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Voor elke patiënt een beweegplan op maat | Alzheimercafé pakt
draad op in Maastricht | Stadspoli inmiddels een begrip

Huisartsen en specialisten kijken verder dan het medisch consult, zien de patiënt
niet alleen als patiënt, maar ook als mens. Dit gebeurt onder meer met evenementen waar artsen aan meewerken of bij aanwezig zijn. Zonder witte jas, maar
met belangstelling en betrokkenheid. Hiervan gaat een preventieve werking uit,
maar motiveert patiënten ook om op een andere manier met hun ziekte om te
gaan. Ervaringen worden gedeeld. Ook familieleden worden betrokken, al dan
niet als mantelzorger. Aandacht. Daar gaat het om. En dat heeft een positieve
uitwerking op mensen. Zeker als ze worden geconfronteerd met ziekte is het fijn
te ervaren dat je er niet alleen voor staat.
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Hart en Vaat café
Maastricht viert
eerste lustrum

.................
Vijf jaar geleden organiseerden medewerkers van de
afdeling Cardiologie van het Maastricht UMC+ en hartpatiënt Dyon de Vreede het eerste Hart en Vaat café
in Maastricht. Een plek waar mensen met een hart- of
vaatziekte lotgenoten en behandelaren kunnen spreken,
ervaringen kunnen delen en informatie krijgen over
hun aandoening. Dit jaar viert het café, dat gesteund
wordt door RESCAR / HFL Hart- en Vaatziekten, zijn
eerste lustrum. Harry Crijns en zijn team treden geregeld
op als sprekers. In hun presentaties leggen de cardiologen
graag de nadruk op de menselijke en psychologische kant
van het leven met een hart- en vaatziekte. “Ondanks het
feit dat patiënten met de huisarts, praktijkondersteuner, de
cardioloog, de pacemakertechnicus, familie en vrienden zat
mensen om zich heen hebben waarmee zij kunnen spreken,
leven zij vaak in hun eentje met hun probleem”, vertelt hij.
“Lotgenotencontact heeft daarom altijd meerwaarde: dit
zijn de mensen die weten hoe het voelt om te leven met
een ernstige ziekte en waar je je aan kunt optrekken als je
extra stimulans nodig hebt. Dat zijn belangrijke dingen als
je een serieus gezondheidsprobleem hebt.”
Tijdens het Hart en Vaat café leren de deelnemers op een
meer informele manier van de professionals en vooral ook
leren zij van elkaar. Crijns: “Zo ontstaat kennis van de ziekte
en dat is een belangrijke drijfveer op weg naar een goede
behandeling. Hoe beter patiënten op de hoogte zijn van
hun rol ten aanzien van hun ziekte, des te beter kunnen zij
met de arts (mee)beslissen over de weg die de arts inslaat.
Patiënt en dokter komen zo dichter bij elkaar en daar heeft
elke therapie baat bij.”
Het Hart en Vaat café organiseert vier bijeenkomsten per
jaar in Grand Eetcafé De Vreede, Markt 62 in Maastricht.
PERSOONLIJK

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 4 oktober,
vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Patiënten en
partners kunnen gewoon binnenlopen. Meer informatie

Prof.dr. Harry Crijns, hoogleraar
Cardiologie

vindt u op www.hflhartenvaatziekten.nl.

Het Hart en Vaat café helpt patiënten volgens Harry
Crijns bij het vergaren van kennis over hun gezondheidsprobleem. “Kennis zorgt voor begrip en is een belangrijke drijfveer voor een effectieve behandeling”.
3

Pie en Tim Castermans integreren
een nieuwe, succesvolle aanpak om
patiënten aan het bewegen te
krijgen in gezondheidscentrum
Dr. Van Kleef in Maastricht.

PERSOONLIJK

Drs. Pie Castermans, huisarts
Tim Castermans, bewegingsagoog

Voor elke patiënt een bew
Het is algemeen bekend dat een actieve leefstijl – gecombineerd

patiënt daar behoefte aan heeft, kan hij de beweegcoach raad-

met gezonde voeding – gezondheidswinst oplevert. Toch

plegen voor een persoonlijk beweegadvies.”

lukt het een grote groep mensen niet om over de drempel
van een sportschool of -vereniging te stappen, merken ook

Gezondheidscentrum Van Kleef loopt voorop in ons land door

de initiatiefnemers van Maastricht Sport, dat inwoners van

beweegadvies te integreren in de eerste lijn. Nieuw is dat de

Maastricht in de gelegenheid stelt zelfs gratis te sporten.

patiënt voor dit advies niet naar de praktijk hoeft te komen.

Pie en Tim Castermans lukt het wel. Onder het motto ‘Als

Beweegcoach Tim Castermans gaat naar de mensen op huis-

de berg niet tot ons komt, gaan wij tot de berg’ hebben zij

bezoek om in hun eigen omgeving kennis te maken. “Dat is een

in drie maanden tijd negentig patiënten met een individueel

bewuste keuze”, vertelt hij, “omdat je achter de voordeur vaak

beweegprogramma bij Maastricht Sport aan het sporten ge-

eerder ziet wat mensen weerhoudt om bepaalde stappen wel

kregen. “Ik worstelde al langer met het advies dat ik aan al mijn

of juist niet te zetten. Daar gaan we rustig over praten nadat we

patiënten en zeker aan patiënten met een chronische ziekte, zoals

eerst een vragenlijst hebben ingevuld over alles wat een rol kan

diabetes of COPD, geef om (meer) te gaan bewegen”, opent

spelen bij mijn beweegadvies. Aan het eind van elk gesprek heb

huisarts Pie Castermans het gesprek.

ik een duidelijk beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden
van de patiënt om te sporten. Ook weet ik wat de patiënt wel
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“De meeste patiënten geven volmondig toe dat zij het belang van

en vooral ook niet leuk vindt om te doen. Op basis van deze

bewegen onderkennen en van plan zijn om aan een actieve leef-

informatie stel ik een beweegplan op met daarin de sporten die

stijl te gaan werken. Toch blijft het daar vaak bij; door schaamte

het beste bij de patiënt passen. Om de drempel naar uitvoering

of angst, twijfels over vaardigheden, geldgebrek et cetera. Hoe

zo laag mogelijk te maken, zijn dit over het algemeen sporten

terecht of onterecht dan ook: feit is dat gezondheidswinst voor

die Maastricht Sport gratis aanbiedt. Bij andere sporten, zoals

veel mensen uitblijft doordat de drempel naar een sportclub te

fitness, bieden wij persoonlijke begeleiding aan, maar dan zijn

hoog is. Wij hebben getracht deze drempel te verlagen door de

de kosten wel voor eigen rekening van de deelnemer.”

functie van sportcoach te integreren in onze praktijk. Als een

Rest nog de drempel om daadwerkelijk te gaan sporten. Ook bij

weegplan op maat
deze stap laat Tim niets aan het toeval over. De vervolgafspraak,

het persoonlijke beweegadvies meer aandacht te besteden aan

waarin een plan van aanpak wordt gemaakt, plant hij in Sport-

voeding. Niet één op één in de spreekkamer, maar door gezellige

park West. De patiënt gaat daar ook kijken naar bijvoorbeeld

informatieavonden te organiseren waarbij mensen elkaar kun-

het badmintonnen, zwemmen of de yogales. Tim: “Anderen zien

nen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Dit sociale aspect

sporten motiveert enorm, want onder het motto ‘als hij/zij het

is cruciaal om een verandering in leefstijl te realiseren en vol te

kan, kan ik het ook’ meldt iedereen zich aan voor de proeflessen.

houden. Dat zien we ook bij ‘onze’ sporters. Onder de patiënten

Bij het evaluatiegesprek na de derde proefles hebben de meeste

zijn vriendschappen ontstaan en zelfs kleine zelfstandige wan-

mensen de smaak al aardig te pakken en een keuze gemaakt

del- en zwemclubjes. Deze mensen hebben geen sportcoach

voor een sport waarmee zij verder willen. We doen dan eerst

meer nodig voor hun motivatie; zij motiveren elkaar.”

nog een fittest, zodat ik na twaalf weken kan analyseren wat het
sporten oplevert. Dat motiveert nog meer om door te gaan. In
die proefperiode van twaalf weken laat ik regelmatig mijn gezicht
zien om mensen persoonlijk aan te sporen om vol te houden.”
Die persoonlijke band is een kracht van het project. Dat blijkt
ook uit de cijfers. Vanaf 1 maart 2016 hebben 92 patiënten zich
aangemeld voor sportadvies; 90 van hen zijn na drie maanden

“Mensen met een actieve en
gezonde leefstijl hebben 30 tot 35%
minder medicatie nodig”

nog altijd actief bezig.
De huisartsen van Gezondheidscentrum Van Kleef zien de positieve resultaten terug in hun praktijk. Pie Castermans: “Mensen

Meer informatie over de beweegconsulent in de medische

met een actieve en gezonde leefstijl hebben 30 tot 35% minder

praktijk kunt u opvragen via www.vankleef.praktijkinfo.

medicatie nodig. Dat is pure winst! Wij zijn dan ook van plan om

nl. Meer informatie over Maastricht Sport vindt u op www.

ons programma verder te verbreden. Bijvoorbeeld door naast

Maastrichtsport.nl.
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Judith Lansink en Margret Kerssema-

PERSOONLIJK

Judith Lansink,
ketenregisseur bij dementie

kers zijn betrokken bij de organisatie
van het Alzheimercafé in Maastricht.
Ook treden zij geregeld op als gesprekleider.

Alzheimercafé pakt de draad op
in Maastricht
Na een pauze van tien jaar is op initiatief van Alzheimer

Nuttig en aangenaam

Nederland afdeling Maastricht en Heuvelland dit jaar het

Elk Alzheimercafé start met een interview met een deskundige

Alzheimercafé Maastricht nieuw leven ingeblazen. Het

op het gebied van dementie en de gevolgen daarvan in het da-

draagvlak voor de heropening blijkt groot, getuige de deel-

gelijkse leven, vult Margret Kerssemakers aan. “Dat kan een

name van partners als het Steunpunt Mantelzorg, Mosae

GZ-psycholoog zijn maar bijvoorbeeld ook een ergotherapeut,

Zorggroep, Zorg&Co, Hulp bij Dementie Maastricht,

omdat juist eenvoudige tips, zoals het maken van een weekplan-

Alzheimercentrum Limburg, gemeente Maastricht en

ning en het plakken van stickers op de afstandsbediening van

vele vrijwilligers. Het netwerk staat garant voor boeiende

de tv, een wereld van verschil kunnen maken voor iemand die de

bijeenkomsten die zowel dementerenden als hun naasten

grip op zijn leven verliest. Na het interview is er ruimte om vragen

en mantelzorgers aanspreken. In het Alzheimercafé kunnen

te stellen en ervaringen uit te wisselen met de professionals en

mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers in alle

met elkaar. Via het lotgenotencontact ervaren deelnemers dat

openheid praten over de impact van dementie op hun leven.

niemand alleen staat in zijn angsten en zorgen bij dementie. Een-

Ook vinden zij er informatie over het behoud van zelfstandigheid

maal over de drempel van het café zien wij nieuwe contacten

en een goede kwaliteit van leven. Volgens Judith Lansink kan het

ontstaan.”

Alzheimercafé zo bijdragen aan het voorkomen van isolement bij
mensen met dementie en hun naasten. “70% van de mensen

Het Alzheimercafé organiseert m.u.v. juli en augustus, elke eer-

met dementie stopt met activiteiten door gebrek aan zelfvertrou-

ste woensdag van de maand een bijeenkomst bij Athos Eet

wen”, becijfert zij. “Logisch. Maatschappelijk gezien is zelfstan-

Maakt Doet, Athoslaan 12A in Maastricht. Aanmelden is niet no-

digheid een groot goed; dementie tast ons in die kernwaarde

dig en iedereen is welkom. Voor deelnemers is het ook mogelijk

aan. Doordat mensen met dementie zich gehinderd voelen door

om vóór aanvang van het programma in het café voor een goe-

hun beperkingen trekken zij zich terug uit het dagelijks leven.

de prijs lekker en gezond te eten. Meer informatie vindt u op

De gevolgen daarvan zijn zowel ingrijpend als aangrijpend en

www.alzheimer-nederland.nl.

kunnen voorkomen worden door mensen beter te informeren
over hoe je met dementie toch zelfstandig vooruit kan.”
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Patiënten leren
misschien wel het
meest van elkaar
Geertjan Wesseling was betrokken bij de start én bij de
opening van de 50ste bijeenkomst van het Longpunt in
Limburg; een plek waar longpatiënten ervaringen kunnen
uitwisselen, zorgen delen en in gesprek kunnen gaan met
zorgverleners. “Elk initiatief in of buiten het ziekenhuis
dat longpatiënten helpt om het maximale uit het leven te
halen, kan op mijn steun rekenen.” Het Longpunt is een
initiatief van het Longfonds. In Limburg organiseren vrijwilligers van het fonds in samenwerking met lokale professionals
maandelijks bijeenkomsten in Maastricht, Sittard en Weert.
Deze ontmoetingen tussen patiënten en professionals worden
goed bezocht en ook zeer gewaardeerd. Volgens Wesseling
is dit mede te danken aan het enthousiasme waarmee praktijkondersteuners, artsen en andere verwijzers het Longpunt
onder de aandacht brengen bij hun patiënten. “Mensen met
COPD moeten leren leven met een chronische ziekte die
hen erg belemmert in hun dagelijkse doen en laten”, licht
hij toe. “Elke vorm van ondersteuning die bijdraagt aan een
betere kwaliteit van leven is welkom. In menig gesprek met
de arts gaat het dan ook over gezonde voeding, therapietrouwheid, een actieve leefstijl met voldoende beweging en,
bij wie dit nog speelt, stoppen met roken. De ene patiënt gaat
vervolgens gemotiveerd aan de slag, bij de ander zijn alle
goede bedoelingen bij het verlaten van de behandelkamer
alweer verdwenen. En dan is er nog de groep patiënten die
elke vorm van ondersteuning mijdt. Lotgenotencontact helpt
vaak wel om de boodschap over te brengen. Het Longpunt
heeft zijn waarde op dit vlak ook ruimschoots bewezen. Elke
maand krijgen de deelnemers ‘van iemand anders dan de
eigen behandelaar’ informatie en kunnen zij ervaringen uitwisselen over relevante thema´s. Zoals het leren leven met
benauwdheid, wat wel nog kan als de arts niks meer voor je
kan doen en het gebruik van medicijnen. Als een rode draad
door alle bijeenkomsten heen loopt de stimulans om uit het
leven te halen wat er in zit. Alle patiënten hebben er baat bij
om zich op dit doel te focussen en hiervoor bij het Longpunt
informatie en tips te halen.”
In Maastricht organiseert het Longpunt elke tweede maandag
van de maand vanaf 13.30 uur een bijeenkomst in Trefpunt
PERSOONLIJK

Prof.dr. Geertjan Wesseling, bijzonder
hoogleraar en waarnemend hoofd van
de afdeling Longziekten van Maastricht
UMC+.

Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 Maastricht. Aanmelden is
niet nodig. Meer informatie over de agenda van het Longpunt in Limburg vindt u op www.limburg.longfonds.nl.
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Huisarts Thijs Wetzels ontfermt zich over ouderen Borgharen

Dagopvang boven de dokterspraktijk
Ruim een uur onderweg zijn met de taxibus naar de dagop-

sen op leeftijd, maar daar hebben we in ons scenario rekening

vang elders in Maastricht is voor de ouderen in Borgharen

mee gehouden.”

heel normaal sinds Envida de dagopvanglocatie in deze

Het unieke van de nieuwe dagopvang is de kleinschaligheid en

stadswijk heeft gesloten. Dat kan anders, vond huisarts Thijs

het dorpse karakter. Zo worden de begeleiders bijgestaan door

Wetzels. Hij begon ‘Zorg aan de Maas’, een eigen dagop-

vrijwilligers uit Borgharen en familie en vrienden van Wetzels.

vang voor ouderen in de ruime woning boven zijn praktijk.

Maar het grootste voordeel is dat de ouderen de opvang ‘om de

“Van meerdere patiënten hoorde ik hoe jammer ze het vonden

hoek’ hebben.

dat de dagopvang hier was gesloten. Eind vorig jaar vertrok de
huurder uit de woning boven de praktijk – zelf woon ik in Eckelrade.

“Iedere wijk of kern moet een dagopvang hebben. Hiermee

Daar moest ik iets mee doen. Dus heb ik meteen de daad bij het

voorkom je dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen.

woord gevoegd”, aldus de huisarts.

Dat ik er als huisarts bij betrokken ben, heeft grote voordelen.
Als de ouderen klachten hebben of problemen met hun medi-

In februari was het zover. Na enkele bouwkundige aanpassingen,

catie, kunnen ze me gemakkelijk aanspreken. Ik loop regelmatig

zoals de plaatsing van een traplift, konden de eerste ouderen bij

binnen en kan zo de vinger aan de pols houden.”

‘Zorg aan de Maas’ terecht. Momenteel krijgen tien mannen en
vrouwen uit Borgharen en Itteren er dagbesteding, voorlopig drie

Trots vertelt Wetzels hoe een van de ouderen die voorheen nog

dagen in de week: op maandag, donderdag en vrijdag van half

thuis passief op de stoel zat, gestimuleerd door de dagbeste-

tien tot vier uur. Om het project kostendekkend te maken moet

ding, nu elke ochtend met haar partner gymt op ‘Goedemorgen

dit aantal nog doorgroeien naar twintig.

Nederland’. Ze heeft zelfs het handwerken en het puzzelen weer
opgepakt waardoor het cognitief stukken beter met haar gaat.
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“Tien personen vind ik een goed resultaat. De ouderen die na de

“Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat we zoveel voor hen

sluiting van de dagopvang van Envida zijn overgestapt naar een

konden betekenen.”

andere locatie, zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe plek en

Voor meer informatie kijk op www.facebook.com/Zorg-aan-

de medewerkers. Elke verandering is moeilijk, zeker voor men-

de-Maas-1646158892291273/

Marleen Castermans uit Maastricht
(63) stoort zich steeds meer aan de

‘verzakelijking’ van de huisarts. “Als
je bij de dokter binnenkomt, heeft de

assistente al doorgegeven waarvoor je

komt. Het lijkt wel of de dokter alleen

Hoe tevreden zijn we over onze huis-

nog maar interesse heeft voor je klach-

arts? Vinden we dat we genoeg per-

ten. Vaak wil hij of zij niet eens meer

soonlijke aandacht krijgen? En wordt er

weten hoe je aan de klachten komt.

wel naar ons goed geluisterd? Praktijk

Mijn huidige arts vertel ik dan ook al-

legt zijn oor te luister in de wachtka-

leen nog maar wat relevant is”, vertelt

mers van het Maastricht UMC +.

ze.

“Ik kan me nog herinneren dat het vroe-

ger anders was. Toen hadden we nog
een huisarts die alle tijd voor je nam,
zelfs als de wachtkamer vol zat. Hij
was oprecht in je geïnteresseerd, ook

in je verhalen in de privésfeer. Sterker
nog; hij onthield ook wat je had verteld
“Omdat ik pas sinds oktober weer in

en informeerde hoe het ervoor stond.

slechts oppervlakkig. Ik heb gekozen

dat het alleen met financiën te maken

ouders, ook omdat deze bij mij in de

wel af of het nog leuk werken is als je

beoordelen, heb ik een goede keuze

een praatje met je patiënten. Geef mij

naar me”, stelt mevrouw Nijpels uit

Het zou voor mij zelfs een reden zijn

Nederland woon, ken ik mijn huisarts

Of het aan een generatieverschil ligt of

voor de voormalige huisarts van mijn

heeft, weet ik niet, maar ik vraag me

buurt is gevestigd. Zo ver ik het al kan

als huisarts geen tijd meer hebt voor

gemaakt. Mijn huisarts luistert goed

maar een arts van de oude stempel.

Bunde (71). Lange tijd woonde ze in

om van praktijk te switchen.”

België, waar de huisartsenzorg heel an-

ders is opgezet. “Toen ik er kwam wo-

nen, had niemand een vaste huisarts.

Daarom kreeg je altijd je eigen patiëntendossier mee naar huis. Sinds kort is
Bijna een week geleden is de 80-jari-

ge mevrouw De Koning uit Meerssen
met maagklachten opgenomen in het

ziekenhuis. Ze hoopt dat ze de volgende dag naar huis mag. Nu geniet ze van

een ijsje. Of ze tevreden is over haar

huisarts? “Daar kan ik eigenlijk niet
veel over zeggen, want ik heb hem nog

niet gezien. We wonen pas sinds augustus in Meerssen”, merkt ze lachend

op. “Vorige week ben ik geholpen door
een vervanger. Hij nam alle tijd en heeft
me goed behandeld. Dat was bij huisartsen die ik in het verleden heb gehad

vaak anders. Er waren er veel bij die al-

daar verandering in gekomen. De laatste jaren worden de Belgen onder meer

door de zorgverzekeraars gestimuleerd
om een vaste huisarts te kiezen bij wie

je je dossier achterlaat. In ruil daarvoor
krijg je korting op je premie.“

Ze is blij dat ze weer een Nederlandse

huisarts heeft, al is het wel even wennen. “Wat ik niet zo prettig vind, is de

steeds grotere rol van de assistente. Zij
bepaalt op basis van een telefoongesprek of je bij de huisarts terecht kan,

maar soms vind ik dat ze niets te maken heeft met mijn persoonlijke verhaal.
Dat wil ik alleen aan de dokter kwijt.”

tijd haast hadden, wat lastig is als je je
ei kwijt moet.”
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Achterste rij: Véronique Frijns, locatiemanager Stadspoli
Voorste rij vlnr: Daisy Vrijens, Uroloog
Maastricht UMC+, Marjolein Kusters,
Huisarts in huisartsenpraktijk Scharn
en Dennis Oerlemans, Uroloog Maastricht UMC+.

Véronique Frijns is sinds 1-3-2015 locatiemanager van de Stadspoli. Daarvoor was zij
onder meer productmanager bij Cryo-Save
Stamcelopslag en productmanager/district
sales manager bij diverse farmaceutische bedrijven. Frijns studeerde in 1986 af aan de
Universiteit Maastricht op de richting Health
Science.
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Véronique Frijns,
locatiemanager Stadspoli

Stad

Binnenkort schuift veertiende vakgroep aan

dspoli inmiddels een begrip

Het aantal vakgroepen dat specialis-

ook prima op de Stadspoli gezien kunnen

artsen, specialisten, zorgverzekeraars en

tische zorg biedt vanuit een van de

worden. Toch zien we al een gevarieerd

natuurlijk de patiënt zelf – baat bij. In de

twee Maastrichtse stadspoli’s groeit

aanbod en we hopen dat dit alleen maar

eerste plaats vanwege het kostenplaatje.

meer wordt”, relativeert de specialist.

Een consult in het ziekenhuis is vanwege

gestaag. Twee jaar na de opening
is het aantal vertegenwoordig-

de overheadkosten een stuk duurder. Bo-

de vakgroepen meer dan ver-

“Niet iedere dag is het hier zo rustig”,

vendien valt een consult in de Stadspoli

dubbeld van zes naar dertien.

merkt Véronique Frijns, manager van de

niet onder het eigen risico van de ziekte-

De toestroom van patiënten

Stadspoli’s op. “Op woensdag is het

kostenverzekering.

is zo groot dat de meeste

zelfs zo druk, dat we er over denken om

specialisten nu meerde-

de spreekuren uit te breiden en wellicht

Twee jaar na de opening van de Stads-

re spreekuren houden op

’s avonds spreekuren te introduceren.

poli’s blijkt dat driekwart van de patiën-

beide Stadspoli’s. Het is

Als binnenkort de Rugpoli open gaat,

ten genoeg heeft aan één of soms twee

donderdagochtend 11.00

dan houden nagenoeg alle specialisten

consulten in de goedkopere, kleinscha-

uur. De wachtkamer in

hier consulten. Er zijn vakgroepen zoals

lige setting van de Stadspoli – bij KNO

de

Stadspoli Oost in

chirurgie die niet geschikt zijn om te wer-

is dat zelfs tachtig procent. Voor slechts

Zorgpark Scharn is leeg.

ken vanuit de Stadspoli. Maar we blijven

één op de vier patiënten is een doorver-

Voor uroloog Dennis Oer-

continu op zoek naar uitbreiding. Per vak-

wijzing naar de specialistische zorg in het

lemans zit het wekelijks

groep wordt kritisch gekeken naar welke

ziekenhuis noodzakelijk. Dat betekent dat

spreekuur er weer op.

behandelingen verplaatst kunnen worden

er door efficiënter gebruik te maken van

De belangstelling voor

vanuit het ziekenhuis naar deze minder

dure specialistische zorg, kan worden be-

zijn spreekuur moet nog

dure vorm van zorg. De goede medische

zuinigd.

groeien. “We zijn nog

zorg moet wel gewaarborgd blijven.”

geen twee maanden be-

Omdat de Stadspoli vorig jaar een echo-

zig. We zitten nog in de

De Stadspoli is één van de succesvolle

apparaat heeft aangeschaft voor de

opstartfase. Ik denk dat

projecten binnen Blauwe Zorg van ZIO

vakgroep

veel huisartsen nog niet

(Zorg in Ontwikkeling), Maastricht UMC+,

de urologen hier gebruik van maken en

Gynaecologie,

konden

ook

weten dat we ook spreek-

het Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar

deelnemen aan de Stadspoli. “Wij vinden

uren houden op de Stads-

VGZ. Streven is om alle laag complexe

de consulten hier een mooi initiatief voor

poli. In het ziekenhuis krijgen

medische zorg buiten het ziekenhuis aan

onze patiënten. Je hebt op een andere

we nog dagelijks patiënten die

te bieden. Hier hebben alle partijen – huis-

manier contact met je patiënten.

>>
11

Vervolg van pagina 11

Je zit hier niet met een witte jas aan en je hebt meer tijd voor
een consult dan in het ziekenhuis. Dat werkt plezierig”, licht
uroloog Daisy Vrijens toe. “Daarom heb ik me meteen aangemeld voor de consulten in de Stadspoli.”
Haar collega Oerlemans kan zich wel voorstellen dat het werken in de Stadspoli niet elke specialist bevalt. “Je moet kunnen werken met beperktere middelen. We beschikken hier
over een echoapparaat en een flowmeter voor urologische
diagnostiek. Het is geen ziekenhuis waar je alles bij de hand
hebt. We zien hier vooral mensen met relatief simpele klachten die minder extra onderzoek vergen, zoals ongewenst
urineverlies, blaasontstekingen of erectieproblemen. Als er
meer complexe diagnostiek nodig is zoals een cystoscopie
dan moeten we patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis.”

“De patiënt raakt
langzaamaan vertrouwd
met de Stadspoli”
Huisarts Marjolein Kusters, die samen met Thom Geven een

Pilotproject

praktijk heeft is zeer te spreken over de nieuwe vorm van

De dermatologen van de Stadspoli starten binnenkort

anderhalvelijnszorg. “Soms zijn korte lijnen met de specialist

een pilotproject met zogenaamde fotoconsulten. Als een

handig. Als ik twijfel of extra advies nodig heb van een spe-

patiënt bij zijn huisarts komt met een verdacht plekje, kan

cialist bij specifieke ziektebeelden waarmee ik als huisarts

de huisarts met behulp van een speciale app een foto

minder ervaring heb, dan biedt de Stadspoli een snellere ser-

maken en ter beoordeling opsturen naar de dermatoloog.

vice dan de gewone poli. We krijgen bij sommige vakgroepen

De huisarts krijgt nog dezelfde dag een diagnose terug.

binnen 24 uur een terugrapportage. “

In de meeste gevallen kan de patiënt zelf een bezoek aan
de poli overslaan.

Voor de patiënten van Kusters is het vooral prettig dat de
specialistische consulten niet van het eigen risico afgaan en

Op dit moment kunnen patiënten voor de volgende zorg-

dat ze plaatsvinden in een laagdrempelig, informeel gebouw.

gebieden terecht op de Stadspoli: CVA nazorg, derma-

“Als ik daarmee gevoelens van onrust over een diagnose of

tologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, oog-

behandeling kan weghalen bij mijn patiënten, kan ik ze door-

heelkunde, orthopedie, reumatologie, seksuologie (alleen

verwijzen naar de specialist in de Stadspoli. Ik hoef geen dis-

voor patiënten in de ketenzorg), urologie, neurologie en

cussies meer aan te gaan.”

kindergeneeskunde. Binnenkort komt daar ook de Rugpoli bij. Afspraken lopen via het medisch coördinerend

En de patiënt raakt langzaamaan vertrouwd met de Stads-

centrum TIPP. Met welke klachten de patiënten bij de

poli. Trots vertelt manager Véronique Frijns over patiënten

specialisten kunnen aankloppen, staat in speciale indica-

die na een consult op de Stadspoli bij haar informeren welke

tieprofielen, die voortdurend worden geactualiseerd.

specialisten er nog meer spreekuur houden. “Ze worden lie-

De profielen zijn onder meer te vinden op de website

ver hier naar toe doorverwezen dan naar het ziekenhuis. Dat

van ZIO, www.zio.nl.

ze hier niet hoeven te betalen voor een consult is een groot
voordeel, maar het gaat ook om de kleine dingen, zoals de
parkeergelegenheid en de ambiance. Het ziekenhuis wordt
toch al snel geassocieerd met ernstige ziekten.”
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Nieuwe techniek ook te combineren

Wandelen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten

met potentieel minder pijnlijke methode

Hier vind je ook alle informatie over het evenement. Je

‘Contrastvloeistof
verbetert
mammogram
aanzienlijk’

deren tot en met 12 jaar kunnen gratis mee wandelen.

Een mammogram met con-

‘Loop met je dokter’ is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door Health Foundation

Limburg (HFL) hart- en vaatziekten. Deelnemers aan
deze wandeltocht steunen met hun inschrijving de

strijd tegen hart- en vaatziekten. De sponsorloop vindt
dit jaar plaats op zaterdag 24 september.

Schrijf je in via de website www.loopmetjedokter.nl.
kunt zelf kiezen met welke arts je wilt meelopen. KinSpeciaal voor hen zijn er leuke kinderactiviteiten.

trastvloeistof levert aanzienlijk
betere

Verhuizing Centrum voor
voortplantingsgeneeskunde/poli IVF
Vanaf maandag 13 juni is het Centrum voor

beoordelingsresulta-

ten op dan klassieke mammografie.

Dat

concludeert

mamma-radioloog Ulrich Lalji
uit promotieonderzoek naar
deze innovatieve techniek.

voortplantingsgeneeskunde en de polikliniek IVF

Door een nauwkeurigere be-

geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot

bij patiënten sneller worden

de Verheylaan. Patiënten kunnen de nieuwe locatie

de techniek ook kosten be-

te vinden op een nieuwe locatie. De polikliniek is

oordeling

kan

onzekerheid

17:00 uur en gelokaliseerd in het nieuwe gebouw aan

weggenomen. Daarnaast kan

bereiken via de ingang aan de loopbrug tussen de

sparen. Maastricht UMC+ is

parkeergarage en de Serrehal, volg route 4.
Meer op www.mumc.nl

het enige ziekenhuis in Neder-

land waar een mammogram

met contrastvloeistof wordt
gebruikt om te bepalen of een

Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde opgericht

vrouw borstkanker heeft. De

Maastricht UMC+, het Centrum voor Slaapgeneeskunde

worden gecombineerd met

Kempenhaeghe en CIRO, expertisecentrum voor chronisch
orgaanfalen, gaan een voor Nederland unieke samenwerking aan op het gebied van de slaapgeneeskunde onder
de naam Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde. Een

techniek kan sinds kort tevens
nieuwe aanpassingen aan de

mammografie-apparatuur die
het maken van een foto minder pijnlijk kunnen maken.

concrete uiting hiervan is een spreekuur ‘slaapstoornissen
bij kinderen’ – door slaapexperts van Kempenhaeghe in

Met informatie vindt u op

het Maastricht UMC+ – dat vooruitlopend op de formele

www.mumc.nl onder ‘con-

bevestiging van de samenwerking al van start is gegaan.

trastvloeistof mammogram’.

Bestuurders van de drie samenwerkende partijen v.l.n.r. prof.dr. Miel Wouters, drs. Nico
Geurts (raad van Bestuur Kempenhaeghe), prof.dr. Pevernagie, drs. Ingrid Augustin (raad
van bestuur CIRO+) en dr. Marlène Chatrou (voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe).
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‘Pijn is een onderschat
probleem in onze
gezondheidszorg’
Op 18 maart jongstleden ontving prof. dr. Karin Faber

delen voor DVN, een erfelijke afwijking heeft in dit natrium-

de Avicenna Pijnprijs voor haar onderzoek naar dunne-

kanaal, waardoor het constant stroompjes blijft genereren.

vezelneuropathie (DVN). De werkgroep Pijn van de Ne-

Zelfs als de zenuwen beschadigd of verwijderd zijn. Mensen

derlandse Vereniging voor Neurologie sprak met de prijs

met DVN voelen hierdoor chronisch intense zenuwpijn.”

haar waardering uit voor het baanbrekende onderzoek

De opluchting bij de patiënten met DVN is groot. Het onder-

dat Faber en haar team in het Maastricht UMC+ hebben

zoek van het Maastricht UMC+ bewijst dat hun ziekte een

verricht naar de oorzaak en behandeling van DVN. Ruim

fysiologische basis heeft, die bovendien te behandelen is.

10.000 patiënten in ons land hebben de ziekte. Karin Fa-

Karin Faber: “Twee farmaceutische bedrijven werken aan

ber en haar team toonden aan dat DVN een fysiologische

de ontwikkeling van een selectieve natriumkanaalblokker.

basis heeft. Medio 2017 starten de eerste trials met ge-

De medicijnen die we nu gebruiken, zijn niet selectief en

richte medicatie.

blokkeren ook de natriumkanalen van de hersenen en het

Dunnevezelneuropathie is een aandoening waarbij alleen

hart, waardoor patiënten suf, slaperig of misselijk worden of

de uiteinden van de dunne zenuwvezels in de huid of in

hartritmeproblemen krijgen. Door deze bijwerkingen kun je

ons autonome zenuwstelsel zijn aangedaan. Omdat juist

niet ver genoeg gaan om de pijn te behandelen. Veel mensen

deze dunne zenuwvezels voor pijn- en temperatuurgevoelens

stoppen ook met de medicatie vanwege de bijwerkingen of

zorgen, kan de aandoening hevige pijnklachten veroorzaken.

het wegblijven van het gewenste effect. De eerste trials met

“Lange tijd was onduidelijk waar de pijn vandaan kwam”,

een NAV1.7-blokker starten naar verwachting medio 2017.

licht Karin Faber toe. “We konden de diagnose simpelweg

Als het lukt om alleen dat natriumkanaal te blokkeren terwijl

niet stellen omdat de dikke zenuwvezels, die wij tot voor kort al-

je de andere ontziet, bereik je een groter effect met minder

leen konden onderzoeken, normaal zijn bij mensen met dun-

bijwerkingen.”

nevezelneuropathie. De pijn moest kortom ‘ergens anders’ of

“De prijs is een mooie opsteker voor het Maastricht UMC+”,

‘tussen de oren’ van de patiënt zitten, waarna meestal werd

vindt Karin Faber, “omdat een groot aantal afdelingen binnen

ingezet op psychologische ondersteuning. Ons onderzoek,

onze organisatie een bijdrage heeft geleverd aan het onder-

waarmee we in 2005 gestart zijn, bewijst dat er een fysiologi-

zoek. De onderscheiding onderstreept bovendien de topre-

sche oorzaak is voor DVN. De mogelijkheid om een huidbiopt

ferente functie van ons neuromusculaire expertisecentrum

te kunnen doen en de dunne vezels die in de huid zitten te

voor zeldzame aandoeningen en zet het thema ‘pijn’ op de

kunnen bestuderen, was de eerste stap naar onze diagnose.

kaart. Deze complexe aandoening wordt wat mij betreft nog

Wij hebben ons vervolgens gefocust op de gemeenschappelij-

altijd zwaar onderschat, terwijl zij de samenleving veel geld

ke factoren bij de ontwikkeling van pijn. Dit onderzoek, waarbij

kost doordat mensen met chronische pijn vaak niet arbeids-

we samenwerkten met de goeroe op het gebied van DVN,

actief zijn en veel gebruikmaken van de gezondheidszorg.

professor Stephen Waxman van Yale University, leidde ons

Verder onderzoek blijft nodig om meerdere pijnbronnen te

naar de natriumkanalen die de stroomsignalen geleiden. Deze

kunnen duiden en daar een effectieve behandeling voor te

natriumkanalen bevinden zich in het centrale en perifere ze-

ontwikkelen.”

nuwstelsel, in het hart, de spieren én de dunne zenuwvezels.
Nu blijkt dat een groot deel van de patiënten die wij behan14

Meer informatie www.spierziektencentrummaastrichtumc.nl
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Prof.dr. Karin Faber hoogleraar
neurologie
Karin Faber is werkzaam als neuroloog in het Maastricht UMC+ en gespecialiseerd in neuromusculaire
aandoeningen. Binnen de grote groep spierziekten
ontwikkelt zij specifieke expertise op het gebied van
myotone dystrofie, pijnlijke neuropathie en dunnevezelneuropathie.
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“Ik verbaas mij elke dag opnieuw over wat er in
gezinnen met kinderen gebeurt. Mijn oproep: blijf
alert. Het welzijn van een kind is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”
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Dr. Thea van Zeben-van der Aa is
kinderarts-sociale pediatrie en
coördinator mishandeling binnen
het Maastricht UMC+

‘Als arts ben je de
ambassadeur van het kind’

...................................
In ons land zijn jaarlijks circa 118.000 kinderen het

dat hij simpelweg de vaardigheden nog niet heeft om zich te

slachtoffer van fysieke en/of emotionele mishandeling

draaien, laat staan dat hij bijvoorbeeld ‘de kabel van een tv

en/of seksueel misbruik. Dat is 3% van alle kinderen: in

vastgrijpt’... Dan is het zaak om in te grijpen.”

elke klas van 30 kinderen zit er dus wel één die de pineut
is. Elke huisarts krijgt vroeg of laat met kindermishan-

“Bij een mogelijke fysieke mishandeling gaan bij de meeste

deling te maken. Hoe herken je de signalen? En welke

professionals wel alarmbellen rinkelen”, stelt Thea van Zeben.

stappen zet je zodra er een vermoeden van mishandeling

“Bij verwaarlozing wordt het allemaal wat vager. Een slechte

is? De Wet Verplichte Meldcode biedt volgens Thea van

verzorging, vieze kleding, een te dik of juist veel te dun kind,

Zeben houvast. “Het blijft niettemin voor elke professio-

een kind dat niet naar school gaat, een kind dat niet zindelijk

nal een lastige zaak om kindermishandeling aan de kaak

wordt, ga zo maar door. Alles komt voor. Op het moment dat

te stellen.” “Er bestaat geen standaard lijst om de diagnose

de ouders of verzorgers tekortschieten of als de omgeving

mishandeling, misbruik of verwaarlozing te stellen”, geeft de

van het kind qua veiligheid onder de maat lijkt te zijn, moet

kinderarts aan. “Het wordt zelfs nog lastiger als het om seksueel

de arts als ambassadeur van het kind stappen durven zetten.

misbruik gaat. Dit komt vaak pas aan de orde als een familie-

Persoonlijk vind ik het handelingsprotocol bij de Wet Ver-

lid of omstander, om wat voor reden dan ook, via een vertrou-

plichte Meldcode een goed instrument om signalen te her-

wenspersoon, anoniem of bij de huisarts zijn verdenking uit.

kennen en te bepalen welke stappen gewenst zijn. Bij twijfel

Maar het kan ook voorkomen dat een kind met allerlei vage

kan de arts ook met Veilig Thuis overleggen wat de beste

klachten bij de huisarts komt. Deze zou zich bij een ondui-

vervolgstap is. Zij hebben enorm veel ervaring met casussen

delijke anamnese kunnen afvragen of er misschien een groot

en kunnen helpen om de juiste afweging te maken.”

geheim aan de klachten ten grondslag ligt.”
Naar aanleiding van een onderzoek van het Maastricht UMC+
Karakteristieke letsels zoals een gebroken bovenbeen of

en de Provincie Limburg faciliteert de Provincie vanaf deze

bovenarm, specifieke brandwonden door bijvoorbeeld siga-

zomer een tweemaandelijks overleg tussen de huisartsen in

retten of veel blauwe plekken op vreemde plaatsen op het

Limburg en medewerkers van Veilig Thuis. Het doel van dit

lichaam wijzen vaak op mishandeling. “Toch hoeft dit niet per

overleg is meer begrip te creëren voor elkaars werk. Bij het

definitie het geval te zijn”, stelt Thea van Zeben. “Het komt

onderzoek hebben de huisartsen eveneens aangegeven dat

niet vaak voor, maar een kind kan zijn bovenbeen of -arm

zij behoefte hebben aan scholing. Thea van Zeben gaat na-

breken. En sommige kinderen hebben altijd blauwe plekken.

der onderzoeken op welk vlak in het huidige aanbod nog een

Als professional moet je daarom voorzichtig zijn bij het uiten

lacune is.

van je vermoedens. Drie vragen kunnen de arts in zijn of haar
differentiaaldiagnose helpen. Om wat voor letsel gaat het?

Het handelingsprotocol kindermishandeling vindt u op

Wat is het verhaal? En ten derde: past het verhaal bij het

www.handelingsprotocol.nl/component/content/arti-

ontwikkelingsniveau van het kind? Als deze drie vragen geen

cle?id=37. Meer informatie is ook te vinden op www.

kloppend beeld vormen, is het zinvol om door te vragen. Zo

vooreenveiligthuis.nl.

kan een baby van twee maanden nooit letsel oplopen, om17

Cosmetische topzorg
voortaan in het
ziekenhuis
Steeds meer behandelingen op het gebied van dermatologie en plastische chirurgie
zijn voor eigen rekening van de patiënt. De medisch noodzakelijke zorg wordt wel nog
vergoed en ook binnen het Maastricht UMC+ aangeboden. Maar dat wil niet zeggen
dat de patiënt die op zoek is naar cosmetiek bij het ziekenhuis voor een gesloten deur
staat. In het recent geopende Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum combineert een
breed samengesteld team van plastisch chirurgen en dermatologen cosmetische topzorg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het Maastricht UMC+ Esthetisch
Centrum biedt behandelingen aan op het snijvlak van esthetiek en medische noodzaak.
Denk aan de behandeling van spataderen, goedaardige huidafwijkingen, rimpels, overmatig
transpireren en couperose. Deze behandelingen zijn voor eigen rekening en zonder verwijzing toegankelijk voor de patiënt. Dermatoloog Peter Steijlen juicht de nieuwe samenwerking toe: “Het ziekenhuis blijft de beste plek voor chirurgische esthetiek. Plastisch chirurgen
en dermatologen weten het meeste van de huid. Wij weten bij cosmetische problemen wat
nodig is en wat er mis kan gaan. De patiënt is bij ons dus in vertrouwde handen. Daarbij zijn
wij zowel in onze behandelingen als in de opleiding extra alert op het filteren van psychische
stoornissen, zoals body dysmorphic disorder. Wij verwijzen de patiënt dan direct door. Niet
het mooie, maar de doelmatigheid van een behandeling staat voorop.”
“Het mes van een esthetisch centrum binnen het ziekenhuis snijdt aan beide kanten”, licht
plastisch chirurg René van der Hulst toe. “De patiënt met klachten die met cosmetiek verholpen kunnen worden, hoeft niet meer te shoppen, maar kan hiervoor gewoon in het ziekenhuis terecht. Op deze manier kunnen we de drempel om een beroep te doen op cosmetische topzorg verlagen. Doordat wij daarnaast ook onderzoek verrichten naar de meest
effectieve behandelingen en specialisten opleiden, hebben wij bovendien belangrijke tools
in handen om het niveau van de esthetische zorg hoog te houden en waar dat wenselijk is
verder te verbeteren.”
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Prof.dr. René van der Hulst, (rechts)
hoogleraar Plastische Chirurgie en
Prof.dr. Peter Steijlen, hoogleraar
Dermatologie.
Beide specialisten zijn verbonden aan
het nieuwe Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum.
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Knutselen
aan contact
en kennis

Terwijl het nog niet zo lang geleden is dat patiënten alleen als lichamen werden gezien,
is het adagium van de hedendaagse gezondheidszorg ‘heel de mens’. Wat dat precies
betekent is echter zo helder niet. Communiceren, aandacht geven, luisteren. Dat is allemaal belangrijk (beetje aandacht voor de dokter doet wonderen!), maar er is geen recept
voor hoe je dat goed doet. Patiënten en dokters verschillen en in elk contact moeten
arts en patiënt beide aftasten en uitvinden hoe het goed loopt. Er is geen model, geen
magic bullet, geen standaard voor goede interactie, het is een zaak van uitproberen.
Sommige filosofen noemen dat knutselen.
Dat knutselen heeft echter niet alleen betrekking op het sociale verkeer tussen arts en
patiënt. Heel-de-mens-denken benadrukt het belang van een goede bejegening van
patiënten, maar vergeet niet zelden dat ook de kennis van patiënten belangrijk is voor
diagnose en therapie. In zijn Tedtalk over participatory health (Tedx Maastricht 2011)
schetste de specialist Bas Bloem waarom hij de kennis van zijn parkinsonpatiënten over
hun lichaam, hun ziekte en over zich zelf nodig heeft om voor hen een goede dokter te
kunnen wezen. De wetenschapsfilosofische implicaties van de notie participatory health
zijn radicaal, omdat het principiële verschil tussen dokterskennis en patiëntenkennis

Klasien Horstman,
hoogleraar
Philosophy and
Sociology of Public
Health Maastricht
University

verdwijnt. Het roept de vraag op hoe patiëntenkennis in evidence geïntegreerd kan worden en wat nieuwe conventies worden voor ‘goede kennis’. Het betekent ook voor heelde-mens-denken nog een extra opgave. Er moet niet alleen ‘geknutseld’ worden aan
goede dokter-patiënt relaties, maar ook aan de wederzijdse ontsluiting en afstemming
van kennis over klachten, diagnose, ziekteverloop, genezen, revalideren en leven met
ziekte. Wat een vooruitgang valt hier de komende decennia te boeken!

