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In dialoog met de regio
Het Spaarne Gasthuis verwelkomt Ivo van Schaik
(55) als bestuursvoorzitter. Hij is bekend met de regio
Kennemerland, woont er vanaf zijn tiende en doorloopt in Haarlem het Stedelijk Gymnasium. Na zijn
studie en promotie in Amsterdam doet hij post
doc-onderzoek in Cambridge. Zijn loopbaan in vogel
vlucht: hij vervult een staffunctie bij het AMC en zet
tussen 2004 en 2010 de opleiding neurologie op
bij het OLVG. In 2010 wordt hij benoemd tot hoogleraar neurologie aan de UvA en krijgt hij de leiding
over de divisie Hersenen en Zintuigen van het AMC.
“Gaandeweg ben ik me steeds meer als bestuurder
gaan ontwikkelen. Het voelt nu logisch om hier als
bestuurder aan het werk te
gaan; een beetje terug
op het nest.” De nieuwe
voorzitter zal zich veel

in de regio laten zien. “We zoeken steeds meer de
dialoog met ketenpartners, bijvoorbeeld binnen de
Vereniging Bedrijfstak Zorg.” Hij schetst: “Als enige
regioziekenhuis in de buurt hoef je niet alles zelf te
doen. Onze nadruk zal meer komen te liggen op acute
zorg en de zorg voor zeer zieke mensen. Veel zorg die
nu nog hier gebeurt, kun je op termijn dichter bij huis
beleggen. Dat vergt veel afstemming. Binnen het
ziekenhuis natuurlijk, maar zeker ook erbuiten.” Ivo ziet
het ziekenhuis daarbij als een hub. “Onze regiefunctie
blijft, met onverminderde aandacht voor patiëntenbelangen en nieuwe zorgconcepten.” Technologische
innovatie heeft daarbij invloed: “Ooit gaan patiënten
bijvoorbeeld thuis zelf bloedwaarden meten, die dan
automatisch worden doorgestuurd naar het zieken
huis. Ik heb er veel zin in om onze rol bij dit soort
veranderingen te helpen vormgeven.”
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TEKST FRED HERMSEN BEELD JEAN-PIERRE JANS
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Hartrevalidatie in de buurt
werkt. “Onze volgende stap
wordt preventie. Want waarom
profiteren alleen mensen die al
in de problemen zijn geraakt?”

17

dossier

VALUE BASED
HEALTH CARE

Meer samenwerking dan
voorheen in
hand- en
polscentrum

Ivo van Schaik is fervent
schaatser en zeiler, en leest
graag boeken en kranten. Hij kijkt
geen televisie maar luistert des
te meer naar Radio1 en BBC.
Ivo kenmerkt zichzelf als open,
doelmatig en analytisch. Hij
woont samen met zijn vriendin
in Ouderkerk aan de Amstel. Ze
bezoeken graag opera’s, met
als een van zijn favorieten:
Boris Godoenov van Modest
Moessorgski.
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“We hebben lang op eilanden
gezeten, maar samenwerking
levert meer op. Als eerste en
tweedelijnszorgverleners het werk
beter afstemmen heeft iedereen
daar profijt van.”

“We delen de passie voor
handen en dat is enorm
inspirerend. Voor ons heel
leuk en voor de patiënt
vooral goed.”

VERDER P7 Physician assistant, met dezelfde opleiding andere invulling P8 Kort
P10 In twee dagen een concrete oplossing voor alledaagse problemen P12 Weten
P20 Experts in handen P22 Ook vrienden voegen waarde aan zorg toe
P27 Contact en colofon P28 Van Barneveld trekt Europa door
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Wat is het geheim
van de hartrevalidatie?

Hartversterkers
“De fysio zit bij mij om de hoek. Da’s mooi!” Mensen
die herstellen van een hartoperatie kunnen wel wat
goed nieuws gebruiken en het Spaarne Gasthuis
doet zijn uiterste best om ze dat te brengen. Met zijn
hartrevalidatie won het ziekenhuis in maart een prijs.
TEKST BART DE HAAN BEELD JEAN-PIERRE JANS ILLUSTRATIE KAISA POHJOLA

programma. Het idee klinkt eenvoudig: bekijk het
door de bril van de patiënt. Maar zo simpel laat
zich dat niet organiseren in het complexe Nederlandse zorglandschap. Coördinator hartrevalidatie
Marga Boomgaard laat haar lunchpauze schieten
om te vertellen over het project. “Dit past bij ons
motto: ‘dichtbij als het kan, verder weg als het
beter is’. Het bijzondere aan onze aanpak is dat de
verpleegkundigen alle contacten onderhouden.
De drie verpleegkundigen, een topteam als je het
mij vraagt, zijn de spin het web.” Opvallend is dat
het Spaarne Gasthuis investeert in zorg waaraan
het zelf niets verdient. Patiënten worden volop
verwezen naar één van de veertien externe centra
voor fysiotherapie. Er zit altijd hulp in de buurt.
Het ziekenhuis monitort de kwaliteit van de aangesloten instellingen en organiseert workshops
en netwerkbijeenkomsten. Marga: “Nabijheid is
belangrijk.”

Warme band

‘M

aar…maar, hoe lang gaat
dit geintje duren dan?”
De 63-jarige kraanmachinist zit op de rand van
zijn tijdelijke bed. Hij was
net zijn weekendtas aan
het inpakken toen Carole
Turkenburg in de deuropening verscheen. De verpleegkundige komt de Haarlemmer bijpraten over
zijn revalidatie. De man is een dag eerder gedotterd. Na weken van vage klachten ging ineens ‘het
lichtje uit’. Achter zijn bed hangen twee haastige
tekeningen van kleinkinderen, met stickers van
Transformers die op een hijskraantje lijken.
Carole vraagt aan de kraanmachinist of hij geschrokken is. Nou, dat blijkt mee te vallen. De man
heeft zijn spijkerbroek al aangetrokken en kan niet
wachten om weer aan het werk te gaan. Carole:
“Gelukkig was het geen infarct met blijvende
schade, maar u heeft een serieuze waarschuwing
gekregen.” Dan vertelt ze over het traject dat volgt.
Na een periode van rust volgt een informatiebijeenkomst, een intake en dan de daadwerkelijke
revalidatie: in het ziekenhuis of bij een gekwalificeerde fysiotherapeut in de buurt. Carole: “Ik zie
u beduusd kijken. Valt het u tegen?” De man wrijft
zorgelijk over zijn achterhoofd. “Tja, ik dacht eigenlijk dat ik na een dag of drie klaar zou zijn. Misschien moet ik de baas maar even bellen.” Carole
pakt door. “Dat zou ik zeker doen! U krijgt straks

medicijnen waarvan ik me afvraag of u na gebruik
überhaupt een hijskraan mag besturen.”
Terug in de werkkamer lacht collega Monique
Cluistra om de beschrijving van het gesprek. Zij
kent zij dit soort patiënten als geen ander. “Dit
zijn de harde werkers die menen dat ze met hun
opgelapte motorblok na een paar dagen weer vol
gas kunnen geven. ‘Hoezo revalideren? Dat hart
doet het toch weer?’, zeggen ze dan.”

Bezorgd over alles

Aan de andere kant van het spectrum zitten de
patiënten die overbezorgd raken. Die kruipen in
hun schulp. Monique schetst het beeld van mensen die niet meer durven te fietsen en zich continu
zorgen maken. “Terwijl bewegen en stressvrij leven
juist zo belangrijk zijn.” Samen met haar collega's
Rosan Krassenburg en Carole Turkenburg probeert ze alle revaliderende hartpatiënten zo goed
mogelijk te helpen. Ruim negenhonderd per jaar
zijn dat er. De bagatelliserende mensen, de
overbezorgde types èn iedereen daar tussenin.
“Niemand is hetzelfde”, zegt Monique. “Juist
daarom werkt onze aanpak goed.”

Door de bril van de patiënt

Geen mens hoopt op hartproblemen, maar als
het je overkomt dan ben je voor revalidatie in het
Spaarne Gasthuis in goede handen. De drie verpleegkundigen zijn uitvoerders van een innovatief

Iets later spreekt Monique in het amfitheater ruim
twintig patiënten toe tijdens een speciale informa
tiebijeenkomst. Na een uitleg van cardioloog Bob
van Vlies vertelt Monique over het verloop van
de revalidatie. “Dat zal er voor iedereen anders
uitzien. Het wordt toegesneden op uw persoonlijke
situatie.” Er zal echter één ding hetzelfde zijn voor
alle patiënten. Met het trio verpleegkundigen gaan
ze een band opbouwen. Deze vrouwen gaan hen
begeleiden tijdens de fietstest, een belangrijke
indicator voor de conditie van het hart. Ze zullen
het persoonlijk gesprek voeren waarin samen het
plan van aanpak wordt opgesteld. Dat gesprek
duurt drie kwartier tot een uur; kom daar maar
eens op in de zorg tegenwoordig. En patiënten
mogen hen altijd bellen met vragen. “Wij loodsen
je erdoorheen!”

Rikketik

Joke (72) is vol lof. “Monique? Jaaa, top. Wat
een lief mens! Ze heeft superveel aandacht voor
me.” De Haarlemse heeft al een tijdje last van ‘de
rikketik’, zoals ze het zelf zegt. Na een ingreep doet
ze oefeningen in Haarlem Noord. “Die oefeningen zijn veel te makkelijk!” Joke, die nog steeds
in een bruine kroeg werkt, neemt geen blad voor
de mond. “Man, ik heb vroeger in het circus gewerkt als acrobate aan de trapeze. Nu gooi ik als

‘Hoezo revalideren?
Dat hart doet het
toch weer?’

Revalideren in de buurt, het kan bij een van de veertien
aangesloten fysiotherapiepraktijken.

oefening rubberen ringetjes naar oude mensen.
Ik ben beland in een wereld waarvan ik dacht dat
ik er nog niet aan toe was.” De stoere Haarlemse
erkent wel dat ze een jas heeft uitgetrokken. Ze
denkt dat ze deze zomer niet naar de stacaravan
aan de Costa Dorada gaat. “Voor het eerst in
42 jaar. Ik ben bang dat ik daar in het ziekenhuis
beland.”

Halfjaartelefoontje

Als Monique hoort over de vakantievrees, maakt
ze een aantekening. Dit gaat ze zeker even bespreken in ‘het halfjaar-telefoontje’. Na afronding
van de revalidatie krijgen alle patiënten na zes
maanden een belletje van Monique, Carole of
Rosan. Patiënte Joke heeft dit telefoontje nog te
goed. Monique: “In deze gesprekken kunnen we
mensen die zijn gestopt met roken of hun levensstijl anderszins hebben aangepast, motiveren om
vol te houden. Het is ook een mooi moment om te
informeren naar onzekerheden. Als het medisch
verantwoord is, zal ik Joke aanraden om wel op
vakantie te gaan. Het is goed om ondernemend en
ontspannen te zijn.”

Meer dan het hart

Als er één beeld beklijft na het bezoek aan dit
team, is het dat de verpleegkundigen niet alleen

MIJN OPLEIDING

Physician assistant

Met dezelfde opleiding doet
iedereen iets anders

Winst voor de
hartrevalidatie

oog hebben voor het hart. Ze kijken naar de mens
waarin het hart huist. En naar hun omgeving.
Iedereen krijgt de revalidatie die bij hem of haar
past. Carole: “Ik heb wel eens iemand de tip gegeven om een hond te nemen.” Monique lacht. “Ja,
ik ook. Het liefst zo'n joekel die hard loopt en ver
weg wil. En dan niet bij het hek van het park gaan
beppen met de buurman en de hond het werk
laten doen hè?”
Bij de kraanmachinist die het liefst vandaag
alweer aan het werk wil, werkt de ‘mensgerichte’
aanpak. Als Carole suggereert dat hij wellicht kan
revalideren bij de fysiotherapeut bij hem om de
hoek, keert de kleur op zijn wangen terug. Als ze
vertelt dat oefensessies ook aan het begin of het
einde van een werkdag kunnen worden ingepland, kantelt het tij. “Weet je, ik heb door dit
ziekenhuisgedoe al geen vijf dagen geen sigaret
aangeraakt. De ergste afkickverschijnselen heb ik
achter de rug. Ik denk dat ik meteen maar kap
met roken.” Carole, bemoedigend: “Kijk, dat hoor
ik nou graag!”

‘Ik heb wel eens de tip
gegeven om een hond
te nemen. Het liefst
zo’n joekel die hard
loopt en ver weg wil.’

Jasper Leijten kijkt voldaan terug op
zijn master physician assistant, die hij
maart 2015 aan Inholland Amsterdam
afrondde. “Vanuit MBRT, de medische
beeldvormende radiotherapeutische
technieken, naar meer patiëntencontact
bij orthopedie was voor mij de goede
keuze. Deze opleiding biedt iedereen
wat anders. Je doet wat past bij je
vooropleiding, kennis en voorkeur én
wat de specialist aan je overlaat.”

Revalideren
in de wijk
In 2017 zijn in het Spaarne Gasthuis
ruim 900 revaliderende patiënten
begeleid.
In het netwerk zitten 14 gekwalificeerde centra voor fysiotherapie.
Elke dinsdagmorgen bespreken
een cardioloog, verpleegkundige,
fysiotherapeut en maatschappelijk
werker de lopende dossiers in een
conference call.
Ongeveer de helft van de patiënten revalideert in het ziekenhuis. De
andere helft doet dat bij de externe
fysiotherapeuten.

Aan de slag
voordat problemen
ontstaan

Het team van de hartrevalidatie heeft
een nieuw doel: een preventiepoli.
Monique Cluistra: “Nu vertellen we
patiënten pas ná een ingreep dat ze
beter geen zout meer op hun eitje
kunnen strooien. Het is beter om dat te
doen voordat de problemen ontstaan.
Wij hebben veel kennis in huis en bogen
op een netwerk van diëtisten, lifestylecoaches en fysiotherapeuten. Waarom
laten we alleen mensen profiteren die
al in de problemen zijn geraakt?” De
cardiologen hebben een grote groep
risicodragers met vage klachten in het
vizier. Coördinator Marga Boomgaard.
“Preventie is een belangrijke sleutel om
goede zorg betaalbaar te houden.” De
ambitie is dat er aan het eind van het
jaar een concreet plan ligt.

Om de opleiding physician assistant te kunnen
doen, heb je een hbo-opleiding, minimaal twee
jaar praktijkervaring in de directe patiëntenzorg
en een leer-arbeidsovereenkomst nodig.
Jasper had met zijn opleiding MBRT zes jaar
in het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen
gewerkt: “Ik had inmiddels alle specialisaties.
Tijd voor iets nieuws. Ik vond daar een opleider
bij orthopedie en kon starten.”

Eigen traject in groepsverband

TEKST MAAIKE SLIERINGS BEELD MICHEL TER WOLBEEK

In het amfitheater van het
Spaarne Gasthuis vertelt
verpleegkundige Monique
Cluistra 23 revaliderende
hartpatiënten en hun familieleden over het hersteltraject dat volgt. “Het zal
voor iedereen anders zijn.”

Op 22 maart won het Spaarne Gasthuis
de innovatieprijs Spirit of Planetreeaward. In de finale werd de hartrevali
datie uitverkoren boven elf andere
Nederlandse projecten. Volgens de
jury onderscheidt het ziekenhuis zich
met snelheid en nabijheid. Met deze
revalidatie krijgen patiënten sneller
het vertrouwen in hun lichaam terug
en herstellen beter.

“Die opleiding is best heftig - je sociale leven is
echt even on hold - maar vooral het groepsverband maakt het erg leuk”, vindt Jasper. “We
hadden elk onze eigen vooropleiding, eigen
specifieke kennis, we hielpen elkaar. Dat stimuleert enorm. De klinische vaardigheden leerde ik
bij mijn opleider. Theorie kreeg ik op school; alle
basisinformatie die studenten geneeskunde
ook krijgen, dus urologie, kno, gynaecologie,
kindergeneeskunde, interne. Stages gelopen op
cardiologie, longgeneeskunde, chirurgie, kinder
geneeskunde. Kortere periodes, maar toch.
Ook wetenschappelijk onderzoek deden we en
we volgden dezelfde colleges geneesmiddelen
voorschrijven als studenten geneeskunde.”

Van techniek naar patiëntenzorg

“De opleiding gaf me een andere kijk op alles.
Wetenschappelijk onderzoek bekijk ik nu veel

GESCHIKTE HBO-VOOROPLEIDINGEN:

Verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek,
logopedie, MBRT, oefentherapie Cesar of Mensendieck,
huidtherapie. Met de oude In-service opleiding verpleegkunde, operatieassistent of anesthesiemedewerker is een
extra assessment nodig.

kritischer, neem niets meer zomaar aan. En
mijn rol is nu natuurlijk heel anders. Voorheen
kreeg ik opdrachten om foto’s te maken, nu
geef ik ze. Best lastig voor iedereen leek me,
dus ik koos voor een andere afdeling. Nu is mijn
rol duidelijk. En sinds februari 2017 werk op de
afdeling orthopedie van het Spaarne Gasthuis.
Ik werk zelfstandig, kan wel altijd een beroep
doen op een orthopedisch chirurg. Voor een
nieuwe patiënt stel ik, bij lage tot middelcomplexe zorg, zelf het behandelplan op. Dat
scheelt tijd en ook geld. Ik ben goedkoper dan
de specialist. Een physician assistant brengt
meer continuïteit, een aios is hier korter. De
maatschap bepaalt mijn bevoegdheden. Met
mijn kennis van MBRT mag ik ook echo’s op de
schouderpoli doen, en de marcaïnisaties. Mijn
collega physician assistant orthopedie doet de
OK, vanuit zijn vooropleiding als OK-assistent.
Zo doen we met dezelfde opleiding elk iets
anders.”
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Ontregel de zorg

O

nlangs kozen ouders van een patiënt
met Down voor begeleiding in een
medisch kinderdagverblijf. Ik kreeg van
de ouders het verzoek dit te regelen:
een indicatiestelling, PGB verklaring, uitvoerings
bevoegdheid, consulten voor diëtiste, logope
die, fysiotherapie, ergotherapie. Het aanvragen
van alle consulten op een enkel formulier werd
genadeloos afgestraft. Verwerking zou pas starten
als alle losse formulieren ondertekend waren in
tweevoud. Vervolgens kreeg ik alles terug omdat
ik mijn handtekening onder mijn naamstempel was
vergeten. Hoe ver gaan we met deze waanzin? Na
tuurlijk, het is een vast onderdeel van mijn werk als
zorgprofessional; het invullen van allerlei nuttige
en minder nuttige formulieren voor mijn patiën
ten. Dat is al vanaf het begin van mijn opleiding
zo. Het lijkt nu alleen erger te worden. Ondanks de
digitalisering komen meer, ingewikkeldere en nog
steeds handmatig in te vullen formulieren voorbij.
Irritatie slaat steeds vaker toe, bij de polimede
werkers en bij mij. Maar er is ook goed nieuws.
Tot twee jaar terug moest ik voor verschillende
patiënten jaarlijks aangeven dat ze nog steeds het
syndroom van Down hebben. Na mijn vermelding
op de brief dat dit een chronische indicatie is en
na een gesprek tijdens een inloopspreekuur van
een burgemeester heb ik dit bewijs de afgelo
pen maanden nog maar één keer hoeven
opsturen. Ik juich daarom alle initiatieven
voor het ontregelen van de zorg toe. De
beroepsverenigingen bevestigen dat
een zorgprofessional gemiddeld veertig
procent van de werktijd aan administra
tie besteedt. Dat kan en moet nú anders,
vinden (hoofdrol)spelers in de zorg. Na
het succes van de eerste schrapconferen
tie (Ont)Regel de Zorg, stelden medisch
specialisten, huisartsen, verpleeg
kundigen, fysiotherapeuten,
apothekers, psychiaters en
wijkverpleegkundigen in
februari en maart 2018
een eigen actieagenda
op. Ook ons ziekenhuis
nam dit initiatief en ik kijk
reikhalzend uit naar de
resultaten.

Peter de Winter
Kinderarts en decaan
Spaarne Gasthuis
Academie

9

Nieuwe
specialistische
opleiding EHLH
In februari 2017 opende het Spaarne Gasthuis
na de Noordwest Ziekenhuisgroep als tweede
ziekenhuis in Nederland een Eerste hartlonghulp
(EHLH). De EHLH is een unieke triage-afdeling
waar patiënten met een (vermeend) acuut cardiale- of longaandoening worden gepresenteerd
en geobserveerd met eventueel directe behandeling. Longarts en cardioloog zitten letterlijk
naast elkaar en kijken samen naar patiënten.
Door gebruik te maken van elkaars expertise
stellen zij sneller de juiste diagnose en start de
patiënt sneller met de juiste behandeling.
Om de verpleegkundigen op de EHLH goed toe
te rusten met zowel cardiale als longexpertise
bleek een nieuwe specialistische opleiding nodig,
naast de bijscholing voor CCU- verpleegkundigen.
In samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep en de Amstel Academie heeft het Spaarne
Gasthuis een Eerste hartlonghulp opleiding
opgezet. In oktober 2017 startte de eerste lichting
verpleegkundigen. Zij volgen zes maanden de
Medium Cardiac Care opleiding met een aanvulling longgeneeskunde van drie maanden.

Spaarne Gasthuis
(ont)regelt
Hoe voorkom je dat medicatieverificatie te veel
tijd opslurpt tijdens een spreekuur? Hoe kun je
DBC's eenvoudig en foutloos invoeren? Is het
nodig om drie keer per dag de vitale gegevens en
de pijnscore vast te leggen bij alle patiënten?
Met het project (Ont)Regel het Spaarne Gasthuis
wil het ziekenhuis de regeldruk van zorgverleners verminderen. Zorgverleners komen zelf aan
het woord over welke administratie een goede
uitvoering van hun vak in de weg zit. Het project
loopt inmiddels op de afdelingen chirurgie in
Hoofddorp en de Eerste hartlonghulp (EHLH) in
Haarlem Zuid. Voor de zomer is bekend welke
maatregelen de afdelingen nemen om de
administratieve last te verminderen.

Kort

IN/UIT

Medisch specialisten 2018

In het midden
bedenker van het
spel Britt
Grevelink.

IN

Per 1 januari
Robert van der Leest
dermatoloog
Kirsten Broekhof
dermatoloog
Dominque Rappard
dermatoloog
Mariëlle Kocken
patholoog
Mirjam Zandstra
gynaecoloog
Sybren Rijnja
uroloog
Harriet Smeding
klinisch psycholoog
Joery de Goede
kinderarts
Lieke Kiens
geriater
Per 1 februari
Mareije Visscher
SEH arts
Per 1 maart
Rick Heeres
psychiater.

UIT

per 1 januari
Gabor Toth
dermatoloog
Krijn van Groningen
patholoog
Ernst Cohen
dermatoloog
per 1 mei
Karin Kroon
revalidatiearts
Martine Raphael
kinderarts

5 jaar

Oncologie
centrum en
radiotherapie
in Hoofddorp

13411

mensen kregen de
diagnose kanker

5223
patiënten kregen
radiotherapie

27375

cytostaticatoedieningen
bij 2955 patiënten
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oncologische
multidisciplinaire
overleggen per week
om o.a. met het AvL te
bespreken welk
behandelplan het beste
is voor een patiënt

KLINISCH
GANZENBORDEN
Een spelletje spelen onder
werktijd? Ja, maar niet zomaar
een spel: dit gaat over klinisch
redeneren. De eerste casus
komt voorbij: ‘een patiënte van
95 jaar komt op de SEH…..’: Er
wordt fanatiek gespeeld. De
spelers krijgen algemene- en
traumachirurgische vragen, in een
korte casus of over een voorbeeld
uit de praktijk waar je maar
moeilijk een vinger op kunt leggen.
Bedenker en maker van het spel
is verpleegkundige chirurgie Britt
Grevelink. “Het spel is gebaseerd
op de 6-stappenmethode voor
klinisch redeneren van Marc Bakker,
docent bij VUmc Amstel Academie.
We leren met en van elkaar in dit
spel. “Regelmatig maak ik nieuwe
casussen, want iedere week wordt
het spel wel gespeeld.”

UITGELICHT
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De veertig deelnemers kregen
tijdens de hackathon expertsessies
waarin experts van
het ziekenhuis advies
gaven over de beste
oplossingsrichting
van het probleem en
de uitwerking van het
prototype.

TEKST ILSE GROESZ BEELD WAAG SOCIETY

Het doel van de
hackathon is een
probleem omzetten
in een concrete oplossing, dus er werd
geknipt, geplakt,
gebouwd en digitaal
geprint om dat voor
elkaar te krijgen.

Vier prototypes zijn
verder uitgewerkt tot
concepten, en er is
een plan van aanpak
voor de implementatie
ervan gemaakt.

In twee dagen concrete oplossingen voor vaak alledaagse
problemen. Het was de opdracht
van de hackathon ‘senior vriendelijk ziekenhuis’ die het Spaarne
Gasthuis organiseerde.

B

lijven slapen bij diegene
die je liefhebt, ook als hij
in het ziekenhuis ligt. Dat
geeft rust en vertrouwdheid. Maar help je dan
ook zoals thuis? Iedere dag? En
hoe geef je dat aan bij de zorgverleners? Dit was een van de ‘uitdagingen’ waar tijdens de hackathon
in twee dagen een concrete
oplossing voor gevonden werd.
Projectleider Gabrielle Govers:

“Veranderingen in de zorg zijn vaak
langdurige processen, waarbij voor
de patiënt wordt gedacht in plaats
van ze actief te betrekken. Deze
hackathon is het tegenovergestelde.
Deelnemers bedenken in kleine
groepen met onder andere zorgverleners, industrieel ontwerpers en
ict’ers creatieve oplossingen voor
alledaagse problemen. En werken
ze direct uit tot iets tastbaars. Dat
geeft enorm veel energie. Uit eer-

dere inspiratiesessies met patiënten werd duidelijk waar belangrijke
uitdagingen liggen. Omdat patiënten
het vaak lastig vinden om aan te
geven wat er in hun ogen beter kan,
is er goed doorgevraagd. En dan
komen er meestal met de verzachting ‘als ik dan toch iets moet
noemen’ wel ideeën boven. Negen
van deze ideeën zijn als uitgangspunt genomen voor de hackathon.
Het rooming-in bord is een van de

oplossingen. Het bord komt bij het
bed van de patiënt, de mantelzorger kan aangeven welke ADL hij op
zich neemt. Het is voor de verpleegkundige fijn om te weten wat een
mantelzorger wil en kan doen in de
verzorging van de patiënt. Het bord
maakt het duidelijk, zonder dat de
mantelzorger zich hoeft te verantwoorden. En ook kan de keuze iedere
dag anders zijn.”
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WETEN
Een nieuwe behandelmethode? Een ander medicijn? Of juist geen verandering?
Het Spaarne Gasthuis doet als STZ-ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek.
Met als resultaat een reeks aan publicaties. Meer weten over de uitgelichte citaten?
In pubmed vindt u het volledige artikel.

Onderzoeksresultaten
januari-mei 2018
Rusman T, Ten Wolde S, Euser SM, van der Ploeg et al, Int J Rheum Dis. 2018;21: 836-842.

Vrouwen met ankylosing spondylitis blijken korter op dezelfde
TNFinhibitor te zitten dan mannen. Vrouwen switchten veel vaker
dan mannen 26.9% vs 16.3%, waarbij de voornaamste reden
onvoldoende werkzaamheid of bijwerkingen waren. Daarnaast leken
vrouwen vaker infecties te krijgen dan mannen (26 vs 19%).
van Deursen AMM, van Houten MA,

H
 ummel SB,[…] Heuff G, Rijna Het al,

et al. Clin Infect Dis. 2018

J Sex Marital Ther. 2018 Jan 3:1-12.

Gezonde
65-plussers die
gevaccineerd
werden tegen
pneumokokken
met een 13-valent
vaccin bleken na zes
maanden inderdaad
50% minder kans
te hebben op
dragerschap van
een van deze
stereotypen. Dit
was echter maar
van tijdelijke aard;
na twaalf maanden
bleken zij net zo
vaak drager te zijn
als mensen die niet
waren gevaccineerd.

dossier
WAARDEGEDREVEN
ZORG

VALUE BASED
HEALTHCARE

Value Based Health Care gaat over de beste uitkomsten voor
de patiënt tegen redelijke kosten. Samen vormen ze een breuk:
de uitkomsten voor de patiënt boven de streep, de kosten
eronder. De uitkomst van die breuk is de waarde voor de
patiënt, en die wil het Spaarne Gasthuis natuurlijk vergroten.
Maar wat betekent dat in de praktijk? In ieder geval goed
luisteren naar de patiënt en anders leren samenwerken.

Cognitieve gedragstherapie via internet
zorgt direct voor een verbetering in het
seksuele functioneren en zelfbeeld van
voormalige borstkankerpatiënten. Deze
verbetering leek duurzaam aangezien
er nog steeds verbetering zichtbaar
was na drie en negen maanden.
van Dijk ST, […] de Korte N, Stockmann HB,
Eijsbouts QA; Dutch Diverticular Disease Collabora
tive Study Group. Am J Gastroenterol. 2018 Apr 27.

Twee grote RCTs hebben
laten zien dat antibiotica bij
diverticulitis wellicht achterwege
gelaten kunnen worden zonder
nadelige effecten op de korte
termijn. Deze vervolgstudie
keek naar de resultaten na
twee jaar. Hierbij werd geen
verschil gevonden in kans op
terugkerende diverticulitis
(15.4% zonder antibiotica, en
14.9% in de antibioticagroep,
p=0.885), gecompliceerde
diverticulitis (4.8% versus 3.3%;
p = 0.403), en sigmoid resectie
(9.0% versus. 5.0%; p = 0.085).

Bekijk de publicatie op
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
TEKST FRED HERMSEN ILLUSTRATIES MONIQUE WIJBRANDS
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G

eriater Kees
Kalisvaart doet
al achttien jaar
onderzoek naar
de zorg voor
kwetsbare ouderen met een
heupfractuur. Hij schetst: “Zij hebben een relatief grote kans om in
een delirium terecht te komen. In
zo’n situatie klimmen ze vaak uit
bed met alle gevaren van dien. De
standaardreflex van de behandelend chirurg was, toen ik nog in
een ziekenhuis in Alkmaar werkte:
kalmerende middelen toedienen.
Met alle risico’s voor deze kwetsbare doelgroep van dien.”

Delirium

TWEE PILOTS

Value Based Health
Care in de eerste en
laatste levensfase
Om patiënten echt te kunnen helpen, kijk je verder dan
hun lichamelijke klacht. Je kunt bijvoorbeeld keuzes
voorleggen: gaan we opereren of niet? Daarnaast hangt de
tevredenheid van een patiënt niet alleen af van de medische
ingreep, maar van de ervaring in de hele zorgketen. Value
Based Health Care biedt de helpende hand om de patiënt in
het centrum van de aandacht te zetten.
TEKST FRED HERMSEN BEELD MONIQUE WIJBRANDS

Kalisvaart zocht in zijn promotieonderzoek naar een meer
holistische manier om hiermee
om te gaan. En kwam erachter
dat je het aantal deliers sterk
omlaag kunt brengen door al van
tevoren beter zicht te krijgen op
de kwetsbaarheid van de betreffende patiënt, en daarop je hele
behandeltraject -dus al vanaf de
doorverwijzing of vanaf het binnenkomen op de Eerste Hulp- in
te richten. Dat kan gaan om simpele dingen: “De fysieke afstand
tussen ambulance en operatietafel verkleinen bijvoorbeeld, waardoor je minder verdoving hoeft
toe te dienen.” Veel van zijn ideeën
hebben doorgang gevonden. Eén
van de meest bijzondere resultaten is in zijn optiek dat chirurgen
de voor- en nazorg in handen van
geriaters hebben gelegd. “Ik vind
het heel mooi om te zien dat ze
zich daardoor nog beter op hun
primaire taak -opereren- kunnen
richten.” Resultaat: “Vroeger kreeg
nog zo’n 53% van de ongeveer
550 behandelde ouderen in ons
ziekenhuis een delier, we hebben
dat percentage kunnen terugdringen naar 12%.”
Op de vraag in hoeverre dit een
voorbeeld is van Value Based
Healthcare (VBHC), zegt hij: “We
waren dus al met die bredere
patiëntbelangen bezig voordat

Kees Kalisvaart
Geriater
VBHC de laatste jaren opkwam,
maar deze aanpak helpt ons nu
wel verder. We zijn door VBHC
uitkomsten gaan meten, bijvoorbeeld op het terrein van de
ervaren kwaliteit van leven en
de mening van de patiënten zelf.
Dat geeft weer mogelijkheden om
te verbeteren. Door VBHC is de
patiënt dus daadwerkelijk onze
leidraad geworden.”

Vrouw & Kind Centrum

Ook aan het begín van het leven
speelt VBHC een steeds grotere
rol. Gynaecoloog Pieter-Kees de
Groot staat mede aan de basis
van het Vrouw & Kind Centrum
in wording (opening november
2018, red.). Om de zorg te verbeteren heeft hij vooral gezocht
naar mogelijkheden om de
samenwerking in de keten te versterken. In het verloskundig samenwerkingsverband ‘Rondom
Zwanger’ (zie www.rondomzwanger.nl) werken elf regionale
verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties, gynaecologen
van het ziekenhuis en het Vrouw
& Kind Centrum intensief samen.
Ook de kinderartsen van het
Spaarne Gasthuis zijn hierbij
nauw betrokken. Alle zwangeren
in de regio kunnen vertrouwen
op dezelfde aanpak. Ze krijgen
eerst een intakegesprek bij een
verloskundige praktijk, waarbij

Pieter-Kees de Groot
Gynaecoloog
uniforme protocollen worden
gevolgd. Vervolgens bespreken
de gynaecoloog en de verloskundige de intakegesprekken om uit
te komen op een gepersonaliseerd transmuraal zorgpad. De
Groot: “Uniek is een nieuwe app:
de MediMapp. Dit is een mobiele
app – nu nog in de testfase - die
aangeeft hoeveel controles en
onderzoeken er gepland zullen
worden gedurende de zwangerschap. Zwangeren kunnen op de
app zien wat er besproken gaat
worden op de volgende controle
zodat ze zich zo goed mogelijk
kunnen voorbereiden. Het is een
gepersonaliseerd zorgpad; Iemand met een keizersnede in de
voorgeschiedenis, of schildklierproblemen krijgt andere folders
voorgeschoteld dan iemand
die in verwachting is van een
tweeling.”

Verder kijken dan je
eigen expertise

VBHC in optima forma, vindt De
Groot, die in 2015 nog een aantal
cursusdagen in Boston doorbracht met de founding father
van Value Based Health Care,
Michael E. Porter: “VBHC leert
je verder te kijken dan je eigen
expertise. Maar daarmee zijn we
er nog lang niet”, weet hij. “Een
van de belangrijke aspecten is
de meting van uitkomsten voor
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patiënten. Daar gaan we nu
slagen in maken.” De monitoring gebeurt op twee manieren: PREM’s (Patient Reported
Experience Measurement) en
PROM (Patient Reported Outcome Measurement). Het eerste
gaat over de ervaring, ‘hoe heeft
u de zorg ervaren?’ het tweede
over de uitkomsten van een
behandeltraject, bijvoorbeeld
‘heeft u bekkenklachten overgehouden aan de zwangerschap
of bevalling?’. De meting hiervan
is een uitdagende activiteit: “Er
zijn grofweg twee methodieken
waaruit we gaan kiezen: ReproQ
en de ICHOM set. Die laatste zou
je de internationale standaard
kunnen noemen.” De Groot zegt
dat de vragenlijst niet op zichzelf
staat: “Je kunt de vraag stellen, maar het is je morele plicht
vervolgens ook adequaat te
reageren op het antwoord. Als
een vrouw, in het meest extreme
geval, door een postnatale depressie een poging tot zelfdoding doet, en ze daarvan eerder
in een vragenlijst al signalen had
afgegeven, dan had je daar als
ziekenhuis of geboortezorgorganisatie al actie op moeten ondernemen. We moeten dus ook
de vervolgacties goed in kaart
hebben voordat we met PREM
en PROM starten.”
Waar in de zorg voor zwangeren en pasgeborenen een app
in de maak is, werkt het team
van Kees Kalisvaart met huisartsen aan een zorgpaspoort.
“Of je een heup opereert of niet
is doorgaans geen vraag, dat
doen we eigenlijk altijd tenzij de
levensverwachting van een patiënt korter is dan twee weken.
Een vraag waar we bij ouderen
wel tegenaan lopen is bijvoorbeeld: willen we een kwetsbare
92-jarige nog wel antibiotica
geven als een longontsteking
optreedt? En wat als er tijdens
de operatie een hartstilstand
optreedt? Dat soort antwoorden heb je liever vooraf in een
zorgpaspoort voorhanden, dan
dat je de vraag moet stellen aan
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‘Antwoorden op belangrijke vragen
heb je liever vooraf in een zorgpas
poort, dan dat je de vraag moet
stellen aan de familie, vlak voor de
operatie om drie uur ’s nachts.’
de familie, vlak voor de operatie
om drie uur ’s nachts.”

Zorgtafel

Ook de samenwerking met instanties in het natraject is in dat
kader een zorgvuldige evaluatie
waard. Kalisvaart: “Het grootste deel van de kosten wordt
gemaakt in de revalidatiecentra
en verpleeghuizen. We kijken
nu naar mogelijkheden om die
kosten terug te brengen, bijvoorbeeld door sommige ouderen
wat langer in het ziekenhuis te
houden voor fysiotherapie en
logopedie. Dat kost dan uiteraard ook weer geld, maar kan
per saldo wel doelmatiger zijn.
Daarover gaan we in gesprek
met koepels van verpleeghuizen en revalidatiecentra. De
werkverdeling kan ook gevolgen hebben voor de financiële
verdeelsleutel, waarover we
dan weer in overleg gaan met
zorgverzekeraars.” En daarbij
blijft het niet: “Intern moet je ook
veel regelen: de zorgleveranciers
moeten anders samenwerken,
bijvoorbeeld de chirurg en de
anesthesist als het besluit is
gevallen een liesprik te geven
in plaats van de veel riskantere morfine ter pijnbestrijding.
Dergelijke aspecten bespreken
we per patiëntengroep aan de
zogeheten Zorgtafel, waar alle
betrokken disciplines om de paar
weken met elkaar in gesprek
gaan.”
Gynaecoloog De Groot is zeer
te spreken over de samenwerking binnen het net opgerichte Rondom Zwanger. “We

Met MediMapp altijd
je persoonlijke
zorgpad bij de hand
Alle informatie
die zwangeren
nodig hebben
in één handige
app

zijn er samen in geslaagd om
meer dan veertig verschillende
soorten zorgpaden voor zwangeren in beeld te brengen en
uit te werken in de MediMapp.
We hebben er zelfs een innovatiesubsidie mee in de wacht
gesleept.”

Met meer
dan veertig
zorgpaden die
gecombineerd
kunnen
worden

De rijdende geriater

De samenwerking rondom de
behandeling van heupfracturen
bij ouderen boekt ook vooruitgang. “Maar we zijn er nog niet”,
zegt Kalisvaart. Hij noemt een
voorbeeld: “Een ziekenhuis wil
het liefst 24/7 zorg bieden, en
dat vergt het nodige van de
planning van bijvoorbeeld anesthesisten, logopedisten en diëtisten. We zijn doorlopend bezig de
inzet zo in te regelen dat je hier
op ieder moment geholpen kunt
worden. In het natraject ligt dat
gecompliceerder, een revalidatiecentrum is bijvoorbeeld op
vrijdagavond niet open voor de
intake van patiënten, ook administratief gezien niet. Daardoor
houd je patiënten langer dan
strikt nodig in een relatief duur
ziekenhuisbed. Dat soort zaken
bespreekbaar maken in de keten
hoort ook bij Value Based Health
Care. Ik zie dat deze beweging
nog lang niet zal stoppen: wat
te denken van kleine wijkziekenhuizen, zoals je die in Engeland
al als satellieten rondom grotere
ziekenhuizen ziet. Of de rijdende
geriater die snel hulp kan bieden
aan huisartsen in het voortraject en revalidatiecentra in het
natraject. Zodoende zullen we
stapsgewijs patiënten echt in de
volle breedte kunnen helpen.”

Op maat
samengesteld
voor iedere
zwangere en
pasgeborene

Met folders
vol achtergrond
informatie bij
iedere stap tijdens
en vlak na de
zwangerschap

Zie ook: www.rondomzwanger.nl/medimapp
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Monique Slee-Valentijn is internist ouderengeneeskunde en leider
Expertisecentrum Geriatrische Revalidatiezorg van Cordaan

DE
MENING
VAN
VBHC vraagt
om samenwer
king. We vroegen
verschillende
mensen die
betrokken zijn
bij of werken
in het Spaarne
Gasthuis naar
hun mening 
over VBHC.
TEKSTJOKE VAN ROOYEN

VBHC is de stap naar geïntegreerde zorg

Nikki Koper is verloskundige bij Duo
Praktijk voor verloskunde in Halfweg

Spiegelgesprekken om
meer info te verzamelen
“Voor concrete stappen naar VBHC bij
geboortezorg is eerst meer onderzoek
nodig. De belangrijkste vraag is: wat wil
de cliënt en wat ervaart deze als betere
geboortezorg? De antwoorden hierop
willen de geboortezorgprofessionals
in deze regio dit jaar verzamelen via vragenlijsten en door spiegelgesprekken*
te voeren met een panel van zwangere
vrouwen. De onderzoeksresultaten leggen we naast reeds bekende gegevens,
om die met elkaar te verbinden en zo

inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten. Dat kan over van alles en nog
wat gaan. Misschien hebben cliënten
behoefte aan meer nazorg? Ons onder
zoek vormt de aanzet voor de eerste
stappen op weg naar VBHC. Het is
daarbij een groot voordeel dat gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgen voor geboortezorg nu al intensief
samenwerken. We kennen elkaar goed
en vertrouwen elkaar. Op deze basis is
het makkelijk verder bouwen.”

Ivo van Schaik is voorzitter
raad van bestuur
van het Spaarne Gasthuis

Betere inzet
van iedere
gezondheidseuro
“VBHC is een
middel, geen doel.
Het doel is dat je
in een verbetercyclus terecht komt.
Met meetbaar
goede uitkomsten
voor de patiënt,
maar ook tegen
redelijke kosten. Zodat je uiteindelijk iedere
gezondheidseuro beter inzet. De breuk die
inzichtelijk maakt (uitkomsten/kosten) moet
groter worden. In de discussie die we nu in
het ziekenhuis voeren over de wijze waarop
we omgaan met VHBC wil ik ervoor pleiten
dat we ons eerst richten op de PROM
(Patient Related Outcome Metering). Het
financiële aspect is nogal ingrijpend omdat
je daarbij de kosten moet gaan toerekenen
aan patiënten en patiëntengroepen. Daarvoor met je de financiële administratie
aanpassen. De vraag is hoe ver we daarin
willen gaan.”

Sylvia Bakker is
adviseur patiënten
voorlichting bij het
Spaarne Gasthuis

Vraag
patiënten
hoe zij
onze zorg
hebben
ervaren
“Hoe beleven patiënten
onze zorg en wat zijn hun
wensen? Komt dat overeen
met wat zorgprofessionals
denken of aannemen? Dat is

informatie die helpt om zorg
met waarde voor de patiënt
te creëren, samen met de
patiënt. En daar draait het
om bij VBHC. Om deze informatie te achterhalen heb
ik samen met een collega
tien individuele gesprekken
gevoerd met patiënten met
coloncarcinoom die palliatief
bij ons behandeld worden. Ik
vroeg hen naar onderwerpen als pijn, vermoeidheid,
gastro-intestinale klachten,
depressieve klachten, duur
van de ziekenhuisopname
en plaats van overlijden.
Was de zorg goed op maat?
Stellen we op de juiste momenten de juiste vragen en
doet de juiste hulpverlener
dat? De rode draad uit de
gesprekken is dat patiënten
vooral hun waardering voor
de zorg en de zorgverleners
uitspraken. Alle onderwerpen zijn min of meer even
belangrijk, maar de relevantie ervan hangt af van waar
ze in het ziekteproces staan.
Patiënten vertrouwen erop
dat wanneer een bepaald
onderwerp voor hen gaat

“VBHC betekent voor mij dat je
nadenkt over de hele cyclus van
zorg. Het is een noodzakelijke stap
om van de huidige gefragmenteerde
zorg - waarbij we denken vanuit
specialismes- naar geïntegreerde
zorg te komen. Binnen Cordaan zijn
we daar twee jaar geleden mee begonnen. Bij geriatrische revalidatie
- bijvoorbeeld na een heupfractuur
- werken we volgens de uitgangspunten van VBHC. We hebben een
toegewijd multidisciplinair team
geformeerd voor de geriatrische
revalidatiezorg. De teamleden
(paramedici, medici, verpleging)
stellen gezamenlijk behandeldoelen

op en delen een werkruimte, zodat
laagdrempelig contact mogelijk is.
Ze zijn en voelen zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor de behandelresultaten. Eenmaal thuis doet onze
wijkverpleegkundige een klanttevredenheidsonderzoek. Daarin beantwoorden patiënten vragen over
zaken als de informatievoorziening
tijdens de behandeling en de samenwerking tussen de verschillende
zorgverleners. De resultaten daarvan delen we met de teams van de
andere locaties – we hebben er vier.
Zo kun je onderling scores vergelijken
en op basis daarvan verbeterinitiatieven ontplooien.

Maar onze ervaringen met VBHC
zijn nu voornamelijk intern terwijl we
over de gehele keten willen werken.
Daarom zoeken we nu aansluiting
met het Spaarne Gasthuis, om
gezamenlijk te werken aan een zorgpad voor kwetsbare ouderen met
een heupfractuur. Waarom VBHC bij
ons zo goed van
de grond komt? Je
hebt een believer
aan de top nodig,
die denkt vanuit
de werkvloer en
die medebelievers
zoekt.”

Cordaan is een organisatie die zorg en woonvormen, voor langere of kortere tijd, aanbiedt aan onder anderen kwetsbare ouderen (cordaan.nl).

spelen, de hulpverleners er
goed mee omgaan Ze vinden
het moeilijk om uit zichzelf
te zeggen wat ze belangrijk
vinden. Ze willen een goede
behandeling en vertrouwen
erop dat ze deze krijgen.
Daarbij vinden ze zelfredzaamheid, kwaliteit van leven
en aandacht voor zaken
waar patiënten zelf invloed
op hebben, zoals voeding,
beweging en aanvullende
therapie belangrijk. Ook vinden ze openheid en eerlijkheid
belangrijke waarden. Al met
al waardevolle informatie
en daarom gaan we door
met deze gesprekken. De
volgende groep patiënten
die we willen bevragen zijn
zwangere vrouwen. Dat doen
we wel in groepsvorm volgens
de principes van het spiegel
gesprek*."
*Een spiegelgesprek is een groepsgesprek met patiënten o.l.v. een
hiervoor getrainde,
onafhankelijke gespreksleider.
Rondom de patiënten zitten bij de
patiëntengroep betrokken ziekenhuismedewerkers als toehoorders,
ze mengen zich niet in het gesprek.

Paul Berger is medisch adviseur bij
zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Op welke uitkomsten
gaan we sturen?

“De overgang naar VBHC zie ik
als het begin van een belangrijk vernieuwingsproces. VBHC
is een fundamenteel andere
manier van denken, waarbij het
belang van de patiënt voorop
staat en niet het volume. Als
je uitgaat van de toegevoegde
waarde voor de patiënt, filter je
de dubbelingen in zorgpaden
uit het proces. Dat zou moeten
leiden tot efficiëntere zorg. Ik
leg het vaak uit aan de hand
van een heel simpel voorbeeld:
in het huidige systeem vragen
we: maak 100 auto’s. In het

nieuwe systeem vragen we: zorg
ervoor dat 100 mensen naar hun
werk kunnen komen. Dat laat
veel meer ruimte voor slimme,
creatieve en efficiënte oplossingen. De werkelijkheid binnen de
zorg is natuurlijk veel complexer.
VBHC vereist bijvoorbeeld een
andere wijze van administreren
en factureren. Op welke uitkomst
gaan we sturen en waar betalen we voor? Dat zijn voor ons
verzekeraars de hamvragen in
dit proces. De tarieven willen we
samenstellen door activiteiten
uit het zorgpad te bundelen. De
uitkomsten en bundelbetalingen
bepalen we samen met de zorgaanbieders en daarom zitten
wij aan tafel. Als verzekeraar
bemoeien we ons niet met de inhoud van zorg. Dat is het terrein
van de zorgaanbieders.”
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TEKST MAAIKE SLIERINGS BEELD MARK VAN DEN BRINK

NIEUWE MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Experts in handen

‘We delen de
passie voor dit
onderdeel van
het lichaam en
dat is enorm
inspirerend. Voor
ons heel leuk en
voor de patiënt
vooral goed.’
gebied bij chronische klachten, werd
de handenexpertise groter. “Kennis
en ervaring is niet het enige dat
nodig is”, vinden plastisch chirurg
Menno Huikeshoven en traumachirurg Gijs Visser. “Die met elkaar
delen is minstens zo belangrijk. Elke
zes weken is er een ‘handenoverleg’.
Het ‘groot handenteam’ bestaat uit
twee plastisch chirurgen, drie traumachirurgen, twee revalidatieartsen,
drie reumatologen, vier ergotherapeuten en vier fysiotherapeuten
(handtherapeuten).” Rockx: “Duidelijk
voor ogen hebben wie wat doet
en vooral wat iemand goed kán, is
essentieel voor een strak behandelplan en de meest optimale zorg.”

R

ick van der Groef
viel vorig jaar in
augustus tijdens
een voetbalkamp
in Nijmegen op
zijn pols. Er werd
geen foto gemaakt omdat zijn
pols te dik was. Een week later in het
Spaarne Gasthuis wel, maar er was
niets te zien. “Natuurlijk deed het pijn,
maar met een spalk erom was het
best te doen. Ik had natuurlijk sneller
terug moeten komen. In november is

er een MRI gemaakt en bleek het wel
gebroken, terwijl dat op die eerste
foto echt niet te zien was. Er is eerst
nog gips geprobeerd, maar begin
februari ben ik geopereerd en nu
opnieuw aan het revalideren.”
Rick doet dit in het hand- en polscentrum, sinds januari om de week
op de dinsdagochtenden op de
poliklinieken plastische chirurgie en
traumachirurgie. Hier werken vast
een plastisch chirurg, traumachirurg,
revalidatiearts en handtherapeut

samen. Daarnaast is er een multidisciplinaire samenwerking met de
SEH-artsen.

Wat maakt deze
samenwerking interessant?

Revalidatieartsen, traumachirurgen en plastisch chirurgen werken
natuurlijk al langer samen bij letsels
van de handen”, vertelt revalidatiearts Huub Rockx. “ De regiomaatschap met het Rode Kruis Ziekenhuis
Beverwijk, met gespecialiseerde
plastisch chirurgen op reconstructie

“Alleen de aangeboren complexe
handafwijkingen worden in de
academische centra behandeld”,
vertelt Huikeshoven. “Verder hebben wij alle disciplines in huis.” Net
als de andere chirurgen van het
hand-en polscentrum is hij in het
AMC opgeleid, waar deze problematiek een specialisatie is. Daarnaast
heeft hij drie jaar in Canada ervaring
opgedaan, na een fellowship hand-,
pols- en microchirurgie aldaar. “Ook
al komt een patiënt bij mij, betekent
dat niet altijd dat ik ga opereren. Als
naar mijn idee - in eerste instantie of sowieso - een conservatief
behandelplan beter past, leg ik dat
direct aan de revalidatiearts voor.
De traumachirurgen, naast Visser
ook Martin Heetveld en Nico Sosef,
hebben uitgebreide ervaring in de

(na)behandeling van de acute handletsels vanaf de eerste hulp. Sosef
vult aan: “Iedere dag controleert de
traumachirurg de dossiers en foto’s
vanaf de SEH, patiënten worden
binnen 24 uur eventueel gebeld met
aanvullingen op hun behandeling.
Er zijn vele acute handletsels per
dag op de drie eerste hulp locaties
van het Spaarne Gasthuis. Op de
polikliniek kijkt de handtherapeut
vaak mee en plant direct afspraken
met de patiënt.” “Wellicht gaan we
die ochtenden uitbreiden”, vult Rockx
aan, “maar belangrijker is dat we ook
zonder gezamenlijk spreekuur snel
onderling contact hebben. Voor de
patiënt is zo’n ochtend natuurlijk nog
prettiger, omdat hij maar op één
plek hoeft te zijn, maar de kwaliteit van de zorg is er op de andere
dagen natuurlijk niet minder om.”

Nabehandeling net zo
belangrijk als operatie

“Indien een acuut handletsel geopereerd moet worden, krijgt de patiënt
voorlichting en planning direct op de
eerste hulp,” vertelt Heetveld. “Hierbij
wordt ook verteld dat nabehandeling door een handtherapeut vaak
nodig is. Patiënten met complexe
hand- en polsproblematiek gaan
regelmatig eerst naar orthopedie
of reumatologie, en worden dan
alsnog naar de plastisch chirurg
verwezen vanwege onze expertise”, vertelt Huikeshoven. “Voor de
patiënt is het fijn als die complexe
verwijzing rechtstreeks naar ons
gaat, dat scheelt tijd. En tijd is vaak
een belangrijke factor. Voor iemand
met een duimbasisartrose die wacht
op een operatie, plant de revalidatiearts direct het postoperatieve
revalidatietraject met handtherapie. En een doorgesneden pees
van een vinger moet bijvoorbeeld
snel geopereerd worden, maar het
functionele eindresultaat kan enorm
tegenvallen als niet snel daarna
de handtherapie start. Dan gaat
de pees vastzitten, verkleven met
littekenweefsel en krijgt de vinger zijn
functie niet goed terug. Hier gaat
zo’n patiënt binnen een paar dagen
in een beschermd protocol met
een spalk oefenen om de pees te
laten glijden; continu onder gecontroleerde omstandigheden met de
handtherapeut. Dan heeft de

patiënt na drie tot zes maanden
weer een optimale handfunctie.
Meestal is de nabehandeling net zo
belangrijk als de operatie zelf.”

Afspraken wie wat doet

“Er zijn duidelijke afspraken over wat
we wel doen en wat niet”, vertelt
Rockx. “Intern, maar ook extern; wat
in de eerste lijn kan blijven, moet
daar blijven en waar mogelijk daar
ook weer naar terug. Het is prima als
huisartsen eerst doorverwijzen naar
een externe handtherapeut, dat is
ook kostenefficiënter. Als patiënten
daar niet genoeg baat bij hebben
gehad, komen ze hier. Voor diagnostiek zijn ze in een eerder stadium ook
altijd welkom. Ook na een eventuele
operatieve ingreep of een conservatieve oplossing als gips of een spalk,
kunnen minder complexe problemen
prima bij een handtherapeut in de
periferie terecht. We hebben daarvoor een lijst gemaakt van goede
gecertificeerde therapeuten in de
regio. Zo verwijzen we naar hoogkwalitatieve zorg waar dat kan.”

Rick zijn revalidatie

Rick revalideert en hoopt op snel
herstel. “In de houthandel waar
ik werk kan ik mijn gewone werk
voorlopig niet doen. Ik ben enorm blij
met mijn baas, ik mag nu op kantoor
werken. Wel lastig, want stilzitten is
niets voor mij. Het voelt zeker zo dat
ik in het Spaarne Gasthuis in goede
handen ben. Niet alleen is het bij
handtherapeut Jack van der Bent
erg gezellig, de sfeer is overal goed.
Ik merk ook dat alle behandelaars
vaak overleggen. Niet alleen het
besluit tot opereren, maar nu ook dit
vervolgtraject is zorgvuldig aangepakt.”

Redelijk optimaal:
het kan altijd beter

Maatwerk, snelle en effectieve
zorg, dat klinkt perfect, maar Rockx
noemt het liever ‘redelijk optimaal’.
Huikeshoven vult aan: “We moeten
blijven kijken hoe we de zorgpaden
kunnen verbeteren. Niet denken ‘nu
is het wel goed’. Het kan altijd nog
beter. Maar we delen de passie voor
dit onderdeel van het lichaam en
dat is enorm inspirerend. Voor ons
heel leuk en voor de patiënt vooral
goed.”
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Met of
zonder
comfort

De verschillende campagnes die de
Vrienden Spaarne Gasthuis ingezet
hebben om geld in te zamelen voor
‘Stel Gio
meer comfort voor patiënten,
familie en bezoekers.
op zijn gemak,

geef voor een
kindvriendelijke
behandelkamer

Met één à twee
cent per euro die
overblijft, is er geen
ruimte voor extra’s

Een lege kamer met alleen een bed.
Een ruimte met kale, witte muren.
Levensreddende apparatuur en
steriele benodigdheden.
Uitstekend geschoolde specialisten
en verpleegkundigen die voor je
zorgen en drie maaltijden per dag
met verschillende smaken. Alles
voor goede zorg. Maar voelt dat
voor een patiënt ook zo?

V

oor de meeste patiënten niet.
Daarom zetten de Vrienden
Spaarne Gasthuis zich in voor
de realisatie van extra’s. In de
jaarlijkse gesprekken met de
zorgverzekeraars wordt het zorgbudget
vastgesteld. Uit dit budget betaalt het
ziekenhuis de benodigde zorg. Van elke
euro die binnenkomt blijft er een à twee
cent over; voor extra’s is volstrekt geen
ruimte. Klaas-Jan Gorter, fondsenwerver:
“Die extra’s kunnen dus niet uit de reguliere
budgetten betaald worden.” De Vrienden
richten zich daarbij vooral op die faciliteiten
die een bezoek aan ziekenhuis dragelijker en
aangenamer maken. Denk aan een comfortkamer, die zoals het woord al zegt, meer
comfort en een huiselijke inrichting heeft.
Of slaapstoelen zodat ouders bij hun kind

23

TEKST NICOLE HUIJBOOM BEELD DIGIDAAN

kunnen blijven slapen. Handmassages aan
bed, gewoon voor een beetje ontspanning.
En doeken voor vrouwen met borstkanker, die
ze kunnen omslaan terwijl ze wachten op een
borstonderzoek. Het past bij waarde gedreven
zorg (zie dossier, red.), er wordt vanuit de behoefte van de patiënt gekeken welke faciliteiten daadwerkelijk iets toevoegen. De aanvraag
kan van een afdeling komen, maar ook een
initiatief zijn van een (oud) patiënt.
Hoe komen we aan geld?
Projecten worden gefinancierd door een bijdrage te vragen aan vermogensfondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Echter, met
een simpele vraag om geld kom je er niet meer.
Gorter merkt dat zowel fondsen als particulieren steeds kritischer worden. “Als het gaat om
bijdragen van vermogensfondsen moeten we
concurreren met een hoop goede projecten van
andere organisaties. Het is daarom belangrijk
dat we intern onze voelsprieten goed uitsteken
om zo de beste wensprojecten naar boven
te krijgen. Projecten met een duidelijke meerwaarde voor de patiënt en/of hun naasten en
die de kwaliteit van de zorg verhogen.”

‘Geef
Milan een
warm welkom,
geef voor een
sfeervolle
bevalsuite

‘Geef
Bas een mooi
uitzicht, geef
voor een daktuin
op de afdeling
oncologie

Is Nederland vrijgevig?
Naast een hoge concurrentie met andere
goede doelen organisaties zijn bedrijven en
particulieren steeds minder bereid geld te
geven. Het onderzoeksproject Geven in Nederland (GIN) brengt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen en bedrijven in kaart.
Het rapport van 2017 laat zien dat de vrijgevigheid van Nederland in de afgelopen twintig
jaar duidelijk is afgenomen. Daarbij kwam uit
het GIN 2017 naar voren dat fondsenwerving
minder effectief is en de geefbereidheid bij
fondsenwervingsacties sterk verminderd is.
Gorter: “Particulieren en bedrijven kunnen
tegenwoordig kiezen uit tientallen nationale
en internationale doelen. We moeten goed
uitleggen dat zij met hun donatie, hoe groot of
klein die ook is, een directe belangrijke bijdrage
leveren aan de verbetering van de zorg in hun
eigen regio. Het Spaarne Gasthuis is immers
ook hún ziekenhuis.”
Projecten toetsen
Binding en betrokkenheid van bedrijven en particulieren is een groot aandachtspunt binnen de
Vrienden. Gorter: “Bij fondsenwerving gaat het
niet alleen om geld, maar ook om de positieve
invloed ervan op het imago van het Spaarne
Gasthuis.” De fondsenwervers toetsen daarom

alle projecten. Past het binnen het zorgconcept
van het ziekenhuis, wordt het gesteund door de
betreffende afdeling, gaat het echt om extra
zorg of faciliteiten? “Fondsenwerving probeert
immers invulling te geven aan de gastvrije en
mensgerichte zorg in het ziekenhuis, en is er
heel duidelijk alleen voor extra’s voor patiënten
en bezoekers. Het kan niet zo zijn dat we geld
van donateurs aan noodzakelijke dagelijkse
zorg of inrichting van een afdeling besteden.
En laten we onze binding met de regio vooral
niet vergeten: het onderhoud en de verdere
opbouw van ons relatienetwerk is voor ons
minstens zo belangrijk als harde pecunia.” “De
reden waarom we bijvoorbeeld ieder jaar een
Golfdag organiseren”, vertelt fondsenwerver
Wendy Roos. “Iedereen kan, natuurlijk tegen
betaling, mee golfen en zo de Vrienden steunen. Je merkt op dit soort dagen de regionale
betrokkenheid van sponsors bij de Vrienden.”
Ziekenhuisbudget gaat naar de beste medische en verpleegkundige zorg. Geld van
Vrienden Spaarne Gasthuis naar de extra’s,
niet bewezen noodzakelijk voor de zorg, wel
comfort verhogend. Samen zorgt het voor
meer waarde voor de patiënt.

”Zo’n groot ziekenhuis en bijna
nergens een plek om even naar
buiten te kunnen”
Paul de Bruijn was een week
lang, 24 uur per dag in het
ziekenhuis bij zijn moeder.
“Als je zo lang in het
ziekenhuis bent, heb je wel
eens de behoefte om naar
buiten te gaan. Vreemd
eigenlijk dat die mogelijkheid
er bijna niet was. Zelf wil ik
er liever niet meer komen,

maar voor andere patiënten
is het fijn dat de daktuin er is
gekomen.” Paul de Bruijn
zamelde er €300 voor in
tijdens de uitvaart van zijn
moeder. In november 2017
is de daktuin bij de dagbehandeling oncologie in
Hoofddorp gerealiseerd en
geopend.
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Huisarts Ben Röling, voorzitter medisch
coördinerend centrum Haarlem en Meer

Lijnen met elkaar
verbinden
Hij is bijna 40 jaar huisarts, heeft zijn vak ten goede
zien veranderen, maar maakt zich ook zorgen over
de toekomst. Vallen er straks, door technologische
vernieuwing en misplaatste bezuinigingsoperaties,
geen mensen buiten de boot? Eens te meer reden om
in te zetten op effectieve samenwerking in de regio.
TEKST RUUD SLIERINGS BEELD RUUD SLIERINGS

B
“We hebben lang
op eilanden gezeten. Ik ben ervan
overtuigd dat, als
eerste- en tweedelijns zorgverleners
het werk beter afstemmen, iedereen,
inclusief de patiënt,
daar profijt van
heeft.”

en Röling zou je een
bruggenbouwer
kunnen noemen,
iemand die lijnen
wil verbinden: “We
hebben lang op
eilanden gezeten.
Dat komt mede doordat de huisarts
vroeger zoveel mogelijk naar zich
toe wilde trekken en het ziekenhuis
op afstand wilde houden. Maar
samenwerking levert meer op. Meer
kwaliteit. En lagere kosten. Ik ben
ervan overtuigd dat, als eersteen tweedelijns zorgverleners het
werk beter afstemmen, iedereen,
inclusief de patiënt, daar profijt van
heeft. Maar om dat te realiseren,
dat is wel een opgave.”

de administratie was simpel. Op
de klassieke groene kaart van een
vermoeide patiënt schreef je: ‘Moe.
Onderzoek: geen afwijkingen. Beleid:
geruststelling’. Je liet hooguit een
HB’tje prikken en dat was het dan.
Nu is er veel meer overleg, met de
patiënt die zijn verhaal kwijt wil,
tussen huisartsen en eerstelijners
in de regio, met specialisten in het
ziekenhuis. En ik leg veel meer van
een consult vast, op de computer.
Eén ding is niet veranderd: de consultduur. Dat is uitermate merkwaardig. Huisartsen moeten sneller
werken, denken en beslissen. Het is
goed dat die interactie verbeterd is
en dat er automatisering is. En het

praat ook fijner met een geïnformeerde patiënt. Maar die tijdsdruk
is belemmerend en werkt fouten in
de hand, zowel bij de huisarts als in
het ziekenhuis.” Deze kanttekening
ten spijt, oefent Röling het vak van
huisarts nog altijd met veel plezier
uit. En met respect: “De zoektocht
naar wat iemand mankeert, met de
beperkte middelen die je als huisarts
hebt, is elke keer een spannende uitdaging. Daarbij voel ik me begiftigd:
ik kom bij mensen thuis, zie iedereen
in zijn of haar kwetsbaarheid. Dat is
heel bijzonder. Tegelijkertijd zijn er situaties die nooit wennen. Betrokken
zijn bij het overlijden van een kind
bijvoorbeeld, dat raakt je als arts

Vier decennia verandering

Röling was 27 toen hij zich eind
jaren zeventig als huisarts in NieuwVennep vestigde. Een totaal andere
wereld dan nu: “Bijna alle huisartsen
werkten solo, met maximaal één assistente. Het ziekenhuis was ver weg,
de patiënt was vooral volgzaam en

Op de klassieke groene kaart van
een vermoeide patiënt schreef je:
‘Moe. Onderzoek: geen afwijkingen.
Beleid: geruststelling’
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diep. Of euthanasie. Als door jouw
ingrijpen iemand overlijdt, als dat
het laatste is dat je, binnen de wettelijke grenzen, kunt en mag doen
voor iemand die je soms al twintig of
dertig jaar kent, is dat zeer indrukwekkend. Ik lig niet meer wakker van
situaties in mijn praktijk, maar als
zoiets er aankomt wel.”

Mens of machine?

Menselijk contact tussen arts en
patiënt blijft dan ook broodnodig,
daar kan geen technologie, internet-toepassing of robotica-innovatie
iets aan veranderen, aldus Röling:
“We mogen ons nooit totaal aan ICT
en robotica overgeven. Nog los van
privacy-aspecten en de moeilijkheid
om de veiligheid bij data-uitwisseling
te waarborgen, kun je met technologie echt niet alles opvangen, zeker
niet in de eerste lijn. De kunst is de
juiste combinatie van mens en machine te vinden. Mijn angst is dat, als
we te veel op technologie inzetten,
er groepen mensen buiten de boot
gaan vallen, mensen die niet met
technologie kunnen omgaan, of het
niet kunnen betalen. Veel ouderen
van de toekomst, de mensen die
nu zestig zijn, hebben moeite met
steeds weer nieuwe ICT-toepassingen. En als we het dan toch over
ouderen hebben wil ik graag een
hartenkreet luchten: de wijze waarop
we als samenleving met ouderen omgaan is hemeltergend. Ze
moeten langer thuis blijven wonen,
maar we hebben te weinig budget
en tijd om ze thuis te verzorgen. En
als thuis wonen echt niet meer gaat,
is er geen plek in het verpleeghuis.
Huisartsen kunnen het niet oplossen,
ziekenhuizen raken verstopt omdat
we uiteindelijk wel moeten doorver-

‘We mogen ons
nooit totaal aan
ICT en robotica
overgeven. De
kunst is de juiste
combinatie van
mens en machine te vinden.’

Röling was 27 toen hij zich eind
jaren zeventig als huisarts in
Nieuw-Vennep vestigde. Nog
altijd oefent hij het vak met veel
plezier uit. En als voorzitter
van het medisch coördinerend
centrum (MCC) Haarlem en Meer
werkt hij aan zijn stokpaardje
kwaliteitsverbetering door
samenwerking. “Mijn ideaal is
dat het MCC zich ontwikkelt tot
een soort contactpunt voor alle
zorgverleners, en dat niet ‘het
ziekenhuis’ of ‘de apotheker’ of
‘de huisarts, maar wij met elkaar
borg staan voor een betere
gezondheidszorg.”

wijzen. Het is een schande dat we dit
niet beter hebben geregeld.” Kwestie
van geld? “Ja natuurlijk, ook. Maar
er is een essentiële fout gemaakt in
ons systeem van de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars beheren de
geldbuidel. Het beheren daarvan
is hun doel, niet het leveren van
kwaliteit. Natuurlijk is kostenbeheersing belangrijk, maar het zou niet de
primaire impuls mogen zijn.”

Schotten slechten met
het MCC

Onbewust legt Röling een mooi
bruggetje naar zijn stokpaardje:
kwaliteitsverbetering door samenwerking. Hij heeft zich gecommitteerd aan het medisch coördinerend
centrum (MCC) Haarlem en Meer.

In dit MCC, waar hij voorzitter van is
en internist Nannette Huizenga een
van de voortrekkers, werken vertegenwoordigers van huisartsen uit
omliggende regio’s met specialisten
en bestuurders van het Spaarne
Gasthuis samen aan het verbeteren
van de kwaliteit van de zorg. Dat
doen ze door Regionale Transmurale
Afspraken in te voeren (en zo dubbel
werk te voorkomen), door werkgroepen te vormen die een betere
taakverdeling tussen huisartsen en
specialisten gaan organiseren, en
door bijvoorbeeld problemen tussen
huisarts en specialist bespreekbaar
te maken. Röling, 64 jaar, nadert zijn
pensionering, maar hiervoor zal hij
zich nog wel een tijdje inzetten. Kort
gezegd, het MCC wil schotten slechten en eilanden verbinden. Misschien
toch weer iets om van wakker te
liggen? “Het is een uitdaging, zeker.
Maar het MCC is inmiddels goed
geland, zowel bij huisartsen als specialisten. Ik ervaar veel medewerking
en de wil om samen te zoeken naar
een betere onderlinge afstemming.”

Eerstelijns racefietsgroep

Het cliché mag eigenlijk niet meer
gebruikt worden, maar samenwerking zou toch echt tot een
win-win-situatie moeten leiden. Ook
indirect, als het aan Röling ligt. Het
periodieke overleg tussen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten
en andere eerstelijners in zijn regio
Haarlemmermeer-zuid, levert veel
op, ook in de persoonlijke sfeer:
Röling fietst veel met collega-zorgverleners uit Nieuw-Vennep, een
soort ‘eerstelijns racefietsgroep’.
Ook informeel contact is belangrijk:
“Natuurlijk is er het professionele
overleg. Maar bij gecompliceerde
gevallen - mensen die veel heen
en weer gaan tussen de eerste
en tweede lijn - kan het nuttig zijn
als je elkaar kent en weet hoe de
opstelling naar de patiënt is. Door
alle fusies tot één groot ziekenhuis,
is dat persoonlijke contact er wat
minder. Mijn ideaal is dat het MCC
zich ontwikkelt tot een soort contactpunt voor alle zorgverleners, en dat
niet ‘het ziekenhuis’ of ‘de apotheker’
of ‘de huisarts’, maar wij mét elkaar
borg staan voor een betere gezondheidszorg. Verbinden dus. Het mooie
is: dat zal ook leiden tot een efficiëntere besteding van de budgetten.”

Contact
Jong, gemotiveerd
en initiatiefrijk
Onderzoek in Spaarne Gasthuis

Meer weten over
onderzoek Spaarne
Gasthuis
Voor het eerst organiseerde het Spaarne Gasthuis een
EBP-event voor verpleegkundigen. In de tot pub getransformeerde kerkzaal maakten zij op donderdag 5 april
(nader) kennis met Evidence Based Practice aan de hand
van een voordracht, sketches, workshops en een pubquiz.
EBP gaat vooral om het leveren van de beste zorg, volgens
de laatste stand van de wetenschap, de patiënt en de
professional. En het achterwege laten van handelingen die
niet leiden tot betere patiëntuitkomsten.
Zoals?
Bij pas geopereerde patiënten wordt gemonitord of ze
weer gaan plassen. Doen ze dit niet spontaan, dan wordt
er een bladderscan gemaakt. De afspraak is dat bij 500ml
urineretentie gekatheteriseerd wordt. De vraag is of er niet
wat langer afgewacht kan worden. Het blijkt dat postoperatief katheteriseren bij patiënten die een totale knie of
heup ondergaan pas nodig is bij 800ml retentie of klinische
klachten. Zo zijn er minder katheterisaties bij patiënten,
zonder toename van urologische complicaties.
Snottransplantaties
De EBP-middag ging over in het Wetenschap in
Beeldsymposium. Ruim 150 medewerkers luisterden naar
presentaties over onderzoek in het Spaarne Gasthuis.
Deze gingen over onder andere over Virtual Reality (VR)
als pijnstilling bij een vasectomie, een koelingsapparaat bij
een nieuwe heup, snottransplantaties bij kinderen en
ondervoeding bij ouderen. Ook wordt er verpleegkundig
onderzoek gedaan naar de werkomgeving van (verpleegkundige) professionals en het effect van de toekomstige
functiedifferentiatie mbo/hbo verpleegkundigen. Schrijver,
columnist en wetenschapper Rosanne Hertzberger sloot
de avond af met een kritische noot over de publicatiedrive
in de medische wereld. Zij pleit voor publicaties als een
'open boek', in eigen beheer, 'open kitchen science', maar is
zich wel bewust van de gevaren die daarbij om de hoek
komen kijken.

Dat is Jong Spaarne Gasthuis, een platform
van en voor werknemers tot 35 jaar. Net
opgericht, waarom? Via dit platform leren
we elkaars (professionele) wereld kennen,
begrijpen we elkaars taal en context beter
en vinden we elkaar makkelijker binnen en
buiten JongSG. We gaan voor verbinding en
verbetering. Hiervoor willen we verschillende
bijeenkomsten, trainingen en congressen
organiseren, intern en extern. Om elkaar
te adviseren, van elkaar te leren en ons te
ontwikkelen. Een ander doel is om de pijlers
van STZ bekender te maken onder de medewerkers, van groot belang in aanloop naar
de STZ hervisitatie eind november 2018. Het
begin is er, we hopen in de toekomst innovatieve en verbindende initiatieven ‘bottum-up’
te gaan realiseren.
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Oud bestuurs
voorzitter Peter
van Barneveld
nam op 31 mei na
na 33 jaar, waarvan
zeven als voorzitter,
afscheid van het
Spaarne Gasthuis.

De kans is groot dat - als u dit leest - Peter van
Barneveld (66) samen met zijn vrouw en hond door
Europa trekt. Daarmee sluit hij zeven jaar als bestuursvoorzitter af. Zijn naar eigen zeggen belangrijkste
bijdrage: de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het
Spaarne Ziekenhuis. “Een uitdaging vol emoties. Tegelijkertijd heb ik altijd heilig geloofd in de krachtenbundeling en wist: de sleutelwoorden zijn vertrouwen en
verbinding. Vertrouwen in de medewerkers; denk aan
een leiderschapstraject waarin verantwoordelijkheden
op de plekken zijn belegd waar ze horen. En verbinding
om tot een eenduidige nieuwe organisatie te komen.
Wij zagen steeds meer vooruitgang. De financiën hebben we op orde gebracht. En iedereen is gaandeweg
de kracht van dit integraal werkend topzorgziekenhuis
gaan ervaren. Ik kijk met groot respect en dankbaarheid terug op de samenwerking met al die vakmensen in het Spaarne Gasthuis.” Met nadruk: “Gasthuis!

Uiteindelijk gaat het allemaal om de patiënten en hun
geliefden, dat voelt iedereen hier ook zo. Voor mij is dat
cruciaal; patiënten zijn altijd mijn leidraad geweest. Het
continue verbeteren van patiëntenzorg was het hogere
doel.” Door de intensiteit van de fusie was de organisatie tijdens deze periode vooral naar binnen gericht. “Nu
de organisatie steeds meer contouren krijgt, zullen de
banden met de omgeving aangehaald worden en zal
het ziekenhuis ook haar langetermijnstrategie vormgeven.” Die opdracht ligt in handen van zijn opvolger Ivo
van Schaik (zie pagina 2, red.). “De navelstreng met het
ziekenhuis wordt nu doorgeknipt.” Peter zal de geraniums voorlopig niet ruiken: “Ik blijf mijn nevenfuncties in
de raden van toezicht van Philharmonie Haarlem en
RTV Noord bekleden. Heel andere organisaties, maar
ook vol mensen met passie voor hun werk en hun
doelgroep. In die zin dus heel herkenbaar.”

TEKST FRED HERMSEN BEELD JEAN-PIERRE JANS

Dankbaarheid

