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G I j S  M u N N I c H S

Bij een vitaal bedreigde patiënt zijn één of meerdere vitale orgaanfuncties, 
zoals hartslag, bloeddruk of ademhaling, ernstig verstoord. ‘Door dit vroeg 
te signaleren, verklein je de kans op blijvende schade bij de patiënt. Naar 
verwachting neemt het aantal reanimaties en sterfgevallen daardoor ook 
af’, zegt intensivist dr. Bernard Fikkers. ‘Ernstige achteruitgang is meestal 
al vroeg te voorspellen. Reanimeren gebeurt vrijwel nooit “out of the blue”. 
Iemand heeft dan meestal al langer een hogere polsslag of lagere bloed-
druk gehad.’

B l i j v e n  a a n s p o r e n
“Vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt” is een van de landelijke 
VMS-thema’s en ook onderdeel van het Radboud-veiligheidsprogramma. 

Themaleider Fikkers rolde hiervoor in 2009 en 2010 het Outreach-project uit 
in ons UMC. Hij won er vorig jaar de Veiligheidsprijs mee, zowel de publieks- 
als juryprijs. In de week van 18 april vraagt Fikkers opnieuw aandacht voor 
dit thema. ‘Afdelingen zoals Heelkunde of Hematologie die veel met vitaal 
bedreigde patiënten te maken hebben, werken al goed volgens de richtlijnen. 
Maar bij andere afdelingen moeten we blijven aansporen dat te doen.’
Hét hulpmiddel is het MEWS-kaartje (zie pagina 2). Hiermee kan elke arts of 
verpleegkundige vaststellen of er sprake is van ernstige achteruitgang, en 
vervolgens de juiste actie inzetten. Zonodig moet het Medical Emergency 
Team (zie foto) worden opgeroepen.

W a r m i n g - u p 
In de “Week van de vitaal bedreigde patiënt” is er een infomarkt bij het 
personeelsrestaurant over dit thema. Tevens is er aandacht voor de vroege 
herkenning van ernstige sepsis (bloedvergiftiging). ‘Bij veel patiënten wordt 
de verslechtering veroorzaakt door sepsis’, zegt prof.dr. Peter Pickkers, 
themaleider sepsis. ‘Ik schat bij acht op de tien. Handel je niet op tijd en niet 
adequaat bij sepsis, dan is de kans op overlijden aanzienlijk.’
Op het MEWS-kaartje staat ook hoe je sepsis vroegtijdig herkent. Vanaf 1 
mei komt er een speciale pagina in de Klinische Notities van het EPD, waar 
zorgverleners zowel sepsis als vitale bedreiging kunnen scoren. De week van 
18 april is de warming-up voor alle afdelingen om straks digitaal de scores 
bij te houden op deze thema’s.  n

Meer informatie, zie intranet, button “Iedere patiënt, altijd veilig”. 

Hoe herken je tijdig dat een patiënt ernstig achteruitgaat? Van 18 

tot 22 april heeft het Radboud speciale aandacht hiervoor in de 

“Week van de vitaal bedreigde patiënt”. ‘Verslechtering is vaak 

al vroeg te voorspellen.’
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Ooit vroeg een filosoof zich af of een kei die al een 
eeuwigheid in de bedding van een rivier ligt, vanbinnen 
vochtig is, misschien wel water in zich sluit. Een soort-
gelijke vraag kan men zich stellen bij de steen op het 
Geert Grooteplein, gelegen op de hoek van de landings-
plaats van de traumahelikopter. Een grote zwerfkei daar 
achtergelaten, bij alle bouwactiviteiten die omheen 
plaatsvinden vergeten? Of eerder: veel ouder en in zijn 
onbruikbaarheid soeverein. Ieder spoor van oorsprong 
of aanleiding voor deze steen is zoek, alsof het nooit de 
moeite is geweest er een woord van aandacht voor te 
hebben. Enkel even duidelijk als bescheiden aanwezig, 
heeft hij er rust gevonden. 
Hij maakt de indruk er altijd al te hebben gelegen, als 
een vreemd element door zijn omgeving geaccepteerd 
en ermee vergroeid. Nam hij door de jaren heen, naar 
analogie met de kei in het water, zijn omgeving in zich 
op? Zou hij iets over het milieu waarin hij terechtge-
komen is en zich genesteld heeft, vertellen? Zegt hij 
ons iets over het UMC waar hij middenin ligt? De ons 

onbekende kunstenaar stelt ons geduld niet lang op 
de proef want in zijn nieuwsgierigheid, zijn fascinatie 
voor de steen heeft hij hem gespleten, of eerder zorg-
vuldig in tweeën doorgezaagd en gepolijst om wat 
de steen te zien geeft niet te beschadigen en beter te 
laten uitkomen. Zo legde hij het binnenste ervan bloot, 
als een fossiel, een inscriptie. Moeilijk te beschrijven, 
lijkt ze nog het meest te refereren aan een esculaap en 
daarmee aan het UMC en de medische wereld in het 
algemeen. 
Als ‘fossiele vondst’ ligt de steen er op zijn plaats. 
Met zijn solitaire soevereiniteit, zou een naam van de 
kunstenaar er aan toe te willen voegen, deze uiteindelijk 
slechts ridicuul en overtollig maken.

Daan Van Speybroeck
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KuNST

BEVlOGEN
Een week vol met inspiratie, zo wil ik de afgelopen 
periode wel benoemen. Inspirator Fred Lee die ons 
huis in vuur en vlam zette met zijn bevlogen ver-
haal dat het ziekenhuis best iets meer op Disney 
mag lijken. Heel Amerikaans, maar ook heel her-
kenbaar. En dan het internationale evenement 
TEDx in Maastricht over innovatie in de zorg. Wie 
niet in Maastricht kon zijn was wel aanwezig tij-
dens de live uitzending in Lux Nijmegen met aan-
sluitend een prikkelend debat over de zorg van 
morgen. Medewerkers keken ook  in het Restofant 
naar de pakkende optredens van het meisje met 
de negen pruiken, e-patiënt Dave of onze eigen 
Bas Bloem.

Het spreekt voor zich dat deze editie van de Rad-
bode vol staat met inspiratie. Natuurlijk met een 
terugblik op TEDx, met daarbij extra aandacht voor 
de verhalen van de vier winnaars van de prijsvraag 
in de Radbode. Hoe hebben zij zich laten inspire-
ren, kijken ze nu anders aan tegen de zorg van 
morgen? En hoe beklijft het verhaal van Fred Lee 
in de praktijk. Ken je de 9 1/2 regels van Disney 
nog?

Maar inspiratie moet vooral uit jezelf komen. Dat 
zegt eigenlijk ook Jan Engelen, de nieuwe directeur 
HR. Hij vertelt in een interview bevlogen over 
compassie voor de patiënt en met elkaar: ‘De 
manier waarop wij met elkaar omgaan kan niet 
anders zijn dan hoe we onze patiënten bejegenen.’ 
En dat er best wat regels mogen verdwijnen uit het 
huis, want die zijn er genoeg. En met heel veel 
regels, het organiseren van mooie evenementen 
en met wat er zou gebeuren als Disney baas zou 
zijn in dit ziekenhuis, bouw je echt geen beterhuis. 
Dat doe je wel met bevlogen mensen.

Niels van Haarlem, hoofdredacteur
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Herken de vitaal bedreigde patiënt

Verslechtering. Lage bloeddruk, hoge hartslag, koorts. 
Allemaal signalen dat de vitale functies van een patiënt 
verslechteren. Maar wanneer is er sprake van ernstige 
achteruitgang? ‘Met behulp van het MEWS-kaartje kan 
elke arts of verpleegkundige dit vroegtijdig vaststellen’, 
vertelt intensivist Bernard Fikkers. MEWS staat voor 

Modified Early Warning Score. Dit is een samengestelde 
score van onder meer de bloeddruk, hartslag, ademfre-
quentie en temperatuur.

Alarmerend. Is de MEWS 3 of hoger, dan moet de ver-
pleegkundige aan de bel trekken bij de arts. Deze zet 
de juiste behandeling in. Of waarschuwt, bij ernstige 
achteruitgang, meteen het Medical Emergency Team. 
Fikkers: ‘Vroeger was het vaak onduidelijk wanneer 
iemands toestand alarmerend was. Door het MEWS-
kaartje weten alle zorgverleners precies wat ze moeten 
doen. Daarbij moet men volgens een vast stappenplan 
communiceren. Zodat álle relevante zaken aan bod 
komen.’

Nieuw kaartje. Op 19 april worden de vernieuwde 
MEWS-kaartjes verspreid over de afdelingen. Het is 
aangepast aan de actuele richtlijnen. Ook zijn er andere 
VMS-thema’s in opgenomen, zoals pijn, delirium en 
sepsis. ‘Dit laatste komt vaak voor bij ernstige ver-
slechtering’, aldus Peter Pickkers, themaleider sepsis. 
‘Op het kaartje staat ook hoe je ernstige sepsis vroeg 
herkent.’

Winst. Door het MEWS-kaartje zal eerder de juiste behan-
deling worden ingezet bij vitaal bedreigde patiënten of 
sepsis. ‘Dat levert veel winst op’, aldus Fikkers. ‘Naar ver-
wachting zal het leiden tot minder langdurige IC-opnamen, 
minder reanimaties en minder sterfgevallen.’  GM

18-22 april is er in het UMC ‘De week van de vitaal 
bedreigde patiënt’, zie ook de voorpagina. 

Bernard Fikkers, themaleider vitaal bedreigde patiënt 
en Peter Pickkers, themaleider sepsis met het ver-
nieuwde MEWS-kaartje.

Verbeterinitiatieven in het Radboud. Klein of groot, 

maar altijd met effect. Hoe herken je als zorgverlener 

vroegtijdig dat een patiënt ernstig verslechtert? Het 

MEWS-kaartje, een initiatief van de afdeling Intensive 

Care, is hét hulpmiddel hiervoor. 

VERBETERD

Foto: Jan van Teeffelen

Foto: Frank Muller
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M e l v i n  S a m s o m  b e n o e m d  a l s 
n i e u w e  b e s t u u r s v o o r z i t t e r
Emile Lohman verlaat 1 oktober het UMC St Rad-
boud. Prof.dr. Melvin Samsom wordt vanaf deze 
datum de nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Melvin Samsom is sinds 2007 lid van de 
RvB en in het bijzonder belast met de portefeuille 
patiëntenzorg. Hij heeft zich gemanifesteerd als 
een krachtig bestuurder die grote waardering 
oogst, zowel binnen als buiten het Radboud. Bin-
nen het veranderingsproces lag zijn focus vooral op 
het stimuleren van het kwaliteits- en veiligheids-
beleid. Met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter 
breekt een volgende fase aan in het veranderings-
proces ‘Beter worden in het Radboud!’. Na de 
planontwikkeling, de implementatie en de uitbouw 
komt de fase van de verfijning en verdieping. 
Per 1 juli tot 1 oktober bestaat de RvB uit drs. 
Emile Lohman (voorzitter), prof.dr. Frans Corstens 
(vice-voorzitter/decaan), prof.dr. Melvin Samsom 
(lid patiëntenzorg) en Cees Buren MBA RC (lid 
financiën en bedrijfsvoering). Nieuwsrubriek,  
www.umcn.nl, 28 maart

c h a r t e r  c o m p a s s i o n  f o r  c a r e
Het Radboud Reshape Center en de Internationale 
Studentenassociatie promoten meer passie en com-
passie in de zorg. In hun opdracht is de minidocu 
Compassionated gemaakt in het Radboud. Deze is 
vertoond tijdens TEDx Maastricht. De film promoot 
het charter van Compassion for Care, een docu-
ment dat iedereen wil inspireren compassie weer 
het leidende principe bij zorgverlening te maken. 
Ondersteund door steeds meer professionals, orga-
nisaties en overheden activeert het charter de 
gedragsregel: behandel anderen zoals je zelf behan-
deld wil worden. Bekijk de film en lees het charter, 
via Nieuwsrubriek, www.umcn.nl, 7 april

P a s s i e c o n c e r t  B a c h k o o r
Het passieconcert van Bachkoor Nijmegen is dit jaar 
gewijd aan de Johannes-Passion. Het Bachkoor Nij-
megen treedt op met het Gelders Orkest en diverse 
solisten. Woensdag 20 april, aanvang: 20.15 uur, 
Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen. Meer 
informatie: www.bachkoor-nijmegen.nl.

u i t s l a g e n  K l i n i s c h  G e n e t i s c h 
c e n t r u m  N i j m e g e n  i n  E P D .
Sinds 25 maart zijn laboratoriumuitslagen van 
het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (KGCN) 
in het Radboud EPD beschikbaar. De uitslagen 
zijn te vinden onder “Onderzoeken”, tabblad 
“Genetica”. Aanvragers ontvangen tevens een 
email-alert zodra een uitslag in het EPD staat. 
Het betreft uitslagen van de volgende laboratoria: 
Genoomdiagnostiek (DNA-diagnostiek, Cytogene-
tica, Laboratorium Tumorgenetica) en Metabole 
diagnostiek (LGEM). 
Aanvragers van onderzoeken bij het KGCN die hier-
over niet per mail zijn bericht, kunnen zich wenden 
tot Helger IJntema (DNA-diagnostiek; H.Ijntema@
antrg.umcn.nl), Annet Simons (Cytogenetica en 
LTG; A.Simons@antrg.umcn.nl) en Wilmien Heys 
(LGEM; W.Heys@labgk.umcn.nl).

V e r h u i z i n g  b e v e i l i g i n g
De beveiliging (niet de meldkamer) verhuist op 
21 april van m149r naar m873 (route 232). Op 21 
en 22 april is beveiliging dan ook voor publiek 
gesloten vanwege de verhuizing. Dit geldt ook 
voor sleutelbeheer als onderdeel van beveiliging. 
De meldkamer, alarmopvolging en SIP ondervindt 
geen hinder van deze verhuizing. 

NIEuWSlADDER

G I j S  M u N N I c H S

Judith van Kol, verpleegkundige kinder-IC:
‘In 1995 vertelde een docent gechargeerd: “Patiënten-
verenigingen zijn een ramp voor de dokter. Jongens 
en meisjes ontmoeten elkaar daar, trouwen en krijgen 

kinderen. Het risico op erfelijke afwijkingen neemt zo 
alleen maar toe.” Op TEDx moest ik eraan terugdenken 
en glimlachte erom. Nu zijn communities uitgegroeid 
tot wereldwijde netwerken. Ze worden, als bron van 
informatie en ondersteuning, gezien als de redding 
voor de patiënt.’ 
‘Op TEDx waren veel inspirerende sprekers te zien. Bij-
voorbeeld Bas Bloem, hij begon zijn verhaal als God en 
eindigde als gids voor de patiënt. TEDx was echt heel 
erg bijzonder. Het leek wel een kerkbijeenkomst waarin 
de gelovigen het licht zagen en het door willen geven. 
Dat heb ik nog nooit meegemaakt!’ 
‘Elke werkdag opnieuw wil ik zorgen dat kinderen en hun 
ouders zich veilig en welkom voelen in ons ziekenhuis. 
Gisteren heb ik nog met IC-verpleegkundigen in oplei-
ding besproken hoe we ouders meer kunnen betrekken 
bij de behandeling van hun kind met kanker. Dat zou 
heel erg waardevol zijn: de ouders als extra deskundi-
gen in het behandelteam.’

Oncoloog Filip de Vos:
‘Nieuwe technologieën worden steeds meer in de zorg 
gebruikt. Ze zijn slechts een middel in een grotere revo-
lutie: het actief betrekken van de patiënt bij zijn eigen 
behandeling. De zorgverlener wordt de reisgenoot van 
de patiënt die zijn behandeling beleeft en niet alleen 
maar ondergaat. Hiervoor wil ik, naast het menselijke 
contact, social media meer inzetten.’
‘Elke spreker belichtte een onderdeel van dit grote 
plan. Oud-politicus Wouter Bos leek de vreemde eend 
in de bijt, met zijn praatje over kosten-batenanalyse in 
de zorg. Maar hij moedigde mij wel het meest aan om 
creatief en innovatief na te denken over het verbeteren 
van de zorg.’
‘TEDx herinnerde mij eraan waarom ik zelf ooit arts wilde 
worden. Compassie. In essentie de boodschap van vele 

sprekers. Betrokkenheid, menselijkheid en empathie, 
dáár moet het om gaan in de zorg. Ik wil dat nu meer 
dan ooit uitdragen binnen mijn eigen netwerk.’

Psycholoog Esther Meijer-van den Bergh:
‘Het verhaal van geneeskundestudent Salmaan Sana 
heeft me diep geraakt. Hij vertelde hoe zijn studie 
hem helemaal demotiveerde, en wat hem uiteindelijk 
weer won voor de geneeskunde: compassie. Wat mij 
aangreep was dat zulke jonge mensen al zo gedesil-
lusioneerd kunnen raken over hun opleiding.’ ‘Wij als 
docenten moeten voorbeelden zijn: motiverend en 
inspirerend. Een student schreef me eens: “Gaaf om 
te merken dat u echt betrokken bent bij de studenten 
en er het beste van wilt maken, dat merk je niet vaak!” 
Natuurlijk was ik gevleid, maar ik vond het eigenlijk erg 
dat hij niet zei: “Gaaf dat u een van de véle betrokken 
docenten bent.” Ik wil mijn enthousiasme nog meer 
overdragen op collega’s. Zoals bij TEDx: “starting a 
movement”, doe mee, haak aan. Tegen de onverschil-
ligheid, overbelasting en onderbezetting in.’ nDe afstand tussen dokter en patiënt kan groot zijn. Heel groot. Zo beeldde 

prof. Bas Bloem met een patiënt uit op TEDxMaastricht. Vervolgens lieten ze 
zien hoe het wél moet, “participatory health”: arts en patiënt sámen, rond 
de tafel, de ziekte besprekend. Met de dokter niet als allesbepalende God, 
maar als gids, een coach voor de patiënt.  Foto: Aad van Vliet

DOE MEE, HAAK AAN
Radbode ‘stuurde’ enkele medewerkers naar TEDxMaas-

tricht, het evenement over de toekomst van de zorg. Wat 

inspireerde ze het meest? En wat gaan ze nu anders doen 

in de praktijk? ‘Het leek wel alsof iedereen het licht zag.’

F i l m p j e s  v a n  d e
s p r e k e r s
Op 4 april vond het evenement TEDxMaastricht 
plaats, een initiatief van het UMC St Radboud, over 
de zorg van morgen. De toekomst, waarin de 
patiënt steeds meer een actieve rol zal innemen 
in de zorg. Als lid van online community’s, maar 
ook als deelgenoot in het behandelteam. Wat 
moet er in de zorg gebeuren om daar klaar voor 
te zijn? Diverse sprekers lieten op TEDx hun licht 
daarover schijnen (Zie ook het artikel op pagina 9 
hierover). Radbode schreef een wedstrijd uit en 
vroeg medewerkers hun toekomstvisie op te 
schrijven. De beste essayisten mochten naar TEDx. 
Lees op deze pagina over hun TED-ervaring. De 
filmpjes van alle TEDx-lezingen zijn te zien op 
intranet en www.tedxmaastricht.nl. 

c-3. Pagina met rubriek + 1 artikel + staande foto

‘compassie, de bood-
schap van vele sprekers’

3

 R A D B O D E  7  -  2 0 1 1



G e d r a g s c o d e  v o o r  s m a r t p h o n e s

Ons huidige leven telt vele zegeningen. De brieven 
die we vroeger schreven zijn vervangen door vlie-
gensvlugge e-mails, internet is overal. 
Maar, deze ontwikkelingen kennen een keerzijde. 
Ik wil het nu niet hebben over de hoeveelheid 
e-mails die we per dag moeten verstouwen, maar 
over de smartphone, een mobiele telefoon die 
uitgebreide computermogelijkheden biedt. Velen 
hebben zo’n kek apparaatje en wat zijn we er blij 
mee! Echter, dit enthousiasme leidt - vooral voor 
anderen - tot onprettige bijwerkingen. Want hoe 
vervelend is het om midden in een gesprek te 
merken dat de aandacht verslapt wanneer er een 
sms’je of mailtje is binnengekomen, iets wat 
natúúrlijk direct gecheckt moet worden. Het is met 
name storend als mensen tijdens vergaderingen of 
patiëntenbesprekingen hun mailtjes bijwerken. 

Blijkbaar nemen we het niet meer zo nauw met 
onze fatsoensnormen als het gaat om ons digitale 
comfort, want laten we eerlijk zijn: het is onbe-
leefd, het getuigd van desinteresse en is daardoor 
demotiverend voor de overige aanwezigen. Daarom 
zou net als in de concertzaal een gedragscode over 
gebruik van de smartphone tijdens vergaderingen 
en patiëntenbesprekingen op zijn plaats zijn. 

Bernard Fikkers
Anesthesioloog-intensivist

zEG ER EENS 
WAT VAN

D. pagina In Bedrijf met Grenzeloos

I N  M E M O R I A M
 
P r o f . d r .  T o m  E s k e s

Na zijn opleiding tot vrou-
wenarts in Nijmegen in de 
periode 1959-1964 was Tom 
Eskes gynaecoloog in het 
Sint Lucas Ziekenhuis te 
Amsterdam. Van 1972-1998 
was hij hoogleraar Obstetrie 
& Gynaecologie van het Sint 
Radboudziekenhuis met als speciaal aandachts-
gebied de Obstetrie en Perinatologie.
Velen zullen hem herinneren als een voortreffelijk 
gynaecoloog en een enthousiasmerende onder-
zoeker en opleider. Hij had 500 internationale 
publicaties en 10 boeken op zijn naam staan. Hij 
had 51 promovendi. Hij was erelid van 6 buiten-
landse Obstetrie&Gynaecologie verenigingen. 
Evidence Based Medicine werd door hem gepro-
pageerd voordat de term bestond. Daarnaast 
schuwde hij de publiciteit absoluut niet. Zo had 
hij jarenlang een gynaecologische vragenrubriek 
in Privé.
Waar je ook in Nederland of het buitenland kwam 
iedereen kende de wetenschapper Eskes. Een 
groot aantal gynaecologen in ons land is door hem 
opgeleid. Velen zullen hem ook als onderwijzer 
herinneren. Voortreffelijke ouderwetse (hoor-)
colleges. Ook zonder ondersteuning van dia’s of 
powerpoint wist hij een zaal te boeien. Beroemd 
was zijn college dat hij altijd voor Kerstmis hield 
over factoren die van belang zijn voor het op gang 
komen van de baring. Uitgesproken moeilijk vond 
Tom Eskes het om met zijn 65e te stoppen met zijn 
werkzaamheden. 
Wij zullen hem blijven herinneren als een groot man 
aan wie onze kliniek veel dank verschuldigd is. Ada, 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen wij 
veel kracht toe in deze moeilijke periode.

Prof.dr. Didi Braat,
Hoofd afdeling Verloskunde & Gynaecologie

Transplantatie

Nier viert 25ste verjaardag

Na vijfentwintig jaar doet haar getransplanteerde nier 
het nog steeds. Voor patiënte Sandra Vonk-Jansen reden 
om een verjaardagsfeest voor haar nier te organiseren. 
Op 1 april bezocht ze de kinderdialyse van het Radboud. 
Ze ontmoette haar oud-behandelaren en schoot daarbij 
enkele foto’s voor de uitnodiging van haar ‘nierfeest’.
Sandra (nu bijna 40) was bij haar niertransplantatie 
een meisje van vijftien. Haar nieuwe nier zou hooguit 
tien, vijftien jaar meegaan, dachten de dokters destijds. 
‘De nier is al zeker tien jaar langer meegegaan dan 
die houdbaarheidsdatum’, vertelt Sandra. ‘Dankzij de 
geschonken nier heb ik alles kunnen doen wat ik wilde 
bereiken in mijn leven.’
Opleiding, werk, niets heeft haar in de weg gestaan. Als 
kind moest ze vaak voor dialyse naar het ziekenhuis. ‘De 
artsen, verpleging en de leraren van de Radboudschool 
waren als familie voor me. Als kind heb ik nooit ervaren 
dat ik iets ernstigs had. Dankzij de goede zorgen is mijn 
leven zo normaal mogelijk verlopen.’
Hoewel normaal? Als fanatiek zwemster wist Sandra 
meerdere malen zilver, brons en goud binnen te sle-
pen op de World Transplant Games! (Zie bijgaande 
tijdschriftcover van toen). Dat een nierpatiënt dit zou 
bereiken, was eind jaren zeventig wellicht nog ondenk-
baar. Het Radboud verrichtte toen pionierswerk. In 1977 
kreeg het eerste kind in ons ziekenhuis een nieuwe 
nier getransplanteerd. De niertransplantatie bij Sandra 
Vonk-Jansen was de tweeënvijftigste in het Radboud bij 
een kind. Van deze nieren functioneren er nu nog tien. 
Aardig is te vermelden dat dit ook geldt voor de aller-
eerste uit 1977, bijna 35 jaar na dato. Dat is uitermate 
uniek voor transplantaties uit die tijd.  GM

Nature Medicine

Eervolle 10e plaats van
publicaties 2009

Het prestigieuze medische tijdschrift Nature Medicine 
heeft het maartnummer gewijd aan kanker. Daarin is 
een lijst opgenomen van de meest belangrijke publicat-
ies in de periode 2008-2010, die verkozen zijn op grond 
van het aantal keren dat deze publicaties geciteerd zijn 
in de medische vakliteratuur. Hieronder bevindt zich één 
publicatie van een volledig Nederlands onderzoek, de 
CAIRO2 studie van de Dutch Colorectal Cancer Group 
bij patiënten met een gemetastaseerd colorectaalcar-
cinoom (uitgezaaide dikkedarmkanker). Deze publicatie 
staat met 224 citaties op een eervolle 10e plaats van 
de publicaties in 2009. Dit onderzoek is opgezet en 
uitgevoerd onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar 
prof.dr. Kees Punt. De studie betrof een gerandomiseerd 
onderzoek naar de waarde van de toevoeging van een 
nieuwe antistof aan de standaardbehandeling, welke 
combinatie op grond van laboratoriumonderzoek en 
een kleine klinische studie hoopvol leek te zijn. De 
uitslag was echter onverwacht slechter dan behande-
ling met alleen de standaardbehandeling. Deze studie 
onderstreept daarmee de noodzaak van het uitvoeren 
van prospectief gerandomiseerd onderzoek voordat 

een nieuwe behandeling in de dagelijkse praktijk kan 
worden toegepast.

Dreigende hartstilstand 

SEH-verpleegkundigen geschoold
in Immediate life Support

Alle Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen van het 
Radboud zijn met ingang van april als eersten in Neder-
land ILS- gecertificeerd. ILS, Immediate Life Support, 
verbetert de herkenning van signalen van een mogelijke 
hartstilstand en tilt de reanimatiezorg door een team 
hulpverleners naar een hoger niveau. 
50 tot 80 procent van alle patiënten die een hartstilstand 
krijgen, vertoont in de uren die daaraan voorafgaan al 
signalen die op zo’n naderende hartstilstand wijzen. Zo 
zijn er vaak veranderingen in ademhaling of bloeddruk 
waarneembaar. Snelle herkenning van deze signa-
len kan IC-opnames en zelfs reanimaties voorkomen.  
De ILS-cursus is speciaal gericht op het herkennen van 
signalen en het opstarten van de juiste (reanimatie)
zorg in teamverband. De Spoedeisende Hulp (SEH) 
is de eerste afdeling in Nederland die officieel gecer-
tificeerd is, volgens de laatste richtlijnen. Michael 
Edwards, afdelingshoofd SEH: ‘Met de ILS neemt de 
kwaliteit van de reanimatiezorg toe en kunnen we 
voor patiënten een nog veiligere omgeving creëren. 
Goede informatieoverdracht en snel handelen zijn 
essentieel bij mensen met tekenen van een dreigende 
hartstilstand. Hoe meer medewerkers geschoold zijn 
in het herkennen van signalen die tot een hartstilstand 
kunnen leiden, hoe sneller we voorzorgsmaatregelen 
kunnen nemen. Daarnaast leert ILS medewerkers om 
nóg beter samen te werken in een advanced life sup-
port team en vergroot het de reanimatievaardighe-
den. Ook dit komt ten goede aan de reanimatiezorg.’  
De Immediate Life Support is internationaal gecertifi-
ceerd en voldoet aan de meest recente richtlijnen van de 
nationale en Europese reanimatieraad. De cursus wordt 
gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende 
Geneeskunde. MB 

Verpleegkundigen van de toekomst

Aftrap Radboud Plus Traject

‘Ik ben een “digital immigrant” en jullie zijn “digital 
natives”!’ Zo spreekt RvB-lid Melvin Samsom ruim 70 
hbo-studenten Verpleegkunde toe in zijn minicollege 
Zorg 2.0 op 28 maart tijdens de eerste Radboudbijeen-
komst in het kader van het Radboud Plus Traject.
Deze opleidingsvariant vloeit voort uit het convenant 
van de Radboud Zorgacademie en de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het Radboud Plus 
Traject heeft als doel dat het UMC in de toekomst 
over voldoende hoogwaardig verpleegkundig personeel 
beschikt. Met de Radboudbijeenkomsten en andere 
extra leeractiviteiten, georganiseerd door de sectie 
Basisberoepsopleidingen van de Radboud Zorgacade-
mie, wil het Radboud de beste verpleegkundigen aan 
zich binden.
Melvin Samsom legt de studenten uit hoe verregaand 
de invloed van de social media is; kijk maar naar de 
rol van Twitter en Facebook bij de oorlog in Egypte. 
Zo is ook het web van invloed op onderwijs en op de 
zorgverlening. In Zorg 2.0 krijgt de patiënt steeds meer 
zelf een rol in het behandelteam. Een vorm van cocre-
atie, waarbij de patiënt mede vorm geeft aan zijn eigen 
behandeltraject.
Ook studenten worden meer en meer gezien als “cocre-
ators”. Tijdens de bijeenkomst op 28 maart werden 
de studenten gevraagd ideeën aan te leveren voor de 
vormgeving en inhoud van het Radboud Plus Traject 
(zie foto). Op deze manier geven de studenten ook zelf 
invulling aan hun eigen leertraject.
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N I E l S  V A N  H A A R l E M

Het interview met Jan Engelen vindt plaats aan het 
einde van een bewogen week. Zo mag je begin april 
wel noemen: Melvin Samsom benoemd als toekomstig 
bestuursvoorzitter, het internationale evenement TEDx 
in Maastricht over innovatie in de zorg en Fred Lee die 
ons huis in vuur en vlam zette.
Na drie maanden ervaring opdoen met allerlei mensen 
op de werkvloer heeft Jan Engelen een aardig beeld van 
de stand van zaken in het UMC St Radboud.

Hoe typeer je onze organisatie?
‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, er is veel 
bereikt en op indrukwekkende wijze is onze organisatie 
opnieuw ingericht. Ik ervaar een cultuur die er mag zijn, 
een organisatie die werkt en onderscheidend is. We 
mogen trots zijn op wat is bereikt. Voor mij een heel 
plezierig beginpunt. Want we moeten  verder groeien. 
Groeien in het leiderschap van mensen, talenten laten 
ontwikkelen. Dit huis kan daarvoor nieuwe inspiratie 
gebruiken.  Het is geen toeval dat TEDx en Fred Lee juist 
nu plaatsvinden. Onze poriën zijn geopend om onder-
werpen als kwaliteit, innovatie en compassie tot ons 
te nemen. Ik ben geraakt door de gedrevenheid van de 
medewerkers. Die zie ik terug op alle niveaus. Of ik nu 
spreek met VAR, Stafconvent, OR of analisten, iedereen 
is zeer betrokken en heeft ideeën. Wel vind ik dat die 
betrokkenheid zich nog teveel uit in het benoemen van 
problemen. Leg de problemen niet bij de ander neer, 
neem je verantwoordelijkheid om mee te werken aan 
oplossingen. Juist het denken vanuit kansen en vooral 
zien waar je je eigen talenten actief kunt inzetten, brengt 
ons als organisatie nog verder.’

Wat wil je dat er verandert?
‘Ik ben niet de man die als nieuwkomer vindt dat alles 
anders moet. We zijn de juiste weg ingeslagen. Wel zie ik 
dat heel veel wordt gevat in regelgeving en procedures. 
Waardoor het voldoen aan regels de doelstelling wordt. 
Terwijl we juist de kracht en energie in onze organisatie 
de ruimte moeten geven. Regels en procedures bieden 
een handvat, waardoor we met elkaar weten waar we 
naar toe gaan. Diezelfde regels en procedures moeten 
ons niet remmen in onze vernieuwing en groei. Er zijn 
hier echt te veel procedures. Sommige zaken duren 
gewoon te lang, gaan langs te veel schijven en vragen 
te veel handtekeningen. Zorgvuldig zijn kan ook een 
stuk eenvoudiger. Waardoor medewerkers die er mee 
te maken krijgen zich geholpen voelen, in plaats van dat 
ze aan van alles moeten voldoen.

Wat verwacht je van onze medewerkers?
‘Wat mij aantrekt in onze organisatie is dat ik vanuit 
HRM werk voor een grote groep medewerkers, die op 
hun beurt weer werken voor patiënten en studenten. 
Die menselijke keten maakt het heel interessant. De 
manier waarop wij met elkaar omgaan kan niet anders 
zijn dan hoe we onze patiënten bejegenen. Lange 
selectieprocedures staan dan gelijk aan lange wacht-
tijden. Dat willen we toch niet? Hoe we met patiënten 
om willen gaan moet gelijk zijn aan hoe we met elkaar 
omgaan. Meer compassie in de zorg, betekent ook meer 
compassie met elkaar. Onze interne cultuur en hoe we 
ons extern opstellen, gaan naadloos in elkaar over. 
Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling dragen dan 
aan beide kanten bij.’

Mooie woorden maar hoe vertaal ik dat naar de prak-
tijk?
‘We hebben prachtige instrumenten als Maatwerk. Dat 

instrument moet wel geladen worden. Leidinggevenden 
moeten serieus, open en eerlijk met de medewerker in 
gesprek gaan en medewerkers moeten daar in groeien. 
De verwachtingen van elkaar concreet uitspreken en 
compassie tonen bij onderwerpen die soms gewoon 
nog moeilijk zijn. Leiderschap tonen, zo noem ik dat. 
Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Het feit dat we een 
Vitaliteitsplaza nodig hebben om iets aan vitaliteit te 
doen, betekent dat we er nog niet zijn. Maar ook Vita-
liteitsplaza is een middel, geen doel.  Vitaliteitsplaza 
en het Persoonlijk Budget moeten middelen worden 
die de persoonlijke groei ondersteunen. De basis is 
en blijft meer aandacht besteden aan het ontwikkelen 
van leiderschap en aan het ontdekken van de talenten. 
Niet alleen voor de zogeheten top 100, maar voor de 
hele organisatie. ‘

Hoe kijk je naar de toekomst?
‘Dit worden jaren van oogsten. Trots zijn op wat is 
bereikt en de volgende stap zetten. Maar dan wel altijd 
kritisch in de spiegel blijven kijken. Ik hoor hier zeggen 
dat we al excellent zijn. Maar zijn we dat ook echt op 
alle fronten? Die vraag moeten we ons continu blijven 
stellen. Dat houdt ons scherp.’ n

‘MEER RuIMTE EN MINDER REGElS’

Mensen en hun talenten laten ontwikkelen. Met meer ruimte voor onze 

medewerkers en minder regels. Dat is de agenda van Jan Engelen, de nieuwe 

directeur HRM.

P e r s o o n l i j k  B u d g e t 
m o e t  w e e r  l e u k  z i j n
‘Ik heb een lage tolerantiegrens voor regels,  
geschreven en ongeschreven. Daarvan hebben we 
er hier immers genoeg. Met de beste regels word 
je echt niet de beste organisatie. Neem nu het 
Persoonlijk Budget. Iets dat in theorie goed klinkt, 
blijkt in de praktijk niet altijd goed te werken. Het 
is nu onduidelijk wat wel en niet allemaal kan met 
het PB. Het PB moet vooral leuk zijn en een middel 
om mensen verder te brengen. Een middel om met 
compassie en vernieuwing onze organisatie te 
laten ontwikkelen! Daar ga ik voor zorgen.’

E-1. Pagina met 1 artikel met 1 grote foto

Directeur HRM Jan Engelen: ‘Meer compassie in de zorg, betekent ook meer compassie met elkaar.’ Foto: Flip Franssen
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‘Tover een glimlach op het gezicht van 

uw secretaresse, geef haar een origineel 

en elegant geschenk…’ De commercie 

vaart wel bij de jaarlijkse Secretaresse-

dag. ‘Leuk zo’n dag, maar we willen lie-

ver waardering door de rest van het jaar’, 

zijn andere geluiden op internet. Hoe 

staat het hier met hun positie. En wat 

is eigenlijk de ideale “baas”? Radbode 

vroeg het aan vier secretaresses.

Ze moeten met iedereen overweg kunnen, flexibel zijn, 
problemen signaleren, klantvriendelijk en integer zijn. 
De secretaresse… 
Neem Noortje Bergevoet, de secretaresse of beter 
gezegd personal assistant van prof.dr. Bas Bloem. ’Ik 
bewaak zelfs in zijn agenda de avondjes vrij met z’n 
gezin’, zegt ze lachend. Filosoferen met bitterballen 
bij café Jos, het schrijven van een Radbode-betoog 
in de trein en voor de incheck nog snel een gesprek 
plannen op Schiphol met een medisch specialist uit 
Amsterdam. Ze regelt het allemaal. ‘We werken met 
drie secretaresses voor de hoogleraren, 22 artsen en 
50 artsassistenten. En die doen allemaal een beroep 
op ons, ook voor onderwijs en onderzoek’, vertelt haar 
collega Irma Soetekouw van het stafsecretariaat Neu-
rologie. Een neurotop organiseren, draaiboeken voor 

symposia opstellen, jaarverslagen begeleiden, publi-
catielijsten maken, co-assistenten inroosteren… ‘We 
verrichten daarnaast veel werk, dat niet gezien wordt. 
Als een patiënt een uur te vroeg is, ga ik bijvoorbeeld 
toch uitzoeken hoe dat komt.’ 

P r o a c t i e f
Leidinggevenden verwachten meer dan voorheen een 
proactieve houding van hun secretaresses. Neem bij-
voorbeeld de enorme berg mails die ze elke dag 
binnenkrijgen. Liefst willen ze dat secretaresses het 
voorwerk verrichten: hier moet je nu naar kijken, dát 
kan later… ‘Dat zouden we graag doen, maar we hebben 
daar helemaal geen tijd voor’, zegt Irma Soetekouw. 
En Bergevoet vult aan: ‘Je kunt zelden rustig werken. 
Ben je een ingewikkelde telefonische conferentie aan 
het regelen met mensen uit Japan, Italië, Toronto, Los 
Angelos, met allemaal andere tijdzones, staat er iemand 
aan het bureau met vragen over een declaratieformulier. 
Constant wordt er van alle kanten aan je getrokken.’ Dat 
zullen veel secretaressen beamen. Monique Barends, 
secretaresse van de Adviesraad Verpleegkundigen en 
Paramedici herkent het helemaal. ‘Je neemt je ’s mor-
gens voor wat je die dag gaat doen. Maar je wordt vaak 
geleefd door de waan van de dag, met allemaal klussen 
die er tussendoor komen.’ 

D i e n s t b a r e  r o l
‘Het is inherent aan ons vak’, vindt Annelies Baars 
van Kinderaudiologie. ‘We hebben een dienstbare 
rol. Collega’s moeten niet het gevoel krijgen dat ze 
je niet lastig mogen vallen. Daar ís een secretariaat 
immers voor. Maar we moeten wel leren onze grenzen 
te bewaken. Door bijvoorbeeld vaker te zeggen: “Heeft 
het geen haast, dan leg het maar in dát vakje.”’ ‘We 
moeten ons vaker afvragen of iets wel op ons bordje 
thuishoort’, vult Noortje haar aan. ‘En je moet collega’s 
ook opvoeden. Door ze bijvoorbeeld zelf de afspraken 
te laten maken via outlook. Een kwestie van één keer 
goed uitleggen.’ 
Bij Neurologie zijn ze samen met de afdeling Proces-

Spin in het web, moeder van de afdeling, 

brandjesblusser, duizendpoot… Secreta-

resses hebben eigenlijk een onrechtvaar-

dige positie, vindt neuroloog Baziel van 

Engelen. ‘Ze werken keihard maar hebben 

een dienstbare rol, waardoor ze zelden 

zelf kunnen scoren.’ Een ode aan de circa 

700 secretaresses hier in huis. 

j A N N I E  M E u S S E N

Vlnr: Noortje Bergevoet, Irma Soetekouw, Monique Barends en Annelies Baars.
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‘liever waardering door de rest van het jaar…’ 
‘Op secretariaten is het soms net een duiventil. Aan alle kanten wordt er aan secretaresses getrokken.’
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verbetering en Innovatie (PVI) aan het kijken hoe ze de 
secretariaten beter kunnen stroomlijnen. ‘Niet uniek 
hoor, dat gebeurt op meer plekken’, weet Irma. ‘Wij 
hebben secretariaten op meerdere locaties en wisten 
weinig van elkaar. Vreemd toch, als je allemaal voor 
dezelfde afdeling werkt. We zijn nu aan het inventari-
seren wat iedereen doet en of we bepaalde taken beter 
kunnen verdelen. Moeten we bijvoorbeeld allemaal de 
post verwerken of kunnen we dat vanuit één plek doen? 
Kunnen we efficiënter samen kantoorartikelen inkopen? 
Maar we kijken bijvoorbeeld ook hoe we samen klant-
gerichter kunnen werken.’ 

I d e a l e  “ b a a s ”
Ze voelen zich allevier gewaardeerd op hun werkplek. 
‘Zowat het halve neurogebouw weet het, als ik op 
vakantie ben geweest’, lacht Noortje. Unaniem vinden 
ze dat er veel ruimte is voor opleiding en ontwikkeling 
hier in huis. Ontevreden zijn ze wel over de starre sala-
risschalen. ‘Bestuursassistenten zitten vanzelfsprekend 
in schaal 8. Maar je blijft bijvoorbeeld in schaal 6 als 
je voor een adviesraad, een secretariaat of voor een 
hoogleraar werkt’, zegt Monique. ‘Ik vind dat er meer 
gekeken moet worden naar ervaring en de daadwerke-
lijke zwaarte en inhoud van het werk.’ 
Tot slot de vraag: Wat is nou eigenlijk de ideale “baas”? 
Ze zijn het er met z’n vieren over eens. Het moet een 
maatje zijn, die zich gelijkwaardig opstelt en waarmee 
je goed en open kunt communiceren. Die je vertrouwen 
geeft en waarmee je kunt lachen. Maar die ook duidelijk 
aangeeft, waar hij of zij naartoe wil. ‘Hiërarchie is killing 
voor een goede samenwerking’, benadrukt Annelies. 
Noortje: ‘Je moet elkaar op fouten durven aanspreken. 
Dat het bijvoorbeeld leuk en aardig is om op een congres 
tegen een collega te zeggen, kom volgende week maar 
langs. Maar dat jij daarvoor wél een afspraak moet 
knutselen in de overvolle agenda!’ Een goede leiding-
gevende geeft ook regelmatig een compliment, vinden 
ze.’Iedereen heeft bevestiging en feedback nodig. Af en 
toe wil je horen dat je goed bezig bent.’  n

S e c r e t a r e s s e d a g 

Op 21 april is het Secretaressedag. In het Radboud vindt er een secreta-
ressecongres plaats: Rondo Radboud. Ochtend- en middagprogramma 
zijn identiek, zodat medewerkers elkaar kunnen afwisselen en de 
secretariaten bezet blijven. De Raad van Bestuur heeft in een brief 
afdelingshoofden verzocht hun medewerkers aan deze dag te laten 
deelnemen. Meer informatie over programma en inschrijving staat op 
het bedrijfsportaal. 
Op 1 januari dit jaar is de SecretaresseVereniging opgericht. Wie lid 
is kan onder meer gratis deelnemen aan diverse workshops. Het 
Radboud telt circa 700 secretaresses, managementassistenten en 
medewerkers in aanverwante functies, waaronder slechts 13 mannen. 
Van administratief medewerkers op de typekamers, secretaresses op 
poli’s, verpleegafdelingen, stafsecretariaten tot medezeggenschaps- en 
bestuurs secretariaten. 

‘Secretaresses zijn veel te aardig’
Wat is de waarde van een goede secreta-

resse voor leidinggevenden? We vroegen 

het aan neuroloog Baziel van Engelen. 

‘Mijn secretaresse, Irma Soetekouw, is 

voor mij echt een sparring partner. Ze is 

ook mijn visitekaartje, mijn ambassa-

deur.’
 
Secretaresses zitten in een onrechtvaardige positie, 
vindt Van Engelen. Ze werken hard, zijn dienstbaar en 
kunnen zelden zelf scoren. ‘Artsen en ook managers 
denken dat de wereld om hén draait. Voor een deel is 
dat natuurlijk ook zo. Zij maken de dienst uit. Op secre-
tariaten is het soms net een duiventil, aan alle kanten 
wordt er aan secretaresses getrokken. Ze zijn vaak veel 
te aardig, mogen best wat zelfbewuster zijn. ”Pas als 
jij mij goed en op tijd aanstuurt, kan ik professioneel 
werk leveren!” 

‘Secretaresses doen ontzettend belangrijk werk. Neem 
bijvoorbeeld de polisecretariaten, ik heb daar laatst 
eens meegekeken. Patiënten komen vaak gespannen 
binnen. Hebben over het parkeerterrein getold om 
hun auto kwijt te raken, banen zich een weg door een 
groot gebouw en het eerste gezicht dat ze zien, is de 
secretaresse aan de balie. Zij moeten hen vriendelijk 
te woord staan en ondertussen bijvoorbeeld ook nog 
lastige telefoontjes voeren, terwijl iedereen mee kan 
luisteren. Zij verdienen veel meer waardering.’ 

S p e l v e r d e l e r
Een goede secretaresse is volgens hem: spelverdeler, 
spil, gastvrouw, moeder, cement tussen de stenen. En 
belangrijk is dat er een klik is met de leidinggevende 
waar ze voor werken. ‘Een empathische secretaresse 
naast een ijzervreter van een leidinggevende die puur 
voor de doelen gaat, dat zal botsen. Eigenlijk is het het-
zelfde als met je echtgenoot. Er moet voldoende overlap 
zijn om elkaar te begrijpen, en voldoende verschil om 
elkaar te inspireren. 
Hoe je het beste bij elkaar bovenhaalt? Je moet elkaar 
zien staan in kwaliteiten en beperkingen en vooral 
goed met elkaar communiceren. Ik heb zelfs mijn eigen 
jaargesprek met mijn secretaresse voorbereid. Zij is 
voor mij echt een sparring partner. Ze is ook mijn visi-
tekaartje, mijn ambassadeur. Hoe zij zich naar buiten 
gedraagt, straalt af op ons hele team. Ik vind het fijn 
dat ze actief meedenkt. Bijvoorbeeld zelf het initiatief 

neemt om afspraken met patiënten te verzetten, als ik 
plots een voordracht moet houden. Irma werkt voor de 
hele afdeling, maar eigenlijk zou ik meer een beroep op 
haar willen doen als personal assistent, zodat ik meer 
tijd heb voor mijn eigenlijke werk. Aan het mailverkeer 
heb je tegenwoordig al een dagtaak. Ik heb haar laatst 
een boek gegeven: Getting things done, prettig en zon-
der stress werken, van David Allen. Een aanrader met 
veel tips om met meer tijd, kwaliteit en plezier samen 
te werken.’  n

Baziel van Engelen over zijn secretaresse Irma Soetekouw: ‘Ze is echt mijn 
sparring partner’.
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‘liever waardering door de rest van het jaar…’ 
‘Op secretariaten is het soms net een duiventil. Aan alle kanten wordt er aan secretaresses getrokken.’ Foto’s: Jan van Teeffelen
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w w w. d e z e v e n h e u v e l e n . n l

“Ons tijdelijk thuis!”

Hotel, appartementen & bungalows
op slechts 10 km van het

UMC St. Radboud

www.acconavm.nl 

Accountancy: m.hilbrands@acconavm.nl 

Fiscaal: a.vanmil@acconavm.nl 

Kantoor Nijmegen 

Kerkenbos 10-45 ■ 6546 BB Nijmegen 

T  024 - 360 38 16

Doe wat anderen ook doen: 
kom  vrijblijvend langs en maak 
kennis met de voordelen die samen 
werken met accon■avm ook voor u 
kunnen hebben.

assurantiën • pensioenen • hypotheken • f inancieel advies

 

Wat zijn uw voordelen?

 
           

 

 
 
 

Wij zijn er voor u!

Loop binnen bij het Radboud (PIP) en neem uw verzekeringspapieren en/of hypotheekbescheiden 
mee of bereken zelf uw voordeel op onze website. 

Meer weten of maken van een afspraak?
Akkermans Van Elten
T 0481-367077 (radboudlijn)
E radboud@akkermansvanelten.nl

Zelf voordeel berekenen?                                
Website: www.akkermansvanelten.nl
gebruikersnaam: radboud
wachtwoord: voordeel

Akkermans Van Elten is een onafhankelijk adviseur die al meer dan 30 jaar de belangen behartigt van het UMC St Radboud 
en haar medewerkers op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële dienstverlening.

akkermans
van elten

w w w . a k k e r m a n s v a n e l t e n . n l

Doe er uw voordeel mee!
Laat ons uw voordelen berekenen 

en bespaar honderden euro’s! 

                

Loop binnen bij het PIP
Balie 3, route 536
Maandag  8.00 - 9.00 uur
en van 11.30 - 15.30 uur

Onze website is ook bereikbaar via het intranet van het UMC St Radboud
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w w w . a k k e r m a n s v a n e l t e n . n l

Loop binnen bij het PIP en laat ons uw voordeel berekenen!

Akkermans Van Elten is een onafhankelijk adviseur 

die al meer dan 30 jaar de belangen behartigt 

van het UMC St Radboud en haar medewerkers 

op het gebeid van verzekeringen, pensioenen, 

hypotheken en financiële dienstverlening.

Wie wil niet besparen op 
 verzekeringen en hypotheek?

Tot 35 % op uw privé-verzekeringen

Radboud hypotheek, deskundig advies en een aantrekkelijk arrangement

Deze korting blijft behouden bij uit dienst treden

Spaarloon

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheidsverzekering

Loop binnen bij het PIP en laat ons uw voordeel berekenen!

Cuijk, Heggerank 57

Royale vrijstaande villa met fraai aangelegde tuin. 
Onder architectuur gebouwd en hoog afwerkings-
niveau. Gunstige ligging in de wijk Heeswijkse 
Kampen nabij de oprit A-73. Algemeen: bwjr: 
1990/2000/2003 en 2005; perc: 527 m²; inh: 1.029 m³; 

Souterrain: wijnkelder; hobbyruimte.
Beg. grond: entree; berging; kantoorruimte; 
(aparte entree);  hal met garderobe; luxe toilet; 
ruime living met gashaard; half open keuken met 
fraaie opstelling inclusief apparatuur (vaatwasser, 
stoomoven, koelkast; oven; kookplaat etc.) bijkeu-
ken met kastenwand; prachtige tuinkamer met 
gashaard, te openen puien en te openen dak. 
Verdieping: overloop; 5 kamers; 2 badkamers.
Zolder: zolderberging

Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs € 625.000,-- kosten koper

Wijchen, Sparrebosweg 5.Wijchen, Sparrebosweg 5.
Op unieke locatie en in 

bosrijke omgeving gelegen 
riet gedekt landhuis

met bijgebouwen 
Inhoud: 1000 m³,

 perceelsoppervlakte: 
circa 16.000 m²,

vraagprijs:
 989.000 kk.

Meer informatie: www.bernheze.nl Tel: 0413-243818.

m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  r a d b o u d  u n i v e r s i t e i t  n i j m e g e n

w w w . r a d b o u d i n t o l a n g u a g e s . n l

Beter Duits, Engels of Nederlands leren, 
maar geen tijd voor een langdurig traject? 

• Uniek vijfdaags trainingsconcept 
• Academisch en 100% maatwerk
• Exclusief, kleinschalig en gevarieerd
• Verbetert uw taalvaardigheid aantoonbaar 
 (minimaal één CEFR-niveau)
• Inspirerend avondprogramma

Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak 
maken voor een vrijblijvend intakegesprek? 
T: (024) 361 61 66  E: maatwerk@into.ru.nl 

Intensive Language 
Programmes 

radbode 110415.indd   1 07-04-2011   15:23:36



D r .  i n g .  H a n s  v a n  D i j k
Dr. ing. Hans van Dijk (afdeling Neurologie) heeft 
op 25 maart de proefschriftprijs van de Vereniging 
voor Bewegingswetenschappen Nederland gekre-
gen. Zijn proefschrift werd als beste beoordeeld op 
de criteria originaliteit, relevantie voor Bewegings-
wetenschappen en uiteraard wetenschappelijke 
kwaliteit.

P r o f . d r .  P e t e r  v a n  d e  K e r k h o f
Bij het 115-jarig bestaan van de Nederlandse Ver-
eniging van Dermatologie en Venereologie, op 25 
maart, is de Mendes da Costa penning uitgereikt 
aan prof.dr. Peter van de Kerkhof voor zijn bijzon-
dere wetenschappelijke verdiensten. Zijn output 
telt meer dan 540 publicaties. En hij begeleidde 55 
promovendi; bijna drie per jaar, het hoogste gemid-
delde van alle hoogleraren Dermatologie in Neder-
land. Nieuwsrubriek, www.umcn.nl, 29 maart

E r e d o c t o r a a t  p r o f .  c h a r l e s 
D i n a r e l l o
Op 19 mei, bij de viering van de 88ste Dies Natalis 
van de RU, wordt een eredoctoraat aan de Ameri-
kaanse kinderarts prof. Charles Dinarello uitgereikt. 
Dinarello (1943) is hoogleraar in Colorado (VS) en 
een van ’s werelds meest toonaangevende klinisch 
onderzoekers op het gebied van ontstekingsreac-
ties. Het UMC St Radboud werkt al jaren samen met 
Dinarello. Dit is onder meer zichtbaar in de meer 
dan 45 wetenschappelijke publicaties waaraan prof. 
Jos van der Meer en prof. Mihai Netea meewerkten. 
Dinarello was in 2010 zes maanden gasthoogleraar 
op het UMC. Lees het artikel in Radbode 5, 2010 
hierover. www.umcn.nl, over het UMC, publicaties.

D i r e c t  d o t t e r e n  i s  h e t  b e s t e
Direct dotteren is de beste behandeling bij patiënten 
met een hartinfarct ten gevolge van een afgesloten 
bloedvat. Door betere medicamenteuze behande-
ling conform de richtlijnen, naast dotterbehandeling, 
is de prognose van patiënten met een hartinfarct de 
afgelopen decennia sterk verbeterd. Dat blijkt uit 
promotieonderzoek van Yahya Juwana. Science 
agenda (ingang Research), www.umcn.nl, 20 april

P r o m o t i e s ,  o r a t i e s ,  a f s c h e i d s r e d e s *
• Oratie prof.dr. Joost Hoenderop, hoogleraar 

Moleculaire Nierfysiologie, vrijdag 15 april om 
15.45 uur. Titel rede: Een onthullende kijk in de 
urine

• Promotie Carel Bron, dinsdag 19 april om 10.30 
uur. Titel: Myofascial trigger points in shoulder 
pain. Prevalence, diagnosis and treatment

• Promotie Yahya Juwana, woensdag 20 april om 
13.00 uur. Titel: Optimizing primary PCI for ST 
elevation myocardial infarction

• Dubbeloratie, donderdag 28 april om 15.00 uur, 
prof.dr. Harry Suryapranata, hoogleraar Inter-
ventiecardiologie, titel rede: Meer winst bij 
hoger risico…; prof.dr. Menko-Jan de Boer, 
hoogleraar Cardiologie, titel rede: Van oude 
menschen… Over ouderdom en medisch hande-
len: een cardiologische verkenning

• Afscheidsrede prof.dr. Joep Galama, hoogleraar 
Virologie, vrijdag 29 april om 15.00 uur. Titel 
rede: Virus en gastheer: een tango op glad ijs

• Promotie drs. Ellen Smulders, maandag 2 mei 
om 15.30 uur. Titel: Falls in rheumatic diseases: 
risk factors and preventive strategies in osteo-
porosis and rheumatoid arthritis

• Promotie drs. Gert Geurtsen, dinsdag 3 mei om 
15.30 uur. Titel: The effectiveness of the Brain 
Integration Programme. A Dutch community 
reintegration programme for patients with chro-
nic acquired brain injury

 
*  Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal 

Aula, Comeniuslaan 2. Meer informatie: www.
umcn.nl, Research, Science Agenda.

WETENS-
WAARDIG

Kankerpatiënte Sophie van der Stap, auteur van het boek Meisje met de negen pruiken, verzuchtte op TEDxMaas-
tricht: ‘Gun patiënten hun kankervakantie.’

Neem verantwoordelijkheid 
en luister

c-6. Pagina met rubriek + 2 artikelen + 1 grote foto boven

Uit TEDxMaastricht kan het ziekenhuis 

een duidelijke les trekken: om de toe-

komst van de gezondheidszorg tot een 

succes te maken, moeten zorgaanbie-

ders én patiënten hun verantwoordelijk-

heid nemen.

F R A N K  V A N  W I j c K

UMC St Radboud maakte op TEDxMaastricht bekend 
dat het voor zijn medewerkers de gezonde keus de 
gemakkelijke keus wil maken. Het tekende hiervoor een 
convenant met TU Delft en KPN. En dit convenant gaat 
verder dan alleen gezond voedsel aanbieden. Onder 
de noemer healthy@work gaan de drie gezondheids-
programma’s voor hun werknemers ontwikkelen, die 
bovendien moeten helpen de huidige kostenontwik-
keling in de zorg om te buigen. Iedereen is welkom om 
zich aan te sluiten bij het programma. TEDxMaastricht, 
gesponsord door UMC St Radboud, was een ideale 
omgeving om dit gedachtegoed te presenteren, want 
verantwoordelijkheid nemen stond daar in veel van de 
lezingen centraal. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v r a g e n
Van een zestiger op een congrespodium verwacht je 
geen rap, zelfs niet als hij een zonnebril opzet. Toch 
ging David deBronkhart (alias e-patient Dave) even 
helemaal los: ‘Give me my damn data’. En de zaal deed 
mee. Maar deBronkharts boodschap was serieus: de 
patiënt wil een gelijkwaardige rol in zijn behandelpro-
ces. De patiënt accepteert het niet als de dokter na een 
gebarsten aneurysma in de hersenen antipsychotica of 
anti-epileptica voorschrijft. Stelt de dokter geen alter-
natief voor, dan gaat de patiënt daar zelf op internet 
naar op zoek. Precies dat deed Ragna van den Berg. En 
sinds ze blogt over de adviezen die ze van andere artsen 
krijgt en hoe haar genezingsproces verloopt, volgen de 
dokters die eerst niet naar haar wilden luisteren graag 
haar blogs. 
De patiënt wil ook niet alleen maar een kwaal zijn die 
wordt behandeld, maar ook een mens die af en toe 
even aan die kwaal kan ontsnappen. En als de dokter 

daar geen rekening mee houdt, dan zoekt de patiënt 
zelf ontsnappingsroutes. In de vorm van negen pruiken 
bijvoorbeeld, zoals kankerpatiënte Sophie van der Stap. 
Maar ze had het liever anders gezien. ‘Gun patiënten 
hun kankervakantie’, verzuchtte ze. 
De les die behandelaars hieruit kunnen leren is duide-
lijk: de dokter moet levenslang leren. Niet alleen uit 
boeken, maar vooral ook van patiënten.

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  n e m e n
In ruil voor de rol die de patiënt van de dokter wenst, 
mag de dokter ook wat terugvragen. De patiënt moet 
zelf verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in zijn 
behandelproces, maar ook in de keuzes die hij maakt 
om gezond te blijven. Ons DNA bepaalt onze gezond-
heid maar voor 25 procent, een gezonde leefstijl doet 
dit voor 75 procent. Die kennis kunnen zorgaanbieders 
delen met hun patiënten. En zelf kunnen ze het goede 
voorbeeld geven door ook een gezonde leefstijl na te 
streven. Het initiatief healthy@work biedt daarvoor 
alle kansen. 
Maar als het om verantwoordelijkheid gaat, zijn ook 
twee andere dingen belangrijk: vragen durven stellen en 
keuzen durven maken. De mens heeft baat bij routine, 
betoogde patholoog Wolter Mooi tijdens TEDx, maar 
werk mag nooit alleen maar routine zijn. Zonder vragen 
stellen is vooruitgang in dat werk onmogelijk. Maar als 
vooruitgang wordt geboekt, moet die wel verantwoord 
worden toegepast. Ongebreideld gebruikmaken van de 
technologische ontwikkelingen die over elkaar heen 
buitelen, maakt de zorg onbetaalbaar. We ontkomen 
dus niet aan de discussie of we alles moeten aanbieden 
dat technisch mogelijk is. En een UMC is een logische 
omgeving om die discussie te starten.

O n d e r s t e u n i n g  b i e d e n
Iedereen die de toekomst van de zorg wil vormgeven, 
heeft elkaars hulp nodig, Inspire2Live helpt door geld 
in te zamelen voor kankeronderzoek. Goed voorlichten 
helpt om bij patiënten angst weg te nemen over wat 
hen te wachten staat. De patiënt als partner zien helpt 
om samen goede behandelbeslissingen te nemen. En 
e-Health helpt om die behandeling te ondersteunen 
en effectiever te maken. Tenminste, dit kán e-Health 
doen. Maar e-Health initiatieven falen als je niet naar 
de patiënt luistert. En e-Health kan nooit het persoonlijk 
contact tussen zorgaanbieder en patiënt vervangen. 
Alle zorgvernieuwing ten spijt blijft de kernboodschap 
dus dezelfde die ze al eeuwen is: luister. n

Foto: Mirella Boot
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Berg en Dal | Nijmegen
(024) 684 2000 

www.goldentulipvalmonte.nl

(actieve) vergaderingen  |  trainingen  |  congressen 
feesten | jubilea | lunches | diners | overnachtingen

Gratis kleuradvies tijdens de Secretaressedag op 21 april

Wij zijn groen, welke kleur past bij jou?

Middelaar, Dorpsstraat 41

OP ZOEK NAAR RUIMTE?
Prachtig multifunctioneel woonhuis met hobby/- 
bedrijfsruimte en fraai aangelegde tuin met veel 
privacy. Centrale ligging in de dorpskern. Op 15 
autominuten vanaf Nijmegen. Het gerenoveerde en 
gemoderniseerde pand biedt vele mogelijkheden.

Er zijn 2 ruime woonkamers, 2 keukens, 2 badkamers, 
3 toiletgroepen en 6 slaapkamers aanwezig. De 100 
m² grote werkruimte/garage is voorzien van kracht-
stroom en 2 roldeuren. Boven de garage is een 100 m² 
grote ruimte op de 1e etage, geschikt om meerdere 
kamers te realiseren. 

Bwj: 1949-1985; Inhoud: 1.535 m³;
Perceelsoppervlakte: 1.085 m²;

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 449.500,-- kosten koper

1E CONSULT (20 MIN.) GRATIS

Mr. Michaëla B.M. Kaaij, gecertificeerd NMI mediator
Mr. Drs. H.A.M. Schouten      TEL : (024) 324 59 37

Voor de
persoonlijke aanpak

Strafrecht, mediation, echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling
en andere familiezaken, huur, arbeid en ontslag, uitkering, consument en incasso.

KAAIJ ADVOCATEN

FRANSESTRAAT 12   6524 JA NIJMEGEN...zonder helm!
Lekker toeren...

Kerkstraat 21 Weurt 024 - 677 00 07
www.vanharenscooters.nl scooters

vanaf € 899,-

EigEn 
ondErhouds- 

En 
sErvicEdiEnst

Haren 1-8li FC wk15.indd   1 7-4-2011   11:29:34

radbode 110415.indd   2 07-04-2011   15:24:17
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1 november 1970 zijn car-
rière begonnen als leerling 
dierverzorger op de afde-
ling “voorraad grote die-
ren”. Een jaar later stapte 
hij over naar de afdeling 
“kleine dieren” waar hij 18 
jaar werkte als biotechni-
cus. Tijdens deze periode 
behaalde Geert diverse 
diploma’s en werd hij in 1988 Senior Biotechnicus. 
Sinds de opening van de nieuwbouw van het CDL in 
1997 werkt Geert op de SPF-unit. Wij kennen Geert 
als een zeer betrokken persoon die zowel door col-
lega’s als onderzoekers wordt gewaardeerd om zijn 
enthousiasme, ervaring en oog voor kwaliteit. Geert 
heeft ervoor gekozen om zijn afscheid in kleine kring 
met familie en directe collega’s te vieren. Wij bedan-
ken Geert voor zijn inzet en wensen hem veel geluk. 
Namens medewerkers CDL, 
Connie Verbaas, Operationeel manager

E l s  v a n  H u l z e n - G i e l i s
Op 30 maart heeft Els van 
Hulzen-Gielis haar carrière 
in het UMC St Radboud 
afgesloten met een High Tea 
in Huize Heyendaal. Tijdens 
deze High Tea is door dhr. 
Lohman aan Els de Rad-
boudpluim uitgereikt. Vanaf 
1987 tot 1 april 2011 heeft 
Els gefungeerd als spin-in-
het-web voor de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie. 
En is zij van secretaresse opgeklommen naar hoofd 
secretariaat. Nu gaat Els genieten van haar pensioen. 
Wij danken Els voor haar inzet, enthousiasme en 
proactieve instelling; in goede en slechte tijden. Els, 
geniet van deze nieuwe fase. Je hebt het verdiend!
Namens de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie
Prof.dr. H.A. van Swieten, afdelingshoofd
Drs. F. van der Heu, waarnemend bedrijfsleider tot 
1 mei 2011
Mevr. A. Bolderman, bedrijfsleider

M e a  d e  H a a n
Na bijna 40 jaar in dienst te 
zijn geweest van de Radboud 
zal Mea de Haan dinsdag 19 
april een afscheidreceptie 
aangeboden krijgen in ver-
band met haar prepensioen. 
Wij nodigen u van harte uit.
Mea is een uitermate betrok-
ken collega die haar werk 
als afdelingssecretaresse 
altijd graag, goed en met 
veel passie heeft gedaan. Ze is een graag geziene 
persoon en heeft met haar kwaliteiten bijgedragen 
aan een organisatie die nog steeds in ontwikkeling 
is. Wij bedanken Mea hiervoor en wensen haar een 
hele goede gezondheid en veel geluk.
Namens alle collega’s Edith Davids, teamleider medi-
um care kindergeneeskunde.

j o e p  G a l a m a
Op vrijdag 29 april neemt 
Joep Galama afscheid, na 
ruim 20 jaar werkzaam te 
zijn geweest bij de afde-
ling Medische Microbiolo-
gie. Als hoogleraar virologie 
was Joep het gezicht van de 
klinische virologie en hij kan 
terugblikken op een rijke 
carrière met veel uitdagingen en nieuwe ontwikkelin-
gen. Joep heeft zijn leeropdracht in de volle breedte 
uitgevoerd en belangrijke bijdragen geleverd op 
het gebied van patiëntenzorg, opleiding en weten-
schap. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt hem 
een symposium aangeboden onder de titel ‘Future 
Virology’(aanmelden kan via m.groos-hillen@mmb.
umcn.nl). Om 15.00 uur zal Joep in een academische 
plechtigheid zijn afscheidscollege geven getiteld 
‘Virus en gastheer: een tango op glad ijs’.
Prof dr P.E. Verweij
Drs H. van Wijk

A d  v a n  R o s s u m
Na 36 jaar neemt Ad van 
Rossum afscheid als mede-
werker van de productgroep 
Vastgoed & Infrastructuur. 
In de afgelopen 36 jaar heeft 
Ad vanuit verschillende func-
ties binnen de Instrumentele 
Dienst een belangrijke bij-
drage geleverd aan de ont-
wikkeling van medische apparatuurbeheer binnen het 
UMC St Radboud. In zijn rol als hoofd bedrijfsbeheer 
van de Instrumentele Dienst heeft hij interne klanten 
en collega’s ondersteund en van waardevolle adviezen 
voorzien op het gebied van financiën, apparatuur-
beheer en automatisering. Het laatste jaar was Ad 
actief als adviseur van de productgroep Vastgoed & 
Infrastructuur en heeft daar zijn bijdrage geleverd aan 
procesverbeteringen op het gebied van financiën en 
automatisering.
Ad heeft ervoor gekozen om te gaan genieten van zijn 
FPU. Wij danken Ad voor zijn inzet, collegialiteit en 
betrokkenheid en wensen hem veel geluk toe.
Donderdag 21 april vindt zijn afscheidsreceptie van 
16.00 tot 18.00 uur plaats in de kantine van het Bedrij-
vencentrum. U bent daarbij van harte welkom.
Ernest Prins, Hoofd Instrumentele Dienst
Marco Schuringa , Manager Productgroep Vastgoed 
& infrastructuur

O e c u m e n i s c h e  v i e r i n g e n
•  Zondag 17 april Palmzondag: Anneke de 

Vries. Personeelsrestaurant. 10.00 uur. 
•  21 april Witte Donderdag: Mies Singen-

donk. Stiltecentrum. 19.00 uur.
•  22 april Goede Vrijdag: Hans Hamers. 

Personeelsrestaurant. 19.00 uur.
•  Zondag 24 april 1e Paasdag: Ans Ber-

tens en Wim Smeets.Personeelsrestau-
rant. 10.00 uur.

G. Pagina met Mensen, Ingezonden, In Memoriam en Agenda

Bijdragen voor de rubriek Mensen (maximaal 150 
woorden) kunt u tot uiterlijk donderdag 09.00 uur 
in de week vóór verschijnen mailen naar Radbode@
sb.umcn.nl, separaat voorzien van een scherpe digitale 
foto met een hoge resolutie.    

A n n e t  B o e s e r - R u i k e s
40 jaar geleden begon de 
loopbaan van Annet Boeser 
in het Radboud. Zij startte 
hier met de verpleegkundige 
opleiding. 40 jaar later, op 
1 maart is Annet hier nog 
steeds werkzaam. Met zicht-
baar plezier voor zowel Annet 
als haar collega’s werkt zij 
op de Medium Care van de 
afdeling kindergeneeskunde. Een fijne en integere 
collega en al jarenlang de steun en toeverlaat van 
de aan haar toevertrouwde kinderen en hun ouders. 
Tevens kennen we Annet ook als degene die leerling-
verpleegkundigen en nieuwe collega’s met veel geduld 
en kennis van het vak begeleidt bij de kennismaking 
met kindergeneeskunde en kinderneurologie in het 
bijzonder. De 40-urige werkweek waarmee zij haar 
carrière in het Radboud begon is inmiddels gehalveerd, 
maar haar inzet is nog steeds 110 procent. We hopen 
nog lang met haar te kunnen samenwerken. 
Namens de afdeling kindergeneeskunde en al haar 
collega’s,
Margriet van Buuren, verpleegkundig manager medium 
care kindergeneeskunde
Joris Fuijkschot, chef de clinique kindergeneeskunde

A r i e  S m i t s
Op 18 april viert dr. Arie Smits 
zijn 40-jarig jubileum als 
medewerker van de afdeling 
Antropogenetica. Arie is vanaf 
het allereerste uur betrok-
ken geweest en gebleven bij 
deze afdeling. Hij maakte zijn 
entree als junior-analist, maar 
ontwikkelde zich al snel via 
analist, hoofd-analist en familieonderzoeker tot hoofd 
van het laboratorium voor prenatale diagnostiek. Onder 
zijn leiding heeft de prenatale laboratoriumdiagnostiek 
in Nijmegen een enorme vlucht genomen op zowel het 
technische vlak als op het gebied van optimale zorg-
verlening. Ook als prettige en betrokken collega heeft 
hij zich al die jaren nooit onbetuigd gelaten en was hij 
altijd in voor iets bijzonders: ‘never a dull moment’. De 
medewerkers van de afdeling Antropogenetica, en in 
het bijzonder die van de sectie Cytogenetica, wensen 
Arie op 18 april een onvergetelijke dag toe.
Namens de afdeling Antropogenetica
Prof.dr. A. Geurts van Kessel

M i e k e  v a n  T i l b u r g - R e m m e n
Na bijna 44 jaar neemt Mieke per 1 juni afscheid 
en gaat gebruik maken van 
de FPU. Na een loopbaan in 
verschillende functies binnen 
het facilitair bedrijf bekleed-
de Mieke de laatste jaren 
de functie van afdelingsse-
cretaresse patiëntenzorg van 
de verpleegafdeling KNO. 
Mieke is in die tijd letterlijk 
en figuurlijk de spin in het 
web geweest, accuratesse en patiëntvriendelijkheid 
staan hoog in haar vaandel. Mieke heeft al die jaren 
met geweldig veel enthousiasme gewerkt, was altijd 
zeer kritisch naar de organisatie en stak dit niet onder 
stoelen of banken. Wij willen Mieke bedanken voor die 
tomeloze inzet. De afdeling KNO biedt haar op maan-
dag 9 mei van 16.00 – 17.30 uur een afscheidsreceptie 
aan in het kasteeltje.
Gidi van Neerven, Manager kliniek C-gebouw

G e e r t  P o e l e n
Na ruim 40 jaar dienstverband zal Geert Poelen per 
1 mei gebruik gaan maken van de FPU-regeling en 
het Centraal Dierenlaboratorium verlaten. Geert is op 

MENSEN
Door een overvloed aan kopij voor de 
rubriek Mensen, kunnen helaas lang niet 
alle aangeboden teksten in deze Radbode 
geplaatst worden. Zie daarom ook op het 
bedrijfsportaal onder de rubriek ‘Medede-
lingen’ (14 april), voor de overige mede-
werkers die deze maand jubileren.
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HRM-INFO
W i j z i g i n g  o p e n i n g s t i j d e n  P I P 
Uit oogpunt van service en gemak voor de mede-
werkers past PIP met ingang van maandag 18 april 
haar openingstijden aan. Het PIP is vanaf die 
datum elke werkdag open van 08.00 – 09.00 uur 
en van 11.30 – 15.30 uur. Dit geldt ook als uitgangs-
punt voor de telefonische bereikbaarheid. Het 
totaal aantal uren dat PIP open is, wordt daarmee 
opgehoogd naar 25 uur. Hoewel een grote groep 
medewerkers best tevreden is met de huidige 
openingstijden, blijkt het lastig te onthouden dat 
de openingstijden elke dag anders zijn. Na een 
peiling onder PIP-klanten blijkt dat er behoefte is 
aan vroegere openingstijden. Hieraan komt PIP nu 
tegemoet. 

P r e m i e  A B P  l i c h t  o m h o o g
De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpen-
sioen van ABP stijgt per 1-4-2011 met 0,5% naar 
6,72% (inclusief ANW-compensatie). Deze premie-
verhoging is een gevolg van de toegenomen 
levensverwachting. De dekkingsgraad ontwikkelde 
zich in 2010 gunstiger dan in het herstelplan was 
voorzien en is eind 2010 vastgesteld op 105%. Bij 
deze stand zijn er in 2011 geen aanvullende maat-
regelen nodig en hoeft er door ABP ook niet gekort 
te worden op de pensioenaanspraken en -uitkerin-
gen. De tijdelijke opslag op de premie van 1%, in 
het kader van herstel van de financiële positie, 
blijft voorlopig wel gehandhaafd. ABP vindt dat de 
dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te 
pril is om deze te laten vervallen.

S a l a r i s
De uitbetaling van het salaris is deze maand op 
dinsdag 26 april.

c A O - o n d e r h a n d e l i n g e n
Op 21 maart is verder onderhandeld over een 
nieuwe CAO. In dit overleg is afgesproken de 
onderhandelingen te beperken tot salarisontwik-
keling voor een meerjarige CAO en de vernieu-
wingsagenda, waaronder volwassen arbeidsrelatie 
en persoonlijk budget voor ontwikkeling en duur-
zame inzetbaarheid. Op 11 mei spreken de NFU en 
de werknemersorganisaties verder. De huidige CAO 
blijft van toepassing tot er een nieuw akkoord is. 

T o e l a g e  o p e n b a a r  v e r v o e r
Denkt u aan het inleveren van uw vervoersbewijzen 
voor de toelage openbaar vervoer als u deelnemer 
bent aan de fiscale regeling reiskosten woon-
werkverkeer? U kunt dat nog tot mei doen; dan 
wordt het in mei uitbetaald. Het formulier verkla-
ring OV vindt u op het bedrijfsportaal.
 Services ➞ Fiscale regeling reiskosten woon-
werkverkeer

W o r k s h o p  E n e r g i e  i n  B e w e g i n g 
v o o r  v e r p l e e g k u n d i g e n 
In deze workshop die bestaat uit 8 lessen van 1 uur 
en een kwartier oefen je jouw lichaam en geest. 
Daarmee leer je om sterker en vitaler in het leven 
te staan. Je zit beter in je vel, bent stress de baas. 
Je hebt plezier in je werk en vindt de juiste balans 
tussen werk en privé. Energie in Beweging voor 
verpleegkundigen is een unieke bewegingsvorm 
die gebaseerd is op houdingen uit TaiChi , (medi-
sche) QiGong,  en Dao Yin (Chinese yoga), aange-
vuld met mindfulness meditatie en leerzame 
powerpoint presentaties. Het is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd en lichamelijke condi-
tie.
Meer informatie en inschrijving:
 VitaliteitsPlaza ➞ ik en mijn werk-privé balans

HRM INFO is van Servicebedrijf, productgroep HRM

c-4. Pagina met HRM-rubriek + BETOOG + foto boven

HET BETOOG

Onlangs hield ik een presentatie voor ouders, pubers en 
volwassenen met het Syndroom van Turner. Als parame-
dicus voel ik altijd een dilemma: ik kan geen genezing 
bieden. Onze uitdaging zit erin mensen te helpen onder 
ogen te zien wat niet kan en tegelijkertijd de mogelijkhe-
den uit te buiten. Daar begin ik dan ook altijd maar mee: 
U zult het zelf moeten doen, ík kan wel helpen met tips 
en trucs. Voor een volle zaal probeer ik met een flinke 
dosis humor en gewapend met wetenschappelijke ken-
nis en een grote ervaring, de vertaalslag te maken naar 
de menselijke maat. Elk individu handvatten te bieden 
om in hun eigen maatschappelijke context met hun 
eigen zorgprofessionals aan de slag te kunnen gaan met 
wat bewezen effectief is. Zelfmanagement in de ruimste 
zin van het woord. 

Maar welke zorgprofessional kent niet het dilemma na 
de presentatie? Verdrietig, omdat ze zich niet gehoord 
en verzorgd voelen staan twee ouders voor je. De mail 
nog dezelfde avond in je brievenbus en de vraag “Bij ons 
gaat het zo anders. Mag ik een keer langskomen? Ik reis 
er graag voor”. “Natuurlijk, ik wil u graag ontvangen” 
zou mijns inziens het antwoord moeten zijn, als Disney 
de baas in ons ziekenhuis was. 

Maar zo simpel ligt dat niet: we voelen aarzeling omdat 
het geen gewoonte is om je collega’s multidisciplinair 
te beoordelen en zoals in wetenschappelijk onderzoek 
van ‘peer review’ te voorzien. Als paramedicus ben je 
geen voordeurdiscipline. In eigen huis heb je dan ook 
overredingskracht nodig om een team van meerdere 
experts op de been te helpen nodig om het probleem 
uiteen te rafelen. De efficiëntiesturing en financiële tar-
gets blokkeren soms spontane medewerking en flexibel 
inspringen op vragen. 

B e t e r  z i t  o o k  i n  d e  m e n s e l i j k e  m a a t 
In Nederland wordt jaarlijks een relatief klein aantal 
mensen geboren met een Syndroom, waarvan het Syn-
droom van Down het meest bekend is. Maar in het UMC 
St Radboud is ook veel kennis over het Syndroom van 
Turner, Prader-Willi en Noonan. Deze patiënten komen 
uit heel Nederland naar Nijmegen. De patiëntengroepen 
zijn te klein voor grote permanente multidisciplinaire 
netwerkstructuren. Soms komen zorgprofessionals in 
de periferie slechts eenmaal in hun leven in aanraking 
met dergelijke patiënten. Deze patiënten vragen dus 
om maatwerk en flexibele, innovatieve structuren om 
te communiceren met ouders en behandelend profes-
sionals in hun directe omgeving. Ons kenniscentrum 
kan dit bieden, maar de ‘menselijke maat’ gaat soms 
verloren in de financiële systeemdwang van budget-
tering en onderlinge verrekensystemen. Hoewel op de 
korte termijn schijnbaar duurder, levert de concentratie 
van de zorgregie en vraaggestuurde zorg op de lange 

termijn tevreden patiënten met een betere gezondheid 
en kwaliteit van leven op. 

D i s n e y  m o r g e n  w a a r m a k e n 
Ik wil er voor pleiten dat we in de zorg het ‘peer review’ 
systeem als normaal gaan beschouwen. De collega’s en 
patiënten die zich melden bij de digitale poort zijn van 
harte welkom in het Radboud. We hebben decentraal de 
bevoegdheid om ‘ja’ te zeggen. Erkenning is niet alleen 
gebaseerd op onze uitstekende internationale publica-
ties, maar ook op de multidisciplinaire zorg met kennis 
verplaatst naar dichtbij huis. We meten en innoveren 
om de zorg ook voor deze kleine groepen te verbeteren 
en evalueren. Als organisatie laten we de competi-
tieve financiële regels niet de boventoon voeren maar 
gebruiken de gezamelijke verbeelding en motiverende 
kracht om het waar te maken: expertcentrum voor kin-
deren en volwassenen met aangeboren syndromen. De 
financiering regelen we in een kleinschalige en flexibele 
benadering waarbij niet teveel geld verloren gaat in dure 
regelsystemen, maar we voelen ons ‘beter’ en worden 
beloond door samenwerking.

Prof.dr. Ria Nijhuis-van der Sanden
IQ healthcare

zORG KAN AlTIjD BETER, 
MAAR WAT IS BETER? 
‘Beter’ wordt vaak gerelateerd aan meer 

prestaties leveren, behoren tot de top. 

Liefst zichtbaar middels persberichten, 

prijzen, vergoeding in geld en mooie publi-

caties. De meetbaarheid van de prestaties 

staat centraal in de zorg en het weten-

schappelijk onderzoek. Maar voelt de pro-

fessional nog ruimte voor de menselijke 

maat? 

‘De menselijke maat gaat 
soms verloren in de 
financiële systeemdwang’

Prof.dr. Ria Nijhuis-van der Sanden: 'Voelt de professional nog ruimte voor 
de menselijke maat?'
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A D  D E N  H E l D

1.  Laat je niet leiden door de resultaten van patiënt-
tevredenheidsonderzoek.

‘Want een goede score wil alleen maar zeggen: we 
hebben geen klachten, jullie voldoen aan onze verwach-
tingen. Veel belangrijker is: de beleving van de patiënt. 
En die is niet te meten, maar die kunt u wél zelf positief 
beïnvloeden.’ 

2.  Een positieve beleving zit ‘m vooral in hele kleine 
dingen.

‘Een voorbeeld: U gaat overleggen met collega’s en doet 
de deur dicht. De patiënt denkt: Oei, wat gebeurt er? Ze 
gaan het over mij hebben! Maar wanneer u aangeeft: 
Het wordt wel erg lawaaiig zo. Ik doe even de deur 
dicht, dan heeft u meer rust, dan zal de patiënt dat veel 
positiever beleven.’

3.  Een negatieve beleving trouwens óók!
‘Goed om te beseffen: één moment van onvriendelijk-
heid in het ziekenhuis zal een patiënt altijd bijblijven en 
dat zal hij/zij ook uitdragen richting sociale omgeving. 
Zo kan een negatieve ervaring vaak in één klap teniet 
doen, wat je eerder met enorm veel professionalisme 
hebt opgebouwd.’

4.  Spreek een patiënt altijd aan met zijn/haar officiële 
naam.

‘Ooit hoorde ik een verpleegkundige tegen een 92-jarige 
zeggen: ‘How is my girl?’ Zoiets getuigt van weinig res-
pect. Terwijl respect tonen tegenover een patiënt juist 
essentieel is voor de beleving van zijn/haar verblijf in 
uw ziekenhuis.’

5. Besef dat voor een patiënt niét alles gewoon is.
‘Beperk u daarom niet alleen tot vakinhoudelijke com-
municatie, zoals vertellen wat u gaat doen. Maar kijk 
of de patiënt gespannen is, of het voor hem/haar mis-
schien ongewoon is wat u gaat doen, en houd daar bij 
uw handelen rekening mee. Door de patiënt waar nodig 
gerust te stellen en te laten merken dat u beseft dat wat 
u doet impact op hem/haar heeft.’ 

6. Vertel altijd wanneer je weer terugkomt.
‘Voor de meeste ziekenhuispatiënten is alles nieuw en 
veel onzeker. Vertel een patiënt daarom altijd wanneer 
u weggaat én wanneer u weer terugkomt.’

7. Voorkom ‘verkeerde lichaamstaal’.
‘Dokters en verpleegkundigen staan constant onder 
tijdsdruk. Ook in uw ziekenhuis. Maar laat tegenover 
uw patiënt niet merken dat uw bezoektijd of spreekuur 
eigenlijk al veel te lang uitloopt. En kijk vooral niet 
regelmatig op uw horloge. Want als u achterloopt op 
uw spreekuur, dan heeft uw patiënt ook op ú gewacht. 
En dan is de tijd en de aandacht die u nu aan uw patiënt 
schenkt, een pure investering in loyaliteit.’

8.  Spreek een collega rechtstreeks aan op iets wat 
echt niet kan.

‘Ook als dat onaangenaam of confronterend is. Niet 
vanuit het oogpunt van goed of fout, maar om die col-
lega er zo bewust van te maken dat zijn/haar gedrag bij 
patiënten een negatieve beleving kan oproepen.’

9.  En bel elke patiënt een of twee dagen na ontslag.
‘Laat één van de verpleegkundigen die voor de patiënt 
heeft gezorgd hem/haar één tot twee dagen na ontslag 
thuis bellen om te vragen hoe het gaat. Zo hoort u met-

een wat de ervaring is van die patiënt én kunt u waar 
nodig actie ondernemen. Bovendien laat uw ziekenhuis 
met zo’n telefoontje bij de patiënt een zorgzame, zelfs 
invoelende, indruk achter.’ n

HET RADBOuD VOlGENS DISNEY
Fred Lee, manager van het Florida Hospital én van Dis-

ney, hield vorige week enkele inspirerende voordrachten 

in het Radboud. Zijn belangrijkste advies: stel de bele-

ving van de patiënt centraal. Enkele van zijn praktische 

handwijzingen ‘vertaalden’ we alvast naar ons UMC. 

H-1. Achterpagina foto 2 koloms rechts

P o s i t i e f  o n t v a n g e n

Na de laatste voordracht was er tijd voor een 
nabespreking, met onder meer Fred Lee en de 
Raad van Bestuur. VAR-lid en initiatiefneemster 
van de voordrachtenreeks Marlou Essink vat het 
resultaat van deze nabespreking kort samen: ‘Het 
lijkt ons voor herhaling vatbaar om, als gezamen-
lijke actie van VAR, Stafconvent, ReShape en de 
Raad van Bestuur, dit soort evenementen voor 
medewerkers van het Radboud te blijven organi-
seren.’ Het ook bij de nabespreking aanwezige 
Stafconventslid prof.dr. Wim Oyen sluit zich graag 
bij haar bondige samenvatting aan: ‘Wij zien dit 
als een mooie uitdaging voor de toekomst om de 
beste patiëntenzorg blijvend in het vizier te hou-
den.’

V e r t r o u w e n  e n  d e  h i e l p r i k
Patiënten wordt al sinds de dagen van Hippocrates 
gevraagd om hun arts te vertrouwen. Lange tijd was 
dat vertrouwen blind. Patiënten gingen er vanuit dat 
hun arts goede beslissingen nam over hun behan-
deling. Maar tussen arts en patiënt werd daarover 
weinig gesproken. De wereld van arts en patiënt 
was, zoals Jay Katz schreef, een ‘stille wereld’.
Inmiddels is het minder stil geworden in de spreek-
kamer. Door de komst van de informed consent 
procedure hebben patiënten de kans gekregen om 
zelf te beslissen wat er met hen gebeurt. Om dat 
mogelijk te maken moet de arts hen informeren over 
de behandelingsmogelijkheden –en begrenzingen. 
Maar ook na de behandeling is de arts daarop 
aanspreekbaar. Informed consent zorgde dus ook 
voor een andere verhouding tussen arts en patiënt: 

blind vertrouwen maakte plaats voor vertrouwen dat is 
gebaseerd op open communicatie.
Dat informed consent niet alleen over zelfbeschikking 
gaat, maar ook over vertrouwen, wordt vaak vergeten. 
Dat blijkt bijvoorbeeld als informed consent wordt inge-
zet buiten de kliniek, zoals bij de hielprik screening. 

Ouders mogen weigeren dat het bloed van hun kind 
wordt afgenomen om het te onderzoeken op zeventien 
aandoeningen. Maar welke vertrouwensrelatie moet 
hun beslissing ondersteunen? Er is namelijk niemand 
op wie ouders kunnen terugvallen met hun vragen, emo-
ties of klachten. Hoewel ouders een vertrouwensrelatie 

kunnen hebben met hun vroedvrouw die hen tijdens 
de zwangerschap over de hielprik informeert, stopt de 
rol van de vroedvrouw na de geboorte. Toestemming 
wordt verleend aan de verpleegkundige die de hielprik 
afneemt, maar daarna zien ouders die niet meer terug. 
Laboratoriumanalisten screenen vervolgens het bloed, 
maar ouders ontmoeten hen nooit. En als het kind ziek 
blijkt, communiceert de huisarts de uitslag. Ouders 
hebben met de huisarts mogelijk een vertrouwensre-
latie, maar die huisarts verwijst hen meteen door naar 
een specialist. 
In dit netwerk van professionals neemt niemand de ver-
antwoordelijkheid voor het hele proces. Niemand blijft 
voor ouders als aanspreekpunt fungeren. Dat betekent 
dat informed consent bij de huidige organisatie van de 
hielprik niet zo goed kan werken. Zelfbeschikking kan 
namelijk niet op zichzelf staan. Er is een ondersteu-
nende vertrouwensrelatie nodig, waarin open wordt 
gecommuniceerd.

Simone van der Burg 

ETHIEK

Zijn belangrijkste advies: stel de beleving van de patiënt centraal. Foto: Frank Muller
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