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Loslaten
Bij het binnenkomen van alle teksten voor deze Pulse viel ons
iets op; op de één of andere manier gaan ze over loslaten.
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140 camera’s in
de meldkamer

- Het loslaten van te veel regels
Pagina 8: Onze nieuwe bestuursvoorzitter Rob Dillmann:
‘Ik ben een stuk ongeduldiger dan ik eruit zie en heb een hekel
aan bureaucratie. Helemaal als de professional in het ziekenhuis
daar last van heeft.’

14

- Het loslaten van patiënten
Pagina 24: Transferverpleegkundige Carla Steert vertelt de oudere
patiënt dat hij na ontslag hulp kan krijgen en dat hij kan kiezen
uit verschillende thuiszorgorganisaties. ‘U staat er dus niet alleen
voor.’

Meekijken
met Isala
Wereldbreed

- Het loslaten van je werk
Pagina 20: Gerda de Jong, laborant radiotherapie: ‘Ik heb een
drukke baan en een gezin met drie kinderen. Het lopen is echt
even een moment voor mezelf.’
- Het loslaten van stramienen
Pagina 16: internist en RVE-voorzitter Jan Lambert: ‘Als een
patiënt is hersteld van een longontsteking moet je niet standaard
een longfoto maken.’
Ook op de redactie van Pulse moesten we leren loslaten.
Omdat Pulse dit jaar geen acht maar vier keer uitkomt, is een
aantal rubrieken verhuisd naar Iris, zoals Koffie met… en aandacht
voor opleiding en onderzoek. Daarnaast werd deze Pulse anders
gemaakt dan anders. Door verschillende omstandigheden van
Inez en Bianke moesten zij de regie uit handen geven aan
nieuwe redactieleden. We leerden loslaten, is vertrouwen.
Vertrouwen dat alles uiteindelijk op z’n pootjes terecht komt.
Dat kwam het, ook met deze Pulse.
Veel leesplezier.
Bianke, Inez en Sonja
redactie pulse
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Op pad met
transfer
verpleegkundige
Carla

Colofon
Pulse, jaargang 8, voorjaar 2014. Personeelsblad van Isala, verschijnt vier
keer per jaar. Pulse heeft een redactiestatuut. Deze is op te vragen bij de
redactie. De uitspraken in dit blad weerspiegelen niet noodzakelijk de visie
van Isala.
Hoofdredacteur: Frans Bierens Redactie: Bianke Buursma, Sonja van den
Heuvel, Inez Pelgröm en Odile Schunselaar Redactionele bijdragen:
Wouter Groote Schaarsberg en Tjerk Ykema Redactieraad: Aukje Borst,
Bea van den Bosch, Egbert Broers, Janine Ganzevles, Immy Heemstra,
Evelien van der Kolk, Carolien Meuleman, Ans Regenspurg,
Bart van Lohuizen, Marjon Pot, Alexander van Rossem, Sandra Veraart,
Christian van der Weele Fotografie: Erik Karst, Patrick Laan, Frans Paalman
en Gerlinde Schrijver Coverfoto: Erik Karst Illustraties: Frank Zuithof
Ontwerp: Haagsblauw Drukwerk: Drukkerij Zalsman
Reacties en tips: redactie@isala.nl
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kort korter kortst

Nieuw thuis

Bezoekers
over de vloer

Vele ritjes zijn er mee afgelegd tussen Isala Weezenlanden en Sophia. Maar sinds
de verhuizing naar de nieuwbouw staan de Isala-fietsen, op spaarzame ritjes naar
het Behandelcentrum na, werkeloos in de stalling. Toch niet helemaal. Geen gekke
woonplek, moet (waarschijnlijk) een merel met nesteldrang gedacht hebben.
Laat het voorjaar maar komen!

Gemiddeld hebben dagelijks 1.000

tot 1.500 patiënten een
poliklinische afspraak in Isala. Nemen zij
ieder een begeleider mee, dan komen er

dagelijks 2.000 tot 3.000
mensen bij Isala over de vloer.
Nog los van de bezoekers van patiënten
die zijn opgenomen.

Handige app’s
Blijf op de hoogte van
de laatste publicaties
van auteurs die werkzaam zijn bij Isala.
De IsalaPub app bevat alle
gepubliceerde PubMedpublicaties vanaf 2010.
De publicaties zijn
ingedeeld op specialisme,
auteur, tijdschrift en
jaartal. De app is gratis
te downloaden via
www.isalapub.nl of
via de App Store.
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Het hooikoortsseizoen
is weer aangebroken.
De Mediq hooikoorts
app geeft je op ieder
moment voor elke plek
een actueel overzicht
van de aanwezige pollen.
Geschikt voor I-Phone en
Android.

Een geheugensteuntje
op zak voor als je even
niet weet hoe het ook al
weer zat. De app Medische
Zakkaartjes is een handig
hulpmiddel voor coassisten
ten en artsen. De app is per
vakgebied voorzien van
de belangrijkste medische
feiten en figuren. Gezien
op www.artsennet.nl.

kort korter kortst

Hbo-verpleegkunde
aan kop
De instroom van HBO-studenten in het studiejaar 2013/2014 is met bijna
6 procent gestegen. Deze stijging is procentueel het grootst in de sector
gezondheidzorg (het hbo telt zeven sectoren). Ten opzichte van een studiejaar
eerder steeg het aantal instromers met 11 procent (1.241 studenten). De studie
hbo-verpleegkunde is binnen de sector gezondheidzorg veruit favoriet. In totaal
kozen ruim vijfduizend toekomstige verpleegkundigen voor deze studie, een
stijging van 1.135 studenten. Deze opleiding is daarmee de meest gekozen
opleiding van het hele HBO.
Bron: Vereniging van Hogescholen

Trouwring terug om vinger

In memoriam

Claartje Bos
Op 13 februari 2014 is overleden
onze gewaardeerde vrijwilligster,
Claartje Bos, op de leeftijd van 67 jaar.
Claartje zette zich bijna 5 jaar in als
vrijwilliger voor de patiënten en
bezoekers van Isala.
Eerst als gastvrouw bij de informatie
balie locatie Sophia en het laatste
jaar als eerste aanspreekpunt op de
woensdagmiddag bij de aanmeldzuilen.
Wij kennen haar als een betrokken
vrijwilligster en gaan haar missen.
Wij wensen haar familie en dierbaren
heel veel sterkte toe.
Medewerkers Centrale balie en
Bureau vrijwilligers

In memoriam

Ria GrollemanKodden
Henk de Waal (l)
ontvangt zijn verloren
ring uit handen van
Henk Veijer.

Sloperij Beelen vond in één
van de achtergebleven kasten in Sophia een trouwring.
Na een oproep in de laatste
Pulse van vorig jaar, was de
rechtmatige eigenaar snel
gevonden.

De ring bleek te zijn van Henk
de Waal functielaborant bij
MDL. Zijn dochter Halinka
stuurde de redactie een
email. Ook andere collega’s
stuurden een mail met
de naam van Henk als
mogelijk eigenaar. Halinka:

‘Op 20 december heeft mijn
vader de ring opnieuw in
ontvangst genomen. Hij is
ontzettend blij. De ring was al
ruim twintig jaar zoek en hij
kreeg hem net op tijd terug
voor zijn 24ste trouwdag op
Eerste Kerstdag.’

Half februari werd de afdeling
Nucleaire Geneeskunde opgeschrikt
door het verschrikkelijke bericht dat
Ria Grolleman zeer plotseling was
overleden. Ria werkte sinds 4 jaar op
het secretariaat en in die functie was zij
het gezicht van de afdeling. Zij was een
fijne meelevende collega die haar werk
met veel enthousiasme deed. Ria laat
een lege plek achter op de afdeling.
Wij gaan haar erg missen.
Medewerkers Nucleaire Geneeskunde
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Johan Bouman

Rob: ‘Afgelopen december landde er een traumahelikopter om een patiënt
bij Isala af te leveren. Toen de piloot vervolgens wilde opstijgen, bleek hij
te weinig brandstof aan boord te hebben. Hij heeft hier de nacht nood
gedwongen moeten doorbrengen. Als meldkamer moet je daar meteen op
anticiperen: kan die heli daar wel veilig blijven staan, is er bijvoorbeeld niet
te veel wind? Vanuit de meldkamer begeleiden wij sowieso altijd de traumahelikopters die hier landen. We geven de piloot de windsnelheid en -richting
door, de temperatuur en of er bijvoorbeeld obstakels, zoals hijskranen, in de
buurt van het platform zijn.’

Als je de hoek omslaat bij de apotheek zie je in het
hoekje dit sleutelkastje hangen. Een exacte replica van
dit kastje hangt in het D-gebouw. Het bevat alle high
risk keys van Isala, bijvoorbeeld van de ICT-ruimtes
en de technische ruimtes. Alleen als je personeelspas
geautoriseerd is, wordt de betreffende sleutel
vrijgegeven. Een aantal jaren geleden heeft een
verwarde patiënt in de kelder de hoofdschakelaar
omgezet waardoor bijna het hele ziekenhuis zonder
stroom zat. Door dit kastje is de kans dat dit opnieuw
kan gebeuren vrijwel nihil.
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de meldkamer

Rob vom Kothen

Alles onder
controle
24 uur per dag, 7 dagen per
week is de meldkamer van Isala
bemand. Op hun stek achter de
receptie in de centrale hal zitten
twee centralisten, er lopen
continu twee surveillanten
rondes in het ziekenhuis en
er is een buitensurveillant.

Rob: ‘In de oude gebouwen
hingen overal handblussers in
de gangen. Nu niet meer.
Het hele ziekenhuis is voorzien
van brandblussystemen. Op deze
brandmeldcentrale kunnen we
precies zien waar in het ziekenhuis een brandmelding is en
het systeem seint automatisch
de brandweer in.’

Centralist Rob vom Kothen:
‘Een gemiddeld winkelcentrum
zou jaloers zijn op de hoeveelheid
mensen die dagelijks bij Isala over
de vloer komen. In de meldkamer
houden we constant de veiligheid
in de gaten van de patiënten en de
medewerkers met de beelden van
zo’n 140 camera’s die in heel Isala en
daarbuiten hangen.’
‘De opbouw van deze meldkamer is
een proces van vijf jaar geweest in
samenwerking met de ICT-afdeling
en verschillende externe bedrijven’,
vult Dennis van Loevezijn,
productmanager Beveiliging en
Veiligheid, aan. ‘De apparatuur en
de techniek die erachter hangen,
zijn gigantisch. Is er ergens in het
ziekenhuis een brandmelding dan
laat de dichtstbijzijnde camera
ons direct beeld zien, toont een
plattegrond waar we moeten zijn
en brengt de te volgen strategie in
beeld.’
Rob: ‘Het kan hier heel hectisch zijn
als er bijvoorbeeld tegelijkertijd een
traumahelikopter naar Isala
onderweg is, we een RAS-melding
voor reanimatie binnenkrijgen – ja,
die begeleiden we ook – en de
slagboom voor het parkeerterrein
niet werkt. Dan is het behoorlijk
zweten.’ <
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Rob Dillmann

‘Ik ben geen bestuurlijke
bestuurder’
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interview

Rob

aan het roer
Rob Dillmann start 31 maart als Isala’s nieuwe bestuursvoorzitter.
Wie is hij? En welke koers gaat hij varen? Als fervent zeiler ziet hij de
vuurtoren van Marken meestal vanaf het water. ‘Voor zeilers is deze
vuurtoren een baken om je koers op te bepalen.’

S

tel je staat in de lift. Hoe zou jij jezelf
zakelijk en privé beschrijven in een
elevator pitch?

‘Eigenlijk zijn werk en privé wel met elkaar
verbonden. Mijn vader was huisarts in
Amsterdam. Nog echt zo’n klassieke, met een praktijk
aan huis waar hij zwangerschappen begeleidde en
kleine ingrepen verrichtte. Als jongetje ging ik wel eens
mee visite rijden. Toen ik een jaar of twaalf was, werd hij
ziekenhuisbestuurder. Ik hoorde vaak verhalen over het
ziekenhuis. Natuurlijk wilde ik daarom zelf in eerste instantie iets anders studeren; als puber wil je nu eenmaal
niet op je vader lijken. Maar al tijdens het eerste jaar
van de door mij gekozen studie Scheepbouwkunde bedacht ik dat de functies die uit die studie voortvloeien
wel heel technisch zijn. Toen ben ik toch Geneeskunde
gaan studeren. Gelukkig maar. Dan mijn privéleven.
Mijn vrouw en ik hebben een samengesteld gezin.
Zij heeft twee kinderen ingebracht en ik ook: twee
jongens en twee meiden, één is 18, twee zijn 20 en de
oudste is 22 jaar oud. Mijn vrouw werkt ook in de zorg,
zij is communicatiemanager. Dus ja, ook bij ons gaat
het aan de keukentafel vaak over de zorg. Een echte
elevatorpitch is niet gelukt ben ik bang. De lift is
inmiddels al lang boven.’

Je bent geboren in Den Bosch, hebt gestudeerd
in Amsterdam, woont nu in Weesp en hebt de
afgelopen jaren gewerkt in Zaandam. Ken je
Zwolle en de regio?
‘Ik moet bekennen van niet. Zwolle is totaal nieuw voor
mij. Maar dat was Zaandam ook voor ik bestuursvoorzitter bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) werd. Als
ziekenhuis ben je verbonden met de plaats waar je
staat. Simpelweg omdat je medewerkers er grotendeels
vandaan komen en iedereen in de stad in meer of
mindere mate met een ziekenhuis te maken heeft.
Hoe voelt de stad? Wie lopen er rond? Wie zijn de
andere zorgaanbieders in de regio? Er staat een heel
kennismakingsprogramma op stapel met werkbezoeken en veel ontmoetingen binnen en buiten het ziekenhuis. Ik verheug mij erop om Zwolle te leren kennen.’

In Pulse hebben we de rubriek Los van Isala
waarin medewerkers vertellen waar zij naast
hun werk energie van krijgen. Waar krijg jij
energie van?
‘Zeilen. Mijn vrouw en ik hebben een wat ouder, klassiek zeilschip en zeilen regelmatig. Vanaf Weesp, waar
we wonen, ben je zo via het Noordzeekanaal op open
zee. Ik zeil van jongs af aan en het verveelt nooit.’ >
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Rob Dillmann
in het kort

n Wie: Dr. R.J.M. Dillmann
n Geboren: Den Bosch, 1958
n Studeerde: Geneeskunde, Vrije

Universiteit Amsterdam, gepromoveerd
op de ziekte van Alzheimer.
n Werkte bij: onderzoeker bij de VU

in Amsterdam, diverse functies bij de
KNMG, directeur bij de Orde van
Medisch Specialisten en bestuursvoorzitter bij het Zaans Medisch Centrum.
Lid van diverse landelijke onderzoekscommissies naar patiëntveiligheid in de
Nederlandse ziekenhuizen
n Leest graag: romans en historische

werken als Postwar van Tony Judt
n Bezoekt graag: musea en kunst
exposities (onlangs nog RawArt voor
jonge kunstenaars)

Rob Dillmann

‘Ik ben ongeduldiger
dan ik eruit zie’
10
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interview
In 2012 ben je verkozen tot “Zorgmanager van
het jaar”. Je ontving de prijs onder andere omdat
je de thema’s kwaliteit en veiligheid nadrukkelijk
op de kaart wist te zetten binnen het ZMC. Hoe
gaat Isala van je visie over dit thema profiteren?

die erbij horen in je hart. Maar de bouw van het nieuwe
ziekenhuis is goed voorbereid en die kan ook zonder
mij van start.’

‘Naar mijn idee kun je bestuurders verdelen in twee
types: bestuurlijke bestuurders en andere bestuurders. En ik ben geen bestuurlijke bestuurder. Op één
of andere manier snappen mensen dan meteen wat ik
daarmee bedoel. Ik ben niet van de vergaderkamers,
de bureaucratie en vage strategieën. Bij het ZMC trok
ik geregeld een witte jas aan en liep dan “stage” op
allerlei afdelingen: op de kruk van een coassistent in de
spreekkamer tot meelopen op de OK of met patiëntenvervoer. Zo weet je als bestuurder wat er speelt in het
ziekenhuis en kun je dingen tijdig signaleren. Zo viel
mij op dat verpleegkundigen tijdens hun werk constant
gestoord werden door de telefoon. Daar hebben wij
toen een andere routing voor bedacht. En bij de SEH
waren er drie verschillende manieren van triage. Alleen
al door daar vragen over te stellen, wordt zo’n afdeling
zich daar bewust van en kan er een plan gemaakt worden
om dat eenduidig aan te pakken. Bij Isala wil ik deze
“stages” zeker voortzetten. Ook managers zouden
dit naar mijn mening regelmatig moeten doen.’

‘Grote fouten zijn mij gelukkig bespaard gebleven, maar
niemand is perfect. Een paar jaar geleden was een bepaald veranderprogramma met een commerciële partij
in het ZMC lang niet zo succesvol als ik had verwacht.
Daar hebben we van geleerd en die lessen helpen nu in
het huidige integrale lean-programma Blijvend Beter.
Wat ik het belangrijkst van fouten vind, is dat je er iets
van leert. Doe je dat niet, dan maak je pas echt een
fout. Bij het ZMC liep ik aan het einde van een werkdag
regelmatig binnen bij de klachtenfunctionaris. Dat
geeft je een goed beeld van waar je als ziekenhuis nog
aan kunt werken.’

Je gaat van een (kleiner) streekziekenhuis
naar een (groter) topklinisch ziekenhuis.
Wat verwacht je dat de verschillen zijn?
‘Grote organisaties zijn over het algemeen wat logger,
maar ik hoop dat Isala het tegendeel bewijst. Ik ben
namelijk een stuk ongeduldiger dan ik eruit zie en heb
een hekel aan bureaucratie. Helemaal als de professional in het ziekenhuis daar last van heeft. Een lean-motto
waar ik me in kan vinden is: liever duizend speedboten
dan één supertanker. Je moet snel kunnen inspelen op
ontwikkelingen, en vlot verbeteringen kunnen doorvoeren. Maar groot zijn, heeft ook een voordeel. Hoe
meer mensen, hoe meer expertise en talent er in huis
is. Het moet een genoegen zijn om over zo veel talent
binnen één organisatie te beschikken, helemaal als wij
dat weten te combineren met minder bureaucratie.’

Het ZMC start met de bouw van het nieuwe
ziekenhuis op het moment dat je de deur daar
achter je dichttrekt. Hier is de bouw net achter
de rug. Heb je een hekel aan klussen?
‘Zeker niet, onze boot heeft regelmatig onderhoud
nodig. Dat vind ik leuk om te doen; je kunt niet altijd
met je hoofd werken. Ik zal niet ontkennen dat het best
moeilijk is om het ZMC los te laten. Als je ergens negen
jaar hebt gewerkt, zit zo’n organisatie en de mensen

Wat is een fout geweest in je loopbaan?

Twee maanden geleden namen we afscheid van
Marjanne Sint. Zij ontving lovende woorden
tijdens haar afscheidsreceptie. Wat hoop jij
dat er (in de verre toekomst) op jouw afscheidsreceptie wordt gezegd?
‘Oef, ik hoop dat een afscheid inderdaad nog even
duurt. Mijn eerste gedachte is: dat mag dan iedereen
zelf weten, bescheidenheid siert de mens, toch? Al
hoop ik wel dat er dan woorden klinken als inspirerend,
toegankelijk en transparant. Ik leg de lat voor mezelf
hoog, maar verwacht dat ook van de mensen om mij
heen. Ik wil mensen inspireren en de ruimte geven om
het beste uit zichzelf te halen. Alleen als je er met zijn
allen voor gaat, kan Isala haar ambitie om het beste
ziekenhuis van Nederland te worden, waarmaken.
Zijn wij met zijn allen ook bereid om consequenties te
verbinden aan die ambitie? Die vraag zal de komende
tijd waarschijnlijk nog vaak uit mijn mond klinken.’ <

Over Rob…
Debby Haller, secretaresse ZMC: ‘Rob heeft het liefst dat ik zijn dag
vol plan en wil vooral géén gaten in zijn agenda. Toch geniet hij er
van als er heel af een toe een uurtje vrij valt, dan wandelt hij door
de gangen en loopt hij graag informeel bij mensen naar binnen.’
Saskia, vrouw van Rob: ‘Rob is een van de eerlijkste mensen die ik
ken. Dat kan soms confronterend zijn, maar uiteindelijk levert dat het
meeste op.’
Arthur Notermans, medebestuurslid ZMC: ‘Rob is een visionair
en heeft een duidelijk beeld over het ziekenhuis van de toekomst.
Hij gaat altijd voor de lange termijn doelen waarbij de toegevoegde
waarde voor de patiënt centraal staat.’
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mijn inspirator
Heb jij ook een persoon in je leven,
die jou inspireert in je werk: bijvoorbeeld
een collega, een rolmodel in je vak of een
bekende persoonlijkheid?
Mail naar redactie@isala.nl en wie weet
sta jij in de volgende Pulse.

‘Zien wat belangrijk is voor de ander’
Geestelijk verzorger Thecla Sloot heeft
meerdere personen in haar leven die haar
inspireren. De uitgetreden priester
Henk Rozestraten (83) met wie ze gedurende
de jaren een hechte band heeft gekregen,
springt er uit.
‘Ik studeerde theologie en had het plan gevat
mijn onderzoeksscriptie in Brazilië te gaan
doen. Henk was secretaris op de faculteit en
had als missionaris in Brazilië gezeten. Ik vroeg
hem mij te helpen met de taal. In het begin
vond ik hem vreselijk; autoritair, helemaal niet
prettig in omgang. Maar hij kon op een heel
karakteristieke wijze praten, daar moest ik dan
weer om lachen. De omslag kwam na zijn VUT,
toen zijn we vrienden geworden en ben ik pas
echt van hem gaan leren. Ik dacht erover om
missionaris te worden, maar wilde niet intreden
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in een congregatie. Daar sprak ik over met
hem. Hoe hij in het leven staat en vorm geeft
aan zijn idealen, vind ik heel inspirerend. Voor
hem is het heel normaal zich geheel belangeloos in te zetten voor anderen. Zo is hij met zijn
vrouw (Henk is na zijn uittreding getrouwd met
een uitgetreden religieuze) in de pleegzorg
gegaan.’
‘Mensenkennis is wat ik van hem heb meegekregen. Henk oordeelt niet, is afwachtend en
maakt op een heel andere manier contact met
mensen. Zijn houding ben ik erg gaan waarderen. Zijn visie is: in een gesprek ga je dingen
niet op de spits drijven. “Dat dient de zaak
niet”, hoor ik hem zo zeggen. Hij laat mensen
in hun waarde. Ook mij. Ik heb situaties uit mijn
werk met hem gedeeld. Daar luisterde hij echt
naar en kon er goed feedback op geven zonder

mij af te kraken. Ik kan in mijn werk altijd
terugvallen op wat ik van hem heb geleerd:
namelijk zien wat belangrijk is voor een ander.
Je luistert eerst en neemt de tijd voor jezelf om
te achterhalen wat dat met je doet. Anders
vertroebelt het alleen maar. Ik had nogal de
neiging primair te reageren. Niet bij patiënten, maar als het gaat om de organisatie. Dat
is soms niet handig. Door naar Henk te kijken
heb ik dat – ondanks mezelf – steeds meer af
kunnen leren.
Het beeldje op de foto heb ik van hem gekregen met mijn trouwen. Het heeft meerdere symbolische lagen. De twee uit één stuk
gesneden houten figuren zijn verbonden door
een schakelketting. Het zegt dat wij mensen
bij elkaar horen, nooit los van elkaar zijn. Ook
Henk en ik hebben een diepe verbondenheid.
Ons contact is voor mij heel kostbaar.’

babbelbox
Wat speelt er in de zorg en binnen Isala? In deze rubriek wordt
aan verschillende Isala-medewerkers een vraag voorgelegd over
een actueel onderwerp. Deze keer:

De sloop van het oude Sophia is bijna afgerond.

Maar waar zou jij de sloophamer
in willen zetten?
Bald de Boer

Jan de Lange

Paul Keusters

Marieke van Wijk

Vrijwilliger bij Isala,
bestuurt de golfkar

Mond- Kaak- en
Aangezichtschirurg

(Externe) projectmanager
bij Facilitair bedrijf

Plastisch chirurg

‘Als ik daar enig zeggenschap
over had, zou ik graag de
sloophamer zetten in de productie van het wapenarsenaal
dat de terroristen gebruiken.
Ik vind het onderhand beangstigend dat je als toerist door
een stad als Parijs loopt en je
bijvoorbeeld bij de Eiffeltoren
gewapende militairen ziet
lopen. Dan denk ik: Wat is er
nu weer aan de hand? Dat vind
ik bangmakend.’

‘Ik zou de sloophamer willen
zetten in het vrijblijvend
management. Management
resultaten mogen wat mij
betreft niet zonder consequenties blijven voor de
verantwoordelijken en
management. De resultaten
moeten meer “evidence
based” zijn met daarbij
duidelijke controlepunten in
plaats van geënt op de waan
van de dag.’

‘Ik zou graag de sloophamer
zetten in de mailcultuur bij
Isala. Ik heb in een paar
maanden tijd, van september
tot januari, 14.000 mails
ontvangen. Gigantisch! Het
zou fijn zijn als men vaker de
telefoon pakt.’

Ingrid Lenferink
Medisch assistent,
poli Bloedafname

‘In de
productie
van het
wapenarsenaal van
terroristen’

‘De sloopkamer mag wat mij
betreft in de wachtkamer van
de poli Bloedafname. Het is
erg krap; daar mag wel meer
ruimte komen voor de patiënten die daar zitten te wachten.
Door al het glas is er daarnaast
weinig privacy voor de patiënt.’

‘Ik bewaar de sloophamer
voor eind dit jaar. Dan trekt
de Plastische chirurgie met de
poli en verpleegafdeling in het
spiksplinternieuwe Behandelcentrum. Daar kijken we naar
uit! Het oude Weezenlandencomplex kan dan eindelijk
tegen de grond. Waar van mij
ook de sloophamer in mag, is
dat nieuwe monsterlijkhoge
LED-reclamebord naast de
snelweg ter hoogte van afrit
Zwolle-Noord.
Horizonvervuiling!’

Sietske Veuger

‘Ik zou graag
de sloop
hamer
zetten in de
mailcultuur
bij Isala’

I-flex verpleegkundige
‘Het eerste wat in mij op komt,
is onze prachtige auto. Hij
rijdt fantastisch en we hebben
weinig kosten, maar de drie
kinderzitjes passen niet op de
achterbank. Dat zorgt voor
dagelijkse irritatie.’
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Isala ondersteunt

wereld breed

De wereld is groter dan alleen Isala en ook buiten de landsgrenzen draagt Isala een steentje bij aan het
verbeteren van de gezondheidszorg. Via Isala Wereldbreed, waar al veel medewerkers maandelijks via hun
salaris aan doneren, vroegen verscheidene Isala-medewerkers in 2013 financiële steun voor hun project in
een ontwikkelings- of derdewereldland. Bijvoorbeeld voor het slaan van een waterput of latrine, de zorg
voor leprapatiënten en voorlichting en onderwijs.

In 2014
Dit jaar worden ook weer nieuwe
projecten gesteund. Onder andere
het project van het Amanawa
ziekenhuis in Sokoto, Nigeria.
Het aanbod van goed opgeleide
en bekwame artsen in Nigeria die
bekend zijn met leprachirurgie,
is heel schaars, weet aanvrager
Marijke Uiterwijk, fysiotherapeute
binnen Isala. ‘Daarom is het nodig
om de ziekenhuisopnames terug
te dringen, de leprapatiënten in de
omliggende dorpjes medicijnen te
geven en hen voor te lichten door
middel van de “Self Care groepen”
die er zijn in de dorpjes en het
ziekenhuis.
De bijdrage die Isala Wereldbreed
levert volgens Marijke een enorme
steun in de rug van leprapatiënten
in dit ziekenhuis en de omliggende
dorpjes. Het is namelijk heel
moeilijk om voor lepraprojecten
geld binnen te halen. Puur omdat
het een ondergeschoven kindje is
in de politiek, zowel in Nigeria
zelf als wereldwijd.’

‘Ik heb zes weken
gewerkt op de
kinderafdeling van
het Dodoma Regional
Referral Hospital, in de
hoofdstad (Dar es Salaam) van Tanzania.
Medisch inhoudelijk gezien een paradijs
voor de geneeskundestudent. De vijftig
dubbel en soms driedubbel bezette
bedden boden iedere dag weer legio
interessante cases. De gehele ervaring
eromheen was niet minder waardevol.’
Diederik van der Feen, coschap Tanzania

14

Pulse
voorjaar 2014

SNV Head Office

Isala Wereldbreed

‘Er was één op één
contact met de
locals. Mensen die niet de
kennis hebben over HIV/aids of
algemene gezondheidskwesties,
terwijl je hoopt dat ze die wel
hebben. We waren op de goede
plek.’
Anne-Roos Frenay, Public Health
coschap Oeganda

‘Living water! Om met eigen ogen te zien
dat er nu eindelijk, na jaren van hopen en bidden
door de dorpsbewoners, meer dan driehonderd
mensen toegang hebben tot veilig en schoon
drinkwater; iets wat voor ons zo’n vanzelf
sprekendheid is. Dat was een niet te omschrijven,
geweldige ervaring! Een bijzonder en emotioneel
moment om nooit te vergeten!’
Agnes Pen, verpleegkundige, Mercy Ships Liberia
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Kan het
een
onsje
minder?
Aanvullend onderzoek, zoals
bloedonderzoek of een
röntgenfoto, is vaak cruciaal om
een goede diagnose te kunnen
stellen. Het aantal bepalingen
en scans heeft de afgelopen
decennia een enorme vlucht
genomen, maar sinds enkele
jaren is er sprake van stabilisatie
en zelfs een lichte daling.
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achtergrond

In de jaren zeventig en tachtig was het nog volstrekt
normaal om voor iedere patiënt volledig bloed- en
labonderzoek aan te vragen. Klinisch chemicus Bert
Dikkeschei herinnert zich nog zijn opleidingstijd
aan de Groningse academie, waarin labformulieren steevast waren voorzien van één lange streep.
‘Het aanvinken van enkele specifieke bepalingen
was destijds een uitzondering.’ De introductie van
nieuwe technieken, zoals MRI, versterkte die onstuimige groei van diagnostisch onderzoek. Mede door
een toenemend kostenbewustzijn vlakte die groei
enkele jaren geleden af. Sinds 2011 signaleert Mame
Douma, hoofd Bedrijfsinformatie, zelfs een daling
van enkele procenten per jaar. ‘De raad van bestuur
heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet en
dat werpt zijn vruchten af.’
Hans de Boer, directeur Operations, bevestigt het
beeld. ‘De bijna autonome stijging tot in 2011 is verdwenen. In 2013 wilden we de kosten van diagnostisch onderzoek met drie procent verminderen ten
opzichte van 2012. Dat is op onderdelen gelukt.’ Hij
sluit een verdere reductie niet uit, maar dat is geen
doel op zich. ‘De kernvraag die wij als bestuurders
aan dokters voorleggen is of elke labbepaling
en röntgenfoto toegevoegde waarde heeft. Het
antwoord op die vraag ligt nadrukkelijk bij de arts’,
verzekert Hans. ‘Wij gaan het gesprek aan met de
RVE’s, maar als management gaan wij niet op de
stoel van de dokter zitten. De inhoud wordt altijd
bepaald door de medici.’
Volgens Hans blijkt uit landelijke benchmarks dat
Isala het qua diagnostisch volume zeker niet slecht
doet. Kan het wellicht nog een onsje minder? ‘Niet
over de hele linie, wel op onderdelen. Deels kan dat
via afspraken binnen een aanvragend specialisme,
bijvoorbeeld door eenduidigheid in diagnostiek bij
één diagnosegroep. Op andere onderdelen zal de
poortspecialist met de diagnostische afdelingen in
gesprek moeten gaan.’

steentje bijdragen aan maatregelen die de doelmatigheid kunnen verhogen. ‘Dat doen wij al jaren, wij
weten niet beter. Vroeger telde het KCL veel meer
medewerkers, die samen veel minder bepalingen
uitvoerden dan tegenwoordig. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en apparatuur gaan
bijna voortdurend ten koste van onze formatie. Dat
is inherent aan ons vakgebied.’
Waar hij wél moeite mee heeft, is het feit dat
diagnostische afdelingen zoals het KCL vaak als kostenpost worden bestempeld. ‘Terwijl de aanvrager
soms op basis van één labuitslag al een behandelbeleid kan formuleren.’ Een goed voorbeeld is de
troponinebepaling, waarmee de arts een hartinfarct
kan aantonen, dan wel uitsluiten. ‘Op het moment
dat je zo’n test
introduceert, kost
dat aan de voorkant
extra geld, maar
verderop in het
proces levert het
een veelvoud aan
besparingen op’, meent Bert, ‘want dankzij de uitslag van zo’n troponinebepaling kan de cardioloog
zeer gericht gaan behandelen of patiënten eerder
naar huis sturen.’
De klinisch chemicus is blij dat patiënten niet meer
standaard worden getest op alle mogelijke bepalingen. ‘Ten eerste is daar vanuit medisch opzicht
vaak geen enkele reden voor. Ten tweede leidt vijf
procent van al het labonderzoek tot vals-positieve
uitslagen. Het zijn statistische toevalstreffers die
geen enkele medische waarde hebben, maar wel
nader onderzoek vergen. Dat kost extra geld én
onnodig onderzoek kan de patiënt schade berokkenen.’ Het aanvraagbeleid anno 2014 krijgt van
hem een ruime voldoende. ‘Naar mijn idee wordt er
binnen Isala zeer gericht aangevraagd, verspilling is
niet aan de orde.’

‘Verspilling
is niet aan
de orde’

Ruime voldoende

Heilig vertrouwen

Bert Dikkeschei van het KCL is helemaal niet bang
voor nieuwe ontwikkelingen die de productie van
zijn lab bedreigen. Sterker nog, hij wil graag een

Onder het motto Less is more toont de vakgroep
Kindergeneeskunde zich al jarenlang terughoudend
als het gaat om aanvragen van diagnostisch >
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onderzoek. ‘Het stellen van een diagnose is voor
tachtig procent gebaseerd op de anamnese en
lichamelijk onderzoek’, vertelt kinderarts Jolita
Bekhof. Patiënten en vooral hun ouders denken daar
vaak duidelijk anders over. ‘Zij hechten doorgaans
meer waarde aan een labuitslag dan aan het klinisch
beeld van de dokter. Dit geldt overigens ook voor
artsen; we hebben een heilig vertrouwen in getallen
of testen. Hoe ingewikkelder of geavanceerder de
diagnostische apparatuur, hoe groter het vertrouwen in de uitslag. Terwijl onze eigen klinische blik
vaak veel waardevoller is’, schetst Jolita.
Één van de argumenten die artsen vaak aandragen
voor het verrichten van aanvullend onderzoek is dat
de patiënt erom vraagt. Zij plaatst grote vraagtekens
bij het aanvragen van onderzoek ‘ter geruststelling
van de patiënt’, zoals een MRI-scan bij hoofdpijn of
een scopie bij buikpijnklachten. ‘Als jouw klinische
blik zegt dat er niets ernstig aan de hand is, is de
kans uiterst klein dat zo’n onderzoek iets oplevert.
Ook geen geruststelling.’
Volgens Jolita dienen artsen zich te realiseren dat er
altijd vals-positieve uitslagen zijn, oftewel afwijkende
uitslagen die geen verband houden met ziekte, maar
wel veel zorgen kunnen geven. Bovendien is MRIonderzoek of een kijkonderzoek bij haar patiëntenpopulatie niet zonder gevaar. ‘Jonge kinderen
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‘Onze
eigen
klinische
blik is
vaak veel
waardevoller’

moeten bijvoorbeeld onder narcose worden
gebracht en dat brengt risico’s met zich mee.’
Feit blijft dat ouders soms zeer vasthoudend kunnen zijn als het gaat om diagnostisch onderzoek.
‘Ouders komen vaak beter op voor hun kind dan
voor henzelf.’ Wat te doen als vader of moeder een
MRI-scan eist? ‘Luister naar hun verhaal en schenk
aandacht aan hun zorgen. Neem de tijd om uit te
leggen hoe de diagnose tot stand is gekomen en
waarom vervolgonderzoek volgens jou geen meerwaarde heeft. Natuurlijk lukt dit niet altijd, maar het
is de moeite waard. Een goed gesprek is vaak beter
dan het uitvoeren van aanvullend onderzoek.’
De suggestie dat deze aanpak zeer tijdrovend zou
zijn, bestrijdt de kinderarts. ‘Als vervolgonderzoek
niets oplevert, moet je het gesprek alsnog aangaan.
Die tijd moet je sowieso investeren.’

Tuchtcollege
Het beeld dat er de laatste jaren veel minder diagnostisch onderzoek wordt aangevraagd, herkent
internist en RVE-voorzitter Jan Lambert bij zijn
maatschap niet. ‘Ik heb niet het idee dat er in dat
opzicht veel is veranderd.’ Volgens hem staat het
thema kostenbewustzijn al sinds jaar en dag op
de agenda van het maatschapoverleg. ‘Heeft de
huisarts al bloedonderzoek aangevraagd voor een
SEH-patiënt of al een longfoto laten maken, dan
proberen wij dat niet dubbel te doen. Tegelijkertijd
is diagnostiek om met nog meer zekerheid een
diagnose te kunnen uitsluiten niet altijd te voorkomen.
‘Als tweedelijns artsen worden wij geacht geen
enkele diagnose te missen. Veel zaken bij het tuchtcollege gaan over onderzoeken die niet of te laat
zijn gedaan. Ook spreken de meeste artsen elkaar
vaker aan op wat er níet is gedaan, in plaats van wat
er te veel is gedaan aan aanvullend onderzoek. Dat
leidt tot defensieve geneeskunde: extra diagnostiek
aanvragen om nog meer zekerheid te krijgen.’
Dat hij weet hoe de vork in de steel steekt, maakt
van hem nog geen “defensiespecialist”. Integendeel,
een patiënt die van Jan een onnodige MRI-scan eist,
vangt meestal bot. ‘Natuurlijk is het gemakkelijker
om een kruisje te zetten op het aanvraagformulier,
maar dat moet je niet willen. Dan is het einde zoek.’
In zo’n situatie is het zaak om tijd te nemen voor
een “goed gesprek” met de patiënt. Meestal is dat
voldoende om de patiënt ervan te overtuigen dat

achtergrond

Diagnostiek leidt ook tot besparingen
Na een jarenlange (sterke) groei van het aantal pathologische onderzoeken is
er sinds 2010 sprake van een daling. Werden er rond de eeuwwisseling 25.500
onderzoeken onder de loep genomen, in 2010 stond de teller op 39.000. In 2013
bedraagt de oogst minder dan 37.000 onderzoeken. De jarenlange stijging had
twee oorzaken: de toename van het aantal scopieën (en dus biopten) en de
introductie van nieuwe onderzoekstechnieken die het effect van een behandeling
kunnen voorspellen.
Dat de “productie” sinds 2010 is gedaald,
wijt Rycolt Hamoen, RVE-manager Patho
logie, aan de invoering van de interne
doorbelastingsystematiek. ‘Die methodiek
heeft geleid tot duidelijke keuzes in het
aanvragen van diagnostisch onderzoek.’
Zo is pathologisch onderzoek na een galblaasoperatie of sterilisatie bij de man niet

meer standaard. ’ Rycolt acht de kans klein
dat de geschetste daling nog veel verder
doorzet. ‘Als je diagnostisch onderzoek
te selectief inzet, ga je aandoeningen
missen.’ Hij verwijst naar huidafwijkingen
die tegenwoordig soms rechtstreeks in de
prullenbak belanden. ‘Dan bestaat de kans
dat je een maligniteit over het hoofd ziet.’

aanvullend onderzoek geen meerwaarde biedt.’
Rest de vraag of er nog geld te besparen valt op
het gebied van diagnostiek. Het antwoord daarop
ligt misschien wel buiten de muren van Isala. ‘Kijk
eens hoe collega’s in andere ziekenhuizen hiermee
omgaan’, oppert Jan. Verder pleit hij voor een rem
op bepaalde controleonderzoeken. ‘Als een patiënt
is hersteld van een longontsteking moet je niet
standaard een longfoto maken.’

Houvast
Specialisten in het ziekenhuis hebben één overeenkomst: ze zijn allemaal als assistent begonnen. Hoe
is het om als groentje weerwoord te bieden aan een
veeleisende patiënt? ‘Dat kan soms best lastig zijn’,
bekent Pieter Holm, sinds drie jaar arts-assistent Interne geneeskunde. ‘Zeker bij onbegrepen klachten
hechten sommige patiënten aan extra diagnostiek.
Dat biedt houvast.’ Pieter mag dan minder ervaring
hebben, hij laat zich niet voor het karretje van de patiënt spannen. ‘Alleen angst voor een ernstige ziekte
is geen reden voor een scan. Als er geen indicatie is
voor verder onderzoek, ga ik daar in principe niet
in mee.’
In dit soort situaties gaat de arts-assistent altijd in
gesprek met de patiënt in een poging hem gerust

‘Neem de
tijd voor
een goed
gesprek
met de
patiënt’

De manager Pathologie erkent dat
onderzoek veel geld kost, maar tegelijkertijd kan diagnostiek ook tot een
besparing leiden. ‘Dankzij een moleculaire
bepaling van het HPV-virus, dat baar
moederhalskanker kan veroorzaken, kun
je de aandoening gerichter detecteren
en behandelen. Nog een voorbeeld.
Met behulp van DNA-onderzoek kunnen
we vooraf aantonen hoe gevoelig een
patiënt is voor bepaalde chemotherapie.
Daarmee bespaar je de patiënt een
chemokuur die niet werkt én het scheelt
ook nog eens tienduizenden euro’s.
Dat is dubbele winst.’

te stellen. ‘Dan leg ik uit dat verder onderzoek niet
zinvol is en dat de kans op een ernstige aandoening
nihil is.’ Meestal neemt de patiënt daar genoegen
mee. Maar zo niet, dan wijst Pieter hem op de
mogelijkheid van een second opinion.
In lastige situaties voelt de arts-assistent zich
gesteund door zijn supervisor en de andere internisten. ‘Bij vragen kan ik altijd bij hen terecht.’ De
mogelijkheden om aanvullend onderzoek aan te
vragen omschrijft hij als laagdrempelig en gemakkelijk. ‘Qua diagnostiek kan er steeds meer en daar
wordt landelijk volop gebruik van gemaakt.’ Hij benadrukt dat extra bloedonderzoek niet per definitie
weggegooid geld is. ‘Een negatieve uitslag heeft
namelijk ook betekenis.’ Tegelijkertijd leert hij van
zijn supervisoren dat lever- en ontstekingswaarden
vaak niet dagelijks bepaald hoeven worden. ‘Het
goed kijken en luisteren naar de patiënt levert vaak
veel meer informatie op.’
Wat hij ook van zijn supervisoren leert, is dat iedere
arts zijn eigen diagnostische koers vaart. ‘De ene
arts vraagt sneller een scan aan dan de andere
en dat is niet per definitie beter of slechter. In de
geneeskunde is iedere patiënt én iedere dokter
uniek. Zorg is maatwerk en dat geldt ook voor het
aanvragen van diagnostisch onderzoek.’ <
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los van isala

‘Elke marathon is anders’
Buiten haar werk bij Isala trekt Gerda
de Jong, laborant radiotherapie,
zo’n vier keer per week de hardloopschoenen aan. Twee marathons per
jaar is haar streven.
‘Ik loop al jaren hard. Een paar jaar
geleden besloot ik met een collega
een loopclinic voor 10 km van atletiekvereniging PEC te doen. Daarna volgde
een clinic voor de halve marathon en
toen dat goed ging dacht ik: waarom
niet eens een hele marathon proberen? Nu is het lopen een soort van
verslaving geworden. Als ik twee
dagen niet gelopen heb, dan begint
het te kriebelen. Ook op vakantie gaan
de hardloopschoenen mee. Dan sta ik
7 uur ’s ochtends naast de tent. Ik heb
een drukke baan en een gezin met
drie kinderen. Het lopen is echt even
een moment voor mezelf. Ik vind het
heerlijk om buiten te zijn, muziek op.
Je komt in een soort van cadans en
kunt je hoofd leegmaken. Het schept
weer ruimte voor nieuwe ideeën.

Kilometers maken
Lopen is voor mij ontspanning.
Maar daarnaast wil ik mijzelf elke
keer verbeteren en een goede tijd
neerzetten. Ik heb de marathon van
Zwolle, Berlijn en Barcelona gedaan en
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qua beleving is elke marathon anders.
Tot 28 kilometer gaat het fluitend en
vanaf 35 kilometer krijg je het echt
zwaar. Dan zijn je benen volgelopen
en ga je van kilometerpaaltje naar
kilometerpaaltje. Wat er langs de kant
van de weg gebeurt, krijg je helemaal
niet mee. Het lopen doe je alleen,
maar omdat ik lid ben van PEC en elke
woensdag samen train, is het ook een
sociale bezigheid. Het leuke is dat er
bij Radiotherapie veel collega’s zijn die
hardlopen. Iedereen is geïnteresseerd
in elkaars wedstrijden en dan leven
we met elkaar mee; dat werkt echt
stimulerend. Afgelopen jaar hebben
we zelfs met vijf teams meegedaan aan
de Ekidenloop. Ontzettend leuk!
Voor de marathon van Rotterdam
in april ben ik nu volop in training.
Vier keer per week moet je toch wel
trainen; je moet kilometers maken. In
totaal loop je in de voorbereiding zo
zevenhonderd kilometer. Zonder support van het thuisfront kan ik dit niet
doen. Er gaat veel tijd in zitten. Maar
het is mijn hobby, ik vind het leuk en ik
word er blij van. Dan is het toch goed?’

Hoe kom jij los van Isala?
Mail naar redactie@isala.nl

kort korter kortst

Papierverslinders
Samen proberen we steeds
minder papier te gebruiken.
Werkprocessen worden
gedigitaliseerd en een
papierloos beleid komt
steeds dichterbij. De feiten
en cijfers over het papier
verbruik bij Isala op een rij:
n In 2013 zijn er 11.500.000
blanco A4’tjes,
11.1.500.000 enveloppen
en 1.038.054 velletjes
briefpapier gebruikt.
n In totaal is er 792.000
kilogram papier verbruikt.
Dit is een stapel papier van
25 kilometer hoog.
n Er is ook 148.000 kilogram
papier gerecycled.
n In totaal zijn er 13 bomen
per ton bespaard en
daarmee zijn 1924 bomen
gered.

gratis
sportshirt

Bewegen is gezond!
Kom jij ook in beweging? Het komende jaar biedt Beter Bewegen met
Isala (BBMI) volop de mogelijkheid om je aan te sluiten bij activiteiten
die bij jou passen. Gezond en gezellig. Bovendien ontvang je een gratis
sportshirt bij deelname aan een BBMI-(sport)activiteit in 2014.
Aanmelden en meer informatie: Iris/plein/BBMI Secretariaat
is telefonisch bereikbaarheid op dinsdag en donderdag
van 8.00-14.00 uur, t 5295 of via Beterbewegen@isala.nl

Voortdurend veranderen

I

n de lift hoorde ik onlangs: ‘Ik zal blij zijn als het klaar is met al
die veranderingen. Sinds de verhuizing is het niet meer rustig
geweest.’ Heel herkenbaar.

In februari 2013 zijn we begonnen met de voorbereidingen van de
verhuizing. Nu, een jaar later, zijn de ergste kinderziektes voorbij en
beginnen we langzaam te wennen aan het nieuwe gebouw. De rest
van dit jaar zullen er nog meer of minder ingrijpende aanpassingen
plaatsvinden. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de tekentafel.
Dat betekent echter niet dat het daarna in Isala is afgelopen met
veranderen. Integendeel! Recent is door het Directieteam en de
Kernstaf de strategie tot 2017 - “Van het mooiste naar het beste
ziekenhuis” - vastgesteld. Wij spreken daarin de ambitie uit om tot
de top 5 van de Nederlandse ziekenhuizen te behoren. Maar dan
moeten we het kwalitatief beter doen dan nu. Hoewel we met de

n

Elektronische communica
tie heeft veel voordelen,
maar redt geen bomen!
Voor de productie van
papier wordt namelijk in
de eerste plaats oud papier
gebruikt, aangevuld met
houtvezels afkomstig uit
de bijproducten van het
bos of van de zagerijen.

column Robbin Thieme Groen

maandelijkse veiligheidsthema’s op het gebied van kwaliteit en
veiligheid een goede start hebben gemaakt.

Onverminderd
Daarnaast moeten we het financieel beter doen. De economische
crisis die tot voor kort langs ons heen leek te gaan, treft ons ook.
Net als collega-ziekenhuizen hebben we te maken met minder polikliniekbezoekers, minder ingrepen en minder lig
dagen. Hoopten we aanvankelijk nog dat die vraaguitval
tijdelijk zou zijn, in het nieuwe jaar zet die onverminderd
door. Ook dat vraagt om verandering. De woorden van
Winston Churchill zijn nog steeds actueel: “To improve is
to change; to be perfect is to change often.”

Robbin Thieme Groen
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Pleidooi voor
verpleegkundig onderzoek
Recovery-verpleegkundige Sonja van der Sluis was
vijf jaar geleden kwaliteitsverpleegkundige (plusser)
en merkte dat ze kennis miste. Ze zette haar tanden
in een studie Klinische gezondheidswetenschappen,
richting Verpleegwetenschappen. ‘Ik zou het toejuichen als meer verpleegkundigen onderzoek zouden
doen. Samen kunnen we ons vak naar een hoger
niveau tillen.’

Wanneer ben je aan de studie begonnen?
‘Vijf jaar geleden heb ik de studieboeken weer opengeslagen.
Om te voldoen aan de toelatingseisen moest ik eerst een
jaar wiskunde op VWO-niveau voltooien. Daarna volgde een
jaar pré-master en twee jaar master. Vorig jaar juli heb ik het
onderzoek voor mijn master afgerond.’

zeggenschap in de behandeling hadden willen hebben,
maar ook vrouwen die opkeken tegen de arts en volledig
vertrouwden op zijn oordeel. Op dit moment werk ik aan een
vervolgonderzoek om de kwaliteit van het onderzoek nog
sterker te maken. Hiervoor worden nog eens zes interviews
geanalyseerd. De onderzoeksresultaten die daaruit voortkomen maak ik publicabel voor een wetenschappelijk tijdschrift.’

Heeft deze studie je al een droomfunctie
opgeleverd?
‘Ik werk als verpleegkundige op de recovery en geef daarnaast
les op Windesheim aan HBO-verpleegkundigen. Mijn droomfunctie is een combinatie van doceren, onderzoek doen en
verpleegkundigen begeleiden bij hun onderzoek binnen het
ziekenhuis. Er zijn academische ziekenhuizen met op elke
afdeling een wetenschappelijk opgeleide verpleegkundige.
Het zou prachtig zijn als dat bij Isala ook zou kunnen.’ <

Wat heeft deze studie veranderd in je werk?
‘Voorheen wist ik als verpleegkundige niet eens waar je
wetenschappelijke studies kon vinden. Nu maak ik gebruik van
online databanken als PubMed en Cinahl om kennis te nemen
van verpleegkundige onderzoeken. Ik merk tijdens mijn werk
dat ook collega-verpleegkundigen daar nieuwsgierig naar
zijn. Verpleegkundigen werken vaak vanuit een gevoel van
traditie. Ze doen dingen zo omdat ze nu eenmaal altijd zo
gedaan worden. Als meer verpleegkundigen een academische
achtergrond hebben, kan er meer gewerkt worden op basis
van evidence based practise. Je kunt dan aantonen waarom
je op een bepaalde manier zorg verleent en dat je niet alleen
handelt vanuit traditie. De oprichting van de VAR (verpleegkundige adviesraad, red) binnen Isala is een goed begin, maar
wij kunnen onze krachten nog meer bundelen.’

Waar heb je onderzoek naar gedaan?
‘De onderzoeksvraag luidde: Hoe ervaren vrouwen van 70
jaar en ouder met borstkanker (non-)participatie in de behandelingsbesluitvorming? Deelnemers aan dit kwalitatieve
onderzoek waren tien vrouwen met een gemiddelde leeftijd
van 78,1 jaar, die onder andere in Isala werden behandeld voor
borstkanker. Onder hen waren vrouwen die duidelijk meer
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Sonja van der Sluis: ‘Ik
zou het toejuichen als
meer verpleegkundigen
onderzoek zouden doen’

gluren bij de buren
Fysiotherapeute
Sandra Potkamp
begeleidt cliënten van
Revalidatiecentrum
IJsselheem, op de
zesde verdieping van
vlinder 2, bij hun
herstel en revalidatie.

Revalideren
op maat
‘Goed!’ Lang hoeft fysiotherapeut
Sandra Potkamp niet na te denken over
het antwoord op de vraag hoe het haar
en haar collega’s van IJsselheem bevalt
in het nieuwe Isalagebouw. Daar heeft
de woonzorgorganisatie namelijk vorig
jaar september Revalidatiecentrum
IJsselheem geopend op de zesde
verdieping van vlinder 2.
‘De korte lijnen zijn heel handig’, vindt Sandra.
‘Onder één dak kunnen we snel schakelen wanneer dat voor de cliënt nodig is. Zo kunnen we de
medisch specialist in consult vragen. Omgekeerd
kan de specialist ouderengeneeskunde van
IJsselheem bij een specifieke situatie worden
gevraagd in het ziekenhuis. We lopen steeds
gemakkelijker bij elkaar binnen. Ook is er intensieve samenwerking met revalidatiecentrum
De Vogellanden.’
In het Revalidatiecentrum werkt een multidisciplinair team bestaande uit specialisten
ouderengeneeskunde, fysio/ergotherapeuten,
logopedisten, psychologen, zorgconsulenten,

diëtist en geestelijk verzorgers. Plus een groot
team van verpleegkundigen en verzorgenden.
Er zijn meerdere oefen- en trainingsruimtes, een
grand café/restaurant (ook voor bezoekers) en
een activiteitenruimte. ‘Onze grote kracht is dat
we revaliderende cliënten met een complexe
zorgvraag goed kunnen bedienen’, benadrukt
Sandra. ‘We behandelen en begeleiden mensen
met fysieke en/of cognitieve aandoeningen en

Sandra Potkamp

‘Het ouderwetse is
er van af’
combinaties daarvan. Daarbij kijken we naar heel
de mens. Het is bijvoorbeeld niet alleen die knie,
het gaat ons erom de cliënt snel en veilig naar
een passende woonvorm te begeleiden.’

Thuis voelen
IJsselheem kent in totaal veertien woonzorg
locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en
Zwolle. Het Revalidatiecentrum onder het dak
van Isala is er één van. Het beschikt over 76
bedden, waarvan het merendeel is bestemd voor

revaliderende senioren (overwegend 70-plussers). Daarnaast is een flexibel aantal kamers
(minimaal zes) bestemd voor oncologische
revalidatie en hoogwaardige palliatieve zorg,
bedoeld voor mensen in de laatste levensfase.
Hier staat niet herstel centraal, maar een zo goed
mogelijke kwaliteit van leven.
De cliënten verblijven doorgaans één tot acht
weken in het Revalidatiecentrum. ‘Het is dus
belangrijk dat ze zich thuis voelen bij ons’, stelt
Sandra. ‘Maar niet te. Dan krijg je dat ouderwetse
imago van verpleeghuis, waar de mensen in
rolstoelen maar wat rondrijden. Dat is bij ons juist
niet aan de orde! Wij zijn ervoor om de mensen
te ondersteunen bij het zo actief mogelijk
revalideren en herstellen.’ De inrichting van de
afdeling is daar op afgestemd. Het ouderwetse is
er van af, de sfeer is goed en nodigt uit om actief
aan de slag te gaan. ‘Het tempo is hoog en de
intensiteit wordt afgestemd op de individuele
cliënt. We werken immers toe naar revalidatie’,
verklaart de fysiotherapeut, ‘en daar hoort
humor ook bij. Maar het persoonlijke doel van
de cliënt in het dagelijks leven staat centraal.
Kan iemand niet meer zelfstandig in en uit bed en
is dat de wens van de cliënt, dan gaan we daar
gericht mee aan de slag.’ <
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Transferverpleegkundige Carla Steert:

‘Ontslag op
het laatste
moment zorgt
voor veel stress
en hectiek’
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Alle pijlen op
goede nazorg
De ligduur in de Nederlandse ziekenhuizen holt terug.
Werden patiënten in 1994 gemiddeld nog bijna tien dagen
opgenomen, momenteel staat de teller op 2,8 dagen. Een korte
opname heeft alleen kans van slagen als de nazorg goed
geregeld is. Die taak is bij het Transferbureau in vertrouwde
handen. ‘Onze medewerkers zijn deskundig én ervaren’,
benadrukt Marjan Splinter. ‘De lat ligt hoog.’

H

et regelen van nazorg was
jarenlang een taak van afdelingsverpleegkundigen. Door
de groeiende turn-over én de
complexiteit rond indicatiestellingen werd de
roep om gespecialiseerde transferverpleegkundigen steeds luider. Het (voorlopige) resultaat
is een team van zeventien professionals, die
voortdurend organiseren, adviseren en communiceren. ‘Een transferverpleegkundige moet
snel kunnen schakelen, heeft overtuigingskracht
en kan omgaan met tegenstellingen’, vat Marjan
samen. Dat haar team uit louter vrouwen bestaat,
is toeval. Wel zijn Isala’s transferverpleegkundigen allemaal gepokt en gemazeld in de zorg. ‘In
deze functie moet je de consequenties van een
bepaalde aandoening of ingreep goed kunnen
inschatten. Bovendien voeren de transferspecia
listen regelmatig overleg met collega’s uit de
thuiszorg. Dan is het wel zo handig als je dezelfde

taal spreekt’, vindt het afdelingshoofd. ‘Een verpleegkundige achtergrond is dus een must.’

Preoperatief bureau
Het transferbureau bestaat niet alleen uit transferverpleegkundigen, sinds vorig jaar maakt
ook het preoperatief bureau er deel van uit. Dat
klinkt tegenstrijdig, maar schijn bedriegt. De
korte ligduur maakt het immers noodzakelijk
dat eventuele nazorg in een zo vroeg mogelijk
stadium wordt geregeld. Sinds begin februari
experimenteert het Transferbureau met een
nieuwe werkwijze. De pilot richt zich op orthopedische patiënten die in aanmerking komen voor
een nieuwe heup of knie. Als de patiënt zich op
het preoperatieve spreekuur meldt, brengt de
transferverpleegkundige de verwachte nazorg
in kaart. Tijdens de opname bezoekt deze verpleegkundige de patiënt op de afdeling om zijn
situatie te beoordelen. ‘Doordat we de vinger >
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voortdurend aan de pols houden, kunnen we
de nazorg beter afstemmen op de behoefte
van de patiënt. Dat heeft echt een toegevoegde waarde’, vindt Marjan. ‘Inmiddels zijn
vier transferverpleegkundigen opgeleid in
dit preoperatieve traject.’

Allergisch
Donderdagmiddag, 13.00 uur. De wachtkamer van het preoperatief bureau stroomt vol.
‘Mevrouw Riezebos, loopt u met mij mee?’,
vraagt apothekersassistente Ellen Kamphuis.
Zij stelt zich voor aan het echtpaar Riezebos
en neemt hen mee naar een nabijgelegen
spreekkamer. Ellen maakt verbinding met de
openbare apotheker in IJsselmuiden en een
tel later verschijnt Christine’s medicatieoverzicht op haar scherm. Nadat ze de geboortedatum van de patiënt heeft gecontroleerd,
bespreekt ze puntsgewijs de medicijnen
die Christine (41) gebruikt. ‘Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, gebruikt u
nog maagbeschermers, heeft u pijnstillers
in huis?’, wil de apothekersassistente zoal
weten. Vervolgens vraagt Ellen of het medicatieoverzicht volledig is. ‘Ik slik regelmatig
vitaminepillen, daar heb ik de laatste weken
een hele pot van opgegeten’, lacht Christine.
Tot slot vraagt Ellen naar eventuele bijzonderheden. ‘Ik word altijd zo ontzettend mis-

26

Pulse
voorjaar 2014

Anesthesioloog-intensivist
Henk Jan Voortman
onderzoekt Christine Riezebos.

selijk van de narcose’, verklaart Christine.
‘De spuugbakjes zijn veel te klein.’ De apothekersassistent adviseert om deze bijwerking met de anesthesioloog te bespreken.
‘En vraag na de operatie om een emmer’,
grapt ze.

Goedaardige tumor
Aansluitend op het gesprek met Ellen volgt
de verpleegkundige anamnese. Verpleegkundige van dienst Hester Bello informeert
naar de voorgeschiedenis van de patiënt.
Wat volgt is een relaas van jarenlange
klachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid. ‘En
volgens de dokter ruik ik niet goed’, voegt
Christine toe. Genoemde klachten werden
ten onrechte toegeschreven aan neus- en
bijholteproblemen. Uiteindelijk werd beslo-

ten tot een MRI van haar hoofd en daaruit is
gebleken dat Christine een goedaardige
tumor in haar hoofd heeft. ‘Ik weet nu
eindelijk wat er aan de hand is’, verzucht ze,
terwijl ze de hand van haar man vasthoudt.
‘Eindelijk duidelijkheid, ik ben helemaal op.’
Hester hoort het verhaal geduldig aan en
vraagt dan naar de thuissituatie van de
patiënt. Vervolgens legt ze uit wat er tijdens
haar opname gaat gebeuren en noteert het
telefoonnummer waarop echtgenoot Klaas
bereikbaar is. Ze wenst het echtpaar sterkte
en begeleidt hen naar het laatste onderdeel
van “preop”: een bezoek aan de anesthesioloog.

Bruin goedje
Anesthesioloog-intensivist Henk Jan

reportage

10

dagen
Transfer
verpleegkundige
Carla Steert:
‘U staat er niet
alleen voor.’

werden patiënten
gemiddeld opgenomen
in 1994.

2,8
dagen

worden patiënten
momenteel gemiddeld
opgenomen.

17

transferverpleegkundigen
omvat het team van
Marjan Splinter.
Voortman bladert door het digitale dossier
van Christine. ‘Dit lijkt onpersoonlijk, maar
ik moet eerst al uw gegevens verzamelen’,
verontschuldigt hij zich. De anesthesioloog
is zichtbaar verbaasd over de medische
voorgeschiedenis van zijn patiënt. ‘Het heeft
lang geduurd voordat de juiste oorzaak werd
gevonden’, concludeert hij.
Vervolgens brengt hij Christine’s gezondheidstoestand in kaart. Hij informeert naar
haar algemene conditie, luistert naar haar
hartslag en bespreekt de wijze van narcose.
‘Maak mij maar snel in slaap, want de vorige
keer wilde ik er op het laatste moment tussenuit knijpen’, bekent Christine. ‘Ik zal de
snelste anesthesioloog bij u inplannen’, belooft Henk Jan ad rem. ‘Heeft u nog vragen?’
Christine vertelt over haar misselijkheid na

operaties. ‘In het UMCG heb ik eens een
bruin goedje gehad en dat hielp heel goed.’
De anesthesioloog betwijfelt of hij de samen
stelling van dat middel kan achterhalen.
‘Maar ik verzeker u dat ons protocol tegen
misselijkheid zeer effectief is.’

Broekspijp
Terwijl het echtpaar Riezebos huiswaarts
keert, is transferverpleegkundige Carla
Steert onderweg naar een patiënt op de
Acute Opname Afdeling (AOA). De oudere
man is een dag eerder thuis lelijk gevallen
tijdens het aankleden. ‘Ik deed per ongeluk
twee benen in dezelfde broekspijp en vervolgens maakte ik een enorme smak. Ik verging
van de pijn.’ ‘En hoe gaat het nu, krijgt u ook
pijnmedicatie? En is de fysiotherapeut al bij

u geweest?’, wil Carla weten. Ze vertelt
dat hij na ontslag hulp kan krijgen en dat
hij kan kiezen uit verschillende thuiszorg
organisaties. ‘U staat er dus niet alleen voor.’
De man glimlacht. ‘Dat is een geruststellende
gedachte.’
Na een welgemeend ‘tot morgen’ gaat
Carla op weg naar de volgende patiënt.
Het regelwerk en het contact met collega’s
en patiënten: ze zou het niet graag willen
missen. Het enige wat de transferverpleegkundigen parten speelt, is het feit dat ze
soms pas op het laatste moment worden geïnformeerd over het ontslag van patiënten.
‘Dat zorgt voor veel stress en hectiek, niet
alleen bij ons, maar ook bij de patiënt en zijn
familie.Ontslag kun je zien aankomen, trek
daarom tijdig bij ons aan de bel.’ <
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patiëntenverhaal

‘Ik leef weer’
Wie: Siska Lubach (36)
Aandoening: Diep infiltrerende endometriose
(wildgroei van baarmoederslijmvlies buiten de
baarmoeder, red.)
Behandeling: De afdeling Gynaecologie van
Isala is één van de vijf centra in Nederland die
gespecialiseerd zijn in de behandeling van
ernstige endometriose. Siska kwam eind mei
vorig jaar bij gynaecoloog Walter Kuchen
becker onder behandeling. Begin oktober zijn
tijdens een multidisciplinaire operatie (Walter
Kuchenbecker en chirurg Gijs Patijn) haar
baarmoeder, resterende eierstok en
endometriose op de endeldarm verwijderd.
‘Zo’n vier jaar geleden ben ik ook geopereerd
aan endometriose. In het Radboud Ziekenhuis
in Nijmegen zijn toen een eierstok en eileider
verwijderd. Helaas kwam de endometriose
terug. Zo erg dat ik dagelijks pijn had, soms liep
ik er krom van en had ik nauwelijks energie.
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Omdat mijn arts in Nijmegen met pensioen
ging, kwam ik in Maastricht terecht. Daar stelde
de arts vast dat de enige behandeling een
verwijdering van de baarmoeder, de resterende
eierstok en endometriose op de darm was.
Het was een enorme klap en ik heb veel
gehuild. Ik zou nooit moeder worden, maar ik
kon niet anders dan kiezen voor mijn gezondheid. Toen de tweede klap: een wachtlijst van
achttien maanden. Ik moest er niet aan denken
om nog anderhalf jaar met deze allesoverheersende pijn te leven. Gelukkig kon ik via
wachtlijstbemiddeling bij Isala terecht, waar ik
binnen vijf maanden geopereerd werd.
Al bij de eerste kennismaking viel de persoonlijke aanpak van dr. Kuchenbecker me op. “Endometriose is gewoon een enorme rotziekte”,
zei hij. Door die opmerking wist ik dat hij me
als mens zag en niet alleen als een aandoening.
Ook in het vervolgtraject viel de persoonlijke
benadering me hier op. En geloof mij, ik heb

heel wat ziekenhuizen van binnen gezien. Mijn
man werd bijvoorbeeld zowel door de recovery
als door de operatiekamer op de hoogte
gehouden over het verloop van de operatie.
Dat waardeerde hij enorm. Een ander voorbeeld is dat de zaalarts naar me luisterde toen
ik aangaf dat ik - een half uur nadat er een rood
zakje aan het infuus werd gehangen - steeds zo
beroerd werd. Ze liet het medicijn achterwege
en ik knapte meteen op. Ook de betrokken
reactie van een verpleegkundige op de afdeling
Gynaecologie is mij bijgebleven. Toen ik moest
huilen na een gesprek met de zaalarts die mij
hulp aanbood bij de verwerking, kwam ze aan
mijn bed zitten. Ze vertelde over haar persoonlijke ervaring. Dat deed mij goed.
Door de operatie zal ik nooit kinderen kunnen
krijgen. Dat verdriet blijft, maar ik tel wel mijn
zegeningen. Jarenlang heb ik geleefd met pijn
en was ik energieloos, daar ben ik nu van af.
Ik leef weer!’

kort korter kortst

Isala-patiënte
schrijft boek
‘Ik mail jullie met erg slecht nieuws. Er zijn bij mij afgelopen maandag uitzaaiingen geconstateerd in mijn botten
(heup, bekken, rib, schouder). Uitzaaiingen van de borstkanker uit 2007. Het is dus weer terug, maar ditmaal erger.’

Zo begint het derde
deel van het boek
van Anneke Booij,
borstkankerpatiën
te, apotheker en
leidinggevende bij
het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik. Anneke
zal niet meer beter
worden, maar vecht
voor elke extra dag
die ze zoveel mogelijk
met haar achtjarige
dochter en haar man
wil doorbrengen. Over haar ervaringen in de zorg schreef
ze het boek Zorgen in de zorg. Anneke: ‘Niet om kritiek te
leveren of een bestraffend vingertje te heffen, want over
het algemeen ben ik heel tevreden over de zorg die ik krijg
binnen Isala, maar om artsen, verpleegkundigen en andere
zorgverleners door de bril van een patiënt naar hun zorg te
laten kijken. Sommige dingen kunnen namelijk beter, bijvoorbeeld de communicatie tussen specialisten onderling
en de communicatie richting de patiënt.’
Marleen de Jong, leidinggevende afdeling Oncologie:
‘Van Anneke heb ik twintig exemplaren gekregen van haar
indrukwekkende boek. Ze beschrijft gebeurtenissen realistisch en soms zelfs met humor. Het zet je aan het denken
over hoe wij onze patiëntenzorg leveren. Haar ervaringen
kunnen Isala helpen een nog patiëntgerichter ziekenhuis
te worden. Op onze afdeling is het nu verplicht leesvoer
voor leerling-verpleegkundigen.’

Wens voor Isala:

speelhoeken
Tijdens de sneakpreview mocht • De speelplek zal tussen 1 en
2 vierkante meter beslaan,
iedereen een wens invullen voor
waarbij zowel de vloer als
het ziekenhuis die de stichting
wand wordt benut.
Vrienden van Isala mogelijk
• Het strandthema van de kinzou gaan maken. Tijdens de
derafdeling vormt de basis van
officiële opening met Koningin
het ontwerp. Hans IJkelenMáxima in oktober maakte
stam, binnenhuisarchitect van
oud voorzitter van de Raad van
Isala zal dit verder uitdenken.
Bestuur Marjanne Sint bekend
welke Wens voor Isala verkozen • Stichting Vrienden van Isala
doneert 50.000 euro voor de
is: speelplekken voor kinderen
realisatie van de speelhoeken.
verspreid over het ziekenhuis.
• Rond april dit jaar plaatst
Isala een proefopstelling van
• In totaal telt Isala 30 wachteen kinderspeelplek op de
ruimtes, elke wachtruimte
kinderafdeling.
krijgt een kinderspeelplek.

Van gebouw naar

hoop stenen

De sloop van het oude Sophiagebouw nadert zijn einde. Het laatste
stukje, dat het dichtst op de nieuwbouw staat, wordt met extra
zorg afgebroken. Nog even en patiënten, bezoekers en personeel
kunnen vrij wegkijken over het landschap vanaf de passage.

Anneke en Marleen hebben samen vier passages
geselecteerd uit Annekes boek. Deze passages kun je
de komende vier weken lezen op Iris. De eerste staat
nu online.
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...naar het beste ziekenhuis

Zorg op een andere manier belicht
In de pauze van de Isala Publieksacademie gaan twee bezoekers in gesprek met gynaecoloog
Joke Schutte (l). Op deze laagdrempelige manier deelt Isala haar kennis en ervaringen omtrent
ziektes, aandoeningen, onderzoeken en innovaties. Dat doet zij met de Isala Publieksacademie:
toegankelijke lezingen voor een breed publiek en tevens interessant voor zorgprofessionals.
‘Het zijn gevarieerde en interessante onderwerpen op een leuke en begrijpelijke manier
gepresenteerd’, vindt één van de bezoekers van de lezing in februari. ‘Mijn vrouw en ik gaan
hier graag naartoe.’ Zorgonderwerpen worden soms net vanuit een andere invalshoek belicht.
Dat maakt de IPA zo interessant. Niet verwonderlijk dus dat er inmiddels een groep trouwe
bezoekers is die naar elke lezing komt. Ook via livestream kijken veel mensen mee en via
Twitter - #IPA14 – stellen zij hun vragen.
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Onnodige pijn
voorkomen
Pijn wil niemand. Bovendien staat het een spoedig herstel
in de weg. Toch is er nog veel onwetendheid rondom
pijnbestrijding. ‘Er zijn veel mogelijkheden, alleen moet je die
wel weten’, betogen recovery/pijnserviceverpleegkundigen
Christel Lammerink en Saskia Roorda van Isala’s pijnteam.

Z

owel in Isala Weezenlanden als
Sophia was er een pijnteam,
alleen hielden beide teams er
een andere werkwijze op na en
ontbrak de structuur. De overgang naar
de nieuwbouw was een goed moment
om dat te veranderen. Er is nu één team
van tien recovery/pijnserviceverpleegkundigen, die samenwerken met een
aantal anesthesiologen.
Op werkdagen loopt de ingeroosterde
pijnserviceverpleegkundige ’s ochtends
haar ronde. ‘We bezoeken de postopera
tieve patiënten, bijvoorbeeld met een
epiduraal- of plexuscatheter’, licht Saskia
toe. ‘Daarnaast komen wij tijdens de
ronde langs bij patiënten voor wie de arts
een pijnconsult heeft aangevraagd.’ Ze
luisteren naar de patiënt en geven advies
aan de arts over de opties van pijnbestrijding, altijd in overleg met de anesthesioloog. Daarnaast is de verpleegafdeling
buiten deze vaste rondes één telefoontje
verwijderd van technische ondersteuning, zoals voor het inbrengen van een
Leaderflex infuus. Nu een half jaar later
kan het team concluderen dat de nieuwe
manier van werken werkt. ‘Voor iedereen
is duidelijk wanneer we komen en wat we
doen’, zegt Christel.

tussen de pijnserviceverpleegkundige,
de hoofdbehandelaar en de anesthesioloog. Daardoor kunnen ze snel ingrijpen
en lijdt de patiënt geen onnodige pijn.
Saskia: Een patiënt met hevige pijn ligt als
een plank in bed, kan niet of moeizaam
bewegen waardoor het mobiliseren niet
gaat. Diep doorademen en ophoesten
lukt niet; zo kun je long- en stollings
problemen krijgen. Dat voorkomen is
van wezenlijk belang voor het herstel.’
Voor beiden is het pijnteam een mooie

Christel Lammerink

‘Het is heel dankbaar als je bij
iemand een
pijnscore van
10 kunt laten
dalen richting 0’

afwisseling op hun werk als recoveryverpleegkundige. Saskia: ‘Je moet wel
enthousiasme hebben voor pijn. Ik vind
het mooi dat we hiermee net iets extra’s
kunnen betekenen voor de patiënt.’ ‘Het
is heel dankbaar’, beaamt Christel, ‘bijvoorbeeld als je bij iemand een pijnscore*
van 10 kunt laten dalen richting 0.’

Signaleringsfunctie
Postoperatieve pijn is een onderschat
probleem, geeft anesthesioloog Erwin
Smelt aan. ‘Daarom is de pijnservice
essentieel voor optimale zorg voor de
patiënt. De pijnserviceverpleegkundige
heeft echter een belangrijke signaleringsfunctie voor alle patiënten met (te)
veel pijn, zoals ten gevolge van oncologische aandoeningen.’ Ook na ontslag
kan de behandeling voor pijn voortgezet
worden, dan wel bij het Pijncentrum, via
hoofdbehandelaar of huisarts. De pijnservice is volgens de anesthesioloog in
dit hele proces een belangrijke schakel. <
* Binnen Isala wordt pijn gemeten aan de hand van VAS
(visueel analoge schaal) en NRS (numeric rating scala)

Als een plank
Als een patiënt buiten het standaardprotocol van pijn valt, kan het pijnteam
ingeschakeld worden. De lijnen zijn kort
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uit de kunst

Kunstenaar: Ivo Kamphuis Titel: Nyksund Afmeting: 20 x 40 cm Hangt: Vlinder 2.0, wachtkamer MDL-poli

Egbert Jan van der Wouden, maag-, darm- en leverarts

‘Ik ben gaan kijken met
een zaklampje’
‘Ik werkte als assistent interne geneeskunde op de IC en trof daar
IC-verpleegkundige Hans Damink van de kunstcommissie. Tijdens rustige
nachtdiensten hadden Hans en ik het wel eens onder het genot van een
lauwe pizza over onze hobby’s, we zijn vogelliefhebbers en wandelaars.
Daarnaast discussieerden we over kunst. Wat is nou mooi, wat niet?
En wat heet kunst? Hans wees mij op dit schilderij, dat ik volgens hem
wel mooi zou vinden. Ik ben toen met een zaklampje gaan kijken.
En inderdaad, het spreekt mij aan! De manier waarop het gemaakt is, vind
ik mooi. Niet het verfijnde maar juist dat grove. De verwerkte materialen
maken het interessant om naar te kijken. Nu, bijna 9 jaar later, werk ik hier
als MDL-arts en zijn we verhuisd naar de nieuwe locatie, en blijkt het
schilderij toevallig bij mij om de hoek te hangen!’
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De kunstenaar
Hij struint door Lapland.
Met gevonden botten en
beenderen creëert hij nieuwe
wezens. Vaak in felle kleuren,
die niet meer te associëren
zijn met dood en verval.
Kunstenaar Ivo Kamphuis over
zijn werk: ‘Ik houd van felle
kleuren. Dan valt de indruk
weg dat de beenderen die ik
gebruik, dood zijn. De laatste
jaren maak ik ook objecten
zonder olieverf. Het kale bot
is toch wel erg mooi. En de
dieren die uit de verschillende
beenderen zijn ontstaan doen
het vaak ook prima zonder een
kleurtje.’

