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Samenwerking moet leiden tot een betere zorg voor de patiënt; vanuit 
de patiënt en gericht op de patiënt. Welke vormen van samenwerking 
zijn er? In deze uitgave van Praktijk brengen we voorbeelden voor het 
voetlicht die laten zien hoe er wordt samengewerkt: efficiënte zorg 
voor de patiënt. Samenwerken betekent ook gegevens uitwisselen. 
De technologie helpt daarbij, maar roept tegelijkertijd vragen op, on-
der meer over privacy en veiligheid. 
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22 november ondertekenden negen partners uit de Limburgse gees-

telijke gezondheidszorg een overeenkomst om samen aan de ontwik-

keling van een nieuwe vorm van zorg binnen de GGZ te werken. Marja 

van Dieijen, voorzitter Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ 

heeft de overeenkomst ook getekend, ook al focust deze nieuwe GGZ 

zich vooral op de zorg in de wijk. De partners die in Limburg samenwer-

ken aan de Nieuwe GGZ zijn Mondriaan, LEVANTOgroep, HuisartsenOZL, 

Meditta Zorg, Huis voor de Zorg, Leger des Heils, Zuyderland, Maastricht 

UMC+ en ZIO. “Alle partners zijn doordrongen van de noodzaak dat de 

wijze van aanbieden en opzet van zorg binnen de geestelijke gezondheids-

zorg moet veranderen”, geeft Brigitte Gabriëls aan. “De wachtlijsten zijn 

(te) lang en de samenleving krijgt vaker te maken met de effecten daarvan, 

bijvoorbeeld met meer verwarde mensen op straat. De nieuwe GGZ is een 

goed initiatief om de problematiek aan te pakken daar waar dat het hardst 

nodig en het meest effectief is: in de eigen omgeving, mét steun van erva-

ringsdeskundigen en het eigen netwerk. Én door uit te gaan van de eigen 

kracht van de patiënt. De inzet van e-health en m-health maakt het daarbij 

mogelijk om meer dan nu het geval is maatwerk te bieden. In de huidige 

zorg ziet een arts bijvoorbeeld een depressieve patiënt misschien eens in 

de paar weken tijdens een spreekuur. Door de patiënt dagelijks middels 

m-health via een app vragen te stellen over hoe hij/zij zich voelt, krijg je als 

behandelaar een breder beeld en geen momentopname, waarmee je dan 

ook gerichter en meer op maat kunt behandelen.”

Gezond Leven Binnen het Nieuwe GGZ-team neemt het Maastricht UMC+ 

een dubbelrol in. Brigitte Gabriëls: “Als derdelijns zorginstelling behandelen 

wij onder meer patiënten met complexe psychosomatische co-morbiditeit, 

eetstoornissen, ernstige depressie en stemmingsstoornissen. Daarnaast 

speelt de GGZ ook in de reguliere ziekenhuiszorg een belangrijke rol: bij 

ongeveer 25% van de somatische patiënten is ook sprake van psychoso-

matische co-morbiditeit. In de proeftuin Blauwe Zorg/Nieuwe GGZ werken 

wij mee als mede-innovator en -onderzoeker. Eén van de ambities van het 

Maastricht UMC+, zoals ook verwoord in het MUMC+ strategiedocument 

Gezond Leven 2020, is de gezondheid in de regio te verbeteren. De ont-

wikkelingen binnen de Nieuwe GGZ passen daar uitstekend in. De pilots 

starten dit jaar in drie wijken binnen drie verschillende gemeenten. We ho-

pen dat deze aanpak straks ook voor brede patiëntengroepen en wellicht 

zelfs buiten de GGZ effectief in te zetten is.”

Lees meer op www.mumc.nl/actueel/nieuws/op-naar-de-nieuwe-ggz 

en op www.blauwezorg.nl/blauwe-ggz/. 
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Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Geestelijke 

Gezondheidszorg en Klinische Neurowetenschap-

pen van het Maastricht UMC+. Zij neemt namens 

de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ 

deel aan het bestuursoverleg van de Nieuwe GGZ 

in Zuid-Limburg.
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In vier Maastrichtse wijken, Limmel, Nazareth, Witte Vrou-

wenveld en Wyckerpoort, werken zorgaanbieders, welzijns-

partners, de gemeente (als uitvoerder van het sociaal do-

mein, jeugdzorg, Wmo en participatie) en VGZ samen aan 

ontschotting van de zorg op wijkniveau. Leonie Voragen, 

strategisch innovatiemanager bij VGZ, en Roel Kramer, al-

gemeen directeur Sociaal bij de gemeente Maastricht, ope-

nen graag de poorten van de Maastrichtse proeftuin waarin 

momenteel grote stappen worden gezet. Zorg en ondersteu-

ning worden steeds meer zo georganiseerd, dat zij flexibel 

én integraal aansluiten op de hulpvraag van de individuele 

cliënt. Over de grenzen van organisaties heen. De innovatie-

ve samenwerking hoort thuis in de landelijke proeftuin ‘Blauwe 

Zorg’: een beweging die vanuit het idee van positieve gezond-

heid (Huber/Institute for Positive Health, iPH) betere – zinnige 

– zorg wil realiseren bij gelijke of liever nog lagere zorgkosten. 

“VGZ werkt graag mee aan de implementatie van het gedachte-

goed”, opent Leonie Voragen het gesprek. “Ondanks alle bezui-

nigingen neemt de druk op de gezondheidszorg – ook financieel 

– alleen maar toe, omdat er traditioneel nog altijd vooral aan de 

achterkant van de zorg gefinancierd wordt. De focus is veelal 

medisch. De methode die het Institute for Positive Health (iPH) 

heeft ontwikkeld, verplaatst het accent van de ziekte naar de 

mens, zijn veerkracht en wat zijn leven betekenisvol maakt. Door 

burgers inzicht te geven in hun mogelijkheden, hun kracht en het 

feit dat zij zelf de regie hebben over hun leven willen wij samen 

met hen aan een betere gezondheid werken. Professionals leren 

daarbij op een holistische wijze naar de mens te kijken. En nog 

belangrijker: zij krijgen de vrijheid om integraal te schakelen en 

andere domeinen bij de aanpak van problematiek te betrekken. 

Zo kunnen we aan de voorkant de druk op de zorg verlagen.”

Om deze omslag te kunnen maken, worden alle professionals 

in de proeftuin geschoold in het werken met Positieve Gezond-

heid. Het model definieert zes pijlers voor positieve gezondheid: 

lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 

leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functio-

neren. “Wonen, welzijn, zorg: al deze facetten zijn in het dagelijks 

leven onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vult Roel Kramer 

aan. “Het is dan ook relevanter om eventuele medische vragen 

integraal aan te vliegen. Is de chronische hoofdpijn waar iemand 

al maanden mee kampt een medisch probleem of speelt er iets 

Het gaat goed in de Maastrichtse proeftuin Blauwe Zorg in de wijk 
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anders? Zijn er schulden of is er sprake van verslavingsproble-

matiek in huis? Dat kan stress opleveren. We kennen gezinnen 

waar zeventien hulpverleners over de vloer komen zonder dat zij 

van elkaar weten wat zij doen. Ons doel is om te komen tot een 

integrale werkwijze die het best past bij de vraag van het gezin 

én die zorgt dat zorgverleners onderling efficiënter gaan werken. 

In de proeftuin werken we beter samen in de wijknetwerken en 

kijken we huishoudenoverstijgend naar welke vraagstukken er in 

de wijken leven. Daar spelen we integraal op in.”

Momenteel bevindt de Maastrichtse proeftuin zich op een kan-

telpunt. Leonie Voragen: “Na anderhalf jaar van praten over am-

bities en de inrichting van het programma hebben we het in het 

dagelijks bestuur eindelijk ook over de concrete voortgang van 

projecten. Doordat we in het voortraject de kaders goed hebben 

weten te stellen, kunnen we in de vier pilotbuurten echt de om-

slag maken. Daar ben ik erg trots op. Er zijn bijvoorbeeld POH’s 

op het gebied van jeugdzorg en coaches voor de begeleiding 

van multiproblematiek bij gezinnen aangesteld. Deze specialis-

ten maken het mogelijk om samen met de cliënt en zijn netwerk 

zowel de breedte als de diepte van de hulpvraag te verkennen 

en vanuit dit vergrote perspectief de juiste expertise in te scha-

kelen. Helpt de huidige zorg bij dat gezin daadwerkelijk? Wat is 

de hulpvraag? Moet een tiener met obesitas naar het ziekenhuis 

of is hij/zij beter af in een gezondheidsproject in de buurt? Dat 

zijn reële vragen die in de pilotbuurten nu aan de voorkant be-

antwoord worden en zo zinnige zorg opleveren.”

De volgende uitdaging in de proeftuin is de inrichting van een di-

gitale overlegtafel die voor alle netwerkpartners en voor de cliënt 

toegankelijk is en waarbij de privacy van de cliënt niet in het ge-

drang komt. Roel Kramer: “De proeftuin biedt de vrijheid en de 

ruimte om in alle facetten van de zorg en ondersteuning kwaliteit 

voorop te stellen. De professionals zijn hierbij aan zet. Zij bepa-

len welke instrumenten er in de praktijk nodig zijn en hoe we die 

inzetten. Daarna pas kijken we hoe we de vernieuwing financie-

ren en de nieuwe processen inpassen in wet- en regelgeving. 

Deze werkwijze biedt ruimte om daadwerkelijk te innoveren.”

Lees meer op www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk.

Het gaat goed in de Maastrichtse proeftuin Blauwe Zorg in de wijk 
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Leonie Voragen is strategisch innovatiemanager 

bij VGZ. 

Roel Kramer (foto links) is directeur Sociaal bij de 

gemeente Maastricht. Beiden maken deel uit van het da-

gelijks bestuur van de proeftuin ‘Blauwe Zorg in de wijk’.

In de proeftuin ‘Blauwe Zorg’ werken VGZ, Gemeente 

Maastricht, Provincie Limburg, GGD, Radar, Maastricht 

UMC+, Levanto Groep, Trajekt, Envida, Huis voor de 

zorg/Zorgbelang Limburg en ZIO samen aan het (virtu-

eel) afbreken van de financiële schotten in de wijkzorg. 



Met de voeten  in de klei
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Job Metsemakers en Jean Muris hebben gezorgd voor een 

rimpelloze overdracht van het voorzitterschap van de vak-

groep Huisartsgeneeskunde aan het Maastricht UMC+. Job 

Metsemakers is momenteel nog als vakhoogleraar aan de 

universiteit verbonden. Als ook dit stokje overgedragen 

is aan Jean Muris is de wisseling van de wacht compleet. 

Dat vraagt om een terug- en een vooruitblik op het belang 

van samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en colle-

ga-zorgverleners voor de huisartsenpraktijk.

Jean: “Jij hoort bij de eerste lichting huisartsen die in Maastricht 

is afgestudeerd. Na je opleiding ben je als onderzoeker en oplei-

der aan de universiteit verbonden gebleven.”

Job: “In die tijd was er behoefte aan academische praktijken, 

zodat niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de eerste lijn 

academische gezondheidszorg zou plaatsvinden met aandacht 

voor innovatieve zorgverlening, wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs. Ik heb mij met de oprichting van dat academisch net-

werk beziggehouden. Verspreid over Limburg zijn indertijd een 

tiental academische praktijken tot ontwikkeling gekomen, waar-

van onze eigen praktijk in Geulle er een was.”

Jean: “In de combinatie tussen zorg verlenen en de wens om zelf 

onderzoek te doen, onderwijs vorm te geven én studenten op te 

leiden help je de zorg vooruit.”

Job: “Dat klopt. Binnen het academisch netwerk zijn allerlei inno-

vaties getest die nu gemeengoed zijn. Ik noem de verpleegkundi-

ge die in de huisartsenpraktijk de chronische zorg ging uitvoeren, 

de huidige POH’s. De invoering van de triage. Het veiligheids-

denken en melden van incidenten. En de ontwikkeling van de 

transmurale zorgmodellen. Dat zijn goede innovaties. George 

Beusmans heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.”

Jean: “Ook de organisatie van huisartsen in zorggroepen als ZIO 

komt voort uit dit netwerk. De schaalgrootte van deze organisaties 

biedt een breed platform voor innovatie. De Stadspoli’s zijn hier een 

mooi resultaat van. En momenteel lopen er boeiende experimenten 

voor zinvolle en zuinige diagnostiek, zoals de horizontale verwijzing 

in de eerste lijn en de oprichting van multidisciplinaire spreekuren 

voor bijvoorbeeld patiënten met specifieke klachten of zorgvragen.

.........................................

Prof. dr. Jean Muris:
“Ook de opleiding tot kaderarts 
die de Universiteit Maastricht 
binnen het umc-netwerk vorm-
geeft zorgt voor de verbinding”

Prof. dr. Jean Muris combineert zijn werk als 

huisarts met een functie aan het Maastricht UMC+. Hij is 

hoogleraar Asthma and COPD in Primary Care en volgde 

1 januari 2017 Job Metsemakers op als voorzitter van de 

vakgroep HAG. Dit jaar wordt hij benoemd tot vakhoog-

leraar. 

Prof. dr. Job Metsemakers (foto rechts) was 

huisarts, docent, onderzoeker en sinds 2002 ook voorzitter 

van de vakgroep Huisartsgeneeskunde (HAG) binnen de 

Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van het Maas-

tricht UMC+. 
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Job: “Het netwerk rond de huisarts is dynamisch. De sterke 

scheiding die er vroeger was tussen de eerste en de tweede lijn 

en tussen disciplines vervaagt hierin steeds meer. Samenwerking 

gebeurt meer in dialoog. Dat is goed. Je moet elkaar kennen, 

elkaar meenemen in innovaties en elkaar scherp houden. Daar 

zijn tal van ontmoetingsmomenten voor in het leven geroepen. 

Neem de Carrousel; die interactie tussen de eerste en tweede lijn 

is nog altijd zeer zinvol. En via CEL, het Coördinatiebureau Eerste 

Lijn, helpen we specialisten om deelnemers voor onderzoekspro-

jecten te werven, terwijl we letten op de huisartsgeneeskundige 

relevantie.”

Jean: “Ook de opleiding tot kaderarts Hart en Vaatziekten die de 

Universiteit Maastricht samen met het umc-netwerk vormgeeft, 

zorgt voor verbinding. Deze artsen nemen hun omgeving mee in 

deskundigheidsbevordering en verdieping. Ondanks de dyna-

miek van het veld en alle technologie die ons vak binnensluipt, 

zijn de kernwaarden van de huisarts echter overeind gebleven. 

Ze zijn zestig jaar geleden vastgesteld en soms roepen we dat we 

ze moeten herijken, maar dan brengen ze ons toch weer naar de 

kern van ons werk: continuïteit van zorg en een persoonsgerichte 

benadering.”

Job: “Naast ons werk binnen de vakgroep zijn wij ook altijd als 

huisarts aan het werk gebleven. Met de voeten in de klei. Die 

combinatie blijft waardevol voor innovatie.”

Jean: “Heb je nog een wens voor de toekomst van de vakgroep?”

Job: “Ik hoop dat meer huisartsen de verantwoordelijkheid voe-

len om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, onder-

wijs aan studenten en de opleiding tot huisarts. Hier zijn dringend 

meer mensen en praktijkleerplekken voor nodig.”

Jean: “Dit is inderdaad een aandachtspunt. Ik ga de samenwer-

king met de ziekenhuizen, huisartsorganisaties én de huisartsen 

zelf, die in de afgelopen jaren is opgebouwd, rimpelloos doorzet-

ten om de kwaliteit van het medisch onderwijs, de zorg en het 

wetenschappelijk onderzoek in Maastricht op het huidige hoge 

peil te houden.”

........................

Prof. dr. Job Metsemakers: 
“Ik hoop dat meer huisartsen de 
verantwoordelijkheid voelen om 

deel te nemen aan 
wetenschappelijk onderzoek, 

onderwijs aan studenten en de 
opleiding tot huisarts. opleiding 

van studenten.
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Prof. dr. Bernd Kremer is hoofd/hals-onco-

loog, hoofd van de afdeling KNO in het Maastricht 

UMC+, kwartiermaker van het Maastricht Com-

prehensive Cancer Center (MCCC) en voorzitter 

van het dagelijks bestuur van OncoZON. 

Aan dit oncologienetwerk zijn negen ziekenhuizen 

en radiotherapeutisch instituut MAASTRO clinic 

verbonden.
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De oprichting van het oncologienetwerk OncoZON is in 2013 

gestart en in 2016 afgerond. De deelnemende instellingen 

hebben contractueel vastgelegd kennis te delen én proce-

dures en werkwijzen af te stemmen. “In Zuidoost-Nederland 

hoef je dus niet langer te reizen om de best mogelijke onco-

logische zorg te krijgen”, legt OncoZON-voorzitter prof. dr. 

Bernd Kremer uit. “En als dat wel nodig is, weet je via het 

netwerk precies waar je naartoe moet.” De samenwerkende 

instellingen achter OncoZON zijn in alfabetische volgorde: Ca-

tharina Ziekenhuis (Eindhoven), Elkerliek Ziekenhuis (Helmond), 

Laurentius Ziekenhuis (Roermond), Maastricht UMC+, Máxima 

Medisch Centrum (Veldhoven/Eindhoven), SJG Weert, St. Anna 

Ziekenhuis (Geldrop), VieCuri Medisch Centrum (Venlo/Venray), 

Zuyderland (Heerlen/Sittard) en bestralingskliniek MAASTRO 

clinic (Maastricht/Venlo). Samen vormen de partners één net-

werk voor de behandeling van vrijwel alle vormen van kanker. 

Oncoloog Bernd Kremer is een groot voorvechter van de sa-

menwerking. “Oncologische zorg wordt steeds complexer”, licht 

hij toe. “Neem alleen al de explosieve toename van medicijnen 

en behandelmogelijkheden. Het is voor een individuele specia-

list haast onmogelijk om ten aanzien van al die ontwikkelingen het 

hoogste kennisniveau te behouden. Door de kennis van expert-

centra te delen, kun je mogelijkheden voor patiënten regiobreed 

op peil houden.”

13 werkgroepen Regionale werkgroepen waaraan minimaal 

drie professionals van alle aangesloten instellingen deelnemen 

vormen het hart van OncoZON. Bernd Kremer: “In deze werk-

groepen bespreken de professionals de ontwikkelingen ten aan-

zien van de diagnose en behandeling van specifieke tumoren en 

stemmen zij af hoe zij hun zorg daarop inrichten. In totaliteit zijn 

binnen OncoZON dertien werkgroepen actief, waarbij de een 

zich focust op borstkanker, de ander op longkanker, darmkan-

ker of palliatieve zorg, pyscho-sociale oncologische zorg enzo-

voorts. Ook bespreken de specialisten op welke plek de meest 

complexe diagnostiek en zorg gecentraliseerd wordt. Vanwege 

de hoge kosten kunnen we die niet in alle huizen oprichten. Door 

voorzieningen te delen en zorg af te stemmen, krijg je regiobreed 

goede, state of the art én doelmatige zorg, die ons helpt om pa-

tiënten nog beter te behandelen.”

Ambities 2018 Een van de aandachtspunten van OncoZON is 

de samenwerking met de eerste lijn te intensiveren. Er zijn pilots 

waarbij de huisarts bijvoorbeeld via video inbelt in het multidis-

ciplinaire overleg om de mogelijkheden voor een patiënt te be-

spreken. Bernd Kremer: “Vaak raakt een patiënt na een verwij-

zing tijdelijk uit beeld bij de huisarts, terwijl juist de huisarts dicht 

bij de patiënt staat, de context kent en in het streven naar shared 

decision making een belangrijke rol kan vervullen. Wil een patiënt 

een zware behandeling wel of is het beter om minder intensief te 

behandelen of zelfs te stoppen? Dergelijke beslissingen kunnen 

patiënten vaak beter maken als de huisarts er een belangrijke rol 

in krijgt. En dan heb ik het nog niet over de invulling van de pal-

liatieve zorg. Daarin is de huisarts superbelangrijk. Een van de 

ambities van OncoZON is de interactie binnen de driehoek pa-

tiënt, huisarts en oncologische teams te bevorderen. Daarnaast 

willen we nog meer uitkomsten met elkaar delen om te kijken 

waar verbetering mogelijk is en te monitoren of iedereen con-

form de afspraken werkt. Door uitkomsten zichtbaar te maken, 

zien we of de beoogde optimale kwaliteit wordt bereikt en wat 

nodig is om die kwaliteit te bereiken. De manier hoe optimale 

resultaten worden bereikt wordt dan als best practice gedeeld 

en als standaard voor de hele regio ingevoerd. Ook kunnen de 

data worden gebruikt voor gemeenschappelijk wetenschappe-

lijk onderzoek.” 

Het wiel uitvinden De behandelingen en het oncologische on-

derzoek van de partners in de OncoZON-regio zijn gericht op 

een optimale kans op genezing én het behoud van de door de 

ziekte en behandeling bedreigde lichamelijke, geestelijke en so-

ciale functies. Bernd Kremer: “Denk aan de mogelijkheid voor 

vrouwen die chemotherapie moeten ondergaan om ook na de 

behandeling nog kinderen te kunnen krijgen. Of aan het herstel-

len van lymfevaten na operatieve verwijdering van lymfeklieren 

in de oksel, waardoor ernstige zwellingen van de arm kunnen 

worden voorkomen. Het voordeel van OncoZON is dat de ex-

pertise meteen beschikbaar komt voor alle partners. We hoeven 

het wiel niet allemaal meer uit te vinden maar versterken elkaar. 

Om zorg op het hoogste niveau te kunnen blijven leveren is dat 

ook hard nodig.”

Meer informatie over OncoZON vindt u op www.oncozon.nl. 

Om de gynaecologisch-oncologische zorg te optimaliseren, 

hebben Radboudumc Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis 

Eindhoven en het Maastricht UMC+ intussen ook GoZON 

opgericht. Zie ook: www.mumc.nl/actueel/nieuws/gynaeco-

logisch-oncologische-samenwerking.

OncoZON brengt de beste 
oncologische zorg dichtbij
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De MijnMUMC+ portal, de communica-

tietool waarmee patiënten zelf hun af-

spraken en brieven van het Maastricht 

UMC+ kunnen inzien, heeft inmiddels 

4000 gebruikers. Patiënten worden 

aangemoedigd zich in te schrijven. 

Doet iedereen dat ook? 

Mevrouw de Groof (60) uit Maastricht 

is de laatste tijd meer in het ziekenhuis 

geweest dan ze zou willen. “Mijn moe-

der houdt vocht vast door een lekken-

de hartklep. Ze is ongeveer om de drie 

maanden hier in het Maastricht UMC+ 

om dat te verhelpen. Wat het frustre-

rend maakt, is dat ze steeds opnieuw 

op een wachtlijst terecht komt.” Als ze 

in MijnMUMC+ die wachtlijst zou kun-

nen inzien zou dat een reden zijn om 

zichzelf en haar moeder in te schrijven. 

“Misschien dat op die manier wat meer 

duidelijkheid ontstaat. Op dit moment 

verloopt de communicatie over de af-

spraken van mijn moeder via e-mail. 

Dat werkt goed dus daar hoef ik niet 

nog een ander middel voor te hebben. 

Als de artsen uiteindelijk maar de juiste 

gegevens hebben.” 

Bij meneer Lousberg (69) wordt morgen 

een probleem aan zijn longen verholpen. 

“Dan ga ik door de mangel. Ik hoop dat 

ik er dan vanaf ben want ik slaap heel 

slecht.” Hij heeft zich nog niet voor in-

geschreven voor MijnMUMC+. “Van mij 

mag alle correspondentie gewoon mee 

worden gegeven, dan weet ik tenminste 

zeker dat het bij de huisarts terecht komt. 

Daar gaat het me uiteindelijk om. Maakt 

niet uit hoe de gegevens er komen, als 

de huisarts het uiteindelijk maar weet.” 

Over de communicatie in het ziekenhuis 

is hij zeer te spreken. “Je wordt aan het 

handje gepakt en krijgt stapsgewijs uit-

gelegd wat er gaat gebeuren. Dat geeft 

een heel geruststellend gevoel.”

Meer over het MijnMumc+ portaal op 

www.mumc.nl. 

De man van de Eijsdense Anita de Graaff 

(57) heeft vandaag een gesprek om zijn 
revalidatietraject in te plannen. Dat duurt 
wat langer dan verwacht waardoor ze nog 
even een boek kan lezen. 
Van MijnMUMC+ heeft ze nog niet ge-
hoord. Het lijkt haar ook niet nodig: “Ik 
vraag me af waar de meerwaarde in zit? 
Er is toch ook al het elektronisch pati-
enten dossier? De bestaande commu-
nicatie-systemen zijn naar mijn mening 
toereikend. We zijn duidelijk voorgelicht 
toen mijn man acuut moest worden op-
genomen. Daarna heb ik wel gemerkt dat 
je als patiënt assertief moet zijn, dan krijg 
je dingen iets sneller voor elkaar. Voor ons 
geen probleem.”
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Sinds 2001 bezoeken specialisten van 

het Maastricht UMC+ in de Carrousel 

Gezamenlijke Consulten huisartsen in 

Maastricht-Heuvelland om samen pa-

tiënten te bespreken of te behandelen. 

Sinds 2014 ontmoeten de eerste en 

tweede lijn elkaar ook in de Stadspoli’s. 

Maakt deze nieuwe anderhalvelijns-

zorg de Carrousel overbodig? “Nee”, 

antwoordt coördinator Simone van 

Steenbergen. “In de Stadspoli wordt 

zorg geboden, terwijl in de Carrousel 

aan de hand van casussen het delen 

van kennis en kunde centraal staat. 

Elk jaar wordt het programma met een 

ander medisch specialisme ingevuld, 

zoals interne geneeskunde, chirurgie 

of geriatrie (14 specialismen). Ook bie-

den specialisten in de Carrousel mas-

terclasses (kleine chirurgie) aan, om 

bestaande technieken op te frissen of 

nieuwe technieken en behandelingen 

over te dragen. De deelnemers aan de 

Carrousel geven aan dat de ontmoeting 

door beide partijen nog altijd als inspire-

rend, uitdagend en verrijkend wordt er-

varen. De anderhalvelijnszorg heeft ook 

niet geleid tot afname van het aantal 

besproken patiënten. Wel is binnen de 

vakgroepen een verschuiving waar te 

nemen van patiënten vanuit het geza-

menlijk consult naar de Stadspoli. Lees 

meer op https://carrousel.azm.nl/.
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Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben 

twee methodes ontdekt om leverontsteking te 

behandelen. Bovendien is in hetzelfde onderzoek 

een nieuwe methode ontwikkeld om ontsteking 

van de lever te diagnosticeren, namelijk door 

middel van een eenvoudige bloedtest. Als me-

dewerker van de onderzoeksgroep van prof. dr. 

Ronit Shiri-Sverdlov is dr. Tom Houben onlangs 

Met militaire precisie werd zaterdag 10 februari het 

hart van het protonentherapiecentrum, de cyclotron 

(ofwel deeltjesversneller) in de bestralingsbunker van 

het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum 

(ZON-PTC) gehesen. Een spectaculair schouwspel, 

waar vele mensen op een veilige afstand zich aan 

vergaapten. Voor het naar binnen takelen van de 40 

ton zware cyclotron werd namelijk ‘s werelds grootste 

mobiele hijskraan ingezet. Voorafgaand aan de werk-

zaamheden werden symbolisch diverse handtekenin-

gen op de cyclotron gezet, waaronder door Marja van Dieijen-Visser en Gabriël Zwart (resp. 

voorzitter en lid Raad van Bestuur MUMC+) en Maria Jacobs (lRaad van Bestuur MAASTRO 

clinic). Naar verwachting is het protonentherapiecentrum eind van dit jaar operationeel. Meer 

informatie www.mumc.nl en www.maastro.nl, zoekterm ‘cyclotron’.

gepromoveerd op onderzoek naar diagnose en behandeling van leverontsteking. De nieuwe 

behandelmethodes zijn getest in diermodellen en worden momenteel onderworpen aan nieu-

we analyses vooraleer ze te testen bij mensen. Het zal daarom waarschijnlijk nog verschillen-

de jaren duren voordat deze methodes daadwerkelijk beschikbaar zijn voor patiënten. Meer 

informatie www.mumc.nl, zoekterm ‘leverontsteking’.

Nieuwe methodes om leverontsteking 
te diagnosticeren en behandelen

Succesvolle plaatsing cyclotron in protonentherapiecentrum

De 
carrousel 
draait 
door...

Start campagne dementievriendelijk Limburg
Met een druk op de rode knop lanceerde drs. Ga-

briël Zwart, lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+ 
de website ‘Samen maken we Limburg dementie-

vriendelijk’. Het vormde de start van de bedrijvenes-
tafette van de campagne. In die campagne bieden de 

participerende instellingen en bedrijven hun medewer-
kers de gelegenheid om een training ‘GOED omgaan 
met dementie’ te volgen. Dat is belangrijk omdat we 
steeds vaker mensen met dementie tegenkomen. De online training die aangeboden 
wordt aan de medewerkers van de participerende instellingen en bedrijven duurt 

vijftien minuten. Het leert medewerkers hoe je mensen met dementie herkent en 
op een goede manier met ze omgaat. De bedrijven adopteren de campagne, 
maar de online training ‘GOED omgaan met dementie’ is voor iedereen gratis 

te volgen via www.samendementievriendelijk.nl/limburg.
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John Theunissen is als security mana-

ger de coördinator van de beveiliging van 

het Maastricht UMC+ waar hij al ruim 30 

jaar in dienst is. 

P
E

R
S

O
O

N
LIJK



13

Communicatie 
essentieel bij calamiteiten

Bij calamiteiten of wanneer er een dreigende situatie 

ontstaat komt het beveiligingsteam van het Maastricht 

UMC+ in actie. Volgens security manager John Theunis-

sen kan door goede samenwerking het aantal incidenten 

onder controle gehouden worden. Het beveiligingsteam 

van het Maastricht UMC+ surveilleert in het ziekenhuis. 

“Ons team heeft in eerste instantie een hospitality-func-

tie. Daarin worden we continu geschoold. Bij surveillance 

wordt er op gelet of iedereen wel de huisregels naleeft, 

maar we hebben ook een rol als gastheer. Die rol helpt ons 

ook bij het signaleren van eventuele calamiteiten. Als we 

iets niet vertrouwen, kunnen we een persoon altijd vragen 

of we ergens mee kunnen helpen. Daarmee haal je iemand 

uit de anonimiteit en kun je sommige situaties voor zijn.”

Veranderende maatschappij Het aantal incidenten is 

de laatste drie jaar vrijwel gelijk gebleven. Er zijn jaarlijks 

ongeveer vijftig gevallen van verbale agressie en twintig 

duw- en trekincidenten. “Er zit wel verschil in de toon bij 

verbale agressie. Waar men vroeger iemand voor rotte 

appel uitmaakte, worden er nu eerder bedreigingen geuit. 

Een teken van de veranderende maatschappij als je het 

mij vraagt. Om op iedere situatie voorbereid te zijn, hou-

den we nu ook rekening met andere vormen van geweld. 

Daarin werken we nauw samen met de brandweer, poli-

tie, GGD, GHOR en defensie. Wat we de laatste jaren ook 

meer zien is dat er sinds er in de GGZ gekort is meer in-

cidenten met psychiatrische patiënten zijn. Ieder incident 

wordt door ons geregistreerd en teruggekoppeld zodat we 

ons beleid erop aan kunnen passen. We overleggen ie-

der kwartaal met de teams van andere ziekenhuizen om te 

zien wat er te verbeteren valt.” 

Technologie Het beveiligingsteam heeft bij incidenten 

verschillende signaleringsmogelijkheden. Artsen en ver-

pleegkundigen kunnen zelf bellen met de beveiliging, 

maar er zijn ook nieuwe technische ontwikkelingen. “In de 

wachtkamer van de SEH en de HAP hangen camera’s met 

decibelmeters. Als het geluid in de wachtkamer of bij de 

balie boven een bepaalde waarde komt, gaat er een sig-

naal naar de meldkamer. Dan komen wij in actie. Er komt 

binnenkort een nieuw softwarepakket waarbij het geluid 

geanalyseerd wordt en er onderscheid gemaakt wordt tus-

sen bijvoorbeeld een pijnkreet en agressie. In beide geval-

len zullen we gaan kijken, maar zo weten we beter waar 

we in terecht komen. We zijn ook bezig met het ontwerp 

van een nieuwe meldkamer waarin de nieuwste techno-

logische ontwikkelingen worden meegenomen. We zijn 

daarmee op iedere situatie voorbereid.”

Ingrijpen “Als we bang zijn dat door onze aanwezigheid 

de situatie verder uit de hand loopt, blijven we uit zicht 

maar staan we wel klaar om in te grijpen. In andere geval-

len gaan we altijd eerst naar de arts of verpleger die onze 

hulp heeft ingeroepen om te vragen waar deze geëindigd 

is met de patiënt of bezoeker en wat er van ons verwacht 

wordt. Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden. Een 

patiënt/bezoeker kan zich schikken in de situatie waarna 

deze alsnog geholpen kan worden. Zo niet dan kunnen we, 

in overleg met een arts, de patiënt of bezoeker vragen om 

te vertrekken. Als iemand daar niet aan mee wil werken, 

kunnen we hem of haar vorderen. Dan wordt de politie in-

geschakeld, die zijn er binnen enkele minuten. Er volgt dan 

altijd aangifte en een ziekenhuisverbod voor een bepaalde 

periode. Een patiënt of bezoeker mag dan, behoudens een 

medische calamiteit, het ziekenhuis niet betreden.”

Compliment De artsen en verpleging verdienen een groot 

compliment voor hoe ze met dergelijke situaties omgaan. 

Ze weten meestal zelf de-escalerend op te treden waar-

door wij maar zelden in hoeven te grijpen. Communicatie 

is daarbij essentieel. Als er iets is wat er beter kan dan 

horen we het graag.”



Rugpoli stroomlijnt de zorg 
bij lage rugklachten

Dr. Paul Willems is Orthopedisch chirurg, zijn specialisatie be-

treft met name de wervelkolom. Paul is projectleider van het SPINE-

Centrum Maastricht. 

Drs. Brigitte Brouwer werkt als neuroloog op de afdeling chro-

nische pijn. Brigitte is als pijnspecialist verbonden aan de Rugpoli.

Philma Beijer (foto rechts), nurse practitioner.
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Huisarts Jan van Rooij verwijst regelmatig patiënten naar de Rugpoli. “Bij de Stadspoli kunnen patiën-

ten met laagcomplexe problematiek snel terecht zonder dat het meteen in de kosten loopt. Ik verwijs 

regelmatig patiënten naar de Rugpoli die soms al jaren last hebben van lage rugklachten en al vele 

malen fysiotherapie hebben gehad. Ik ben dan blij dat ik ze naar een plek kan sturen waar patiënten 

gehoord worden, ze goed onderzocht worden en er ook wordt gekeken naar de persoonlijkheids-

structuur en de sociale omstandigheden van een patiënt. Soms kan er dan een behandelplan opge-

steld worden waarbij er weer perspectief is voor een patiënt. Als er bij de Rugpoli niks uitkomt gaan 

we naar andere oorzaken van de aanhoudende rugklachten kijken. Een patiënt accepteert dat beter 

wanneer hij op de Rugpoli zo grondig is onderzocht, dat maakt ons werk makkelijker.”



Lage rugklachten zijn de belangrijkste oorzaak van werk- 

uitval in de westerse wereld. Tussen de 60 en 90% van de 

mensen heeft ooit last van lage rugpijn. Daarmee is het een 

kostbaar maatschappelijk probleem. Bij de Rugpoli in de 

Stadspoli Oost werken sinds eind 2016 de specialismen Or-

thopedie, Anesthesiologie, Neurologie en Medische psycho-

logie samen om de oorzaak van lage rugklachten bij patiën-

ten te diagnosticeren en naar de juiste plek te verwijzen. Op 

die manier worden 90% van de patiënten met rugklachten 

die vroeger onnodig in het ziekenhuis werden gezien afge-

vangen. Orthopedisch chirurg Paul Willems is projectleider van 

het SPINE Centrum Maastricht, de drijvende organisatie achter 

de Rugpoli. De multidisciplinaire aanpak van het centrum lost 

volgens hem verschillende problemen op: “Een patiënt met rug-

klachten werd vroeger regelmatig van het kastje naar de muur 

gestuurd. Iedere arts keek alleen vanuit zijn/haar eigen specia-

lisme. Als een patiënt dan werd doorverwezen naar de poli Or-

thopedie, maar er geen orthopedische oorzaak bleek te zijn voor 

de klachten, werd de patiënt terug naar de huisarts gestuurd en 

vervolgens net zo lang doorverwezen naar diverse specialismen 

totdat alle mogelijke oorzaken waren uitgesloten. Dat is natuurlijk 

bijzonder vervelend voor een patiënt, maar is ook een bijzonder 

kostbare manier van zorg leveren, zowel qua tijd als kosten door 

de vele doktersbezoeken. De Stadspoli Rug zorgt ervoor dat een 

patiënt meteen op de juiste plek terecht komt. Door een unifor-

me aanpak hebben we de zorg kunnen stroomlijnen en omdat 

we veel patiënten buiten de tweede lijn kunnen houden, zijn de 

kosten lager en gaan deze niet van het eigen risico af.”

Traject Neuroloog Brigitte Brouwer, als pijnspecialist verbonden 

aan de Stadspoli Rug, legt uit hoe het traject er voor een patiënt 

uitziet: “Op onze poliwebsite staan verwijsprofielen zodat huis-

artsen weten welke patiënten voor verwijzing naar de Rugpoli 

in aanmerking komen. Na verwijzing moet er eerst een foto ge-

maakt worden en moet de patiënt enkele vragenlijsten invullen. 

Vervolgens wordt een patiënt besproken in ons MDO waar alle 

relevante specialismen bij betrokken zijn. Zo zijn alle mogelijke 

oorzaken al de revue gepasseerd voor de patiënt binnen is. Ie-

dereen heeft dus al een beeld wanneer ze de patiënt zien. Er 

vindt een uniforme en discipline-overstijgende intake plaats. 

Middels vragenlijsten worden patiënten met psychosociale 

problemen of met specifieke rugproblemen, zoals een fractuur 

of tumor, geïdentificeerd en naar de juiste plek verwezen voor 

behandeling. Patiënten waarbij geen duidelijke oorzaak van het 

probleem kan worden gevonden, worden met duidelijke uitleg 

naar de eerste lijn terug gestuurd. Een patiënt krijgt één verhaal 

te horen, wie er ook met hem/haar spreekt.”

Shopgedrag Per jaar komen er ongeveer 400 patiënten op de 

Stadspoli Rug. Daarmee wordt het aantal patiënten met rug-

klachten in het ziekenhuis flink terug gedrongen. “Voor 2017 had 

de Pijnpoli als doel gesteld de rug gerelateerde DOTS met 50% 

terug te brengen”, zegt Brouwer. “Daar zijn we ruim overheen 

gegaan. De feedback van patiënten is zeer positief. We denken 

dat patiënten door de uniforme boodschap minder ‘shopgedrag’ 

gaan vertonen. Als je van verschillende specialisten precies het-

zelfde verhaal hoort, helpt dat in de acceptatie van een diagno-

se. Voor de patiënt, maar ook voor diens huisarts.”

Huisarts De relatie met de huisarts is volgens Willems uitermate 

belangrijk voor de Rugpoli. “Als een huisarts vertrouwen heeft in 

de Rugpoli zal een patiënt een diagnose sneller accepteren, ook 

als die diagnose betekent dat er niks acuut aan het probleem 

gedaan kan worden. Een huisarts moet op een laagdrempelige 

manier patiënten naar de poli kunnen en willen verwijzen. Dan 

moet duidelijk zijn dat de Rugpoli de plek is waar patiënten met 

rugproblemen terecht kunnen voor een diagnose en degenen 

met ‘red flags’ er tussenuit worden gehaald. Omdat alle disci-

plines vertegenwoordigd zijn, kunnen huisartsen daar vanop 

aan.” Brouwer vult aan: “Als er vragen zijn, kan een huisarts altijd 

contact opnemen. Als een patiënt naar de eerste lijn terug gaat, 

geven we advies mee. Ook daar willen we meer mee doen. Chro-

nische rugpijn is bijvoorbeeld een contra-indicatie voor opioïden 

als pijnmedicatie, zeker kortwerkende. Dat zijn dingen die we 

graag willen meegeven aan huisartsen en waar we meer over in 

gesprek willen gaan.”

De Stadspoli Rug houdt op dinsdagochtend spreekuur in de 

Stadspoli Oost (zorgpark Scharn), Vijverdalseweg 4, Maas-

tricht. Patiënten kunnen uitsluitend met een verwijzing van 

de huisarts terecht bij de Stadspoli. De verwijzing naar de 

Stadspoli verloopt via TIPP. 

Welke patiënten in aanmerking komen voor verwijzing is hier te 

vinden: www.stadspoli.nl/patientenprofielen-en-diagnostiek.
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“Ik ben dan blij dat ik ze naar een plek kan sturen waar patiënten 
gehoord worden, ze goed onderzocht worden en er ook wordt 
gekeken naar de persoonlijkheidsstructuur en de sociale 
omstandigheden van een patiënt”

Jan van Rooij is huisarts bij Huisartsenpraktijk Nazareth in Maastricht.



Efficiëntere zorg door 
digitale samenwerking 
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De samenleving, waaronder ook de medische wereld, krijgt 

steeds meer te maken met digitalisering. Artsen en patiënten 

krijgen online communicatiemogelijkheden zoals de MijnM-

UMC-portal ter beschikking, waardoor gegevens sneller en 

makkelijker uitgewisseld kunnen worden. Jeffrey Hendriks, 

Business Development Advisor bij het LAB Maastricht UMC+, 

staat als relatiebeheerder tussen de ziekenhuiswereld en de 

eerstelijnszorg. Hij weet daarom van beide werelden welke 

behoeftes er op IT-gebied zijn. Volgens Jeffrey Hendriks zitten 

huisartsen vooral te wachten op betere digitale rapportage vanuit 

het ziekenhuis. “Huisartsen krijgen steeds meer een regiefunctie 

over hun patiënten. Daarom willen zij weten wat er in het zie-

kenhuis met hun patiënten gebeurt. Als er bijvoorbeeld een lab 

uitslag is aangevraagd door een specialist is het fijn als een huis-

arts die gegevens ook zo snel mogelijk heeft en niet pas als een 

patiënt deze meeneemt. Door op effectievere manier digitale ge-

gevens uit te wisselen tussen zorginstellingen kunnen huisartsen 

daar beter gebruik van maken. Zij kunnen dan zinniger, effectie-

ver en zuiniger zorg bieden.”

Ideale samenwerking In de ideale wereld van Hendriks werken 

alle zorginstellingen in hetzelfde zorgsysteem. “In Engeland wer-

ken huisartsen en ziekenhuizen bijvoorbeeld in hetzelfde EPD. 

Dat zou het mooiste zijn. Als een huisarts bijvoorbeeld vanuit zijn 

HIS ook een aanvraag kan indienen in het labinfosysteem en er 

vervolgens meteen een afspraak voor de patiënt gepland kan 

worden waar alle relevante info bij beschikbaar is. Helaas zijn we 

daar in Nederland nog niet, maar we gaan wel meer die kant op. 

In onze regio zijn we door de Blauwe Zorg bijvoorbeeld al veel 

meer en beter gaan samenwerken. We nemen samen de verant-

woordelijkheid voor een patiënt. Er wordt ook veel meer vanuit 

de patiënt geredeneerd. Hoe kunnen we die zo efficiënt en goed 

mogelijk helpen en wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Dan 

moet je als instelling soms concessies doen. Dat kan soms pijn 

doen, maar als je de zorg betaalbaar wil houden is dat nodig.”

Regionale zorgverlenersportal In het kader van die samenwer-

king en al vooruitlopend op de landelijke Persoonlijke Gezond-

heid Omgeving (PGO) die er in 2020 moet zijn, wordt er gewerkt 

aan een regionale Zorgverlenersportal. Een volgende stap in de 

digitale samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. 

Hendriks denkt dat dit de nieuwe standaard wordt voor gege-

vensuitwisseling in de regio. “De regioportal is een initiatief van 

het Zuyderland ziekenhuis, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en 

de Zorggroep Meander waar het Maastricht UMC+ zich bij heeft 

aangesloten. De hele regio is dus betrokken bij de ontwikkeling. 

Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de taal die onderling 

gesproken wordt zodat iedereen hetzelfde bedoelt als het bijvoor-

beeld over bloedsuiker gaat. We zitten nog in de ontwikkelfase, 

maar we trekken daarin samen met de huisartsen op en houden 

er rekening mee dat andere instellingen later nog aansluiten. Daar 

is ruimte voor. Zo zouden de MijnMUMC-portal en het EPD op 

een later tijdstip ook nog geïntegreerd kunnen worden. De portal 

moet in de loop van dit jaar functioneel zijn.” 

Hendriks legt de beoogde werking van de nieuwe portal uit: “Ie-

dere betrokken zorgverlener stuurt zijn gegevens digitaal naar 

de regioportal waar alle medische gegevens van een patiënt bij 

elkaar staan. De patiënt is eigenaar van de gegevens en kan aan-

geven wie wat mag inzien. Dat hoeft maar één keer waardoor het 

voor de patiënt zeer gebruiksvriendelijk is. Een arts kan, indien de 

toestemming is verleend, vervolgens de informatie inzien die voor 

hem/haar relevant is.”

Toekomstbeeld

Op termijn is het volgens Hendriks de bedoeling dat patiënten 

ook zelf gegevens kunnen versturen, handmatig of automatisch. 

“We houden bij de bouw rekening met verdere ontwikkelingen. 

Binnen het hart en vaatcentrum worden patiënten bijvoorbeeld 

in de thuissituatie gevolgd. Ze monitoren onder meer het gewicht 

en de suikerspiegel. Dat wordt automatisch bijgehouden. De arts 

heeft een dashboard waarop die gegevens zichtbaar zijn waarbij 

afwijkende waarden worden uitgelicht. Indien nodig wordt een 

patiënt dan uitgenodigd voor verder onderzoek. Daar gaan we 

uiteindelijk naartoe; aan de ene kant houdt de patiënt zelf de re-

gie over zijn gegevens, aan de andere kant wordt het voor artsen 

veel makkelijker om een patiënt te monitoren. Zo hoeft de patiënt 

niet overal voor naar het ziekenhuis en is de arts meer bezig met 

echte zorg verlenen, dankzij digitale ontwikkelingen.”
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lopment Advisor bij het LAB Maastricht 

UMC+. Onder zijn werkzaamheden 

vallen relatiebeheer en acquisitie in de re-

gio waardoor hij zich ook bezighoudt met 

processen, waaronder ICT en logistiek. 
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PERSOONLIJK

Prof. dr. Han Brunner is hoogleraar Klinische Genetica en 

hoofd van de afdeling Klinische Genetica in zowel het Radboudumc 

in Nijmegen als het Maastricht UMC+. Onder zijn vlag werken de 

beide afdelingen aan een fusie die in 2019 zijn beslag moet krijgen.
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Landelijk zoeken steeds meer academische ziekenhuizen 

elkaar op om samen te werken. Schaalvergroting blijkt de 

beste manier om de toekomst van topzorg zeker te stellen. 

In het zuiden van het land krijgt de samenwerking tussen het 

Radboudumc in Nijmegen en het Maastricht UMC+ steeds 

meer vorm. Koplopers in deze ontwikkeling zijn de apotheek 

– hierin werken beide umc’s al een tijdje samen – en de kli-

nische genetica. In dit laatste traject fungeert prof. dr. Han 

Brunner als verbindende schakel. Han Brunner is sinds 1998 

hoofd van de afdeling Human Genetics van het Radboudmc. 

De laatste vier jaar vervult de hoogleraar Klinische Genetica die-

zelfde functie in het Maastricht UMC+. Beide locaties hebben de 

intentie uitgesproken om samen verder te gaan. “We hebben de 

breedte nodig om topzorg te kunnen blijven leveren”, stelt Brun-

ner. “In de klinische genetica onderscheiden we ongeveer 23 

deelgebieden, gericht op erfelijke aandoeningen. Onze ambitie 

is om voor alle patiënten die een beroep op ons doen, kortom in 

al die deelgebieden, topkwaliteit te leveren. Alleen lukt dat niet, 

maar samen kunnen Maastricht en Nijmegen wel het hele spec-

trum bestrijken. Deze ambitie maakt dat de samenwerking ook 

gedragen wordt door beide teams. Iedereen die in de klinische 

genetica werkt, heeft naast een technische fascinatie de wens 

om het verschil te maken in het leven van de patiënt. Samen 

kunnen we voor meer patiënten iets betekenen. Dat zorgt voor 

een ongelofelijk positieve energie.”

Supercomputer Aan Han Brunner en zijn teams in zowel Nij-

megen als Maastricht de uitdaging om van twee goed functi-

onerende afdelingen, die om precies te zijn 111 kilometer van 

elkaar verwijderd liggen, één nog beter functionerende afdeling 

te maken. Bij elkaar opgeteld tellen beide locaties 500 mede-

werkers. Brunner: “Het laboratorium is het makkelijkst te verbin-

den. Dna laat zich namelijk makkelijk versturen; meer dan een 

cel heb je niet nodig. Het verbinden van de organisatie daar-

omheen is complexer. Voor de ontwikkeling van ons onderzoek 

gaan we bijvoorbeeld in een supercomputer investeren, die voor 

het delen van data verbonden moet worden met het netwerk 

van beide locaties. Dat moet naadloos gebeuren, want er mogen 

geen fouten gemaakt worden en de privacy van de cliënten moet 

gewaarborgd blijven. De integratie van deze innovatie stelt ons 

voor een complexe technische puzzel, maar levert uiteindelijk 

een erg mooie investering in de toekomst van ons onderzoek 

op.”

Speerpunten “Halverwege dit jaar moet de taakverdeling tus-

sen Nijmegen en Maastricht helder zijn”, vervolgt Han Brunner. 

“Een ding staat vast: de speerpunten die beide afdelingen heb-

ben ontwikkeld, blijven voor de betreffende locaties behouden. 

In Maastricht zijn dat onder meer de cardiogenetica, de repro-

ductieve genetica inclusief de prenatale diagnostiek, het drager-

schapsonderzoek en de preïmplantatie genetische diagnostiek 

(PGD), en het onderzoek naar erfelijke huidziekten. In Nijmegen 

ligt de nadruk op erfelijke doofheid, erfelijke blindheid en de psy-

chiatrische genetica, met daarin het onderzoek naar autisme, 

ADHD, ADD en verstandelijke handicaps. In deze deelgebieden 

leveren de beide instellingen zowel nationaal als internationaal 

topkwaliteit. Daar gaan we niets aan veranderen. Integendeel, 

de samenwerking biedt juist de mogelijkheid om die koppositie 

verder uit te bouwen. Fysiek verandert er ook weinig. Onze hui-

dige spreekuren in Eindhoven, Veldhoven, Venlo, Nijmegen en 

Maastricht blijven gehandhaafd en zullen zelfs uitgebreid wor-

den met expertise in andere deelgebieden. Niet onze patiënten 

maar onze specialisten reizen om bij de patiënt in de buurt de 

best mogelijke zorg te leveren.”

“Het geheel is meer 
dan de som der delen. 

Samen kunnen we op meer 
onderzoeksgebieden 

topzorg leveren”

 

Eeneneenisdrie



 

Samen
(werking) 
voor het kritiek 
zieke kind

Dr. Gijs Vos,

kinderarts-intensivist

Maastricht UMC+

De zorg voor kinderen met een levensbedreigende ziekte kan alleen bestaan bij 

intensieve samenwerking. In vele studies is aangetoond dat centralisatie van 

deze kritiek zieke kinderen in gespecialiseerde centra een grotere kans op over-

leving geeft. Zo ook de kans op overleving met zo weinig mogelijk schade. De 

zorg wordt tegenwoordig geconcentreerd binnen intensive care-afdelingen voor 

kinderen in de acht academische ziekenhuizen, de zogenaamde pediatrische 

intensive care afdeling (PICU). Maar de PICU’s in Nederland kunnen niet zeg-

gen: “laat de kindjes tot ons komen en zie maar hoe je het regelt en hoe ze bij 

ons komen”. De PICU’s hebben een belangrijke adviserende rol bij het tot stand 

brengen en het optimaliseren van de samenwerking tussen diverse specialis-

men, tussen medici en verpleegkundigen, tussen werkvloer en management 

binnen de niet-academische ziekenhuizen. Maar ook directe samenwerking 

tussen de PICU’s en de niet-academische ziekenhuizen op het gebied van pro-

tocollen en het transport van het kritiek zieke kind naar de PICU is erop gericht 

om de eerste opvang en behandeling van deze kinderen te optimaliseren. Het 

transport vanuit het verwijzend ziekenhuis naar een van de PICU’s vereist sa-

menwerking tussen de PICU, het verwijzend ziekenhuis en zeker zo belangrijk 

de ambulancedienst. Eenmaal op de PICU is samenwerking tussen vele disci-

plines binnen het academisch ziekenhuis onmisbaar voor een goede uitkomst. 

Maar de belangrijkste samenwerking is die met kind en ouders. Daar begint 

‘family integrated care’. Ouders zijn immers de belangrijkste spil in de samen-

werking om het best mogelijke resultaat te behalen bij de behandeling van hun 

kind met een levensbedreigende ziekte.


