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Vernieuwing is een breed thema dat op veel ontwikkelingen in de zorg 
van toepassing is. Het is een heel interessant thema omdat er enorm 
veel gebeurt. Enerzijds door de technische evolutie, anderzijds door 
vernieuwing in de manier van zorgverlening; de menselijke kant. Om-
dat er zoveel over dit onderwerp te vertellen is, is dit deel 2 over inno-
vatie, waarbij we zowel technische als menselijke vernieuwingen voor 
het voetlicht brengen. 

Cardioloog Dr. Ton Gorgels: 
“Iedereen moet kunnen 
reanimeren.”

Een coach voor alle kinderen 
met overgewicht.

Positieve gezondheid 
veroorzaakt (wereldwijde) golf 
van vernieuwing.

Duo-interview met huisarts 
Pascal Meijer en plastisch 
chirurg René van van der Hulst: 
“Het gaat steeds meer 
om het detail.”

Kort nieuws

Hart-longmachine redt ook 
buiten de OK levens.

Voetzorg bij patiënten met 
diabetes ‘uit de kinderschoenen’.

Lydia Zegers is mobiel dankzij 
controle en preventie.

Uit de Praktijk.

Nieuwe poli bundelt zorg voor 
vrouw, moeder en kind.

Column prof. dr. Jan Nijhuis, 
hoofd van de afdeling Obstetrie 
& Gynaecologie: “Betrokkenheid, 
we kunnen niet zonder, leer dat 
nu toch eens.”

Praktijk is ook 

digitaal te lezen: 

www.mumc.nl/

verwijzers



“Iedereen  
  moet kunnen   
  reanimeren”

  

3

........................ 
Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 8.000 mensen als 

gevolg van een plotselinge hartstilstand gereanimeerd. Daar-

van overleeft op dit moment 23%. Als het aan cardioloog 

Ton Gorgels ligt is dat in de toekomst minimaal 40%. Met de 

Taskforce QRS en het burgerhulpverlening (BHV) programma 

‘HartslagNu’ moet de toevalsfactor bij reanimaties zo klein 

mogelijk worden. “Iedere burger moet kunnen reanimeren. Als 

je er snel bij bent, het probleem herkent en meteen start met 

reanimatie dan zijn de kansen voor het slachtoffer om te overle-

ven aanzienlijk. Met goede kwaliteit van leven. Reanimeren leer je 

niet voor jezelf, maar voor een ander. Een hartstilstand buiten het 

ziekenhuis is meer een maatschappelijk dan een medisch pro-

bleem.”

De Taskforce QRS geeft daarom sinds 2004 reanimatie-onderwijs 

in het voortgezet onderwijs en bij artsen in opleiding. “De beste 

plaats om het te leren is de middelbare school. We gaan één maal 

per jaar een week naar middelbare scholen om leerlingen een 

reanimatietraining te geven. Dat is de basale training: borstcom-

pressie, beademing en het gebruik van de AED. We hebben in-

middels ongeveer 30.000 leerlingen getraind. Dat heeft navolging 

gevonden bij de Hartstichting waardoor het een landelijk initiatief 

is geworden. Alle geneeskundestudenten krijgen reanimatietrai-

ning in samenwerking met het Skillslab. Zij zijn ook een ideale 

groep om als reanimatie-instructeur te fungeren. Daarmee wordt 

ook het bewustzijn binnen de medische wereld groter.”

Daarnaast is er sinds 2006 het burgerhulpverleningsprogramma 

‘HartslagNu’. “Dit zijn burgers, gecertificeerd met een reanimatie-

training, die bij een plotselinge hartstilstand in hun buurt worden 

opgeroepen met een SMS via de meldkamer. Er wordt dan een 

adres doorgegeven met de mededeling ‘ga daar reanimeren of 

haal daar de in de buurt zijnde AED en ga dan naar dit adres’. 

Daarmee moet de periode tot de ambulance arriveert overbrugd 

worden. Deelname is puur op vrijwillige basis. Je kunt aangeven 

wanneer je wel en niet beschikbaar bent.”

De combinaties van de twee programma’s vergroot de overle-

vingskans bij slachtoffers aanzienlijk. “Uit onderzoek is gebleken 

dat in landen zonder systematische reanimatietrainingen en BHV- 

programma de overleving onder de 10% is. Met een BHV-pro-

gramma stijgt dit tot 27%. Als een getuige meteen start en er een 

burgerhulpverlener bij komt gaat het overlevingspercentage naar 

47%. In een openbare gelegenheid zoals een openbaar gebouw 

of restaurant, waar een AED aanwezig is, zelfs naar 57%. Op die 

manier kunnen we jaarlijks dus nog 2.000 extra levens redden.” 

Daarvoor is ook een rol weggelegd voor zorgprofessionals vol-

gens prof. Gorgels. “Als iedereen die uit hoofde van zijn beroep 

kan reanimeren zich zou aanmelden in het BHV-systeem zou de 

dichtheid van burgerhulpverleners flink toenemen. Daarnaast 

kunnen huisartsen en praktijkondersteuners bijdragen bijvoor-

beeld door hun AED buiten te hangen zodat die 24 uur beschik-

baar is, via hun praktijk mensen stimuleren zich aan te melden 

voor BHV en nazorg bieden bij een reanimatie aan redders en 

gereanimeerde.”

Meer informatie vindt u op www.hartstichting.nl/reanimatie/

word-burgerhulpverlener/wat-doet-een-burgerhulpverlener 

en taskforceqrs.nl.
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JK Dr. Ton Gorgels is
cardioloog en voorzitter 

van de Raad van Toezicht 

van de Taskforce QRS.
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Dr. Anita Vreugdenhil is kinderarts binnen het 

Maastricht UMC+ en initiatiefneemster van COACH.

Fleur Verkade is adviseur Gezondheidsbevorde-

ring bij GGD Zuid Limburg en vanuit die rol ingezet 

als JOGG-regisseur in Maastricht.
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Een ongezonde leefstijl bij kinderen is een groot maatschap-

pelijk probleem. Kinderen ontwikkelen hierdoor overge-

wicht en uiteindelijk obesitas en chronische ziekten. Lande-

lijk heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht, 1 op de 40 heeft 

een ernstige vorm van overgewicht; obesitas. Deze kinderen 

komen in aanmerking voor behandeling door zorgprofessio-

nals. In Zuid-Limburg gebeurt dit in het expertisecentrum van 

het Maastricht UMC+; het Centre for Overweight Adolescent 

and Children’s Healthcare (COACH). Hier wordt de gezond-

heid van kinderen in kaart gebracht en worden kinderen ge-

holpen om weer op een gezond gewicht te komen. Om te 

voorkomen dat kinderen overgewicht krijgen en deze zorg 

nodig hebben, is er Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); 

een preventief programma. Het creëren van een gezonde 

leefomgeving voor kinderen staat bij JOGG centraal. Door 

het voorkomen van overgewicht aan de ene kant en het 

behandelen van obesitas aan de andere kant hebben beide 

initiatieven in de afgelopen jaren stappen gemaakt om het 

percentage kinderen met overgewicht en obesitas in de regio 

terug te dringen. Toch signaleren beide organisaties nog 

een gat in de aanpak van dit belangrijke probleem. Om dit te 

dichten bundelen beide partijen, in samenwerking met GGD 

Zuid Limburg en de gemeente Maastricht, de krachten bin-

nen Your Coach Next Door (YCND). 

Anita Vreugdenhil, Kinderarts en Initiatiefneemster van COACH 

legt uit waar het idee voor YCND vandaan komt: “Bij COACH 

zien we voornamelijk kinderen met obesitas en morbide obesitas. 

Onze mogelijkheden binnen het netwerk van COACH om een 

passend aanbod te bieden voor deze gezinnen – vooral bui-

ten de ziekenhuismuren – wordt steeds beter en effectiever. De 

kracht van COACH is dat we het niet alleen over gezonde voe-

ding hebben, maar dat we integraal naar een kind kijken om te 

bepalen wat echt nodig is om gezond te kunnen leven. De focus 

ligt op positief gezond leven, niet op het gewicht. Deze aanpak 

is bewezen effectief. 

Wij zien echter alleen kinderen die naar ons worden doorverwe-

zen. Dat zijn voornamelijk kinderen met obesitas. Terwijl juist bij 

de grote groep kinderen met een minder ernstige vorm van over-

gewicht er veel winst te behalen valt door hen gezond te leren le-

ven. Dat kan door goede begeleiding en een aanbod dat aansluit 

bij de behoefte van deze kinderen en gezinnen zoals we dat de 

afgelopen jaren hebben opgezet. Maar we vinden het niet nodig 

dat deze kinderen allemaal naar een ziekenhuis moeten komen.”

Fleur Verkade, JOGG-regisseur bij de GGD Zuid-Limburg zit 

precies aan de andere kant van het spectrum. “JOGG is een 

preventieve collectieve aanpak. We proberen een gezonde om-

geving te creëren, zodat de gezonde keuze ook de makkelij-

ke keuze is voor een kind. Bijvoorbeeld door op scholen een 

gezonde setting te creëren. Dat loopt heel goed. De scholen, 

commerciële partijen en sportverenigingen doen goed mee. 

Maar we signaleren wel dat er, ook al worden er in een wijk 

buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd, toch kinderen 

zijn die afhaken bij die activiteiten. Terwijl die groep er juist het 

meeste baat bij heeft omdat die neigen naar overgewicht of al 

overgewicht hebben. Dus net die kinderen vallen bij JOGG uit 

maar hoeven ook nog niet naar COACH. Zij vallen op dit moment 

tussen wal en schip omdat ze nergens terecht kunnen en niet 

begeleid worden.”

Het gat tussen COACH en JOGG willen beide partijen opvullen 

met Your Coach Next Door. “Het moet de nieuwe toegang wor-

den tot een gezond leven voor alle kinderen”, zegt Vreugdenhil. 

“We willen de krachten die in JOGG en COACH al aanwezig 

zijn samenvoegen waardoor er een groot netwerk ontstaat met 

één toegang, in de wijken zelf. Iedereen die in de context van 

het kind denkt: ‘hier moet iets gebeuren’ moet weten dat dit de 

voordeur is waar ze kunnen aankloppen. Daar speelt de eerste-

lijnszorg een belangrijke signaleringsrol in.”

In februari gaat het project van start in een aantal wijken in 

Maastricht met kindcentra – scholen en peuterspeelzalen – als 

middelpunt. Het project vormt een onderdeel van de pilot ‘Blau-

we Zorg in de wijk’ (meer info www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-

in-de-wijk/). Vervolgens is het de bedoeling om het in Limburg 

breed uit te rollen. In de regio Noord-Limburg en een groot aan-

tal regio’s in de de rest van Limburg staan gemeenten, zorgver-

leners en bedrijven in de startblokken om te beginnen. “Je kijkt 

waar de kracht ligt van verschillende partijen in de maatschap-

pij”, legt Verkade uit. “Er wordt nu al veel georganiseerd, maar 

er is geen duidelijk aanspreekpunt. Niemand is eigenaar. YCND 

vangt al die goede initiatieven in een wijk onder één paraplu.” 

Vreugdenhil legt uit hoe een kind begeleid gaat worden: “Scho-

len en betrokkenen in de wijk (zoals jeugdverpleegkundigen, 

jeugdartsen en huisartsen) zullen de stap naar YCND voor kin-

deren gaan vergemakkelijken. Als een kind eenmaal binnen is 

bij YCND, wordt gekeken wat er precies nodig is. Bij voorkeur 

wordt er hulp aangeboden in de wijk zelf. Als daar zorgprofes-

sionals bij nodig zijn dan kunnen die worden ingezet. Als blijkt 

dat het kind een veilige omgeving nodig heeft om te kunnen be-

wegen dan wordt het opgenomen in het sportprogramma van 

COACH en Maastricht Sport. Met YCND gaan we er voor zorgen 

dat er cohesie is en dat het aanbod op elkaar is afgestemd.

We willen de maatschappij bewust maken dat iedereen wel een 

mogelijkheid of een kracht heeft om bij te dragen aan een oplos-

sing voor dit probleem zonder dat het veel inspanning voor de 

kinderen en gezinnen kost. Dat kan alleen door samenwerking. 

Daarvoor zorgen we met Your Coach Next Door.”

Een coach voor alle kinderen
met overgewicht
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Positieve Gezondheid is een visie die de patiënt als mens 

ziet en niet als aandoening. Het concept veroorzaakt een 

golf van vernieuwing in de gezondheidszorg, want zelfs in de 

meest patiëntgerichte zorg ligt de focus veeleer op klachten 

en gezondheidsproblemen en hoe we die – samen met de 

patiënt – kunnen ‘fiksen’. Positieve Gezondheid verplaatst 

het accent van de ziekte naar de mens, zijn veerkracht en 

wat zijn leven betekenisvol maakt. Je bent niet ziek, maar 

je hebt een ziekte: het is een wereld van verschil. De kiem 

voor het baanbrekende werk dat Machteld Huber, voormalig 

huisarts, onderzoeker en naamgever van het concept Positieve 

Gezondheid, met het Institute for Positive Health verricht is ge-

legd toen zij een aantal jaren geleden zelf ziek was. “Ik ben in 

die periode gaan nadenken over wat we in de zorg doen”, vertelt 

zij. “Ik ervaarde dat wij goed en doelgericht een ziekte kunnen 

behandelen. Tegelijk merkte ik dat het bij ziekte en gezondheid 

over veel meer dingen gaat dan alleen het medische stuk. Deze 

ervaring was voor mij de reden om na mijn herstel onderzoek 

te gaan verrichten naar de veerkracht van mensen en de voor-

waarden om zelf de regie te kunnen voeren over je gezondheid. 

Deze eigenschappen worden door veel mensen die ziek zijn als 

essentieel ervaren.”

Nieuwe definitie Haar onderzoek heeft ertoe geleid dat Huber 

een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe omschrijving van de 

term gezondheid. “De huidige definitie van de WHO”, zo stelt 

zij, “beschrijft gezondheid als een toestand van volledig fysiek, 

geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen het ontbreken 

van ziekte of gebrek. Deze definitie is zo idealistisch, dat haast 

niemand meer gezond te noemen is. Wij hebben een ander voor-

stel geformuleerd waarin we gezondheid zien als het vermogen 

om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de 

sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Deze 

visie gaat veel meer om veerkracht en functioneren. De kansen 

die mensen met een (chronisch) gezondheidsprobleem kunnen 

gaan zien en niet zozeer de belemmeringen. Dat vraagt – als je 

werkt aan het bevorderen van gezondheid – van de patiënt maar 

vooral van de zorgverlener een ommekeer in denken en doen.”

Spinnenweb Het iPH heeft het spinnenwebmodel ontwikkeld 

waarmee zorgverleners het concept Positieve Gezondheid 

kunnen implementeren in hun praktijk. Dit zorgmodel definieert 

zes pijlers voor positieve gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal 

welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschap-

pelijk participeren en dagelijks functioneren. De vorm van een 

spinnenweb geeft een ordening aan de zes dimensies die el-

kaar in het leven beïnvloeden. Machteld Huber: “Artsen vinden 

nogal eens dat we te veel criteria hebben meegenomen in ons 

instrument. Mijn antwoord daarop is dat dit de aspecten zijn die 

de patiënt belangrijk vindt in het kader van gezondheid. Als je 

Positieve gezondheid veroorzaakt (wereldwijde) golf van vernieuwing



volgens deze benadering wil werken, moet je dus even de tijd 

nemen om het model of een deel ervan samen met de patiënt 

in te vullen en je behandeling daarop af te stemmen. Het is de 

moeite waard. De centrale vraag aan de patiënt is: wat vindt u 

zelf belangrijk? De patiënt denkt in dit proces na over wat hij wel 

of niet wil en kan in het leven. Mensen geven aan dat zij hierdoor 

overzicht en grip terug krijgen op hun leven, ondanks hun ziekte 

of gezondheidsprobleem. Dát gevoel heeft een positief effect op 

de gezondheid en hun welbevinden.”

Blue Zone Verzekeraars als CZ, VGZ, Menzis en Achmea, ge-

meenten en ook veel zorgverleners in binnen- en buitenland 

omarmen Hubers gedachtegoed. De belangrijkste pre is dat 

het concept een brug slaat tussen zorg en welzijn, en naadloos 

aansluit op de huidige visie op langdurige zorg. Maar er is ook 

kritiek; het concept zou de zorg onbeheersbaar maken. Huber 

plaatst zowel de positieve als de negatieve respons in perspec-

tief. “We staan pas aan het begin van een nieuwe beweging in 

de zorg die nog verder op gang moet komen. Als eerste gaan we 

in de proeftuin Limburg aan de slag. Ons ambitiedoel is om van 

Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken; een plek 

waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook 

ter wereld. Je moet toch een gewaagd doel hebben, nietwaar?”

Meer informatie www.allesisgezondheid.nl
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2014 promoveerde zij aan Maastricht University op het 

door haar ontwikkelde concept ‘Positieve Gezondheid’. 

Met het Institute for Positive Health (iPH) ontwikkelt 

zij dit concept verder tot een praktisch instrument voor 

mensgerichte zorg.

Positieve gezondheid veroorzaakt (wereldwijde) golf van vernieuwing

Het spinnenwebmodel

De praktijkondersteuners GGZ in dienst van ZIO werken in 

de huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland sinds medio 

2017 met het concept Positieve Gezondheid. Het invullen 

van het spinnenweb van Positieve Gezondheid helpt de cliënt 

inzicht te krijgen in alle deelgebieden van het leven en draagt 

bij aan een goede vraagverheldering. ZIO heeft onlangs een 

folder ontwikkeld waarmee de cliënt het spinnenweb en zijn/

haar veranderwens zelf kan invullen. 

Daarnaast vormt het concept Positieve Gezondheid de 

leidraad binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk. Inmiddels 

hebben 35 beroepskrachten, werkzaam in de wijken Wit-

tevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel, de trai-

ning Positieve Gezondheid gevolgd onder leiding van Mach-

teld Huber. Meer informatie over deze pilot in het volgende 

nummer van Praktijk en op www.blauwezorg.nl/blauwe-

zorg-in-de-wijk/.
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Vrijwel dagelijks komt er een plastisch of cosmetisch vraag-

stuk voorbij op tv. De meeste huisartsen zien de vervolg-

vraag terug in hun praktijk: ‘Dokter kom ik in aanmerking 

voor die ingreep?’ Hoogste tijd dus om de eerste en tweede 

lijn bij elkaar te brengen voor een gesprek over de nieuwste 

ontwikkelingen in de wereld van de fijne chirurgie en cosme-

tiek. Huisarts Pascal Meijer en plastisch chirurg en hoogleraar 

plastische chirurgie prof. dr. René van der Hulst grijpen deze 

kans met plezier en kaarten daarbij meteen het belang van 

een goede verwijzing aan.

Pascal: “De eerste innovatie is misschien dat plastische chirurgie 

en cosmetiek gemeengoed worden. Ook in onze praktijk denken 

patiënten aan buikwandcorrecties, het rechtzetten van scheve 

borsten, ooglidcorrecties en borstvergrotingen of –verkleiningen. 

De meeste patiënten hebben echter een kleine beurs. Dure opera-

ties zijn dus geen optie. Ik informeer mijn patiënten altijd over de 

medische mogelijkheden en de kosten daarvan. Patiënten waar-

van ik denk dat ze een kans maken op een vergoeding verwijs 

ik naar het ziekenhuis voor meer informatie. Het eerste consult 

wordt immers vergoed.”

René: “Sinds 2017 zijn enkele functionele cosmetische ingrepen 

zoals ooglidcorrecties inderdaad terug in het basispakket. Daar 

hebben we hard voor gevochten, tot aan optredens in Radar aan 

toe. Maar, alleen als de ziektekostenverzekeraar de ingreep 

accepteert wordt het eerste consult vergoed. Indien niet, dan 

moet de patiënt de kosten zelf betalen.”

Pascal: “Nou kijk, dat wist ik niet, terwijl ik als huisarts én cosmetisch 

arts midden in de materie zit. Hoe kan ik er als verwijzer voor 

zorgen dat mijn patiënten de juiste informatie en kansen krijgen 

zonder onnodige kosten?”

René: “Dat is lastig. Tussen de kwalificaties functioneel en cosme-

tisch bevindt zich een grijs gebied. Als je denkt dat de kans op 

vergoeding vanwege fysieke en functionele klachten reëel is, zou 

ik de patiënt altijd naar het ziekenhuis verwijzen. Het is wellicht 

de enige mogelijkheid om hem/haar van de klachten af te helpen. 

Anders is een privékliniek vaak een goedkopere optie.”

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

Huisarts Pascal Meijers: 
“Waar trek je de grens tussen 
het werk van de cosmetisch 
arts of huisarts en de 
plastisch chirurg?”



Het gaat steeds meer om het detail

9

Pascal: “Huisartsen krijgen regelmatig de vraag om bijvoorbeeld 

atheroomcystes of kleine moedervlekken te verwijderen. Waar 

trek je de grens tussen het werk van de cosmetisch arts of huis-

arts en de plastisch chirurg?”

René: “Bij snijden. Het is prima dat een huisarts zelf kleine onef-

fenheden weghaalt. Maar als je moet snijden, zeker in het gezicht, 

is het goed om dit door de specialist te laten doen. Dat doen de 

meeste huisartsen gelukkig ook.”

Pascal: “De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde 

zegt hetzelfde. Snijden is verwijzen. Helaas zijn niet alle cosmeti-

sche klinieken in ons land aangesloten bij de vereniging.”

René: “Dat is het resultaat van het feit dat de ziekenhuizen de 

cosmetiek te lang hebben laten liggen. Particuliere klinieken zijn 

in deze groeimarkt gesprongen en hebben de zorg in veel gevallen 

naar een hoger niveau getild. Dat moet gezegd worden. Aan de 

andere kant zijn technische ontwikkelingen zonder ziekenhuizen 

vaak onmogelijk. Als het om botox en fillers gaat, zijn we ‘con-

cullega’s’. Met het verschil dat plastisch chirurgen de technieken 

vooral inzetten in combinatie met chirurgie of voor verbetering 

van functionaliteit, maar ook soms in een kliniek puur om het es-

thetisch resultaat.”

Pascal: “In Kliniek aan de Maas bieden wij ook functionele schoon-

heidsbehandelingen aan, die worden vergoed. Met fillers kun je 

bijvoorbeeld veel betekenen voor iemand die na een CVA kampt 

met een scheef gezicht. Ook herstellen we ingrepen die in het 

verleden verkeerd hebben uitgepakt. De nieuwe behandelingen 

met Botox, injectables en fillers, boosters met hyaluronzuur en 

liquid facelifts - zonder operatie - maken steeds meer mogelijk.”

René: “In innovatie zit het bestaansrecht van de cosmetiek. De 

nieuwe innovaties in de reconstructieve chirurgie richten zich 

steeds meer op het detail. Letterlijk, microscopisch gezien maar 

ook qua outcome: je wil een zo mooi en natuurlijk mogelijk resul-

taat. Dat kan alleen door heel fijn te werken. Voor het allerfijnste 

werk, dat je met je handen nooit gerealiseerd krijgt, hebben wij 

in Maastricht een robot ontwikkeld die driedimensionale recon-

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

Plastisch chirurg René 
van der Hulst: “Ons streven is 

om de nieuwe technieken
 die we in de reconstructieve 
chirugie ontwikkelen door te 
trekken naar de cosmetiek.”
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structieve microchirurgie mogelijk maakt. Deze nieuwe technologie 

opent een wereld van mogelijkheden. We kunnen zelfs lymfevaatjes 

hechten. Dat betekent dat we vanaf nu dus ook een lymfe-oedeem 

kunnen behandelen. En vonden we het bij een borstreconstructie 

tien jaar geleden belangrijk dat de borst er met kleren aan goed 

uitzag. Nu kunnen we ervoor zorgen dat de gereconstrueerde 

borst er zelfs met tepel en al natuurlijk en mooi uitziet. Het Maas-

tricht UMC+ is koploper in deze ontwikkeling. Bij ons vinden 

meer dan 70% van de borstreconstructies met eigen weefsel en 

dus niet met borstimplantaten plaats. Het is zelfs mogelijk om het 

gevoel in de borst terug te brengen.”

Pascal: “Dat is een fantastische ontwikkeling waarin functionaliteit 

en cosmetiek elkaar raken.”

René: “Ons streven is om de nieuwe technieken die we in de re-

constructieve chirurgie ontwikkelen door te trekken naar de cos-

metiek. Daarbij speelt nog dat we steeds meer evalueren wat de 

patiënt zelf wil en belangrijk vindt.”

Pascal: “Wij gebruiken de vragenlijsten die de Braziliaanse plas-

tisch chirurg Mauricio de Mayo hiervoor heeft ontwikkeld. Voor 

cosmetische ingrepen is het een basisvoorwaarde dat duidelijk is 

wat de werkelijke wens achter de gewenste ingrepen is. Aan ons 

de taak om de patiënt daar bewust van te maken.”

René: “De commerciële zorg loopt absoluut voorop in de value 

based healthcare. De ziekenhuizen kunnen daarvan leren. Mis-

schien is het ook goed om de handen ineen te slaan voor het op-

leiden van volgende generaties artsen. Want, ondanks het feit dat 

de plastische en reconstructieve zorg groeit, is er nul aandacht 

voor ons discipline in de basisopleiding.”

Pascal: “In onze huisartsenpraktijk begeleiden wij zes co-assis-

tenten per jaar. Het merendeel wil graag een keertje meekijken 

in Kliniek aan de Maas. Die kans geven wij hen. Er is ook meer 

animo voor de opleiding tot cosmetisch arts.”

René: “Schoonheid wordt nu we allemaal ouder worden alleen 

maar belangrijker. Als antwoord op deze vraag werken we lan-

delijk aan een nieuwe opleiding tot plastisch chirurg. Hierin kan 

de student zich na een basisopleiding chirurgie van twee jaar 

specialiseren in bijvoorbeeld handchirurgie, esthetiek of recon-

structieve chirurgie. Voor deze specialisaties werken we samen 

met de internationale top. Via de nieuwe generatie halen we zo 

de beste technieken in huis om de positie van het Maastricht 

UMC+ in de plastische chirurgie te verstevigen.”

Meer op www.mumc.nl, zoektermen ‘borstreconstructie met 

eigen weefsel’ en ‘microchirurgie robot’

Prof. dr. René van der Hulst (foto 

links) is plastisch chirurg, hoogleraar plastische 

en reconstructieve chirurgie en regiocoördinator 

plastische chirurgie voor de samenwerkende 

ziekenhuizen in Limburg. Hij is mede-oprichter 

van het Maastricht Universitair Esthetisch 

Centrum. 

Drs. Pascal Meijer is huisarts bij Medisch 

Centrum Caberg en cosmetisch arts in Kliniek aan 

de Maas in Maastricht. In beide disciplines is hij 

actief als opleider. Daarnaast is hij bestuurslid van 

de Nederlandse Vereniging Cosmetische 

Geneeskunde.
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Bij de helft van alle patiënten die een steunkous 
dragen om complicaties na een trombosebeen te 
voorkomen, kan de draagduur zonder gevolgen 
met anderhalf jaar worden verkort tot zes maan-
den. Dat blijkt uit onderzoek bij ruim 800 patiën-
ten in veertien ziekenhuizen. Wetenschappers 
van het Maastricht UMC+ beschrijven de resulta-
ten in het toonaangevende wetenschappelijk tijd-

De Hartstichting investeert één miljoen euro in nieuw onderzoek naar het vrouwenhart. Car-

diologen Vanessa van Empel (Maastricht UMC+) en Rudolf de Boer (UMC Groningen) zoe-

ken met hun team naar nieuwe aanknopingspunten om hartfalen door een verdikte, stijve 

hartspier eerder op te sporen en af te remmen. Cardioloog De Boer: “Patiënten zien er vaak 

gewoon gezond uit, maar de ziekte heeft een grote impact. Een boodschap doen is al een 

grote inspanning, en sommige patiënten kunnen zich ook thuis niet meer zelfstandig red-

den.” Op dit moment is er geen goede behande-

ling tegen een verdikte, stijve hartspier. Ook is er in 

onderzoek nog te weinig rekening gehouden met 

man-vrouw verschillen. Met deze subsidie willen 

de wetenschappers meer onderzoek doen om deze 

vorm van hartfalen eerder op te sporen en beter te 

behandelen. Meer informatie www.mumc.nl, zoek-

term ‘vrouwenhart’.

schrift The Lancet Haematology. Het eerder stopzetten van de therapie bespaart patiënten de 
ongemakken die het dragen van een steunkous met zich mee kan brengen. Jaarlijks krijgen in 
Nederland 25.000 mensen een steunkous na trombose, met een totale kostenpost van 23,5 
miljoen euro. Door de draagduur van de steunkous bij de helft van alle patiënten met ander-
half jaar te verkorten kan naar schatting meer dan tien miljoen euro per jaar worden bespaard.
Meer informatie www.mumc.nl, zoekterm ‘steunkousen’.

Miljoenenbesparing 

door korter dragen van steunkous na trombose

Eén miljoen euro voor onderzoek naar het vrouwenhart

Dementie-
voorspelling 
kan beter 
door 
eiwitpunctie
Het bepalen van Alzheimer-eiwitten 
in hersenvocht is een kansrijke tech-
niek om de zorg rondom dementie en 
kwaliteit van leven te verbeteren. De 
techniek wordt in de praktijk echter 
nog niet standaard gebruikt. Daarom 
voerden onderzoekers van het Maas-
tricht UMC+ en Alzheimer Centrum 
Limburg een analyse uit om te bepa-
len of het standaard toepassen van 
de eiwitbepaling toegevoegde waar-
de kan hebben voor patiënten. 
De ziekte van Alzheimer kenmerkt zich 
onder meer door de ontwikkeling van 
zogeheten amyloïde plaques in het 
brein. Dit zijn ophopingen van eiwitten 
die de hersenfuncties verstoren en 
kunnen leiden tot geheugenklachten 
en dementie. Hoewel geheugenklach-
ten vaak het eerste teken zijn van de 
ziekte van Alzheimer, ontwikkelt lang 
niet iedereen met geheugenklachten 
dementie. Door middel van afname 
van bijvoorbeeld geheugentesten en 
een scan van het brein kan het risico 
worden ingeschat dat iemand uitein-
delijk dementie zal ontwikkelen. Het 
komt echter nog vaak genoeg voor 
dat op basis van deze onderzoeken 
geen uitsluitsel kan worden gegeven. 
Patiënten weten dan niet goed waar 
ze aan toe zijn en dat kan ten koste 
gaan van de kwaliteit van leven. De 
onderzoeksresultaten laten zien dat 
de introductie van de lumbaalpunctie 
de nauwkeurigheid van de voorspel-
ling op toekomstige dementie met elf 
procent vergroot. Hoewel dit gepaard 
gaat met kosten voor het aanbieden 
van de techniek als vast diagnostisch 
middel, verhoogt het de kwaliteit van 
leven.
Meer informatie www.mumc.nl, zoek-

term ‘dementievoorspelling’.

Gynaecologisch-oncologische samenwerking
Het Radboudumc Nijmegen, het Catharina Zie-

kenhuis in Eindhoven en het Maastricht UMC+ gaan 
intensief samenwerken op het gebied van de gynae-

cologische oncologie. Door de samenwerking ontstaat 
één netwerk voor gynaecologisch-oncologische zorg in 

Zuidoost-Nederland, waarbij de drie partijen die zorg zo 
breed mogelijk op de drie locaties aanbieden. Waar nodig 
zal de zorg geconcentreerd worden op één van de drie 
locaties. Op termijn kan uitwisseling van medewerkers 
plaatsvinden om de aan de patiënt te verlenen zorg zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
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De hart-longmachine hoort bij een hartoperatie. Het tijdelijk 

overnemen van de functie van het hart en de longen maakt 

opereren aan een hart mogelijk. Tot een aantal jaren geleden 

was langer dan een paar uur aan de machine liggen echter 

al schadelijk voor een patiënt. Inmiddels is dat door verschil-

lende innovaties niet langer het geval. Een patiënt kan, mits 

de circulatie en doorbloeding van alle organen intact blijven, 

tot weken aan de machine liggen zonder daar schade van te 

ondervinden. Dat maakt de hart-longmachine ook buiten de 

hartchirurgie een nuttig hulpmiddel. Prof. dr. Jos Maessen, 

cardiothoracaal chirurg in het Maastricht UMC+, legt uit 

welke toepassingen dit zijn. “De H1N1 griepepidemie heeft 

veel mensen de ogen geopend voor de ontwikkelingen rond de 

hart-longmachine”, zegt Jos Maessen. “Bij die epidemie liepen 

ook jonge mensen dusdanige longontstekingen op dat ze op de 

IC aan de beademing terecht kwamen en in sommige gevallen 

zelfs opgegeven werden. Die patiënten zijn aan de hart-longma-

chine gelegd en konden zo tot weken in leven gehouden worden 

terwijl de longen konden herstellen. Dat heeft artsen wereldwijd 

aangezet om na te denken over andere toepassingen van de 

machine buiten de chirurgie. Wij gebruiken de hart-longmachi-

ne meer buiten de OK bij patiënten met long of hartproblemen. 

Meestal voor een overbrugging tot genezing of een andere 

ingreep. Dat kan zijn bij patiënten die na chemotherapie iets 

aan hun hart krijgen en waarbij de herstelfase tijdelijk overbrugd 

moet worden of wanneer iemand moet wachten op een trans-

plantatie.” 

Dat heeft een enorme vlucht genomen. Een Italiaanse collega, 

inmiddels ook werkzaam binnen het Maastricht UMC+ en specialist 

op het gebied van de hart-longmachine, heeft vijf jaar geleden 

in Rome een congres georganiseerd met de hart-longmachine 

als onderwerp. Daar kwamen toen 300 mensen op af. Dit jaar 

heeft hij datzelfde congres hier in Maastricht herhaald. Nu wa-

ren er 1.300 mensen uit 60 verschillende landen. En niet alleen 

hartchirurgen, maar ook intensivisten, longartsen, cardiologen 

en anesthesisten. De hart-longmachine wordt dus door andere 

specialisten als waardevol gezien om iemand tijdelijk in leven te 

kunnen houden.

Welke ontwikkelingen hieraan hebben bijgedragen legt Jos 

Maessen uit: “Tot eind jaren negentig had je echt aantoonbaar 

schade van een hart-longmachine. Inmiddels zijn de onderdelen 

van de machines enorm verbeterd en daarmee veel minder scha-

delijk geworden voor het lichaam. Ze hebben nu bijvoorbeeld een 

coating die erg bloedvriendelijk is. De rollerpomp die het bloed 

knijpt, is vervangen door een centrifugaalpomp die op een hele 

slimme manier, wrijvingsloos, het bloed rondpompt. Uiteindelijk 

ontstaan er nog steeds kleine stolsels in de kunstlong, maar dan 

pas na maanden, niet uren, zoals vroeger. Ook daar wordt on-

derzoek naar gedaan. Als dat zich blijft ontwikkelen komt er een 

moment dat we kunstlongen kunnen implementeren.

Er worden nu verschillende nieuwe toepassingen bedacht voor 

de hart-longmachine. Zo zijn we recent, samen met een aantal 

andere centra in Nederland en België, een groot onderzoek ge-

start om te kijken of je de hart-longmachine ook bij reanimatie 

zinvol in kan zetten. Er wordt dan al naar het ziekenhuis gebeld 

als een patiënt thuis of in de ambulance gereanimeerd wordt zo-

dat wij klaar staan om het apparaat in te brengen. Dat kan binnen 

20 minuten, via de lies, terwijl de patiënt gemasseerd wordt. Als 

de patiënt niet spontaan weer bijkomt dan wordt hij/zij op die 

manier in leven gehouden en gaan we kijken wat er aan de hand 

is. Soms kun je het probleem niet oplossen en dan stopt het 

helaas, maar soms kun je wel een oplossing vinden. Dan heb je, 

door de hart-longmachine, de patiënt in leven kunnen houden tot 

er een adequate oplossing was waar je de tijd voor hebt gekre-

gen. Een paar jaar geleden deden we dat 10 à 20 keer per jaar, 

nu al rond de 80, dat is dus snel aan het groeien. 

Als uit het reanimatie-onderzoek blijkt dat het zo vroeg mogelijk 

aansluiten op de hart-longmachine voordelen heeft en het kan 

nog minder invasief, dan is dat iets wat al in de ambulance kan 

gebeuren. Nu het snel inbrengen ook van belang is, vinden daar 

ook innovaties plaats. Er wordt inmiddels ook onderzoek gedaan 

of het via prikken in te brengen is. Op dit moment moet dat via 

een kleine chirurgische handeling, maar daar wordt dus aan ge-

werkt. Mocht dat lukken dan zorgt ook dat weer voor nieuwe 

mogelijkheden. Maar eerst moeten we uitzoeken of er winst is, 

en zo ja, wat de winst is en bij welke patiënten.”

Als het bij een reanimatie om ritmestoornissen gaat, dan is nog 

steeds een vroege signalering het allerbelangrijkste, meestal 

door de huisarts. “De huisarts is de bron. Ik heb dat meegemaakt 

bij mijn vader die eigenlijk nooit iets had. Toen die met een klacht 

de huisarts belde heeft die meteen ingegrepen, juist omdat die 

wist dat mijn vader eigenlijk nooit belde. Het was voor hem een 

reden om meteen te gaan kijken en de ambulance erbij te halen. 

Daarmee heeft hij zijn leven gered. De huisarts is de bron. Die 

eerste minuten zijn en blijven alles bepalend bij ritmestoornis-

sen.” Meer op www.mumc.nl, zoekterm ‘hart-longmachine’.

Hart-longmachine redt ook 
buiten de OK levens

12
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JK Prof. dr. Jos Maessen is thoraxchirurg, hoogleraar car-

diothoracale chirurgie en hoofd van de afdeling Cardiothoraca-

le Chirurgie. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de minimaal 

invasieve chirurgie in het bijzonder m.b.t. de behandeling van 

ritmestoornissen, longkanker en ruimte innemende processen 

in het voorste mediastinum. Hij is gecertificeerd robotchirurg 

en verzorgt de opleiding op dit terrein.
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Voetzorg bij patiënten met diabetes in het Maastricht UMC+ ‘uit de kinderschoenen’
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Ongeveer een kwart van de patiënten met diabetes in Ne-

derland krijgt tijdens hun leven een ulcus aan een voet. Deze 

ulcera ontstaan bijna altijd door een samenspel van facto-

ren zoals diabetische neuropathie, perifeer vaatlijden en ver-

keerd schoeisel. Het kan lang duren tot zo’n ulcus genezen 

is en gedurende deze periode ontstaat bij ongeveer de helft 

een voetinfectie waarvoor amputatie soms de enige behan-

deling is. Door verbeterde screening, preventie en behande-

ling zijn het aantal amputaties in het Maastricht UMC+ sinds 

de jaren 90 aanzienlijk afgenomen. Een verdienste van het 

multidisciplinaire Diabetische Voetenteam onder aanvoering 

van Nicolaas Schaper, met een belangrijke rol voor de po-

dotherapeut bij de preventie en poliklinische behandeling. 

“Voetulcera werden tot de jaren 90 vaak niet serieus genoeg 

genomen”, zegt Nicolaas Schaper. “Een patiënt kan een kleine 

wond aan de voet vaak niet goed zien door de diabetische 

retinopathie of cataract, voelt geen pijn door de neuropathie en 

door het vaatlijden zijn de verschijnselen van infectie vaak niet 

duidelijk aanwezig. De patiënt heeft vaak nergens last van, on-

danks ernstige ischemie of een uitgebreide infectie. Ook behan-

delaars hebben daardoor de neiging de ernst te onderschatten. 

Toch zijn voetulcera de duurste complicatie van diabetes. Patiën-

ten en artsen de ernst van het probleem laten inzien, was een 

van de eerste doelen van ons team. Tegenwoordig wordt een 

diabetes voet-ulcus gezien als een serieus, complex probleem 

dat aandacht behoeft en waarbij preventieve voetzorg een hoop 

ellende kan voorkomen.” 

Om dit te bereiken is in 1995 binnen het Maastricht UMC+ een 

multidisciplinair team samengesteld van specialisten en parame-

dici van verschillende afdelingen. “We besteden veel aandacht 

aan het ondersteunen van preventie in de eerste lijn. We krijgen 

als expertisecentrum patiënten verwezen uit het hele land en 

zowel nationaal als internationaal spelen we een belangrijke 

rol in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. Ons 

kernteam bestaat nu uit vaatchirurgen, orthopedische chirurgen, 

een revalidatiearts, orthopedische schoenmaker, internisten, 

podotherapeuten en een nurse practitioner. We werken op een 

laagdrempelige manier intensief samen en binnen de verschil-

lende afdelingen is bijzondere expertise opgebouwd. Hierdoor 

kunnen we nog effectievere zorg bieden.” 

Jean Willems, als podotherapeut werkzaam bij Voetzorg Maas-

tricht, maakt vanaf het prille begin onderdeel uit van dit team. 

“Tegenwoordig is er vertrouwen tussen huisartsen en podo-

therapeuten. Als een podotherapeut een probleem signaleert, 

wordt dit door de huisarts opgepakt. Dat maakt de communicatie 

een stuk makkelijker en het komt de snelheid van verwijzing ten 

goede, dit is essentieel voor het beperken van complicaties.”

Preventie, snelle detectie en behandeling zijn de speerpunten 
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Jean Willems (foto links) is podotherapeut 

bij Voetzorg Maastricht en lid van het Diabetische 

Voetenteam van het Maastricht UMC+ 

Prof. dr. Nicolaas Schaper (foto mid-

den) is hoofd endocrinologie en coördinator van 

het Diabetische Voetenteam.

Rachelle Faut (foto rechts) is diabetes- 

podotherapeut bij Voetzorg Maastricht en lid 

van het Diabetische Voetenteam.
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van het team aldus Willems. “Bijna iedere patiënt wordt tegen-

woordig gescreend. Naar aanleiding van deze screening krijgt 

een patiënt een risicoprofiel dat het risico op een ulcus voor-

spelt. De zogenaamde ‘high risk patiënt’ heeft dan recht op 

intensievere podotherapeutische zorg die wij bij Voetzorg Maas-

tricht kunnen bieden, voor deze relatief grote groep zijn wij het 

eerste aanspreekpunt. De patiënten met een voetulcus wor-

den behandeld op de diabetes-voetenpoli van het Maastricht 

UMC+ of op gemeenschappelijke spreekuren van de polikliniek 

Orthopedie en van de Vaatchirurgie. Onze nurse practioner, Ron 

Sleegers, is hierbij de schakel tussen verschillende afdelingen, 

coördineert de zorg en is voor mensen met een voetulcus het 

eerste aanspreekpunt. We hebben een zorgsysteem ontwik-

keld waarbij, als er een ulcus wordt vastgesteld, er adequaat 

en snel gehandeld kan worden. Als een patiënt zich meldt met 

een wond wordt deze zo snel mogelijk gezien. Hierbij speelt de 

huisarts een belangrijke rol, we hebben in onze regio nauwkeu-

rig omschreven welke patiënten moeten worden doorverwezen. 

Door de expliciete aandacht voor de voeten neemt een patiënt 

het ook serieus. Patiënten stellen het op prijs dat er aandacht is 

voor hun voeten en trekken sneller aan de bel wanneer ze zelf 

een afwijking constateren. Als podotherapeut kunnen wij naast 

educatie en voetzorg, ook een gedegen schoeiseladvies geven 

en zo nodig ontlastende zolen aanmeten. Maar vaak is speciaal 

aangepast schoeisel nodig. Onze nauwe samenwerking met de 

orthopedische schoenmaker helpt dan om snel problemen aan 

te kunnen pakken.” 

Ook binnen de opleiding podotherapie is er meer aandacht voor 

de diabetische voet. Rachelle Faut is diabetespodotherapeut. 

“Binnen de podotherapie is er sinds enkele jaren de mogelijk-

heid tot specialisatie gericht op preventie, onderzoek en behan-

deling van de diabetische voet. Podotherapeuten met affiniteit 

voor de diabetische voet kunnen zich verder verdiepen op dit 

gebied. Hierdoor wordt deze zorg steeds meer gespecialiseerd 

en neemt naar mijn mening de kwaliteit van de zorg toe.” 

Nicolaas Schaper denkt dat het aantal complicaties aan de 

benen en voeten bij mensen met diabetes nog verder geredu-

ceerd kan worden. “We werken aan nieuwe technieken om de 

doorbloeding te verbeteren en er vindt onderzoek plaats op het 

gebied van slimme sensoren in het schoeisel. Daarnaast komt 

er steeds meer ervaring met complexe voetoperaties en onder-

zoeken we hoe een patiënt zelf op een eenvoudige manier kan 

vaststellen of er een wond dreigt te ontstaan. Het belangrijkste is 

de preventie, want ook al genezen de meeste ulcera uiteindelijk, 

50% heeft een recidief binnen een paar jaar.” Willems vult aan: 

“Eenmaal een ulcus, altijd een ulcus. Aan ons om de voet zo 

lang mogelijk gezond te houden.” 

Meer op www.mumc.nl, zoekterm ‘diabetische voet’



16

Mobiel 
dankzij controle   
en preventie

  

........................ 
Lydia Zegers lijdt sinds haar 20e aan diabetes. “Ik liep 

in het begin rond met wondjes aan mijn voeten, maar 

ik had me nooit gerealiseerd dat dit door de diabetes 

kwam. Dat interesseerde me op die leeftijd ook niet.” 

Nu, op haar 49e is ze zich bewust van het belang van 

controle en preventie. Door periodieke bezoeken bij 

de poli van Voetzorg Maastricht in het Maastricht 

UMC+ heeft ze het goed onder controle.  “Ik kan nu 

weer veel. Voor lange afstanden gebruik ik nog een scoot-

mobiel maar verder loop ik overal naartoe. Ik ben nu zes 

jaar rolstoelvrij. Daarvoor heb ik, met periodes, maanden 

mijn voet in het gips gehad ter ontlasting. Er is in 2002 

zelfs een moment geweest dat mijn teen zou moeten wor-

den geamputeerd als een ontstoken wond niet zou helen. 

Dat is goed gekomen, maar je wordt bang om te lopen, 

terwijl bewegen net helpt bij de doorbloeding. Om die 

reden heb ik drie jaar geleden ook een hondje genomen. 

Door dat beestje, ondertussen mijn beste vriendje, moet 

ik iedere dag naar buiten. Als je in een rolstoel zit en niet 

meer zelfstandig bent, heb je geen leuk leven. Nu besef ik 

wat voor luxe het is als je kan gaan en staan waar je wilt.”

Samen met het team van Voetzorg Maastricht probeert 

mevrouw Zegers de complicaties aan haar voeten zo veel 

mogelijk te voorkomen. “Mijn schoenen worden gemaakt 

door een orthopedisch schoenmaker en ik ben flink af-

gevallen. Daardoor sta ik stabieler op mijn benen. Ik wil 

benadrukken hoe belangrijk de preventie en controle is 

voor je voeten bij diabetes. Als je een wondje hebt ben je 

eigenlijk al te laat. Ik controleer daarom iedere dag mijn 

voeten op drukplekken of andere afwijkingen. Als ik toch 

iets vind, neem ik meteen contact op met mijn podothe-

rapeut, Jean Willems. Wanneer ik hem bel weet hij ook 

dat het serieus is. Ik kan dan meteen naar de poli komen. 

Samen maken we een plan van aanpak; waar ik naartoe 

moet om het op te lossen en hoe we het in de toekomst 

kunnen voorkomen. Daar zijn ze streng in, maar dat moet 

ook. Alleen op die manier voorkom je dat het in de toe-

komst weer gebeurt. Voor mij is de zorg rond mijn voeten 

op deze manier perfect georganiseerd.”

Lydia Zegers (49) woont met haar partner en hondje in 

Maastricht.



Waar vroeger een medisch dossier 

van een patiënt bijna nooit door de 

patiënt werd ingezien is het tegen-

woordig standaard dat dit gedeeld 

wordt met de patiënt. Er kan zelfs 

worden meegekeken terwijl het wordt 

ingevuld. Wat vinden patiënten daar 

eigenlijk van? “Ik ben net bij een gesprek geweest 

waarbij de arts uit zichzelf het scherm 

naar me toe draaide om een foto toe 

te lichten. Dat maakt alles meteen een 

stuk duidelijker.” Geboren Maastrichte-

naar Ron Jansen, 49, vindt de open-

heid een goede ontwikkeling. “Behalve 

betere uitleg voor de patiënt is het ook 

een stukje extra controle van de arts. Ik 

denk dat je door het bespreken van je 

dossier beter een afweging kan maken 

of een behandeling wel noodzaak is. Je 

vraagt je tegenwoordig toch af of dat 

altijd wel zo is of dat er een stukje com-

mercie bij komt kijken.” 

Mevrouw Annie Spee heeft haar eigen 

dossier in al haar 70 levensjaren nog 

nooit ingezien. “Dat is gelukkig nog niet 

nodig geweest. Maar als dat in de toe-

komst wel zo is, wil ik dat zeker. Je wilt 

toch weten wat er met je gebeurt.” 

Vandaag is ze in het ziekenhuis om haar 

man bij te staan die een behandeling 

ondergaat. “In het traject rond zijn be-

handeling is het Maastricht UMC+ heel 

open geweest. Iedereen is erg betrok-

ken en we hebben alles kunnen inzien. 

Heel fijn en nogal een verandering ten 

opzichte van vroeger. Toen werd je he-

lemaal niet ingelicht. Dat vonden artsen 

helemaal niet nodig. De huidige situatie 

bevalt beter.” 

Mevrouw Anneke Hodiamont uit Noor-
beek vindt meer openheid in het zieken-
huis een goede ontwikkeling. “Het is fijn 
als je goed voorgelicht wordt. Wanneer je 
samen naar je dossier kijkt kan een arts 
sommige dingen meteen toelichten.” Als 
een arts een dossier in de toekomst niet 
met de 53-jarige Noorbeekse deelt gaat 
ze er zelf naar vragen. “Ik wil graag weten 
wat er in het dossier gezet wordt. Als ik 
het er niet mee eens ben, kan ik daar een 
opmerking over maken. Het gaat over mij, 
dan wil ik weten wat daar staat.” 
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PERSOONLIJK

Prof. dr. Luc Zimmermann is kinderarts, neonatoloog 

en hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Maastricht 

UMC+. Hij staat mede aan de wieg van het Vrouw, Moeder en 

Kind Centrum van het Maastricht UMC+.

Drs. Flore Horuz is kinderarts en nefroloog. Zij coördi-

neert de zorg van de nieuwe multidisciplinaire poli voor de (zwan-

gere) vrouw en het kind samen met dr. Lennie van Hanegem 

(gynaecologie en obstetrie) en Anne Dekkers, hoofd poliklinieken 

Vrouw, Moeder en Kind Centrum.
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Nog op de loopbrug vanuit de parkeergarage bevindt zich 

de ingang van het Vrouw, Moeder en Kind Centrum van het 

Maastricht UMC+. Achter de schuifdeuren maakt de hectiek 

van de drukke ziekenhuishal direct plaats voor rust. Er zitten 

mensen aan een tafel te praten, kinderen amuseren zich in de 

speelhoek. De sfeer is aangenaam. Nog belangrijker is dat 

deze multidisciplinaire poli álle zorg bundelt voor de vrouw, 

de (aanstaande) moeder en het kind. Luc Zimmermann, kin-

derarts en neonatoloog in het Maastricht UMC+, staat mede aan 

de wieg van het Vrouw, Moeder en Kind Centrum dat zich naast 

de reguliere gynaecologie richt op het continuüm van zwanger 

(willen) worden tot de geboorte en de ontwikkeling van zuige-

ling, baby en kind. “De enige uitzondering is de gynaecologische 

oncologische zorg, die wordt aangeboden in het Oncologiecen-

trum”, zo opent hij het gesprek. “Wij zijn er voor de begeleiding 

van vrouwen die moeilijk zwanger worden. Het centrum beschikt 

onder meer over een prachtig nieuw IVF-lab dat toegerust is vol-

gens de laatste en hoogste standaarden. We zijn er voor de be-

geleiding van de zwangere met en zonder complicaties tot na de 

geboorte. En we zijn er voor het kind dat zorg nodig heeft. Vroe-

ger kwamen deze zorgvragen via diverse poli’s het ziekenhuis 

binnen en werd per patiënt een traject uitgezet waarin overigens 

prima werd samengewerkt. Kijk ik naar de kindergeneeskunde, 

dan werkten op onze poli 30 kinderartsen die afhankelijk van de 

zorgvraag bijvoorbeeld een kinderchirurg, -psychiater of -ortho-

peed inschakelden. Om deze zorg beter te stroomlijnen, hebben 

we de zorglijnen rond de (zwangere) vrouw en het kind op één 

locatie gebundeld en de samenwerking een structuur gegeven. 

Het mooiste vind ik dat nagenoeg alle kinderspecialisten binnen 

het Maastricht UMC+ zich verbonden hebben aan de kinderpoli. 

De kinderen hoeven hierdoor niet meer van poli naar poli; elk 

kind krijgt zorg in de kindvriendelijke omgeving van het Vrouw, 

Moeder en Kind Centrum. Dat is prettig voor kind én ouders.” 

“De centralisatie van de zorg zorgt er ook voor dat wij onze doel-

groep eerder en langer in beeld hebben”, vervolgt drs. Flore Horuz. 

Zij is kindernefroloog en medisch coördinator van het Vrouw, 

Moeder en Kind Centrum. “Eventuele complicaties kunnen we 

hierdoor eerder oppakken. Als bijvoorbeeld bij een echo blijkt 

dat een ongeboren kind een probleem heeft met zijn nieren kijk 

ik voor de geboorte al mee met de ontwikkeling. Op basis van 

die informatie kan ik de aanstaande ouders samen met de 

gynaecoloog voorbereiden op wat hen na de geboorte te wach-

ten staat. Dezelfde samenwerking is er tussen de gynaeco-

logen en bijvoorbeeld de neonatologen en kindercardiologen. 

Het helpt nu enorm dat de werkkamers van de gynaecologen 

en kinderartsen aan dezelfde gang liggen. Je leert elkaar ken-

nen en daardoor verdwijnt de drempel om even bij elkaar binnen 

te lopen. Desnoods vraag je iemand bij de koffieautomaat om 

even mee te kijken naar een patiënt. De samenwerking levert zo 

ook kruisbestuivingen op. Steeds meer specialisten organiseren 

samen een multidisciplinair spreekuur, bijvoorbeeld gericht op 

neurale buiseffecten of erfelijke aandoeningen. Hiermee tillen wij 

de kwaliteit van onze zorg naar een hoger niveau.”

“De volgende stap is de multidisciplinaire samenwerking van het 

Vrouw, Moeder en Kind Centrum vorm te geven in de kliniek. 

Eén poli en verpleeglocatie met één naam werkt mooi en ver-

trouwd voor onze patiënten”, lacht Flore. “Hiermee komt ook 

onze ultieme droom een stap dichterbij”, vervolgt Luc. “Uitein-

delijk willen we alle multidisciplinaire zorg rond vrouw, moeder 

en kind samenvoegen in de Resultaat Verantwoordelijke Een-

heid. Maar, dit is nog toekomstmuziek. Op korte termijn willen 

we voor verdere innovatie een brug slaan naar nieuw onderzoek. 

Het complement van het Vrouw, Moeder en Kind Centrum voor 

het onderzoek heet ‘EVA’, wat voor Erfelijkheid, Voortplanting en 

Aanleg staat. Binnen dit programma verrichten we geïntegreerd 

onderzoek rond het thema vrouw, moeder en kind. Een van onze 

speerpunten is het onderzoek van het Maastricht UMC+ op het 

gebied van IVF in combinatie met Pre-implantatie Genetische 

Diagnostiek. Nu de zorg voor vrouw, moeder en kind ook in het 

ziekenhuis geïntegreerd wordt aangeboden, kunnen we onze 

doelgroep beter en langer volgen, zelfs tot ver na de geboorte. 

Dat levert extra onderzoeksmogelijkheden op. Hetzelfde geldt 

voor het onderzoek naar bijvoorbeeld pre-eclampsie. Doordat 

we patiënten langer op één poli zien, kunnen we beter in kaart 

brengen wat de gevolgen van zwangerschapsvergiftiging zijn op 

de ontwikkeling van het kind op lange termijn.”

 

Nieuwe poli bundelt zorg 
voor vrouw, moeder en kind



 

‘Betrokkenheid, 
we kunnen 
niet zonder, 
leer dat nu 
toch eens.’

Prof. dr. Jan Nijhuis, 

hoofd van de afdeling 

Obstetrie & 

Gynaecologie

Nog altijd voelen veel patiënten zich niet ‘betrokken’ bij keuzes in het behandelbeleid. 

Zeer recent vertelde een goede kennis dat ze met de huisarts wilde spreken over afbouwen 

van haar antidepressivum. Een behandelend specialist had daarin al geadviseerd. De 

huisarts ging niet mee in dat advies want ‘dat kan wel zijn, maar wij doen het altijd zo…’ 

Het gevolg is een gefrustreerde patiënte, die niet betrokken werd bij de mogelijkheden. 

Haar voorstel werd wel gehonoreerd door haar nieuwe huisarts(!), enkele weken later.

Zelf ben ik dit jaar een aantal keren geconsulteerd over ‘een keizersnede op verzoek’, 

dus zonder medische indicatie. Het antwoord kan niet gebaseerd worden op de uitkom-

sten van puur wetenschappelijk onderzoek, emotionele en intuïtieve aspecten zijn even 

belangrijk. Een gesprek daarover is daarom alleen zinvol als de vrouwenarts aan het 

begin van het gesprek aangeeft uiteindelijk bereid te zijn die keizersnede te doen. Alleen 

dan kan een open sfeer ontstaan, zonder dat de zwangere steeds het gevoel heeft te 

moeten opboksen tegen een arts die met zijn armen over elkaar alleen maar ‘nee’ kan 

zeggen.  

De ‘paternalistische houding’ die ik vaak observeer, zie je zelfs ook bij jongere collegae. 

Zij zijn opgevoed met de ‘evidence’ uit mooi gerandomiseerd onderzoek en evidence 

is evidence, nietwaar? Al te vaak wordt vergeten dat het specifieke probleem of de 

specifieke vraag van de patiënt helemaal niet in dat onderzoek beantwoord werd. Dan 

ontbreekt het niet aan goede wil, maar wel aan ervaring.

 

De cruciale factor is of de patiënt uiteindelijk echt centraal staat. Want pas als deze be-

trokken is bij de mogelijkheden, dus optimaal en objectief geïnformeerd is, ontstaat de 

mogelijkheid van een goed geïnformeerde keuze. Alleen op deze wijze zal er – ook bij 

uiteindelijk een slechte of onverwachte uitkomst – bereidheid zijn om te accepteren dat 

het zo gegaan is als het gegaan is.

Als betrokkenheid onderdeel wordt van het consult, zullen uiteindelijk de patiënt én de 

hulpverlener beter af zijn.




