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Rook bij laparoscopie?
Ondertussen is het in de Nederlandse gezondheidszorg wel doorgedrongen dat diathermische rook gevaarlijke stoffen 

bevat. Daarnaast is de geur die vrijkomt bij diathermie ook hinderlijk en wordt niet als erg prettig ervaren. De meeste 
ziekenhuizen zorgen ervoor dat er een vorm van actieve rookafzuiging bij open chirurgie is, maar wat doet men bij 

laparoscopische ingrepen? Veel ziekenhuizen hebben wel een filter wat ze aan kunnen sluiten aan de trocar. 

Is het nodig om rook te verwijderen uit het 
abdomen? 
Het antwoord hierop is JA! Wat doet diathermie 
rook eigenlijk bij de patiënt tijdens de operatie? 
Er zijn meerdere studies die aangeven dat dit 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de patiënt. 
Een studie uit Polen van 2014 bijvoorbeeld toonde 
aan dat de hoeveelheid chemicaliën met klasse 1 
kankerverwekkende stoffen was verdrievoudigd 
(gemeten voor en na de operatie via de urine). 
Deze stoffen worden dus opgenomen in het 
lichaam tijdens de operatie. De rook is niet alleen 
potentieel gevaarlijk voor het OK personeel, maar 
dus ook voor de patiënt.

Werkt zo’n filter eigenlijk wel?
Een laparoscopisch filter bestaat uit minstens  
2 lagen. De eerste filter laag haalt alle bacteriële 
en virale componenten uit de rook. De 2e filter 
laag is voorzien van aktief kool. Dit verwijdert 
de chemicaliën uit de rook. Het zijn juist de 
chemicaliën die de vervelende geur veroorzaken 
en gevaarlijke stoffen bevatten. Als de 
hoeveelheid aktief kool in het filter te laag is dan 
ruikt men rook tijdens de OK. Het is dus belangrijk 
dat het filter voldoende aktief kool bevat.

In het algemeen kun je zeggen dat wanneer 
een filter vochtig wordt, de werking duidelijk 
minder is. Vocht en filters zijn geen goede 
combinatie. Door het vocht, wat vrijkomt bij 
laparoscopische ingrepen, raakt het filter 
verstopt en gaat de doorlaatbaarheid achteruit. 
Hierdoor daalt de flow en is het filter minder 

effectief. Het gevolg is dat men het filter moet 
vervangen omdat de rook niet meer afdoende 
verwijderd wordt. 

Zijn er ook nog andere mogelijkheden om 
rook te verwijderen?
Jazeker! In plaats van een los filter kan 
men ook gebruik maken van de bestaande 
apparatuur zoals een rookevacuatie machine. 
Meestal zijn dit machines met een groot 
werkzaam filter. Bij ziekenhuizen die een 
centrale rookafzuig installatie hebben gaat de 
rook helemaal de OK uit. 

Kunnen we dan gebruik maken van ons 
bestaande rookafzuig systeem?
De moeilijkheid in zo’n situatie is, dat over het 
algemeen, de rookevacuatie machines te veel 
afzuigen waardoor de druk in het abdomen te 
ver terugloopt en de chirurg niks meer kan zien.
Er zijn tegenwoordig fabrikanten die een goede 
oplossing hebben, doordat ze juist gebruik maken 
van bestaande rookevacuatie machines of de 
centrale rookafzuiging op de OK. 

Met een dergelijke oplossing is er een 
balans te vinden tussen verbruik van CO2 
en het verwijderen van de rook.
Voorwaarden voor een succesvolle en werkbare 
manier is dat er een afzuig slang aangesloten 
wordt tussen de trocar en de rookafzuig machine. 
De slang mag echter maar een klein gedeelte 
van de flow doorlaten om niet alles weg te 
zuigen. Het is dan ook belangrijk dat de hoge flow 
van de rook afzuig machine gereduceerd wordt 
tot een bepaald maximum. Dit zou niet meer 
mogen zijn dan ongeveer 12lpm. Anders wordt er 
te veel CO2 weg gezogen en valt de druk in het 
abdomen te ver weg.

Deze slang heeft dan ook bij voorkeur een 
regelknop die de afzuiging van de rook kan 
regelen. Het grote voordeel hiervan is dat deze 
ook “uit” gezet kan worden wanneer er géén 
diathermie of andere instrumenten gebruikt 
worden die rook veroorzaken. Dit voorkomt weer 
een te hoog gebruik van CO2.

Verbetering van de zichtbaarheid tijdens 
de operatie. 
Als men de rook op een adequate wijze 
verwijdert is het zicht in het abdomen ook 
stukken beter. Dit komt de kwaliteit van de 
operatie ten goede. Met een dergelijke oplossing 
verdwijnt de rook als “sneeuw” voor de zon.

Kortom de oplossing voor een goede 
rookafzuiging van diathermie die goed is 
voor de patiënt en het OK personeel.

Als men meer informatie wil over dit onderwerp 
kan met contact opnemen met de firma Hovmed. 
Zij zijn specialist op het gebied van rookafzuiging.

Contact gegevens:
Hovmed BV
Neutronenlaan 82
5405NH Uden

Email: info@hovmed.nl
Tel: 088-8080300

ADVERTORIAL
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NU’91: Onderhandelingen cao 
ziekenhuizen zijn gestart

NU’91 doet oproep aan kabinet om 
advies ACVZ niet over te nemen

NU’91: Verpleegkundigen en verzorgenden staan weer in de kou

Op 26 september heeft het eerste overleg over de 
nieuwe cao ziekenhuizen plaatsgevonden. NU’91, 
de andere vakbonden en de NVZ hebben tijdens 

deze eerste ronde hun belangrijkste uitgangspunten 
gedeeld. De onderhandelingen gaan op verzoek van de 

NVZ verder op 31 oktober.

NU’91 roept het kabinet en de Kamer op om het advies 
van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 

(ACVZ) niet over te nemen. Het ACVZ stelt in een rapport 
dat het kabinet zich intensief moet gaan bemoeien 

met het aantrekken van arbeidsmigranten van buiten 
de EU. “Dat staat haaks op de adviezen die wij hebben 
gegeven tijdens overleg met VWS”, aldus Stella Salden, 

voorzitter NU’91.

“De personeelstekorten zijn groot, het verzuim neemt steeds verder toe, de uitstroom neemt niet af en de werkdruk 
van verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante beroepen in de directe patiëntenzorg blijft met dit beleid 

toenemen. Daarom moeten de loonachterstanden ongedaan worden gemaakt en is er nog voor de komende 
winter een inflatiecorrectie nodig.” Dat is de eerste reactie van NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en 

verpleegkundigen, op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.  

Loon
NU’91 wil dat in de nieuwe cao minimaal de inflatiecorrectie wordt 
opgenomen en dat loonachterstanden ongedaan worden gemaakt. 
Ook de reiskosten moeten omhoog. Parkeerkosten voor werk moeten 
te allen tijde vergoed worden.

Onregelmatige diensten
De onregelmatigheidstoeslag moet worden berekend over het 
uurloon. Verder willen we dat iedere werknemer zelf mag kiezen hoe 
bereikbaarheidsdiensten worden beloond: in geld of in tijd.

Vertraging
De NVZ heeft op hoofdlijnen de verschillende thema’s die zij belangrijk 
vinden benoemd. De brancheorganisatie gaf hierbij aan dat ze niet 
eerder dan 31 oktober de uitgewerkte voorstellen kunnen delen. NU’91 
en andere bonden zijn teleurgesteld dat er nog geen concrete input 
vanuit de NVZ ligt. De bonden pleiten daarom gezamenlijk voor een 
heldere voorstellenbrief vanuit de NVZ, die invulling aan hun hoofdlijnen 
geeft. Wij hebben aangegeven dat we deze op korte termijn willen 
ontvangen.

Nieuwe onderhandelaren
Bij zowel de NVZ als de vakbonden zijn er nieuwe gezichten betrokken 
bij de onderhandelingen. Vanuit NU’91 is Bob van der Wal de nieuwe 
cao-onderhandelaar. Hij zal samen met Mark Froklage de stem van 
NU’91 vertegenwoordigen.

Jouw stem telt!
Op korte termijn zullen we onze concept-inzet met jullie delen. Deze is 
tot stand gekomen in samenwerking met onze klankbordgroep en een 
inventarisatie van vragen vanuit het juridisch loket. Volgende week 
volgt er een peiling voor al onze leden in de ziekenhuizen. We houden 
jullie op de hoogte!

Volgens het ACVZ gaat het met name om de inzet van 
arbeidsmigranten in de langdurige zorg, zoals in verpleeghuizen. 
Daarnaast stelt de commissie dat andere maatregelen, zoals betere 
arbeidsvoorwaarden, onvoldoende zijn om de tekorten op te lossen. 
Volgens NU’91 is dat een onterechte conclusie.

Geen investeringen in verpleegkundigen en verzorgenden
Salden: “Dit kabinet kiest er bewust voor om de salarisachterstanden 
niet weg te werken. Uit verschillende rapporten blijkt dat een passend 
salaris, het verminderen van de regeldruk en administratie, betere 
doorgroeimogelijkheden en meer zeggenschap bijdragen aan 
behoud van zorgprofessionals. Toch wordt er te weinig gekeken 
naar wat écht nodig is om nieuwe zorgprofessionals te werven en 
onze huidige verpleegkundigen en verzorgenden te behouden. Door 
zorgprofessionals uit andere landen te werven, ga je voorbij aan het 
daadwerkelijke probleem.”

Problemen andere landen vergroten
Bovendien is de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en 
verzorgenden bang dat op deze manier de personeelsproblemen 
worden verlegd. Salden: “Wij zijn als de Nederlandse 
beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden 
aangesloten bij ICN, de internationale vertegenwoordiger van meer 
dan 28 miljoen verpleegkundigen. Zij geven aan dat het tekort aan 
zorgprofessionals wereldwijd een probleem is. We kunnen het niet 
maken om mensen uit de voorgestelde landen weg te kopen met als 
gevolg dat de problemen daar nog groter worden. We dienen onze 
verantwoordelijkheid te nemen. Daar hoort solidariteit met de andere 
landen ook bij.”

NU’91 stelt dat de loonachterstanden niet alleen 
ten opzichte van de markt, maar ook voor dezelfde 
functies binnen de sector ongedaan gemaakt 
moeten worden. Daarnaast moet er volgens 
NU’91 een inflatiecorrectie/arbeidsmarkttoelage 
voor verpleegkundigen en verzorgenden komen 
om nog voor de winter de financiële zorgen bij 
verpleegkundigen en verzorgenden op te lossen. En 
om te voorkomen dat mensen overstappen naar 
andere beroepen.

De Sociaal Economische Raad (het belangrijkste 
adviesorgaan voor regering en parlement) 
adviseert extra budget beschikbaar te stellen 
om te investeren in de beloningen in de zorg om 
de achterstanden ten opzichte van de markt in 
te lopen  en een vergelijkbaar niveau met die 
marktsector te realiseren”, zegt NU’91-voorzitter 
Stella Salden. “Daarnaast loopt het verschil in 
brutoloon voor een verpleegkundige die eenzelfde 
functie uitoefent in een verschillende zorg-cao op 
tot bijna €400 bruto per maand. Deze concurrentie 
tussen verschillende zorgbranches is onwenselijk en 
belemmert de mobiliteit, uitwisseling en combinatie 
van functies voor professionals in de regio.”

Vier op de tien verzorgenden heeft 
geldzorgen
Volgens voorzitter Salden moeten maatregelen 
worden genomen om nog voor de winter het 
koopkrachtverlies als gevolg van een historisch 
hard stijgende inflatie te beperken. “Onlangs kwam 
naar voren dat vier op de tien verzorgenden 
kampt met geldzorgen*. Dit zorgt voor psychische 
en lichamelijke klachten. Bijna de helft van de 
respondenten kan nét rondkomen van het salaris, 
zolang zich geen financiële tegenvallers voordoen. 
Bijna één op de zes geeft aan het financieel niet 
te redden. Individuele bestuurders richten nu een 
noodfonds op om te ondersteunen bij personeel 
dat te maken heeft met betalingstoeslag. Dit is 
geen taak voor individuele bestuurders, maar van 
de overheid en werkgeversorganisaties. Bovendien 
zal er structureel iets moeten gebeuren.”

Meer zorgprofessionals, minder managers
NU’91 staat ook op het standpunt dat het 
aantal verzorgenden en verpleegkundigen 
omhoog zal moeten en het aandeel managers, 
ondersteunende diensten en andere functies 
verminderd zal moeten worden om te voorkomen 

dat er grote tekorten in de zorg zullen ontstaan in 
een sterk verouderende samenleving.

Geen gepraat in werkgroepen, maar 
concrete acties
De regering lost de grote problemen voor 
deze cruciale beroepsgroepen nog steeds 
niet op. In het recent ondertekende IZA 
(Integraal Zorgakkoord) maakte het ministerie 
van VWS met werkgevers, zorgverzekeraars, 
beroepsverenigingen en patiëntenfederaties, 
maar zonder werknemersorganisaties afspraken 
voor de komende vier jaar. “We verzanden met 
het IZA weer in gepraat in werkgroepen zonder 
daadwerkelijke en concrete acties om de positie 
van verzorgenden en verpleegkundigen te 
verbeteren en aantrekkelijk te maken om blijvend 
in te werken”, stelt Salden.

* Onderzoek uit TvV 

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 5



Geboortefotografie op de OK
Fotografen Auke van de Kerkhof en Marieke Jager fotograferen geboortes. Ze doen dit niet alleen bij mensen thuis of 

verloskamers, maar ook op operatiekamers. Beide fotografen hebben het keurmerk Geboortefotografie. Hiermee zijn zij 
aantoonbaar bekwaam in het vak van geboortefotograaf. 

Wat houdt jullie werk als 
geboortefotograaf in?
Auke: ‘Geboortefotograaf zijn betekent 
wekenlang, 24/7 stand-by staan. Het vraagt 
om flexibiliteit van mijzelf en mijn gezin om op 
onverwachte momenten opgeroepen te worden. 
Je weet bovendien van tevoren nooit hoe lang 
een bevalling duurt. Maar geboortefotograaf 
zijn betekent ook dat ik getuige mag zijn van 
levensveranderende momenten en dat ik 
iemands verhaal in beeld mag vertellen. Ik leg 
vast wat met woorden zo moeilijk te vertellen is. 
Kracht, emoties, verbondenheid en die details 
die van betekenis zijn. Hoe een geboorteproces 
ook verloopt, de magie van nieuw leven en 
van verwondering is altijd voelbaar. Soms gaat 
dit samen met angst en spanning, op andere 
momenten met euforie en gelukzaligheid.’

Marieke: ‘Elk moment van de dag kan de telefoon 
gaan omdat er een kindje op komst is en de 
bevalling echt beginnen gaat. Bij alles wat ik plan, 
ben ik me ervan bewust dat ik mijn cameratas 
mee moet nemen, bijvoorbeeld als ik naar 
vrienden ga. Of dat mijn koffertje achterin ligt, met 
een kussen, een deken en extra kleding. Voor een 
(geplande) sectio sta je ook vooraf op wacht, 
want sommige baby’s kunnen niet geduldig 
wachten tot het geplande moment. 

Die druk om altijd ‘aan’ te staan kun je ervaren 
als stress. Maar een geboren geboortefotograaf 
pakt haar ruimte op het moment dat het kan, en 
voegt zich met gemak naar de situatie als de 
telefoon gaat. 

Voor aanstaande ouders houdt 
geboortefotografie in dat zij verzekerd zijn van 
mooi beeldmateriaal van de komst van hun 
kindje. Het gaat dan niet alleen om die ene 
minuut dat de baby ter wereld komt, maar 
eigenlijk over het hele verhaal van die dag. Dat 
kan in de thuissituatie zijn, of op de verloskamer 
of de OK in het ziekenhuis. Zeker als het medisch 
gezien even wat spannend geweest is, is het 
extra waardevol om het vastgelegd te hebben.’

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt | Foto’s: Auke van de Kerkhof en Marieke Jager
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Marieke Jager: ‘Ik vang, samen met OK-medewerkers, als eerste een glimp op van de baby.’Marieke Jager: ‘Ik vang, samen met OK-medewerkers, als eerste een glimp op van de baby.’
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Vader en zoon gefotografeerd door Vader en zoon gefotografeerd door 
bevoegde fotografen op de OK.bevoegde fotografen op de OK.



Voor wie is geboortefotografie bedoeld?
Auke: ‘Een geboortefotograaf is er voor alle 
ouders die de geboorte van hun kindje levendig 
willen houden. Daarnaast kunnen de foto’s 
dienen als houvast, dragen bij aan de verwerking 
en laten zien wat ouders mogelijk is ontgaan.’
Marieke: ‘Er zijn veel vrouwen die bevallen via een 
keizersnede lastig vinden, alsof hun lichaam faalt. 
Voor deze groep kan het ook enorm belangrijk 
zijn om geboortefoto’s te hebben. Zo kunnen 
ze zien dat zij het echt zelf geweest zijn die het 
leven aan hun kindje meegegeven hebben. Hoe 
de baby ook ter wereld komt, het is de start van 
zijn of haar leven. En dat zijn momenten om te 
koesteren, voor altijd.’

Wat zijn jullie ervaringen op de OK? 
Auke: ‘Ik voel me bevoorrecht op verschillende 
OK’s in Nederland te hebben mogen fotograferen. 
In het Radboudumc, Elkerliek Ziekenhuis, 
Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC en nu 
ook in het Máxima Medisch Centrum. Ieder 
geboorteverhaal is uniek en telkens even 
bijzonder. Ik kan me alle ouders, hun kindjes, 
hun verhaal en de details die erbij horen nog 
herinneren. Maar de geboortes waarbij haast 
geboden was en/of waarbij een kindje is komen 
te overlijden blijven mij het meest bij. Niet zozeer 
dat ik mij het verhaal beter kan herinneren, maar 
meer omdat ik ook die momenten meeleef en 
meevoel. Verdriet voelt zwaarder, waardoor het 
nog indrukwekkender en overweldigender wordt.’

Marieke: ‘Ik heb 61 bevallingen vastgelegd, 
waarvan vier op de OK. Het is enorm fijn om van 
een ziekenhuis het vertrouwen te krijgen in de 
vorm van toegang tot de OK. Het ene ziekenhuis 

is er makkelijker in dan het andere, en nog lang 
niet alle ziekenhuizen hebben een samenwerking 
met geboortefotografen. Het keurmerk heeft er 
mede voor gezorgd dat bijvoorbeeld het Máxima 
Medisch Centrum het aangedurfd heeft om een 
pilot te doen met fotografen met zo’n keurmerk. En 
met succes, want sinds 1 mei 2022 hebben Auke 
en ik een officiële samenwerking met het MMC!

De sectio’s die ik vastlegde, heb ik als heel 
bijzonder ervaren. Het is even wennen, zo’n OK-
outfit, klompen en een mutsje op, maar dat went 
snel. Ondanks dat het een heel andere manier 
van bevallen is, vind ik het prachtig. Ook voel ik 
me stiekem bevoordeeld omdat ik, samen met 
OK-medewerkers, als eerste een glimp van de 
baby opvang. Dat kersverse leven, die eerste 
ademhaling, die armen die zich ontvouwen … 
daar mag je me altijd voor (wakker) bellen!’

‘Ik leg vast wat met 
woorden zo moeilijk 

te vertellen is’
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De geboorte van James
Een moeder in het MMC onderging een keizersnede. Zij schrijft over haar ervaringen 
met Auke van de Kerkhof, die de geboorte fotografeerde.

‘Het was 29 april 2022: de dag waar wij al heel lang naar uitkeken en een mijlpaal waarvan we 
niet zeker wisten of wij deze wel gingen halen. Tijdens onze 20-wekenecho werd vasa previa 
geconstateerd. Onze wereld stond op zijn kop en een lange ziekenhuisopname volgde. Het 
enige wat wij moesten doen was week 34/35 halen. Onze zoon kon dan met een geplande 
keizersnede ter wereld worden gebracht. De doktoren bespraken met ons hoe een keizersnede 
werd uitgevoerd en de kinderarts besprak alle noodzakelijke topics die horen bij een 
vroeggeboorte. De tranen rolden over mijn wangen bij de gedachte dat ik mijn zoon wellicht 
hierdoor niet kon vasthouden op de OK. Dat hij meteen met papa naar de medium care of NICU 
zou worden gebracht en ik wellicht pas uren later met hem herenigd zou worden.

En daar was Auke. Ze begreep precies wat ik als moeder zou missen. Haar missie was dat 
stukje vastleggen waar ik niet bij kon zijn of wat ik niet kon zien. De dag van de keizersnede 
zaten we vol spanning en plezier te wachten. Wij waren als eersten aan de beurt en wisten 
dat ons kind binnen afzienbare tijd geboren zou worden. Op de OK heeft Auke ons avontuur 
vastgelegd. Het zijn bijzondere en indrukwekkende foto’s van de keizersnede zelf. 

En toen kwam onze zoon ter wereld. Er gebeurt zo veel om je heen en alles gaat in een roes 
voorbij. Toen kwam daar het moment. Hij mocht ondanks zijn vroeggeboorte even bij mama. Bij 
het bekijken van deze foto’s rollen de tranen over mijn wangen. Auke heeft dit moment en onze 
emoties als nieuwe ouders zo mooi vastgelegd. 

Ook wilde ik de vasa previa zien die in mijn buik zat, wat voor mij een tikkende tijdbom was. 
Auke heeft voor mij de placenta, de navelstreng en het buikvlies vastgelegd. Je kunt op de foto’s 
duidelijk de blootliggende bloedvaten zien die over het buikvlies lopen.’

Pilot geboortefotograaf 
op de OK
Het MMC deed dit jaar een pilot met twee 
geboortefotografen. Gedurende de pilot 
onderzochten de partijen of de afspraken 
die gemaakt waren rondom fotografie 
op de OK goed bevielen en of er een 
samenwerking mogelijk was. De fotografen 
kregen een keurmerk. Om het keurmerk 
voor geboortefotografie te krijgen, 
volgt de fotograaf een onafhankelijke 
procedure waarbij het hele bedrijf wordt 
doorgelicht. Zo wordt gekeken naar de 
aansprakelijkheidsverzekering en vindt 
een assessment plaats. Een onafhankelijke 
toetsingscommissie neemt de werkwijze 
van de fotograaf onder de loep. Als 
alles aan de eisen voldoet, krijgt de 
geboortefotograaf erkenning voor diens 
werk in de vorm van een keurmerk. 

Marieke Jager: ‘Zeker met de toenemende 
wildgroei in dit vak is het keurmerk echt 
een meerwaarde om je te onderscheiden, 
vooral bij de medisch professional. 
Ouders gaan voor de persoonlijke klik en 
de beelden, ziekenhuizen vinden vooral 
veiligheid, privacy en hygiëne belangrijk.’

Dit artikel stond eerder in Operationeel, het vakblad van de LVO voor operatieassistenten. 
Operationeel ontvangen? Wordt dan lid van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten 
(LVO), lvo.nl/lidmaatschap. Info: ledenadministratie@lvo.nl. Weetje: het overgrote deel van de 
contributie betaalt je werkgever.
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Hereniging tussen moeder en kind zien na de keizersnede.  Hereniging tussen moeder en kind zien na de keizersnede.  
Moeder en zoon zien elkaar voor het eerst, twee uur na de geboorte.Moeder en zoon zien elkaar voor het eerst, twee uur na de geboorte.

Samenzijn na de geboorte.Samenzijn na de geboorte.





Zorg- en welzijnsmedewerkers 
mentaal minder fit dan ooit

Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn mentaal minder fit dan ooit. Zij geven hun mentale fitheid een 6,8, terwijl deze in 2021 
nog een 7,1 was. Tegelijkertijd is hun werkdruk vergeleken met vorig jaar op z’n hoogst (7,0) en verwachten zij dat deze 

komend kwartaal flink toeneemt. Een op de vijf heeft vaak tot altijd hoofdpijn door werkdruk en -stress. Dit constateren 
PGGM&CO en Stichting IZZ in een onderzoek onder 1200 zorg- en welzijnsmedewerkers.

Ondanks de recente vakantieperiode, voelt 
de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers 
zich mentaal niet fitter. Zelfs tijdens de vakantie 
maakte ongeveer de helft zich zorgen over de 
werkdruk en zag er tegenop weer aan het werk 
te gaan. Een kwart vond de terugkeer naar het 
werk vooral door de werkdruk tegenvallen en 
meer dan de helft is alweer toe aan vakantie. 
Ook onder medewerkers die tijdens de vakantie 
doorwerkten en dit vonden tegenvallen, is 
werkdruk de spelbreker.

Vaak hoofdpijn
De werkdruk en -stress leidt ook tot opvallend 
veel hoofdpijnklachten (55%). Een derde van de 
zorg- en welzijnsmedewerkers heeft een paar 
keer per maand last van hoofdpijn en 1 op de 5 
vaak tot altijd. Andere veelgenoemde oorzaken 
van hoofdpijnklachten zijn vermoeidheid (57%), 
hormonale veranderingen (42%), te weinig 
water drinken (36%) en slaapproblemen (33%). 
Hoe vaker medewerkers hoofdpijn hebben, hoe 
minder fit zij zijn, hoe slechter de balans en hoe 
lager het werkplezier. Bij maar liefst 94% heeft 
hoofdpijn invloed op hun werkvermogen.

Extra aandacht
Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO: 
‘De fitheid en balans van zorg- en 
welzijnsmedewerkers staan op de helling. 
Vakantie helpt een deel van de zorgmedewerkers 
om op te laden. Maar zowel bij terugkerende 
vakantiegangers als bij de doorwerkers valt het 

werken na de vakantieperiode tegen door de 
toegenomen werkdruk. Gezien de impact van 
de huidige werkdruk en de verwachte stijging 
komend kwartaal, is de urgentie om werkdruk 
aan te pakken alleen maar hoger.’

Anouk ten Arve, Programmamanager gezond 
werken bij Stichting IZZ: ‘De urgentie komt 
ook naar voren uit recent onderzoek naar het 
zorggebruik van zorgmedewerkers. We weten 
dat op dit moment 1 op de 6 zorgmedewerkers 
emotioneel is uitgeput. 8 procent hiervan heeft 
hiervoor extra psychische zorg nodig. De vraag 
naar psychische zorg is vergeleken met 2020 
met 29% gestegen en zal zonder aanpak van de 
werkdruk niet dalen.’

Ga in gesprek
Volgens Davelaar is het door de toegenomen 
werkdruk extra belangrijk dat zorg- en 
welzijnsorganisaties aandacht hebben voor het 
welzijn van hun medewerkers. ‘Breng in kaart 
hoe het is gesteld met de fysieke en mentale 
fitheid van medewerkers, bijvoorbeeld met 
onze Vitaliteitsmonitor. Wees alert op signalen 
als hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid 
en concentratieproblemen. En ga in gesprek 
met medewerkers in het team over wat op 
werkgebied leidt tot minder werkdruk en 
-stress en daarmee tot minder klachten, 
zoals uitputting en hoofdpijn. Denk aan een 
betere werk-privebalans door zelfroostering, 
ondersteuning van een (team)coach, meer 

ontspanningsmomenten op een werkdag, 
investeren in de veilige teamsfeer’, aldus 
Davelaar. 

Trek aan de bel
Daarnaast is het volgens Davelaar en Ten Arve 
belangrijk dat medewerkers zelf ook aan de 
bel trekken bij hun werkgever door bij te hoge 
werkdruk en mentale of fysieke klachten om 
hulp te vragen. Veel medewerkers doen dit niet 
omdat ze zich onveilig voelen, denken dat het 
niet helpt, of durven het niet. Hierdoor weten 
werkgevers vaak niet dat dit speelt of pas als 
het te laat is en medewerkers ziek thuis zijn. 
Door hier toch tijdig met elkaar over te praten, 
kunnen zij samen kijken naar wat er nodig is om 
het welzijn te verbeteren.

Over het onderzoek      
PGGM&CO doet ieder kwartaal onderzoek 
naar fitheid en balans onder zorg- en 
welzijnsmedewerkers. Onderzoeksbureau 
Miles Research voert dit onderzoek uit. Deze 
keer heeft PGGM&CO in samenwerking met 
Stichting IZZ ook gekeken naar de overgang 
van zomerperiode naar werk en in hoeverre 
vakantie zorgt voor een opgeladen batterij. Ook 
‘het hebben van hoofdpijn’ komt als thema aan 
bod. Dit alles bekeken in relatie met de huidige 
en verwachte werkdruk. In totaal hebben 1200 
zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek 
meegewerkt. Lees alle resultaten van het 
onderzoek op pggmenco.nl/onderzoek.

De werkdruk en -stress leidt ook tot opvallend veel hoofdpijnklachten.De werkdruk en -stress leidt ook tot opvallend veel hoofdpijnklachten.
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Wie wint de Albert 
Schweitzer Prijs 2022? 
Breng je stem uit op www.nasf.nl 
en stem op jouw favoriete project

De Albert Schweitzer Prijs is dé prijs voor jonge professionals in Nederland die de kans krijgen hun goede idee voor 
kleinschalige innovatieve gezondheidsprojecten in Sub-Sahara-Afrika te realiseren. Altijd samen met een Afrikaanse 

partner en met steun van de lokale bevolking. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds reikt met steun van AFAS 
Foundation de Albert Schweitzer Prijs uit.

Veelbelovende projecten van jonge 
gezondheidspioniers
Achttien gezondheidspioniers strijden met 
negen projecten om de 2022 editie van de 
Albert Schweitzer Prijs. Ze zijn studerend, net 
afgestudeerd of al werkend in de leeftijd van 
18 tm 35 jaar. Ze hebben bijzondere initiatieven 
ingezonden ter bevordering van de gezondheid 
in o.a. Kenia, Malawi, Oeganda en Tanzania.

Stemcampagne Albert Schweitzer 
Publieksprijs 2022 
Voor de Albert Schweitzer Publieksprijs bepaalt 

het publiek wie de winnaar wordt. Het project 
dat de meeste stemmen krijgt wint de prijs van 
€ 2000,-. Doe mee! Bekijk alle negen projecten 
op www.nasf.nl en stem op jouw favoriete 
project! 

Albert Schweitzer Prijs voor 
gezondheidspioniers
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) 
reikt al meer dan 10 jaar de Albert Schweitzer 
Prijs uit. De stichting stimuleert hiermee jaarlijks 
jongeren met een medische of technische 
opleiding te komen met slimme en innovatieve 

ideeën ter verbetering van de gezondheid in 
Sub-Sahara-Afrika. En zo gezondheidspionier 
te worden. Iemand die nieuwe wegen en 
terreinen van gezondheidszorg ontsluit in Afrika 
en zijn of haar talenten in dienst wil stellen in 
het belang van de medemens. Net zoals Dr. 
Albert Schweitzer, arts en Nobelprijs winnaar 
en naamgever van het NASF deed. Passie voor 
gezondheid, innovatie, ondernemerschap, 
leiderschap en gedrevenheid zijn eigen-
schappen kenmerkend voor deelnemers aan 
de Albert Schweitzer Prijs. Meer informatie op 
www.nasf.nl

Bekijk alle negen projecten! Breng je stem uit 
op www.nasf.nl. Stem op jouw favoriet! 

Prijsuitreiking 8 oktober 2022 - AFAS hoofdkantoor, Leusden
De winnaar van de Albert Schweitzer Publieksprijs 2022 wordt op 8 oktober bekendgemaakt in het AFAS hoofdkantoor in Leusden. Tevens wordt 
dan ook de winnaar van de hoofdprijs van € 7.000,- en de bijbehorende ‘Gezondheidspionier van het jaar 2022 award’ bekendgemaakt. De 
vakjury van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds onder leiding van prof. dr. Marion Koopmans (professor en viroloog Erasmus MC Rotterdam) 
heeft hiervoor drie van de negen projecten genomineerd. Zij gaan door naar de finale op 8 oktober en pitchen dan hun project voor de jury en het 
aanwezige publiek. Voor meer informatie en het programma voor de prijsuitreiking kijk op www.nasf.nl. Wil je hierbij aanwezig? Van harte welkom! 
Meld je aan via info@nasf.nl. 

Schweitzer
Prij

Albert

s 2022
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Gevlucht uit Oekraïne

Op dit moment logeert het gezin van Julia 
Disseldorp bij familie in Nederland. Ze vertrokken 
uit Kiev met slechts twee koffers en drie 
rugzakken; alleen de hoogstnodige spullen en 
papieren konden ze meenemen. Hun huis en 
de rest van de persoonlijke bezittingen hebben 
ze moeten achterlaten. Maar nog erger is dat 
vrienden en familie nog in Oekraïne zijn, onder 
wie Julia’s oudste zoon uit een eerder huwelijk. 
Omdat hij achttien jaar is, mag hij het land niet 
verlaten. Hij moet beschikbaar zijn voor het leger. 
Dagelijks heeft Julia contact met hem en met 
de achtergebleven vrienden en familie. Veel 

communicatie verloopt via de berichtendienst 
Telegram, omdat ze WhatsApp niet vertrouwen. 
Julia spreekt Russisch. Haar man Harry vertaalt, hij 
is van oorsprong Nederlands. Sinds kort volgt Julia 
dagelijks Nederlandse les om zo snel mogelijk de 
taal onder de knie te krijgen. Want bij de pakken 
neerzitten is geen optie voor haar, ze hoopt 
zo snel mogelijk hier in de zorg aan de slag te 
kunnen gaan.

Lange files in de stad
Vanaf het begin van de oorlog is de situatie 
in Kiev onveilig. Daarom brengt Julia de eerste 
twee dagen door in de kelder van een school. 
“Het was er vol met mensen. Mijn man heeft 
een lichamelijke aandoening, waardoor hij 
slecht ter been is en niet lang op een stoel kan 
zitten. Hij besloot om terug te keren naar ons 
appartement. Samen met Sascha bleef ik in 
de kelder. Het was moeilijk om mijn man alleen 
te laten.” Het is een onzekere en enge periode. 
Niemand weet waar het veilig is. In de stad staan 
dagelijks lange files. Inwoners proberen de stad 

Julia Disseldorp (46) is verpleegkundige in een kliniek voor geboortezorg in Kiev, Oekraïne. Dan breekt eind februari de 
oorlog uit. Door de bombardementen is het al vrij snel onmogelijk om haar werkplek te bereiken. Het gebied waarin ze 
woont, raakt afgesloten van het centrum van de stad. Ze duikt onder in een schuilkelder. Uiteindelijk weet ze met haar 

man Harry en jongste zoon Sascha te vluchten naar Nederland.

Tekst: Femke van der Palen | Foto’s: Ton de Bruin en eigen archief Julia Disseldorp

Met het verlaten van 
haar thuisland, 

liet Julia ook haar 
toekomst achter

Dit artikel verscheen eerder in magazine FLOOR
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te verlaten voordat de avondklok ingaat. Een 
goede vriendin biedt Julia aan om bij haar in een 
dorp in de buurt van Kiev te komen schuilen. Al 
snel blijkt het hier net zo onveilig te zijn. De Russen 
bombarderen het militaire vliegveld dat vlak bij 
hun nieuwe schuilplek ligt. Omringende dorpen 
worden aangevallen. “We hoorden aanhoudend 
de geluiden van de schietende tanks, de 
vliegtuigen in de lucht en de explosies. Het huis 
trilde op zijn grondvesten, de ramen rinkelden.” 
Op dat moment besluit Harry dat ze Oekraïne 
moeten verlaten. Het gezin keert terug naar hun 
appartement in Kiev, om van daaruit te kunnen 
vertrekken. 

Verjaardag in oorlogstijd
Bij aankomst in hun woonplaats moeten ze 
nog boodschappen doen in de supermarkt 
en medicijnen halen in de apotheek. Het is 
wrang genoeg de verjaardag van jongste zoon 
Sascha en daar hoort – ook in oorlogstijd – taart 
bij. Voor de winkel staat een wachtrij van een 
uur. Eenmaal terug in hun appartement horen 
ze twee explosies. Op het parkeerterrein van 
de supermarkt en achter het politiebureau 
blijken twee granaten te zijn ingeslagen. “Een 
uur eerder stonden we nog in die supermarkt. 
Na de explosie was de winkel compleet 
verdwenen. Mijn zoon kreeg hierdoor een 
paniekaanval. Hij smeekte ons om onmiddellijk 
naar het station te gaan en daar in de metro 
te blijven totdat we konden vertrekken. Maar 
het was onmogelijk om daar te komen. Er reed 
geen taxi en we hadden geen auto.” Uiteindelijk 
lukt het om telefonisch met een taxichauffeur 
af te spreken dat hij hen de volgende ochtend 
naar het station brengt. Koffers worden 
ingepakt. De gezinsleden slapen die nacht in 
hun kleding in de gang van het appartement. 
Klaar om te vluchten als het nodig is. 

De volgende ochtend brengt de taxi hen naar 
het station. Ze wachten urenlang in de trein 
tot deze afgeladen vol is. Het zijn voornamelijk 
vrouwen, kinderen en ouderen die instappen. 

‘Een uur nadat ik boodschappen deed, 
werd de winkel compleet weggevaagd’
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Langzaam vertrekken ze, de brokstukken en 
gebombardeerde delen ontwijkend. “We zaten 
opeengepakt in de trein. Boven de zitplaatsen 
waren slaapplekken. Daar heeft Sascha bijna 
de hele reis gelegen, om de ruimte zo optimaal 
mogelijk te benutten. Onderweg spraken we met 
de andere passagiers. We hoorden de vreselijkste 
verhalen over beschietingen, bombardementen 
en de evacuatie.” Uiteindelijk lukt het de drie om 
bij de grens met Slowakije hun thuisland achter 
zich te laten. Van daaruit reizen ze via Praag en 
Berlijn naar Nederland. 

Aan de slag
Eenmaal in Nederland nemen ze een paar dagen 
de tijd om bij te komen, maar al snel gaan ze 
in actiemodus. Harry belt dagelijks met diverse 
instanties om duidelijkheid te krijgen of Julia 
aan het werk kan hier. Dat is wat ze heel graag 
wil. Tot op heden lijkt het moeilijk om ergens 
aan de slag te kunnen gaan. Aan haar ervaring 
in de zorg zal het niet liggen. Het is vooral de 
taalbarrière. In Oekraïne werkte Julia de laatste 
jaren vierentwintiguursdiensten in de kliniek. 
Die lange diensten zijn daar vrij gebruikelijk. 
Daarnaast probeerde ze om een eigen bedrijf 
in massages op te zetten. Zorgprofessionals in 
Oekraïne verdienen maar een minimaal salaris. Zo 
laag dat het moeilijk is ervan rond te komen. Ze 
begon haar carrière in de zorg ooit op de afdeling 
cardiologie. Daarna werkte ze op verschillende 
afdelingen, waaronder de intensive care, trauma-
afdelingen, de operatiekamer en de anesthesie. 
De laatste jaren hield ze zich vooral bezig met 
zorg rondom kraamvrouwen en vrouwen die 
zwanger willen worden. Omdat deze kliniek 
volgens Europese richtlijnen werkt, merkte ze 
grote verschillen met de ziekenhuizen waarin 
ze eerder werkte. Julia: “Ineens mocht ik geen 
sieraden meer dragen en moest ik mijn haren in 
een staart doen. Vanwege de hygiëne. In reguliere 
ziekenhuizen is het gebruikelijk dat patiënten 
en bezoekers hun eigen eten meenemen. Dat 
trekt ongedierte aan, zoals kakkerlakken. In de 
kliniek waar ik werkte, werd daar veel strenger op 
toegezien.”

Toekomst onbekend
Met het verlaten van haar thuisland, liet ze ook 
haar toekomst achter. “Het liefst zou ik hier in een 
ziekenhuis willen werken. Of me meer richten op 
massages, daarvoor heb ik meerdere cursussen 
afgerond. Voor nu is de belangrijkste eerste stap 
om de Nederlandse taal goed te leren. Ik wil 
graag aan het werk. Al loop ik de eerste weken 
maar gewoon eens mee op een afdeling om de 
zorg hier te leren kennen.” Wat de toekomst gaat 
brengen, weten ze niet. Niemand weet hoelang 
de oorlog nog duurt. Of wat over zal zijn van hun 
huis en land als ze ooit terugkeren. Bovendien is 
er tijd nodig voor wederopbouw. Julia: “We weten 
het simpelweg niet. De tijd moet het uitwijzen.” 

Dit artikel verscheen  
eerder in FLOOR
FLOOR is het magazine voor zorgprofessionals.
De volgende FLOOR verschijnt op 6 december 2022.

floormagazine.nl

Leden van NU’91  
ontvangen FLOOR  

bij hun lidmaatschap.

nu91.nl

Julia heeft nog veel contact met haar collega’s in Oekraïne. Sommige vluchtten, anderen zijn 
nog in Kiev en werken in de kliniek. 

Natalia (38): “Op dit moment 
stabiliseert de situatie in Kiev 
geleidelijk. Er zijn geen explosies te 
horen, maar wel nog regelmatig de 
sirenes. Vanaf de eerste dag van de 
oorlog tot op de dag van vandaag 
ontving de kliniek patiënten en bood 
een volledig scala aan diensten. 
Ik blijf het gevoel hebben dat er 
gevaar op de loer ligt. Er is oorlog in 
ons land en niemand weet wat we 
kunnen verwachten van Rusland. 
In de dagen dat we steeds maar 
explosies hoorden, trilden de muren 
van de kelder van de kliniek. Ik wilde 
toen heel graag vertrekken, maar dat 
was niet mogelijk. Ik heb een week in 
de kliniek gewoond, omdat er geen 
manier was om naar huis te gaan. Dat 
was erg zwaar, omdat mijn moeder 
thuis was en daar niet weg kon.” 

Irina (38): “Aan het begin van de oorlog 
zaten we bijna de hele tijd in de kelder. 
Dit omdat de luchtvaartfabriek en 
de kazerne werden gebombardeerd, 
hier dichtbij. Met veel moeite bereikte 
ik het station en probeerde ik om 
naar Vinnytsja te gaan. Daar wonen 
mijn ouders. Er waren op het station 
veel moeders met kinderen, ouderen 
en mensen met een handicap die 
werden geëvacueerd. Het lukte me 
niet om in de trein te komen. Daarom 
ben ik naar de kliniek gegaan waar 
ik werk. Hier voelde ik me veiliger dan 
in mijn appartement. Ik heb er een 
week gewoond en gewerkt. Patiënten 
werden geëvacueerd naar de kelder 
van de kliniek. Bevallende vrouwen met 
kinderen lagen in de gang. De kantine 
werd omgebouwd tot operatiekamer. 
De afdeling neonatologie bevond zich 
in een volgende kamer. De kliniek werd 
draaiende gehouden door de artsen, 
verpleegkundigen en verzorgenden 
die de plek niet konden verlaten. Op 
dit moment wordt de situatie in Kiev 
stilaan weer normaal. De stad komt 
langzaam op gang, het openbaar 
vervoer start weer op en er is al meer 
gelegenheid om naar het werk te 
gaan.”
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Boeken
Onzichtbaar leven De nachtdienst

Aanstellers of pechvogels? 
Burn-out ontrafeld

Het aanbidden van Louis Claus

Auteur: Dirk van Delft
Uitgeverij: Prometheus
ISBN: 9789044651263
Prijs: € 27,50

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) zag wat niemand eerder had 
gezien. Rode bloedlichaampjes, bacteriën, spermacellen en veel meer. 
Zijn microscoopjes waren onovertroffen in eenvoud en kracht. Zijn 
ontdekkingen verbluften de wetenschap. Als gevierd onderzoeker 
en fellow van de Royal Society kreeg hij bezoek van de groten der 
aarde, onder wie tsaar Peter de Grote. 
Onbevooroordeeld dwaalde Antoni rond in 
de wondere wereld van de microbiologie. 
Virologen die covid-19 onderzoeken staan 
feitelijk op zíjn schouders.

Onzichtbaar leven portretteert een 
nieuwsgierig en gedreven onderzoeker die zijn 
eigen weg ging. Die met Delftse marktlui net 
zo makkelijk omging als met magistraten. En 
die als autodidact bewondering oogstte én 
blootstond aan neerbuigende kritiek.

Auteur: Esther Verhoef
Uitgeverij: Prometheus
ISBN: 9789044643589
Prijs: € 22,50

Een mysterieuze patiënt 
verstoort je nachtdienst. 
Nu ben je nooit meer 
veilig. Dierenarts Emma 
van Eerd woont met haar 
veertienjarige dochter 
boven de praktijk. Tijdens 
een nachtdienst dwingen 
twee gemaskerde mannen 
haar een levensreddende 
operatie uit te voeren op 
hun zwaargewonde vriend. 
Emma zet alles op alles, zich 
er niet van bewust dat dit 
nog maar het begin is.

Auteur: Lotje Steins Bisschop en Roselien Herderschee
Uitgeverij: De Tijdstroom
ISBN: 9789058983442
Prijs: € 18,50

Of het nu gaat om politici, zorgmedewerkers, 
rappers of yogadocenten: in elk vakgebied vallen 
mensen uit als gevolg van burn-out. Volgens cijfers 
van het RIVM kampt een op de vijf mensen met 
burn-outklachten.

Maar bestaat burn-out eigenlijk wel? Dat lijkt 
misschien een gekke vraag: de cijfers spreken voor 
zich. Maar deskundigen zijn het er nog niet over eens. Burn-outervaringen 
lopen namelijk zo uiteen, dat het lastig is om er grip op te krijgen. Daar komt 
bij dat er, anders dan bijvoorbeeld naar depressie, weinig wetenschappelijk 
onderzoek naar is gedaan.

Wat moeten we nou met al die verschillende visies? Wie dragen bij aan 
het identificeren, behandelen en verzorgen van een burn-out? Om burn-
out goed te kunnen behandelen, moeten we eerst formuleren waar we 
het precies over hebben. 

Christiaan Vinkers (psychiater bij Amsterdam UMC en stressexpert) 
en Jeroen de Ridder (filosoof aan de Vrije Universiteit en voorzitter van 
De Jonge Akademie) wilden hierop een antwoord geven. Lotje Steins 
Bisschop (psychiater) en Roselien Herderschee (journalist) tekenden 
in zeven interviews met diverse deskundigen verschillende visies op 
burn-out op. Aan het woord komen onder anderen een bedrijfsarts, een 
psycholoog en een neurowetenschapper. Vanuit hun eigen expertise en 
visie geven ze antwoorden op wat er nu precies wordt verstaan onder 
het fenomeen burn-out.

Het resultaat is een boek voor iedereen die kampt met een burn-
outervaring, die ervaring juist wil voorkomen, geïnteresseerd is in het 
fenomeen of daar vraagtekens bij plaatst. 

Deze rubriek Boeken wordt u aangeboden door Operationeel, het magazine van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO). Boeken besteedt 
aandacht aan uitgaven op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden, en de gezondheidszorg in het algemeen. Veel boeken zijn ook 
verkrijgbaar in een goedkopere e-bookversie. Persberichten over nieuw verschenen boeken kunt u sturen naar redactie@lvo.nl. 

Auteur: Valentijn Hoogenkamp
Uitgeverij: De Bezige Bij
ISBN:  9789403103228
Prijs: € 21,99

Het is 2003, de zomer dat 
de dochter haar broek 
te kort afknipt en Louis 
Claus naar school komt 
in een clownspak, de 
zomer dat haar vader 
een tumor ontdekt in de 
borst van haar moeder 
tijdens het vrijen, haar 
vriendin Juicy van school 
wordt gestuurd vanwege 
cokegebruik en een 
meisje zwanger raakt 
in de schoolvakantie 
tussen groep acht en 
de brugklas, zonder te 
weten wie de vader is. 
De naam van Louis heeft 
ze in haar arm gekrast. 
Hij is haar magische en 
duivelse, maar evenzeer 
romantische held. Na 
de zomer gaan ze elk 
hun eigen weg, maar 
ze blijven elkaars leven 
op afstand bepalen. Als 
haar moeder sterft, raakt de dochter geobsedeerd door Louis Claus, die 
een hoofdrol speelt in al haar verhalen. Het aanbidden van Louis Claus 
gaat over de dunne grens tussen werkelijkheid en fantasie, over zwijgen 
of je uitspreken. Over liefde en verlangen als tegengif tegen de dood. Dit 
romandebuut is doortrokken van begeerte, droefheid en seksualiteit. Een 
symfonie van gesprekken en dromen, een poëtisch en licht verhaal over 
liefde en rouw.





ADVERTORIAL
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Olympus introduceert 
VISERA ELITE III: 

één visualisatieplatform voor 
endoscopische chirurgie 

in verschillende medische 
disciplines.

De ogen van de chirurg in de operatiekamer (OK) zijn 
gefixeerd op de royale 4K UHD LCD-monitor; het beeld is 
haarscherp. Met het bedieningspaneel ergonomisch in 
haar hand, schakelt ze naadloos tussen verschillende 

observatiemodi om de laparoscopische colectomie met 
succes te voltooien. 

Wat als er één systeem is voor iedereen?  
Het medische platform in het hart van de OK waarmee chirurgen 
niet alleen duidelijk kunnen zien, maar ook met hoge precisie kunnen 
werken: VISERA ELITE III, het nieuwste chirurgische visualisatieplatform 
van Olympus – een innovatieve en open oplossing die meerdere 
beeldvormingsfuncties combineert. Of het nu gaat om algemene 
chirurgie, urologie, gynaecologie, KNO of anderen, het team in de OK kan 
vertrouwen op één en hetzelfde systeem, waardoor de zorgstandaard 
wordt verhoogd en de patiëntresultaten worden verbeterd. Nu en in de 
toekomst.

To the point: wat onderscheidt VISERA ELITE III

1. Innovatie die met u meegroeit:  VISERA ELITE III is een open platform. 
Dit betekent dat het software-upgrades mogelijk maakt om -indien 
nodig- nieuwe chirurgische beeldvormingsfuncties toe te voegen. Het 
is niet nodig om over te schakelen naar andere systemen voor de 
nieuwste technologie. VISERA ELITE III is toekomstbestendig en groeit 
mee met de behoeften van de chirurgen en ziekenhuizen. Zo kunnen de 
investeringskosten op lange termijn omlaag.

2. Eén systeem voor iedereen:  Van 3D tot 4K, NBI (Narrow Band 
Imaging) tot fluorescentiegeleide beeldvorming: door chirurgen meerdere 
observatiemodi te bieden, ondersteunt het alles-in-één systeem 
standaardisatie en verhoogt het de efficiëntie in de OK.

3. Focus op de patiënt: EDOF (Extended Depth of Field) en C-AF 
(Continuous Auto Focus) vergemakkelijken nauwkeurige observatie en 
duidelijkere beeldopname, zowel van dichtbij als op grotere afstand. 
Hierdoor ervaren zorgprofessionals minder stress tijdens de operatie, 
waardoor ze zich kunnen concentreren op de patiënt en de uitkomst van 
de procedure. 

Be Visionary – Innovation That Grows With You
Bent u geïnteresseerd in het ervaren van het VISERA 
ELITE III platform? Heeft u vragen of wenst u meer 
informatie? Scan de QR-code of neem contact op met 
uw Olympus vertegenwoordiger.  

Auteur: Tom Brinkman, aios interne geneeskunde en bestuurslid de Jonge 
Specialist.

Arts-assistententekort bedreigt 
vitaliteit en opleiding

Momenteel ontvangt De Jonge Specialist geluiden dat er 
meerdere openstaande vacatures zijn voor anios. Dit lijkt 
zowel in academische centra als perifere ziekenhuizen te 
spelen; verspreid over Nederland en over specialismen.

De exacte oorzaak is nog niet bekend. Wel zijn er enkele theorieën zoals 
de tijdelijke vacaturestops binnen ziekenhuizen vanwege financiële 
onzekerheid door COVID-19, vertraagde instroom van basisartsen 
vanwege studievertraging door COVID-19, en een mogelijk verhoogde 
uitstroom doordat anios niet meer een baan binnen het ziekenhuis 
ambiëren (onder andere vanwege de arbeidsmarktproblemen voor 
startende medisch specialisten).

Ongeacht de oorzaak, wordt er op veel plekken verwacht dat de 
overgebleven a(n)ios dezelfde hoeveelheid werkzaamheden en 
diensten zullen moeten uitvoeren met minder mensen. Dit kan zorgen 
voor een hogere werkbelasting én dienstbelasting voor zowel anios als 
aios. Bovendien kan het zorgen voor mogelijk onvoldoende individuele 
opleidingsexposure en een verminderde mogelijkheid om de individuele 
opleiding vorm te geven voor de aios wanneer zij primair ingezet worden 
voor de productie en continuïteit van zorg. 

DJS neemt deze signalen zeer serieus. Zowel met het oog op een 
gezonde en veilige werkomgeving voor de a(n)ios als de kwaliteit van de 
opleiding voor de aios. Op 1 oktober publiceert DJS de resultaten van de 
Gezond en Veilig Werken enquête en in het najaar volgt een rapport van 
het Capaciteitsorgaan rondom de loopbaan en loopbaanvoorkeuren van 
basisartsen. Naar verwachting kunnen we dan meer duidelijkheid bieden 
over de oorzaak en omvang. 

In de tussentijd gelden de volgende adviezen voor onze leden en alle 
a(n)ios:
• Ga in gesprek met jouw werkgever en opleider over de huidige 

(her)organisatie van de zorg en de verantwoordelijkheid van de 
werktaken.  

• Raadpleeg de CAO en ga na of hetgeen dat momenteel van de a(n)
ios gevraagd wordt, wel wettelijk toegestaan is.

• Ga als aios na of er een maximaal afgesproken dienstbelasting is, 
landelijk en lokaal. Het verschilt per opleiding of dit is vastgelegd; 
veelal in het opleidingsplan en/of door de wetenschappelijke junior 
vereniging 

• Hulp nodig? Neem contact op met DJS via info@dejongespecialist.nl . 
Wij kunnen met jou mee denken en zo nodig juridische ondersteuning 
bieden. 

Laat het ons weten als er misstanden zijn binnen jouw ziekenhuis/
organisatie. Samen staan we sterker!
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VL MEDIA Advies
Schorpioen 77
9602 MJ Hoogezand
Telefoon: 06-11352165
Email: info@denederlandse-ok-krant.nl
Directeur/Eigenaar: Alex van Leeuwen

Verspreiding: 
Afdeling OK en CSA van de 
Nederlandse Ziekenhuizen, leveranciers 
ziekenhuis en beroepsverenigingen OK. 

Aan De Nederlandse OK krant werken mee: 
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen, Hennie Mulder, 
LVO, SVN, NVA, NVT, NVAM, BEN OK, Femke van der 
Palen, Menno Goosen, NU’91, Ingrid Lutke Schipholt, 
Ivonne Zijp en De Jonge Specialist.

Adverteren in De Nederlandse OK-Krant
De Nederlandse OK-Krant is een uniek product dat 
tot stand is gekomen door VL Media Advies met 
medewerking van diverse beroepsverenigingen 
binnen het ziekenhuis. 

Informatie betreffende adverteren in De Nederlandse OK 
Krant kunt u verkrijgen via info@denederlandse-ok-krant.nl 
en/of 06-11352165 (Alex van Leeuwen)

Disclaimer
Veel van de gebruikte foto’s in De Nederlandse OK-Krant 
dienen slechts ter illustratie van de artikelen. De personen 
op de foto zijn niet noodzakelijkerwijs gekleed volgens de 
geldende kledingvoorschriften voor de OK. Dit geldt met 
name voor de stockfoto’s die een artistiek doel dienen.

Colofon

Bloedarmoede van de foetus behandelen ín de 
baarmoeder. Dat klinkt als een geavanceerde 
nieuwe behandelmethode, maar werd al voor 
het eerst in 1965 uitgevoerd in Leiden. In 1987 is 
de huidige techniek geïntroduceerd en nu, 35 
jaar later, vindt de 2500ste bloedtransfusie in de 
baarmoeder plaats. Daarmee is het de meest 
uitgevoerde foetale behandeling in Nederland. 
Zonder een bloedtransfusie komen foetussen 
met ernstige bloedarmoede vaak te overlijden, 
of ze houden er chronische handicaps op na. 
De meest voorkomende oorzaak van ernstige 
bloedarmoede bij ongeboren kinderen is 
rhesusziekte. Het bloed van de moeder is dan 
rhesus-negatief en dat van het kindje rhesus-
positief. De moeder maakt hierdoor antistoffen 
aan die de rode bloedcellen van het kindje 
afbreken.

Minder ingrepen 
Verpleegkundige Jennie Verdoes en arts 
prenatale geneeskunde Katinka Teunissen zijn 
allebei al bijna 30 jaar betrokken bij deze unieke 
behandeling. In die periode is er veel veranderd. 
“Waar we vroeger wel meer dan 100 transfusies 
per jaar uitvoerden, ligt dat nu op ongeveer 
50”, zegt Verdoes. Dat komt onder andere 
door betere screening, waardoor zwangere 
vrouwen met een hoog risico eerder in beeld 
zijn, en betere behandelingen. “Zo kunnen we 
nu met het medicijn antiRd-immunoprofylaxe 
veel ziektegevallen voorkomen”, zegt Teunissen. 
Hierdoor is ernstige bloedarmoede bij de foetus 
een zeldzaam ziektebeeld geworden. 

Wachtkamer
“Zwangere vrouwen die een hoog risico hebben 
op rhesusziekte zien we wekelijks op het 
spreekuur”, zegt Teunissen. “Aan de hand van 
een echo en bloedonderzoek kijken we of een 
transfusie al noodzakelijk is voor het kindje.” 
De vrouwen worden dus nauwgezet gevolgd 
tijdens hun zwangerschap. “We werken samen 
toe naar hun transfusie en dat creëert een band 
tussen arts en patiënt. Maar ook tussen de 

patiënten zelf, die elkaar vaak beginnen te 
herkennen in de wachtkamer.” 

Magisch
Bloedtransfusies in de baarmoeder vragen 
om een goede voorbereiding en nauwkeurige 
aanpak. Met een lange dunne naald prikt de 
foetaal chirurg, onder begeleiding van een arts 
prenatale geneeskunde en een verpleegkundige, 
via de buik van de moeder een bloedvat aan in 
de placenta of een bloedvat van de foetus. De 
overleving na deze ingreep ligt hoog, zo’n 97%. 
Dat komt volgens Verdoes en Teunissen onder 
andere door de geoliede machine dat dit team 
vormt. “De chirurgen, verpleegkundigen en artsen 
werken al ontzettend lang met elkaar”, zegt 
Verdoes. “Daar ligt onze kracht.” 

Samen hebben ze dus al 2500 transfusies 
uitgevoerd. Maar een routineklus, dat 
wordt het nooit, benadrukken Verdoes en 

Teunissen. “Ik blijf het magisch vinden. Met een 
relatief simpele ingreep en een kleine hoeveelheid 
bloed kunnen we een leven redden. Een leven 
dat je nog niet met eigen ogen hebt gezien”, 
zegt Teunissen. “Daarnaast is elke ingreep weer 
anders, en we kunnen echt nog een euforisch 
‘yes’-gevoel hebben met het team als alles in een 
keer goed gaat”, voegt Verdoes toe. 

Snel optreden
Bloedtransfusies in de baarmoeder worden in 
Nederland alleen in het LUMC uitgevoerd. Dit heeft 
als voordeel dat er snel opgetreden kan worden 
en er goed onderzoek gedaan kan worden naar 
dit zeldzame ziektebeeld. Het foetale team in het 
LUMC streeft naar verbetering van de screening, 
diagnostiek en behandeling van rhesusziekte. 
Dit doet het niet alleen in Nederland, maar ook 
met een wereldwijde registratie en onderzoek 
in bijvoorbeeld Tanzania, waar deze ziekte nog 
steeds een groot probleem is.

De 2500ste intra-uteriene bloedtransfusie van Nederland vond in september plaats. Het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) is het enige Nederlandse ziekenhuis dat deze behandeling uitvoert. Al 35 jaar redt deze behandeling in 

de baarmoeder het leven van ongeboren kinderen met ernstige bloedarmoede. Een mooie moment om stil te staan bij de 
waarde van deze ingreep.

Bloedtransfusies in de 
baarmoeder redden al 35 jaar 

ongeboren levens





Ziekenhuis VieCuri 
regelt kleding en 

toiletartikelen voor 
patiënt zonder naasten

Regelmatig komen er patiënten in het ziekenhuis zonder enig sociaal netwerk. Vaak gaat het om ouderen, 
seizoenarbeiders of mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze patiënten kunnen niemand bellen voor schone 
kleding of producten voor de persoonlijke verzorging. VieCuri heeft samen met vriendenstichting VieAmi het initiatief 

genomen om deze mensen te helpen. Er is nu een aantal basissets kleding beschikbaar en er zijn toilettasjes met 
producten voor de persoonlijke verzorging en hygiëne. 

Volgens initiatiefneemster Jolanda Geurts, verpleegkundige geriatrie, is 
het een probleem dat regelmatig voorkomt. “Als iemand acuut geholpen 
moet worden, kan het nodig zijn de kleding kapot te knippen. De kleding is 
soms ook heel vies. Er wordt dan door de verpleegkundigen wel creatief 
naar oplossingen gezocht maar het liefst regel je dit écht goed. Ik ben 
blij dat VieAmi hierbij ondersteunt en dat er nu een structurele oplossing 
gevonden is.” Naast de setjes nieuwe kleren is ook geregeld dat reeds 
gedragen kleding (wanneer nog in goede staat) heel snel gewassen 
wordt.

Schrijnend probleem
“Het probleem is schrijnend en het is logisch dat de vriendenstichting 
financieel meehelpt”, vindt Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi. “Er 
schuilt natuurlijk vaak een groter maatschappelijk probleem achter maar 
het is een goed begin dat we dit nu als ziekenhuis hebben geregeld. 
VieAmi ondersteunt in financiële zin bij het opstarten van dit initiatief. 
Ik hoop dat we nog extra financiële steun kunnen krijgen van andere 
organisaties zodat VieCuri dit ook op de langere termijn kan volhouden.”

Goede reacties 
Het ziekenhuis krijgt goede reacties op het initiatief. Ook van mensen die 
aanbieden oude kleding te willen brengen. “Hoe goedbedoeld ook, dit 
kunnen wij niet aannemen. Het ziekenhuis is géén kledingbank en is er 
niet op ingericht om kleding te sorteren. In de meeste gemeenten staan 
textielcontainers of er is een kringloopwinkel waar je kleding kunt inleveren. 
Daar komt het ook goed terecht.”

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 21





Bloed doneren 
zit in de familie

IOTA/Traumadagen: 

meld je 
gauw aan

Nieuwe 
OK-collega’sBloeddonors “steken hun netwerken aan met het ‘donorvirus’”. Dat blijkt uit 

onderzoek van sociaal wetenschapper Eva-Maria Merz, hoogleraar aan Vrije 
Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij Sanquin. Netwerken, opvoeding, 
sociale en economische achtergrond zijn belangrijke graadmeters voor het 

geven van bloed of plasma, ontdekte zij. “Het doneren zit bij echte donorfamilies 
in het bloed.”

Eva-Maria Merz legde in haar onderzoek naar 
donorschap de drijfveren van de donors bloot en 
de link die zij hebben met elkaar. “Familieleden 
stimuleren, bewust of onbewust, donorschap. Feit 
is: individuele bloeddonatie wordt vergemakkelijkt 
door bekenden die ook doneren. Goed voorbeeld, 
doet goed volgen.”

Twee generaties
Veertig procent van de donors komt uit 
een donorfamilie met ten minste twee 
generaties donors, ontdekte Merz. Zij helpen 
mensen die acuut een bloedtransfusie of 
plasmageneesmiddel nodig hebben in Nederland 
– bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval, na een 
bevalling, tijdens een kankerbehandeling of bij 
bepaalde chronische ziektes.

In Nederland doneert maar 2 tot 3% van de 
volwassen bevolking bloed of plasma. Deze 
specifieke kleine groep ‘goeddoeners’ bij wie het 
donorschap vaak overgaat van generatie op 
generatie, beïnvloedt mensen in hun omgeving. 
“Mijn onderzoek toont aan dat donorschap 
in het bloed zit en daarnaast dat bekenden 
elkaar aanzetten om ook donor te worden. 
Vriendengroepen, maar ook online netwerken. 
Dat heeft niet zozeer met leeftijd te maken, maar 

wel of je een bekende bent van iemand en vertelt 
wat je doet voor een ander. Het omgekeerde is 
ook waar: Als jij niemand in je omgeving hebt die 
bloed of plasma doneert, is de kans groter dat jij 
ook geen donor bent.”

Bewust of onbewust
Of mensen donor zijn, heeft met heel 
veel factoren te maken, ontdekte Merz’ 
onderzoeksgroep. “Nagenoeg niemand is tegen 
maatschappelijke doelen van donorschap. 
Maar dat betekent niet dat iedereen bewust 
een keuze maakt om wel of geen donor te 
worden. Donors zijn, zoals iedereen, ingebed 
in een organisatorische, maatschappelijke en 
culturele context. Afkomst, opvoeding, onderwijs, 
omgeving, sociale en economische factoren 
spelen een zichtbare rol of een persoon zich 
wel of niet aanmeldt en daadwerkelijk komt 
doneren.”

Merz pleit ervoor om meer het gesprek te 
stimuleren tussen mensen over donorschap. 
“Stel je voor dat het een dierbare van jezelf 
is, die volledig afhankelijk is van het altruïsme 
van anderen. Gesprekken over bloed geven en 
orgaandonatie zijn echt noodzakelijk om mensen 
in de actiemodus te krijgen.”

De IOTA/Traumadagen 
vinden dit jaar plaats van 
14 tot en met 16 december 
2022 in de RAI Amsterdam. 
Tijdens het evenement ontmoeten meer dan 
1.000 traumachirurgen en orthopedische 
traumachirurgen uit de hele wereld elkaar. Zij 
komen samen om kennis uit te wisselen en 
internationale projecten op het gebied van 
traumaonderzoek en -onderwijs te faciliteren. 
De LVO organiseert op de donderdag en 
vrijdag van het evenement een aantal 
boeiende parallelsessies. Mis het niet en meld 
jezelf aan via de speciale congreswebsite: 
trauma.nl/stn/IOTA-2022.

Op 30 augustus diplomeerden 25 studenten 
aan de Amstel Academie van het Amsterdam 
UMC. Voorafgaande aan de diplomering 
hielden de studenten in vijf paralelsessies 
samen met de anesthesiemedewerkers een 
pitch over hun onderzoeken. 

De studenten hebben geen makkelijke weg 
afgelegd: vrijwel hun hele opleiding hebben ze 
te maken gehad met de coronabeperkingen. 
Hun traject werd afgesloten met een landelijke 
OV-staking op de dag van de diploma-
uitreiking. 

De volle breedte van het vak kwam weer 
voorbij. Natuurlijk de actuele onderwerpen 
zoals vergroening van de OK en 
houdingsklachten, maar dit keer ook een 
onderzoek met een originele invalshoek. 
Wat gebeurt er eigenlijk met al die goed 
bedoelde onderzoeksresultaten in de 
praktijk? Het blijkt dat ruim 40% van de 
voorstellen daadwerkelijk wordt ingevoerd. 
Het werk van de studenten doet er toe. Van 
de 25 studenten hadden er al 14 een andere 
opleiding of zelfs hele carrière soms buiten de 
zorg opzitten. Ook met die ervaring verrijken 
ze ons vak.

Op 5 september startten er weer ruim 35 
nieuwe studenten met de vernieuwde EPA 
gericht opleiding.
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Voor Jesse komt het medicijn te laat

“Iedereen vond 
Jesse leuk en vrolijk” 

Een stoere bink en een opgewekt mannetje dat overal waar hij kwam, mensen om zijn vingers wond. Zo herinneren 
Annemarie en Gert Jan van ‘t Hof hun zoontje Jesse. Nog geen anderhalf jaar na zijn geboorte overleed hij aan een 

energiestofwisselingsziekte. 

De vreugde is groot bij Annemarie en Gert Jan 
op 24 november 2013, als Jesse is geboren. Al 
gaat die vreugde gelijk gepaard met zorgen 
omdat zijn ademhaling moeizaam gaat. 
Annemarie: “De volgende dag ging het beter 
en konden we echt gaan genieten. Hoewel de 
drukte door de kraamvisite hem wel van slag 
brengt. We waren ontzettend blij en gelukkig 
met hem. Maar toch was er een stemmetje, 
diep van binnen, dat zei dat er iets niet klopte.” 

Ruim twee maanden na de geboorte blijkt dat 
gevoel te kloppen. Nadat Jesse’s lichaampje 
een aantal keren plots verstijft, waarna hij soms 
in slaap valt, stellen artsen vast dat hij epilepsie 
heeft. Ziekenhuisbezoeken en opnames volgen, 
maar het blijkt moeilijk te behandelen. 

Hoewel dat ongeruste onderbuikgevoel niet 
verdwijnt, verloopt Jesse’s ontwikkeling de 
eerste zeven maanden normaal. Hij gaat rollen 
en is dol op de mensen om zich heen - en 
andersom. “We maakten in het ziekenhuis eens 
mee dat we even bij zijn bedje weg waren, en 
bij terugkomst allemaal artsen bij hem zagen 
staan. We schrokken heel erg. Maar dan bleken 
ze gewoon bij hem te zijn omdat ze hem zo’n 
leuk en vrolijk jongetje vonden.” 

Dan worden de klachten steeds zichtbaarder. 
Zijn ontwikkeling stagneert en hij heeft heel 
lage spierspanning. Hij krijgt steeds meer 
epileptische aanvallen. Annemarie en Gert Jan 
worden daarom met Jesse doorverwezen naar 
een arts voor metabole ziekten. Die herkent 

meteen de symptomen van een 
energiestofwisselingziekte. 
Het was nog geen officiële 
diagnose, maar nadat 
ze erover lazen, wisten 
ze zeker dat Jesse 
een dergelijke ziekte 
heeft. “We wisten 
ineens ook dat we 
hem zouden gaan 
verliezen”, vertelt 
Annemarie. “Op dat 
moment stort je wereld 
in. Toch besloten we om 
niet bij de pakken neer 
te gaan zitten. Jesse 
was zo’n blij mannetje. 
We wilden genieten van 
de tijd die we zouden 
hebben. We keken per dag 
wat haalbaar was.” 

Als Jesse vijftien maanden 
is, wordt hij verkouden 
en krijgt hij vervolgens een 
longontsteking. Dit zet alles 
in zijn lijfje op z’n kop. 
Hij wordt opgenomen 
op de intensive care 
van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Zijn 
weerstand is echter 
weg, de artsen staan 
machteloos. “Na 
tien dagen werd 

duidelijk dat we afscheid moesten gaan nemen. 
Dit oneerlijke gevecht kon hij niet winnen. Op 
zondagochtend 15 maart 2015 overleed Jesse 
dicht tegen ons aan. We geloven dat hij ‘thuis’ 
is, bij God. 
We namen hem voor de laatste keer mee 
naar huis. Ik weet nog dat we in de auto naar 
buiten keken en een blauwe ijsvogel zagen. Het 
favoriete speeltje van Jesse was een blauwe 
vogel. Heel bijzonder.”

Zeven weken na zijn overlijden volgt de 
officiële diagnose. Jesse had een zeldzame, 
erfelijke energiestofwisselingsziekte. De 
zwangerschappen in de jaren die volgden 
waren ontzettend spannend. Maar tot grote 
opluchting en geluk hebben Annemarie en Gert 
Jan nu drie gezonde dochters: Anna, Emma 
en Mette. Ter nagedachtenis aan Jesse zetten 
ze zich in voor Energy4All om deze ziekte te 
stoppen. Voor altijd dragen ze Jesse in hun hart 
met zich mee. 

Door Martine van der Linden
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Gert Jan zet de strijd van Jesse voort
Het is nu zeven en een half jaar geleden dat Jesse is overleden aan de gevolgen van zijn energiestofwisselingsziekte. Er 

gaat geen dag voorbij dat Gert Jan en Annemarie niet aan hem denken. Hun drie dochters hebben Jesse niet gekend. “Wij 
zeggen altijd dat we twee gezinnen hebben. Eén met Jesse en één met onze meiden.” Gert Jan heeft besloten dat hij de 
strijd van Jesse tegen energiestofwisselingsziekten voortzet door zich in te zetten voor Stichting Energy4All en daarmee 

voor het medicijnonderzoek en meer bekendheid van de ziekte.
 

Hoe ga je om met dit grote verdriet? 
“Ik vergelijk het altijd maar met een open wond. 
Het bloedt niet altijd maar het is ook zo fragiel 
dat er niet veel voor nodig is om die wond weer 
helemaal open te trekken. Daarnaast is het 
zo dat ik mezelf aangeleerd heb om niet altijd 
in het gevoel te komen. Ik kan dus met droge 
ogen vertellen over het leven en sterven van 
Jesse zonder dat ik bij pijnlijke en traumatische 
herinneringen kom. 

Toen Mette geboren is en ze op de intensive 
care terecht kwam kon ik mijn trauma niet 
tegenhouden. Ik werd steeds geconfronteerd 
met piepjes en geluidjes die we met Jesse ook 
meegemaakt hebben. De simpele opmerking als 
‘ze moet het nu wel gaan oppakken’ triggerde 
me enorm. Ik ben toen letterlijk trappen op gaan 
rennen om mijn spanning kwijt te kunnen. Ik ben 

die dag zelfs niet meer bij Mette geweest. Aan het 
einde van de middag ben ik teruggegaan en heb 
ik de verpleegkundige gezegd wat die opmerking 
bij mij losgemaakt had. Ik wist met mijn verstand 
dat ze het niet zo bedoelde, maar ik vond het wel 
belangrijk dat ze wist wat zulke opmerkingen met 

ons doen. Alle gesprekken daarna gaven ze extra 
uitleg om eventuele spanningen weg te nemen.”

Drie jaar geleden ging je voor het eerst 
mee met Forza4Energy4All, wat waren je 
verwachtingen?
“De dagfilm van Forz4Energy4All 2018 op de 
Stelvio had het jaar ervoor veel indruk op me 
gemaakt. Al die beelden van betrokken ouders. 
Ik besefte me terdege dat er veel ouders bij 
waren die hun kind of kinderen al kwijt zijn aan 
die rotziekte. Het maakte nog meer in mij los om 
Jesse zijn strijd voort te zetten. Dat had ik hem 
beloofd maar er eigenlijk nog niets voor gedaan. 
Dus ging ik in 2019 mee als vrijwilliger. Wat een 
emotionele rollercoaster was dat zeg. Tijdens de 
clinic werd al snel duidelijk dat dit een tweede 
‘familie’ ging worden. Ik werd meteen opgenomen 
in de groep. En als ouder is het zo fijn dat je niet 
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hoeft uit te leggen wat die ziekte betekent, je 
hoeft niet uit te leggen dat het pijn doet, je hoeft 
je tranen niet weg te slikken.”

Toen besloot je om zelf deel te gaan 
nemen. Hoe kwam dat zo?
“Tijdens het evenement zag ik ouders, familie en 
andere betrokken deelnemers strijdend de berg 
op gaan. Ik zag ze iets doen wat ik ook wilde. Ook 
zag ik ze strijden tegen de elementen waar ze 
geen invloed op hadden, zoals het slechte weer. 
Het symboliseerde zo de strijd met deze ziekte.

Ik had mijn fiets meegenomen om de dag ervoor 
even te kijken of het mij zou lukken om een berg op 
te fietsen. Ik had het de eerste beklimming al zwaar 
en de tweede dag ging het echt niet meer. Na vier 
kilometer draaide ik me al om en ging terug.
En… op de laatste dag kwamen eindelijk de 
tranen die ik zo diep had weggestopt en kwam 
alles samen. Het was goed. Boven op die berg 
wist ik het: ik doe mee volgend jaar! Tijdens 
de diners die week werd ik door een groepje 
steeds herinnerd aan mijn roken. Bij terugkomst 
in Nederland heb ik een afspraak bij de huisarts 
gemaakt om te gaan stoppen met roken. En ik 
ben heel hard gaan trainen.”

Hoe heb je de beklimming van de bergen 
ervaren?  
“Sportief is het geweldig. Machtige omgeving, je 
lichaam fysiek uitdagen en de grens opzoeken. 
Emotioneel is het zwaar. Dat begon al bij de 
naam van ons team. Forza4Jesse. Ik kan het niet 

meer vóór Jesse doen. Ik heb dan ook bewust als 
ondertitel gekozen ForzaDOORJesse.

Het sportief bezig zijn is voor mij ook een beetje 
als therapie. Door mij lichamelijk zo uit te dagen 
kom ik ook bij mijn gevoel. Bij de laatste kilometers 
staan aanmoedigingsborden, waaronder één van 
Jesse. Dat maakt de ene keer meer emoties los 
dan de andere keer. Deze foto van Jesse heb ik in 
miniatuur op mijn stuur zitten, dus het is voor mij 
een vertrouwde afbeelding. 

De contacten met lotgenoten zijn heel 
waardevol, er doen meer ouders mee die hun 
kind of kinderen verloren hebben aan een 
energiestofwisselingsziekte. Ook het zien van 
patiënten die er nog wel zijn en die je boven op 
de berg opwachten... kippenvel. Want ik weet wat 
het ze kost. Ik vond het dit jaar ook heel bijzonder 
dat mijn zussen, zwager en ouders hebben 
deelgenomen aan Forza4Energy4All. Zo bijzonder 
om dit met elkaar te beleven.”

Behalve aan Forza4Energy4All doe je ook mee 
aan de MITO Estafette en maak je deel uit van 
deze organisatie. Wat motiveert je om je zo 
geweldig in te zetten voor Energy4All?

“De strijd voor lotgenootjes en hun familie drijft 
me. Het leed dat wij doorgemaakt hebben en nog 
steeds meemaken wil ik een ander besparen. 
Het wrange is dat als we de diagnose eerder 
gehad zouden hebben, er niets aan te doen 
was geweest. Dat maakt ook dat we ons graag 

inzetten om zo ons gevoel van frustratie een plek 
te kunnen geven.  

Onze dochters zien ook dat wij als ouders Jesse 
heel erg missen. De meiden zijn op hun manier 
ook echt betrokken bij Forza4Jesse, zij geven 
ook graag hun energie. De aandacht voor 
energiestofwisselingsziekten blijft belangrijk. Want 
ieder kind heeft recht op energie.” 

Doe ook mee aan Forza4Energy4All! Op 6, 
7 en 8 september 2023 is de 10e editie en 
zetten alle deelnemers zich weer in voor het 
medicijnonderzoek. Wandelend, hardlopend 
en/of met de fiets deze drie Italiaanse 
Alpenreuzen beklimmen: Gavia, Mortirolo 
en Stelvio. Schrijf je in op  
www.FORZA4ENERGY4ALL.nl
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