
slag, die zelfsturend en autonoom zorg verlenen in de wijk. Al deze teams hebben hun
eigen identiteit, maar de gemeenschappelijke factor is het leveren van hoogwaardige
zorg door bevlogen professionals. Het doel
van ieder team bij iedere cliënt is om deze zo
lang mogelijk zorgonafhankelijk te houden.
Met andere woorden: we werken er hard
aan om onszelf overbodig te maken. Dat
betekent voor een deel van de cliënten een
omslag in denken en doen. De zienswijze
‘De dokter en de zuster weten wel wat goed
voor mij is’, proberen wij om te buigen naar
‘Wat kunnen de dokter en de zuster voor mij
betekenen om zolang mogelijk onafhankelijk te blijven en om een zekere kwaliteit van
leven te bereiken en te behouden.’
Met die insteek komen wij bij de cliënt
over de vloer. Om deze onafhankelijkheid
zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, is het
noodzakelijk dat we intensief samenwerken
met andere zorgverleners in de wijk. Met
de huisarts, de praktijkondersteuner van de
huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut en
de diëtist proberen we een hecht samenwerkingsverband op te bouwen. Een dergelijk
samenwerkingsverband, ook wel de korte
lijn genoemd, werkt enorm in het voordeel
van de cliënt die we samen met zijn naasten/
mantelzorgers intensief betrekken bij het
meedenken over het geven van de beste en
passende zorg. Een concept dat kennelijk zo
goed werkt, dat Jos de Blok in oktober met
het koningspaar meeging op
staatsbezoek naar Japan om
onze werkwijze ook daar toe
te lichten.
Door Femke Rienstra,
wijkverpleegkundige

Geïnteresseerd in
nieuws over de zorg?
Gratis abonnement op onze nieuwsbrief!
nieuwsbrief@zorgenziekenhuiskrant.nl

www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional

Jo Anne Blom, thuiszorgmedewerker van Rivas Zorggroep verraste mantelzorgers met een klein presentje. Ook
Cocky, dochter van meneer Van Pelt, kreeg het notitieboekje en de verhalenbundel.
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IC-nazorgpoli
Tjongerschans

Toorop Paviljoen
geboortezorg

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen start een IC-nazorgpoli. Hier kunnen
patiënten terecht, die een langere periode
op de intensive care (IC) zijn verzorgd.

In het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in
Amsterdam is het Toorop Paviljoen, het
centrum voor geboortezorg, van start
gegaan.

Patiënten die op een IC aan de beademing
hebben gelegen kunnen daar nog lange
tijd nadelige gevolgen van ondervinden.
Voorkomende klachten zijn onder meer
concentratiestoornissen, slapeloosheid, vermoeidheid, verminderde eetlust en bewegingsklachten. Voordat patiënten op de nazorgpoli
komen wordt hen gevraagd een vragenlijst
in te vullen. Afhankelijk van de klachten kan
de arts of verpleegkundige daar verder op
inspringen en eventueel doorverwijzen. IC
Tjongerschans neemt samen met zeven andere
ziekenhuizen deel aan de IC-nazorgpilot. De
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
(NIVC) heeft een softwarepakket ontwikkeld
dat gebruikt gaat worden voor planning en
gegevensbeheer.

Met zestien bevalsuites en zestien kraamsuites
is het centrum klaar voor ruim 3000 bevallingen per jaar. Ook heeft het paviljoen een
permanent bevalbad. Het betreft uitsluitend
bevallingen op medische indicatie. Het Toorop
Paviljoen maakt zogenaamde gezinsgerichte
zorg mogelijk. Hierbij staat de prille hechting
tussen ouders en kind centraal, vanwege het
belang voor de ontwikkeling van het kind
en het op gang komen van de borstvoeding.
Ouders en kind worden tijdens de opname
zo min mogelijk gescheiden en verplaatst. In
de bevalsuites kunnen vrouwen bevallen en
mocht dit nodig zijn nog twee dagen blijven.
Is een langer verblijf noodzakelijk dan worden
ouders en kind overgeplaatst naar één van de
kraamsuites.

Geboorte van 2500ste baby in Ikazia

In het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam werd de 2500ste baby van dit jaar geboren,
een recordaantal voor het ziekenhuis. Lenz is de zoon van de heer en mevrouw Bezemer. Aan de geboorte van de
2500ste baby werd feestelijk aandacht besteed. Lenz en zijn ouders ontvingen van algemeen directeur R. Kievit een
bos bloemen, een stoeltje en een knuffel. “De bevalling ging goed, ik vond de begeleiding en de aanwezigheid van
de professionals ook heel fijn”, aldus mevrouw Bezemer. Op de foto van links naar rechts: R. Kievit (algemeen directeur), de heer Bezemer, de heer J.W. de Leeuw (gynaecoloog), mevrouw Bezemer met Lenz en Mathija van der Perk
(verpleegkundige).

Snelle aanpak
Hartziektenpoli
meniscusklachten voor vrouwen
Het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop) biedt
sinds vorige maand in samenwerking met
medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven) patiënten met meniscusklachten een nieuwe service: Meniscusbehandeling-in-1-dag.
De nieuwe service biedt volgens het ziekenhuis patiënten veel voordelen. Ze voorkomt
tijdsverlies. Bovendien vindt de meniscusbehandeling-in-1-dag altijd plaats op een
vrijdag. Hierdoor is het goed mogelijk dat
patiënten op maandag alweer aan het werk
kunnen, tenzij zij lichamelijk, zware arbeid
verrichten. De werkwijze van de meniscusbehandeling-in-1-dag ziet er in het kort als
volgt uit. In de ochtend vinden het onderzoek
(meestal gecombineerd met een mri-scan)
en het stellen van de diagnose plaats bij TopSupport. De orthopeden betrekken de fysiotherapeuten van TopSupport hier direct bij,
zodat zij waar nodig na behandeling patiënten
kunnen begeleiden naar herstel. ’s Middags
vindt de behandeling plaats in het St. Anna
Ziekenhuis en start het revalidatietraject.

MC Groep in Lelystad is gestart met een
hartziektenpoli voor vrouwen. Deze
vrouwenpoli is speciaal gericht op onderzoek naar en behandeling van hart- en vaataandoeningen bij vrouwen.
Klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatproblemen bij vrouwen (zoals vermoeidheid,
benauwdheid en inspanningsvermindering)
uiten anders dan bij mannen. Vaak worden de
klachten daardoor onterecht toegewezen aan
de menopauze en dus niet op tijd opgemerkt.
Cardioloog Tieneke Ansink is gespecialiseerd
in hart- en vaatziekten bij vrouwen en leidt
de hartziektenpoli. Hart- en vaatziekten
komen bij vrouwen meestal voor na de overgang en zijn inmiddels wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Dit
komt omdat symptomen vaak niet op tijd
worden herkend, maar worden aangezien
voor overgangsklachten. Ook zijn andere
onderzoeken bij vrouwen nodig om de harten vaatziekten in de volle omvang te kunnen
ontdekken. Dit vraagt om specialistische
kennis.

Kliniek

Nierverwijdering in
Refaja ziekenhuis

Rutger Waalkes (foto Sander Drooglever).

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal is
dit najaar gestart met laparoscopische
nefroctomie: een voor Refaja nieuwe
manier van opereren, waarbij met een
kijkoperatie de nier chirurgisch wordt
verwijderd. Rutger Waalkes, sinds enkele
maanden werkzaam als uroloog in het
Refaja ziekenhuis, heeft veel ervaring met
deze operatiemethode: “Deze werkwijze
biedt veel voordelen voor de patiënt en
draagt bij aan een sneller herstel.”
Een nier kan verwijderd worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld vanwege een
tumor, nierstenen of een niercyste. Steeds
vaker valt daarbij de keus op een kijkoperatie,
de zogeheten laparoscopische nefrectomie.
Een nefrectomie is een chirurgische ingreep
waarbij onder narcose een nier wordt verwijderd. Laparoscopie betekent: in de buik
(laparo) kijken (scopie). De operatie gebeurt
altijd onder narcose. Binnen Zorggroep Leveste
Middenveld, waar Refaja onderdeel van is,
voert ook het Scheper Ziekenhuis in Emmen
deze operatie uit. “Na een laparoscopie ligt

een patiënt minder lang in het ziekenhuis
dan na een klassieke operatie”, vertelt Rutger
Waalkes.

Deze werkwijze
draagt bij aan een
sneller herstel
“Ook heeft de patiënt minder pijn en is hij
nadien minder misselijk. Bovendien herstelt
de patiënt sneller, is er minder bloedverlies
en worden de littekens minder groot. Voor
ons als specialisten heeft het als bijkomend
voordeel dat we zeer nauwkeurig kunnen
werken omdat we alles uitvergroot op een
monitor kunnen volgen. Soms is laparoscopische nefroctomie niet mogelijk vanwege de
grootte van de tumor en moeten we kiezen
voor een open ingreep.” De specialist voert
een laparoscopische operatie uit via kleine
sneetjes van ongeveer één centimeter in de
huid. Deze ingreep duurt twee tot drie uur.

Thuisbalie voor vragen nazorg
Patiënten en hun naasten kunnen met
vragen over het ontslag uit het ziekenhuis
en wat er daarna gebeurt, vanaf nu terecht
bij de Thuisbalie: een speciaal loket in de
hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis,
locatie Dordwijk. Het is speciaal bedoeld
voor mensen die na ontslag nog zorg nodig
hebben.
“We doen als ziekenhuis goed en belangrijk
werk, maar we zijn tegelijkertijd maar een
onderdeel van het totale ziekte- en zorgproces
van een patiënt”, zei bestuursvoorzitter Pier
Eringa bij de opening van de balie. “Het gaat
steeds meer om de totale keten, die de patiënt
zo ‘naadloos’ mogelijk moet doorlopen. Dus

moeten wij ook de aansluiting op het vervolg,
de nazorg, goed organiseren.” De Thuisbalie
is een adviespunt waar patiënten, familieleden en zorgverleners terecht kunnen met
vragen over ontslag en (na)zorg. Dit loket
is een verlengstuk van het Transferbureau,
de al lang bestaande ziekenhuisafdeling die
verantwoordelijk is voor het ‘uitplaatsen’ van
patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis
nog zorg nodig hebben. Het bureau regelt
hiervoor alle overleg, afspraken en papieren
en het helpt patiënten die na een bezoek aan
de polikliniek thuis moeten beginnen met
bepaalde therapieën of sondevoeding. De
balie wordt bemand door medewerkers van
het Transferbureau.

Ziekenhuisbestuurder Pier Eringa opent de balie, rechts Margriet Schoonhoven (vooraan) en Miranda Pors,
beiden van het Transferbureau.

23

Service / Agenda

Nummer 23
3 december 2014

Fiets en Wandelbeurs

Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:

Op zoek naar informatie over bestemmingen, routes, een nieuwe fiets, tent of
slaapzak? Het is allemaal te vinden op de
Fiets en Wandelbeurs, die 31 januari en
1 februari 2015 voor de elfde keer plaatsvindt in Amsterdam RAI.
Met bijna 500 exposanten, 200 vrijwilligers
die advies geven en ruim 100 lezingen en
workshops is dit een complete beurs voor
fietsers en wandelaars. In het aanbod zijn
elk jaar juweeltjes te ontdekken. Wandelen
in Griekenland, weg van de toeristische hot
spots, of overnachten in een yurt in Kirgizië?
Het is allemaal mogelijk. Wie liever dicht bij
huis blijft, kan terecht bij onder meer het
Holland Paviljoen met Nederlandse provincies en organisaties. Onafhankelijk advies over
bestemmingen en materiaal krijgen de bezoekers op de informatiemarkten ‘Wandelaars
informeren Wandelaars’ en ‘Fietsers informeren Fietsers’. Juist in de persoonlijke gesprekken met collega-wandelaars en -fietsers
komen mensen details aan de weet die ze
online nergens kunnen vinden. Verder zijn
hier, voor de outdoorliefhebbers, stands te
vinden van grote buitensportzaken. Tenten,
slaapzakken, kleding, schoenen: al deze
producten zijn op de beurs te vinden.

Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja Baars
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Judith Kokshoorn
Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.

(Foto Mirjam Wouters)

Algemene servicevragen:

gebreid: er zijn elke beursdag meer dan vijftig
voordrachten. Bijzondere gast is Redmond
O’Hanlon, bekend van het tv-programma
‘O’Hanlons Helden’. Hij vertelt over zijn zoektocht naar een dinosaurus in Congo, die in
een prehistorisch meer zou leven. Natuurlijk
ontbreken de nieuwste collecties reisfietsen,
toerfietsen en elektrische fietsen niet op de
Fiets en Wandelbeurs. Ook is er een Mountainbike Paviljoen, voor wie zand en modder
verkiest boven glad asfalt. Bezoekers kunnen

ook een rondje maken op het grote indoor
fietsparcours, waar ze de twee- en driewielers
uitgebreid kunnen testen. De Fiets en Wandelbeurs is op zaterdag 31 januari en zondag
1 februari van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Entree aan de kassa: vijftien euro, kinderen tot twaalf jaar onder begeleiding gratis. Via
www.fietsenwandelbeurs.nl kan men in de
voorverkoop een e-ticket voor twaalf euro
kopen.

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 70 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.

Redmond O’Hanlon
Het lezing- en workshopprogramma is uit-

Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in

Win kaarten voor
Fiets en Wandelbeurs

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

Lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant die
van fietsen en wandelen houden, kunnen
kans maken op gratis toegangskaarten. Elk
jaar kunnen bezoekers de fietsroute van het
jaar kiezen. Wat was de fietsroute van 2014?
Geef antwoord op die vraag en mail naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl. Vermeld
daarbij naam en adres. Meedoen kan tot
donderdag 11 december.

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
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(Foto Rik Koops)

Prijswinnaars Kerstfair Marienwaerdt
De geschiedenis van Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt gaat terug tot het jaar
1129. De vele deelnemers aan deze lezersactie hadden dat vrijwel allemaal goed. De
kaarten gaan naar: Marianne Pool (Den
Helder); Liesbeth Heijnen (Zaandijk);
M. Boer-Verkiel (Dieren); Michelle Pouwels
(Venlo) en Ludwien Marijnissen (Ede).

Vrijdag 6 februari

Psychiatrische problematiek in de thuiszorg
• Voor alle verpleegkundigen en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg
• Over o.a. - Hoe krijg je grip op gekte, patiënt met
borderline-problematiek, patiënt met een psychose en
schizofrenie, de depressieve patiënt, niet aangeboren
hersenletsel en macht en onmacht, recht en verantwoordelijkheid bij patiënten met psychiatrische problematiek.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Vrijdag 6 maart

Forensische verpleegkunde
• Alle verpleegkundigen op de spoedeisende hulp, kinderafdeling en in de geriatrie,
ambulancezorg, thuiszorg, penitentiaire instelling, asielzoekerscentra
• Over o.a. huiselijk en eerwraakgerelateerd geweld; kindermishandeling; ouderenmishandeling; beroepsgeheim, seksueel geweld, niet-natuurlijk overlijden en de rol
van verpleegkundigen in de forensische zorg
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl

Dinsdag 10 maart

Gedragsproblemen bij Ouderen in
Intramurale setting
•
•
•
•

Wegens succes herhaald!
Met interactieve middagsessies
Locatie: Aristo Amsterdam
Programma en inschrijven: www.leidscongresbureau.nl

Donderdag 12 maart

Kinderen met Somatisch Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
• Verschijningsvormen en prevalentie | Effecten transitie jeugdzorg
| Ketensamenwerking bij schoolverzuim | Effectieve behandelmethoden: EMDR, groepscursus, hypnose, katalepsie inductie
• Locatie: Aristo Utrecht
• Programma en inschrijven: www.leidscongresbureau.nl
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