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FNV: Begroting 
VWS biedt slechts 
schijnoplossingen

FNV Zorg & Welzijn vindt dat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met alleen 
maar schijnoplossingen komt in de Begroting voor 
2023. Deze begroting is in september gelanceerd. 
Marktwerking en kostenbesparing staan centraal 
in de begroting. Passende zorg en de positie van 

werknemers komen nauwelijks aan bod. Werken in 
de zorg moet aantrekkelijker worden om de huidige 

professionals te behouden en de ruim 66.000 
vacatures op te kunnen vullen. 

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: 
‘Beleid voor de zorg in Nederland 
moet uitgaan van de mens, 
die zorg ontvangt en die zorg 
geeft. Zonder werknemers kan 
er geen goede zorg verleend 
worden. Als land zitten we 
inmiddels midden in een 
zorginfarct. Het personeelstekort 
en het ziekteverzuim onder 
personeel zijn nu al gevaarlijk 
hoog. De wachtlijsten hierdoor 
ook. Daarnaast neemt door 
de vergrijzing de vraag naar 
zorg en de complexiteit ervan 
de aankomende jaren alleen 
maar meer toe. Nu is juist het 
moment om te investeren 
in de arbeidsvoorwaarden 
en omstandigheden van 
zorgpersoneel, zodat de kwaliteit 
en continuïteit van de zorg niet nog 
meer onder druk komen te staan.’

Al ruim 2,5 jaar vraagt de FNV 
om een overheidsfonds voor 
zorgprofessionals die met 
postcovidklachten kampen en daar, 
naast gezondheidsschade, ook 
financiële schade van ondervinden. 
Veel zorgmedewerkers zijn op het 
werk besmet geraakt met COVID-19, 
terwijl zij moesten doorwerken 
om de Nederlandse economie 
draaiende te houden. Afgelopen 
mei heeft de FNV berekend dat 
een bedrag van 150 miljoen EURO gereserveerd moet worden voor een 
tegemoetkomingsfonds vanuit de overheid. De oppositie heeft dat 
pleidooi voor een fonds inmiddels overgenomen via een amendement 
op de begroting. De FNV vindt het echter veel te lang duren en bereidt 
daarom samen met vakbond CNV ook een rechtszaak voor tegen de 
Staat om een regeling af te dwingen.  

Meer waardering 
Verder mist de FNV waardering voor de zorgmedewerkers in de 
begroting. Uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de FNV blijkt 
dat steeds meer zorgmedewerkers er bewust voor kiezen om als 
zelfstandige of flexwerker aan de slag te gaan. Op die manier hebben 
ze meer zeggenschap over hun eigen werktijden en een betere werk-
privébalans. Maar liefst zes op de tien jongeren overweegt om deze 
reden een vast dienstverband op te zeggen. Een hele generatie 
zorgverleners lijkt hiermee te verdwijnen en dat is zorgelijk voor de 
continuïteit van de zorg. De verantwoordelijke ministers kunnen dit 
probleem echter voorkomen door de achterstanden van structureel 9% 
op de lonen in de marktsectoren aan te vullen op de overheidsbijdrage 
voor de arbeidskosten (OVA) en door een drastische vermindering van 
de administratieve – en regeldruk.

Baarmoederverzakking: 

uterus behouden 
is beter dan 
verwijderen

Bij een baarmoederverzakking geeft een operatie 
waarbij een gezonde baarmoeder behouden blijft betere 

resultaten dan een operatie waarbij de baarmoeder 
verwijderd wordt. Na vijf jaar hebben de vrouwen die een 

baarmoederbesparende operatie ondergingen minder 
terugkerende klachten dan vrouwen wiens baarmoeder 
wel werd weggehaald. Dit laat promotieonderzoek van 

Sascha Schulten van het Radboudumc zien. 

Verzakking van de bekkenorganen is een veelvoorkomende aandoening. 
Naar schatting heeft zo’n 40 procent van de vrouwen boven de 45 jaar 
in meer of mindere mate te maken met baarmoederverzakking. Lang niet 
al deze vrouwen ondervinden klachten van de verzakking, maar jaarlijks 
leidt het bij zo’n 15.000 van hen tot een medische ingreep. 

Als een operatie nodig is, wordt meestal voor een vaginale operatie 
gekozen. Dan zijn er globaal gezien twee keuzes. Bij de ene operatie 
verwijdert de gynaecoloog de baarmoeder, de andere optie is 
dat de baarmoeder behouden blijft en wordt opgehangen met 
hechtingen. Welke ingreep de beste resultaten geeft, was tot nu toe 
onduidelijk. Arts-onderzoeker Sascha Schulten volgde vrouwen die 
een verzakkingsoperatie ondergingen tot vijf jaar na de operatie en 
maakte de balans op. Hieruit kwam naar voren dat het behoud van de 
baarmoeder, door een sacrospinale fixatie, leidt tot minder terugkeer van 
klachten, een nieuwe verzakking of een nieuwe ingreep. 

Preventie
Daarnaast laat Sascha Schulten zien dat onder meer leeftijd, BMI, 
roken en een vergevorderd stadium van de verzakking risicofactoren 
zijn voor het terugkeren van de verzakking of klachten. Dat biedt 
aanknopingspunten voor preventie. ‘We willen vrouwen die een hoog 
risico lopen het liefst al zo vroeg mogelijk in beeld hebben. Dan kan 
bijvoorbeeld bekkenbodemtherapie worden ingezet of kan gerichter voor 
een ingreep worden gekozen’, aldus Schulten.

Schulten: ‘Niet eerder werden vrouwen zo’n lange tijd na deze 
ingrepen gevolgd. We kunnen nu eindelijk wat zeggen over de 
voorkeursbehandeling. We kunnen vrouwen in de spreekkamer beter 
informeren, en dat is goed nieuws.’ Schulten vindt het belangrijk dat 
het taboe van het onderwerp af gaat: ‘Dat taboe heerst helaas nog 
steeds, het zou mooi zijn als het gemakkelijker bespreekbaar wordt voor 
vrouwen.’ 

Vervolgonderzoek 
Schulten werkte ook mee aan een onderzoek waarbij gekeken wordt 
welk type baarmoederbesparende operatie beter is. Er zijn twee typen, 
de sacrospinale fixatie en een operatie waarbij de bestaande banden 
ingekort worden met oplosbare hechtingen. Schulten: ‘Beide ingrepen 
hebben voor- en nadelen, die brengen we nu in kaart. Zo kunnen vrouwen 
een nóg betere keuze maken. Die shared decision making vind ik erg 
belangrijk.’
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Oratie internist Christian Blank

‘Behandeling van kanker moet 
‘slechts’ een levensgebeurtenis 

van zes weken worden’

Het geloof in kankerimmunotherapie is helemaal 
terug. Tijdens zijn oratie ‘A cycle of life of T-Cel 
activation’ stond hij uitgebreid stil bij zijn 
levenswerk: checkpoint-remmers.

Als postdoc in het laboratorium raakte Christian 
Blank aan het begin van dit millennium gegrepen 
door het onderzoek naar checkpoint-remmers. 
Het idee dat het eigen immuunsysteem geleerd 
kan worden om kanker te bestrijden vond hij 
buitengewoon elegant. En het liet hem niet meer 
los dat checkpoint-remmers, die een aantal 
jaar daarvoor waren ontdekt, daar de sleutel in 
konden zijn. “Mijn levenswerk is aantonen dat 
immuuntherapie met checkpoint-remmers bij veel 
kankers toepasbaar is.” Het goede nieuws is dat 
Blank, uiteraard met hulp van velen, op 50-jarige 
leeftijd al een heel eind is gevorderd.

Blank heeft in de afgelopen twee decennia 
laten zien hoe voorkomen kan worden dat 
afweercellen uitgezet worden door tumorcellen, 
en dus ‘gewoon’ door kunnen gaan met het 
herkennen en opruimen van tumorcellen. Dat kan 
door de stopsignalen die tumorcellen afgeven, 
te blokkeren. Checkpoint-remmers zorgen 
ervoor dat de ‘handjes’ van de tumor niet op 
de ‘schakelaars’ van de afweercellen kunnen 
drukken. De kanker stopt daardoor met groeien 
en sterft in veel gevallen af. 
De onderzoeksgroep van Blank in het Antoni van 
Leeuwenhoek richt zich op het personaliseren 
van deze therapie bij melanomen, zodat steeds 
meer tumoren kunnen worden opgeruimd en 
de bijwerkingen voor patiënten kleiner worden. 
Er zijn inmiddels zo’n 20 tot 30 middelen in 
ontwikkeling die allemaal een ander stopsignaal 
van tumorcellen blokkeren. 

Betere immuunreactie
Daarnaast ontdekte Blank dat deze vorm van 
immuuntherapie bij melanomen een veel beter 
resultaat geeft als het vóór de operatie wordt 
gegeven in plaats van na de verwijdering 
van de tumor. Want door deze neoadjuvante 

behandeling krijgt het immuunsysteem de 
gelegenheid om de hele verscheidenheid aan 
kankercellen te herkennen en zo een betere 
immuunreactie te geven. 

Dit wil hij in toekomst ook in het LUMC met 
Ellen Kapiteijn doen bij het oogmelanomen. “Ik 
ben destijds terecht gekomen bij melanomen 
omdat dat de moeilijkste tumoren waren, waar 
chemotherapie en bestraling nauwelijks effect 
hadden. Ik hoefde dus geen strijd aan te gaan 
met andere therapieën. Maar het kan dus met 
alle soorten solide kankers. En dat gebeurt ook 
steeds meer.” 

Verkort
Binnen tien jaar tijd wist de melanoomartsen- 
gemeenschap vijftig procent van de patiënten 
met melanoom in een laat stadium te genezen. 
Maar niet alleen de overlevingskans ging om-
hoog. Met de nieuwste neoadjuvante behande-
lingen is de therapie ook nog eens aanzienlijk 

verkort naar zes weken voor vele patiënten. 
Verminkende operaties blijven bij de helft van de 
patiënten ook nog achterwege. De behandeling 
is ook nog eens een stuk goedkoper, namelijk 
16.000 euro per patiënt in plaats van 60.000 euro. 
En, ook zeer belangrijk, de patiënt voelt zich veel 
sneller af van het ‘patiënt-zijn’, waardoor zij/hij 
weer sneller het leven hervat en aan het  
werk gaat.

95 procent genezen
Over tien jaar hoopt hij 95 procent van de vroege 
stadium melanoompatiënten te genezen. “Nu is 
dat tussen 85 en 90 procent. Dat is al hoog, maar 
die laatste 10-15 procent zijn altijd het moeilijkst. 
Daar richten we ons de komende jaren op. En ook 
op de manier waarop de patiënt de behandeling 
ondergaat. Als veel mensen genezen van kanker 
hoort ook de behandeling te veranderen in een 
life-event van zes weken, bij voorkeur in een 
hotelachtige omgeving. En met dagelijkse nazorg 
via een geavanceerde app thuis.”

Toen hij zijn allereerste ontdekking deed was de immuuntherapie, het onderzoeksgebied van internist Christian Blank, 
het sufferdje van het kankeronderzoek. Nu, ruim twintig jaar later, is Blank benoemd tot bijzonder hoogleraar Interne 

Geneeskunde voor zijn klinisch onderzoek naar immunotherapie bij het LUMC in Leiden. 

Tekst: LUMC

Christian BlankChristian Blank

3D-weergave van een melanoom.3D-weergave van een melanoom.
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Toename burn-out 
onder a(n)ios

Uitkomsten van de nationale a(n)ios Gezond en veilig werken enquête 2022 
Bijna één op de vier a(n)ios vertoont klachten passende bij burn-out, terwijl dit twee jaar geleden nog 14% was. De 

bevlogenheid onder a(n)ios is onveranderd hoog en a(n)ios zijn nog altijd trots op het vak dat ze uitoefenen. De Jonge 
Specialist (DJS) wil ervoor zorgen dat deze bevlogen jonge artsen behouden blijven voor het vak en roept op tot actie.   

Om inzicht te krijgen in het werk- en 
opleidingsklimaat van de a(n)ios, wordt elke twee 
jaar de nationale a(n)ios Gezond en veilig werken 
enquête uitgezet. Dit jaar kregen we signalen dat 
er steeds meer a(n)ios kampen met klachten van 
een burn-out. Daarom is de enquête deze keer 
vervroegd uitgezet. Van 30 mei tot en met 10 juli 
2022 hebben in totaal  1.703 aios, anios en arts-
onderzoekers de enquête ingevuld, waarvan er 
1.554 zijn meegenomen in de analyse. De meeste 
respondenten zijn aios (76%), gevolgd door anios 
(20%) en arts-onderzoekers (4%). In dit artikel 
geven we jou een korte samenvatting van wat 
in het rapport staat en waar jij zelf over na kunt 
denken.

Eén op de vier a(n)ios heeft klachten die 
passen bij een burn-out
24% van de respondenten heeft een score op 
de gevalideerde UBOS-vragenlijst [1] die aangeeft 
dat er klachten zijn die passen bij een burn-
out. Dit was in 2020 nog 14% en dit jaar ligt het 
percentage zelfs hoger dan het gemiddelde in de 
zorg in Nederland (19%) [2]. De meest genoemde 
oorzaken voor burn-outklachten zijn de werk-
privébalans (41%) en werkgerelateerde zaken 
(35%). Vergeleken met 2020 scoren a(n)ios dit 
jaar hoger op bevlogenheid, gemeten middels de 
UBES [3]. Met name op toewijding (enthousiasme, 
inspiratie, trots en voldoening) en op absorptie 
(op plezierige wijze opgaan in je werk of in 
vervoering raken door je werk) wordt er hoog 
gescoord. Bijna alle respondenten geven ook dit 
jaar weer aan dat zij trots zijn op hun vak (97%). 

Checklist 

•  Heb jij het idee dat je burn-outklachten 
hebt? Heb je al eens overwogen om dit te 
bespreken met een vertrouwenspersoon, 
een coach of met je opleider? 

•  Is er persoonlijke begeleiding mogelijk 
in jouw ziekenhuis? Denk hierbij aan 
coaching, intervisie of mentoraat. 

Eén op de vier a(n)ios overweegt serieus 
om te stoppen
Het aantal aios dat enkele of meerdere malen 
heeft overwogen om te stoppen met de 
opleiding, is gestegen van 19% in 2018 naar 
26% nu. Werk-privébalans wordt een steeds 
belangrijkere reden. Daarnaast wordt dit jaar 
ook het slechte baanperspectief veelvuldig 
genoemd, net als de cultuur in het vak. Het aantal 
aios dat opnieuw voor hetzelfde specialisme 
zou kiezen daalt. Nog altijd ervaren veel a(n)
ios een hoge werkdruk, hebben ze veel werk 

te doen, kunnen ze vaak niet op tijd naar huis 
en worden er veel overuren (gemiddeld 30 uur 
per maand) gemaakt die vaak niet worden 

gecompenseerd. Pauze houden zonder invulling 
met andere taken (onderwijs, poli die uitloopt, 
een pieper die blijft afgaan) is voor meer dan de 

Demografische gegevens

Deelname

ingevulde enquêtes

50%
algemeen ziekenhuis

45%
universitair medisch centrum

5%
andere locatie

76%
aios

20%
anios

4%
arts-onderzoeker

52%
fulltime

48%
parttime

FunctieType instelling Dienstverband

Aantal respondenten per regio

1.554
Vrouw

72%
Man

28%

16% Amsterdam
13% Utrecht
20% Groningen
15% Maastricht

12% Nijmegen
12% Rotterdam
12% Leiden

Tekst:  
Bianca Verbeek, aios orthopedie en bestuurslid De Jonge Specialist 

Linn Korsten, aios urologie en bestuurslid De Jonge Specialist
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helft van de respondenten een zeldzaamheid. Bij 
langdurige uitval van collega’s, door bijvoorbeeld 
zwangerschap of ziekte, wordt nog steeds 
in ongeveer driekwart van de gevallen geen 
vervanging geregeld.  

Checklist 

•  Voldoet jouw rooster aan de 
Arbeidstijdenwet? Heb je jouw rooster wel 
eens laten checken? 

•  Kun jij pauze houden zonder bijvoorbeeld 
telefoontjes of het volgen van onderwijs? 
Is dit te organiseren?

Eén op de drie a(n)ios heeft te maken met 
ongewenst gedrag 
Bijna een derde (32%) van de a(n)ios heeft in zijn 
of haar huidige functie wel eens te maken gehad 
met ongewenst gedrag. Bij deze a(n)ios gaat 
dit het meeste om intimidatie door bezoekers 
of patiënten (55%), intimidatie door collega’s of 
leidinggevenden (28%) en ongewenste seksuele 
aandacht van patiënten en bezoekers (27%). 
Ongewenste seksuele aandacht door collega’s 
en leidinggevenden kwam bij 11% van deze groep 
voor. Als het gaat om patiënten of bezoekers 
worden deze vaak op het gedrag aangesproken, 
maar dit gebeurt helaas veel minder als het gaat 
om collega’s of leidinggevenden. Als het gaat om 
ongewenste seksuele aandacht door collega’s of 
leidinggevenden wordt er vaak (26%) helemaal 
niks mee gedaan.  

Checklist 

•  Weet jij waar je je kan melden als je 
last hebt van ongewenst gedrag? Is er 
bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon in 
jouw instelling? Of kan je het bespreken 
met je supervisor of opleider? 

Eén op de vier anios heeft een onjuist contract 
Nog steeds geeft 24% van de anios aan te 
werken volgens een normatieve werkweek, 
wat niet conform de Cao Ziekenhuizen is. Een 
normatieve werkweek wil zeggen een betaalde 
arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week die 
in verband met onbetaalde opleidingsactiviteiten 
tot maximaal 48 uur per week kan uitlopen. Anios 
zijn niet in opleiding en mogen dus per definitie 
geen onbetaalde opleidingsuren werken. Helaas 
voelt één op de vijf anios zich niet veilig genoeg 
om dit zelf te bespreken. 

Checklist 

•  Kloppen de contracten voor anios bij jou 
op de werkvloer? Is dit al eens besproken 
met de opleider? 

Actie
We hebben dus enthousiaste, trotse en 
gecommitteerde jonge dokters, die steeds 
vaker kampen met klachten van een burn-out. 

De eis voor een goede werk-privé́balans wordt 
steeds belangrijker, maar we spelen hier nog 
onvoldoende op in. We moeten ervoor waken 
dat in de toekomst de toestroom aan a(n)
ios niet (verder) afneemt doordat de huidige 
cultuur niet aansluit op de wensen van de 
toekomstige generatie. Dit kunnen we doen 
door beter te gaan nadenken over hoe we de 
arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren 
en de werkdruk kunnen verlagen. Zodat wij 
de bevlogen jonge dokter in zijn volle potentie 
kunnen inzetten en, misschien nog belangrijker, 
kunnen behouden. We hebben daarom een 
brandbrief gestuurd naar alle stakeholders in 
de zorg om de urgentie van dit probleem te 
benadrukken. Daarnaast willen we jullie allemaal 
oproepen je te informeren over je rechten en 
in gesprek te blijven met je opleider. Mochten 
de omstandigheden dusdanig zijn dat het 
aankaarten van problemen niet mogelijk of veilig 
is, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen 
met De Jonge Specialist. 

Persoonlijke omstandigheden
en ongewenst gedrag

7%
van de a(n)ios is in 

het verleden uitgevallen door 
een burn-out

van de a(n)ios heeft te maken
gehad met ongewenst gedrag

78%
van de a(n)ios 

ontvangt persoonlijke 
begeleiding

26%
heeft serieus 

overwogen te stoppen met 
de opleiding

Argumenten om 
te stoppen 

met de opleiding:

46%
werk-prive 

balans

24%
slecht banen 

perspectief

13%
cultuur binnen 

het vak

heeft burn-out klachten24%

32%

1 op de 4 a(n)ios onderneemt geen actie t.a.v. 
seksueel ongewenst gedrag

De drie vormen van ongewenst gedrag die het 
vaakst voorkomen zijn intimidatie door bezoekers 
of patiënten (55%), intimidatie door collega’s of 
leidinggevenden (28%) en ongewenste seksuele 
aandacht door bezoekers of patiënten (27%).

38%
van de a(n)ios voelt zich soms tot 
regelmatig onjuist bejegend door 

de supervisor

48%
hoort in de omgeving 

seksistische opmerkingen

X

!!!

#

Arbeidsomstandigheden

Er wordt gemiddeld 30 uur
per maand overgewerkt

Het gemiddelde
rapportcijfer voor de

sfeer binnen
de vakgroep is

Pauzes zonder invulling 
van taken

Percentage van de roosters dat
voldoet aan de Arbeidstijdenwet

Diensten draaien

97%
is trots op 

het vak

46%
kan soms pauze nemen 

zonder invulling van taken

46%
weet ik niet

16%
nee

55% Aanwezigheidsdiensten

18% Bereikbaarheidsdiensten

16% Aanwezigheids- en bereikbaarheidsdiensten

11% Geen diensten

22% van de anios heeft nog 
steeds een onjuist contract

8%
kan nooit pauze nemen 

zonder invulling van taken

CONTRACT

7.6
In 74% van de 

gevallen wordt er geen 
vervanging geregeld bij 

uitval

76%
krijgt geen compensatie 

voor overwerk
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LUMC bouwt mee aan 
gedetailleerde atlas 

menselijk brein 
Een team van internationale hersenonderzoekers wil de ongeveer 200 miljard cellen in het menselijk brein in kaart 
brengen volgens hun type en functie. Een project waar zo’n 110 miljoen dollar mee gemoeid is. Het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelt technieken voor datavisualisatie om de enorme bak aan complexe data die hieruit 
voorkomt inzichtelijker te maken. 

De verwachting is dat deze atlas het onderzoek 
naar de oorzaken en behandelingen van 
hersenziektes in een stroomversnelling 
brengt. Een giga project, zo noemt hoogleraar 
Biomedische beeldvorming Boudewijn Lelieveldt 
het BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) 
programma. “De National Institutes of Health in 
de Verenigde Staten hebben 500 miljoen dollar 
beschikbaar gesteld om meer inzicht te krijgen 
in de verschillende soorten cellen in ons brein”, 
zegt Lelieveldt. BICAN wordt ook wel gezien als 
de hersenvariant van het Human Genome Project, 
een uitzonderlijke wetenschappelijke inspanning 
dat tot doel had het volledige menselijke genoom 

in kaart te brengen. Het LUMC is betrokken bij 
een recent toegekend deelproject van 110 miljoen 
dollar dat de celtypes en hun functie in de 
hersenen in kaart wil brengen met de modernste 
zogenoemde spatial omics technieken. 

Stripboek
Lelieveldt en collega’s zijn computerweten-
schappers en naar eigen zeggen betrokken bij 
een klein deel van dit project. Maar dat maakt 
hun rol niet onbelangrijk. “Je kan je voorstellen 
dat dit project gigantisch veel data oplevert, 
het wordt onze taak om deze bak data inzich-
telijker te maken”, zegt Lelieveldt. “We proberen 
uit alle data een duidelijke compacte bood-
schap te destilleren, alsof je het dikste boek 
ter wereld moet terugbrengen tot een dun 
fotoboek met de essentie.” Ze gebruiken hier-
voor de Cytosplore Viewer software die ze zelf 
binnen de Medical Delta, en in nauwe samen-
werking met dr. Thomas Höllt van de TU Delft, 
hebben ontwikkeld. Het LUMC en TU Delft wer-
ken al langere tijd samen op dit onderzoeksvlak, 
onder andere binnen het wetenschappelijke 
programma Medical Delta AI for Computational 
Life Sciences.

Hoewel het gehele project wordt geleid door het 
Allen Institute for Brain Science in de Verenigde 
Staten, is het BICAN-programma een echte 
team effort. Onderzoekersgroepen van veel 
vooraanstaande Amerikaanse universiteiten, 
zoals Harvard, maar ook Europese en Aziatische 
universiteiten zijn betrokken. De verwachting is 
dat over vijf jaar de meest gedetailleerde atlas 
van het menselijk brein tot nu toe klaar is. 

Knijpen
En dan? “Dan zullen er veel puzzelstukjes in elkaar 
vallen”, zegt Lelieveldt. “Het zal onderzoekers 
over de hele wereld meer inzicht geven in hoe 
ons brein nou precies in elkaar zit en wat er ten 
grondslag ligt aan verschillende hersenziektes 
zoals Alzheimer. Het zal de ontwikkeling van 
behandelingen versnellen.” Lelieveldt vindt het 
een eer om deel uit te mogen maken van dit 
project. “Ik moet mezelf soms echt even knijpen. 
Dit zijn extreem dure en complexe experimenten, 
die voor individuele universiteiten financieel niet 
haalbaar zijn, dus de mogelijkheden en schaal 
van het project lijken bijna eindeloos. En het is, 
voor ons computerwetenschappers, een echte 
monumentale dataset om aan mee te werken.”

Tekst: LUMC

Hoogleraar biomedische Hoogleraar biomedische 
beeldvorming Boudewijn Lelieveldt.beeldvorming Boudewijn Lelieveldt.

Weergave van het brein.Weergave van het brein.
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De vakjury van de Albert Schweitzer Prijs onder leiding van Marion Koopmans (viroloog Erasmus MC) verkoos het project 
‘Building bridges for broken bones’ van Joost Binnerts (tropenarts Shirati KMT Hospital, Tanzania) en zijn lokale partner 

Jovine Okoth unaniem als winnaar van de Albert Schweitzer Prijs 2022. Ook in de stemcampagne kreeg het project 
de meeste stemmen van het publiek. Joost en Jovine wonnen hiermee zowel de hoofdprijs, een kickstart van € 7.000,- 
met bijbehorende titel ‘Gezondheidspionier van het jaar 2022’ en de Publieksprijs van € 2.000,-. De prijsuitreiking vond 

zaterdag 8 oktober 2022 plaats in het AFAS hoofdkantoor in Leusden.

Albert Schweitzer Prijs voor 
gezondheidspioniers 
De Albert Schweitzer Prijs is dé prijs voor 
jonge gezondheidspioniers in Nederland die 
kleinschalige innovatieve ideeën hebben ter 
bevordering van de gezondheid in Sub-Sahara-
Afrika. Met de prijs krijgen zij de kans deze samen 
met een Afrikaanse partner en met steun van 
de lokale bevolking te realiseren. Het Nederlands 
Albert Schweitzer Fonds (NASF) is initiatiefnemer 
van de Albert Schweitzer Prijs en rijkt deze jaarlijks 
uit. AFAS Foundation is partner van de prijs.  

‘Building bridges for broken bones’, Tanzania
Joost Binnerts en Jovine Okoth willen met hun 
project een samenwerking onderzoeken tussen 
het ziekenhuis en traditionele bonesetters in 
de behandeling van fractuurpatiënten en het 
beste van beide werelden combineren. Joost: 
‘Het doel van ons project is in samenwerking 
met traditionele bonesetters en ziekenhuisartsen 
een gezamenlijk triage en behandelplan op te 
stellen waarmee patiënten beter kunnen worden 
geselecteerd die chirurgie nodig hebben. Om zo 
ernstige complicaties te voorkomen. 

Een bonesetter is een vaak oudere man die 
met lokale hulpmiddelen een fractuur probeert 
te genezen. De meesten hebben het vak van 
hun vader geleerd. Hun hulpmiddelen zijn divers 
zoals massage (gewrichtsmanipulatie), kruiden 
die op de huid moeten worden aangebracht en 
het aanbrengen van warme omslagen op het 
fractuurgebied. Zij spelen ook een belangrijke rol in 
de spirituele begeleiding van patiënten’. 

Vakjury lovend en unaniem qua 
beoordeling
Marion Koopmans, voorzitter vakjury: ‘Het project 
‘Building bridges for broken bones’ was niet alleen 
zeer goed doordacht maar ook erg overtuigend 
gepresenteerd. Het idee om lokale zorg te 
verbeteren door een combinatie van traditionele 
en westerse geneeskunde past bij een moderne 
kijk op samenwerking in lage inkomens landen 
en sprak ons zeer aan. Samenwerking met 
bonesetters vanuit wederzijds vertrouwen is 
denken wij een uitstekende keuze en sleutel tot 
succes. Ook was duidelijk dat de prijswinnaar 
goed heeft nagedacht over mogelijke knelpunten. 
We zijn razend benieuwd naar zijn terugkoppeling 
volgend jaar’. 

Foto’s : ©
 FAVO
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‘Building bridges for  
broken bones’ 

dubbele winnaar Albert 
Schweitzer Prijs 2022 

Dagvoorzitter Sander de Kramer stelt de deelnemers 
Albert Schweitzer Prijs 2022 voor aan het publiek.

Behandeling fractuur, boven door een traditionele 
bonesetter (gewrichtsmassage) en daarboven door 
een arts in het ziekenhuis  

Winnaar Albert Schweitzer Prijs 2022 Joost Binnerts, rechts (tropenarts Shiratu KMT Hospital, Tanzania) met links 
naast hem Peter Linklaen Arriëns, voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds en v.l.n.r. Marion Koopman, 
voorzitter vakjury Albert Schweitzer Prijs 2022 en Gerben Eversdijk, jurylid en directeur AFAS Foundation. 
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Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) - www.nasf.nl 
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds steunt en financiert met haar reguliere werk 
gezondheidsprojecten van lokale pioniers in landen ten zuiden van de Sahara (Sub-Sahara-
Afrika). Kleinschalige, praktische projecten waarmee de stichting de gezondheid van 
duizenden mensen in landen als Burkina Faso, Malawi, Oeganda, Kenia en Ghana vooruit 
helpt. Gezondheidsprojecten die ontstaan vanuit de kracht en vindingrijkheid van mensen 
zelf. Zij bepalen, zij dóén. Van een waterput met waterpomp, wasgelegenheidsvoorzieningen 
en maandverband voor meisjes op school tot een kraamkliniek en een therapiecentrum voor 
kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ėn alles daartussenin. 

Duurzaam en ondersteunend
Het NASF streeft naar een duurzame impact van de gezondheidsprojecten en ziet erop toe dat 
er bij elk project aandacht is voor training, gericht op goed gebruik en onderhoud. De rol van 
het fonds is vooral ondersteunend: meedenken en geld beschikbaar stellen (uit gelden van o.a. 
donateurs, fondsen, bedrijven, fondsenwervingsacties) om de projecten mogelijk te maken. 
Meer informatie op www.nasf.nl.

‘Blij en vereerd met bevestiging van 
vakmensen en financiële kickstart’
Joost: ‘Jovine en ik zijn ontzettend blij en vereerd 
met het beide prijzen. Niet alleen om de 
bevestiging van vakmensen dat we op het juiste 
pad zitten, maar ook omdat we nu de financiële 
kickstart hebben die nodig is om te beginnen! 
Vanaf volgende maand gaan we van start 
met de eerste stenen van onze brug naar de 
bonesetters, door met ze in gesprek te gaan over 
hun ervaringen, perspectieven en ideeën voor 
een succesvolle samenwerking’!

Drie finalisten ‘Gezondheidspionier van het 
jaar 2022’
Drie kandidaat genomineerden voor de hoofdprijs 
pitchten tijdens de prijsuitreiking op 8 oktober 
hun project aan de vakjury en het aanwezige 
publiek. Bente van der Meijden met haar 
project ‘Een beter leven voor kinderen met 

cerebrale parese en hun familie’ in Malawi. 
Een integrale familiegerichte zorgaanpak 
met fysiotherapie, voedingsondersteuning, 
medische zorg, gezondheidsvoorlichting 
en lotgenotencontact. Wouter Bekker, Line 
Francken, Suleiman Maningi en Vincent 
Owoko met hun project Mind in Motion, Kenia. 
Met behulp van dans willen zij aandacht vragen 
voor mentale gezondheid, stigma’s veranderen, 
drempels erover te praten wegnemen en 
persoonlijke mentale thema’s bespreekbaar 
maken. En Joost Binnerts en Jovine Okoth
met het uiteindelijk winnende project ‘Building 
bridges for broken bones’, Tanzania.

Vakjury Albert Schweitzer Prijs 2022
De vakjury bestond dit jaar uit juryvoorzitter 
Prof. Dr. Marion Koopmans (viroloog Erasmus 
MC Rotterdam) en juryleden Gerben Eversdijk, 
directeur AFAS Foundation; Jelle Visser, winnaar 
Albert Schweitzer Prijs 2016/2017 project ‘Voorkom 
podoconiosis (olifantsvoeten), draag schoenen, 
Ethiopië, Fellow Infectious Diseases; Tjitske 
Vreugdenhil, bestuurder Nederlands Albert 
Schweitzer Fonds, portefeuille Projecten en 
voormalig tropenarts. 

Elfde Albert Schweitzer Prijs
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds 
(NASF) reikte dit jaar voor de 11e keer de Albert 
Schweitzer Prijs uit. De stichting stimuleert 
hiermee jaarlijks jongeren in Nederland 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, Nobelprijs winnaar 
en naamgever van het NASF deed. ‘Eerbied 
voor het leven’ was zijn levensmotto. Passie 
voor gezondheid, innovatie, ondernemerschap, 
leiderschap en gedrevenheid zijn eigenschappen 
kenmerkend voor deelnemers aan de Albert 
Schweitzer Prijs. 

Ontroerde Jovine Okoth (lokale partner van Joost Binnerts rechts livestream aanwezig vanuit Tanzania) na het 
bekendmaken van het winnen van ook de Albert Schweitzer Publieksprijs 2022. Links op de foto drie van de 
juryleden.

kenmerkend voor deelnemers aan de Albert 
Schweitzer Prijs. 
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Je bent verpleegkundige en je hebt een vroege dienst. Tijdens de overdracht drink je koffie uit een plastic beker. 
Je start je dienst met het rondbrengen van medicijnen. Ook omhult in plastic. Je wisselt infuuszakken, waarvan de 
verpakking en lege zakken in de vuilniszak verdwijnen. En je giet ongebruikte bekertjes water met paracetamol zo 

door de gootsteen, omdat je patiënt zojuist met ontslag is gegaan. Misschien sta je er niet bij stil, maar 
hoe duurzaam zijn deze handelingen eigenlijk? 

De vraag is: ‘Staan we als zorgprofessionals 
voldoende stil bij het feit dat we, terwijl we 
zorg leveren, een verspilling en vervuiling 
veroorzaken?’ Niet volgens Annemarie 
Bergsma, verpleegkundige, docent en 
oprichtster van de Duurzame Verpleegkundige. 
Samen met de groep ‘Zorg voor Klimaat’, 
bestaande uit Nederlandse zorgprofessionals, 
schreef zij begin 2022 een brandbrief naar 
de politiek. Met als belangrijkste boodschap: 
‘integreer klimaat en gezondheid in al het 
onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid’. Dit 
omdat de WHO de klimaatcrisis als grootste 
bedreiging voor de gezondheid van deze eeuw 
heeft uitgeroepen. “Klimaatverandering raakt 
ons allemaal persoonlijk”, vertelt Annemarie. 
“Je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde ziektes nu 

al veel meer voorkomen. Ook gaat het om de 
toekomstwereld van onze kinderen. Wij als 
zorgprofessionals zijn leiders en rolmodellen in 
deze duurzaamheidstransitie. We dienen hierin 
samen op te trekken. Er zijn meer dan één 
miljoen gezondheidswerkers in Nederland. Als 
die het begrijpen, gaan steeds meer mensen het 
begrijpen.”

De zorg en haar CO2-voetafdruk
Volgens de Duurzame Verpleegkundige is de 
huidige manier van hoe zorg is ingericht, een 
onnodige uitputting van de aarde en de mens. 
De gezondheidszorg is voor zeven procent 
verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot 
in Nederland. Het grootste deel van de CO2-
uitstoot komt van gas- en elektriciteitsgebruik 

van gebouwen. Reisbewegingen van patiënten 
en zorgpersoneel staan op de tweede 
plek. De zorgsector draagt dus bij aan de 
gezondheidscrisis door een substantiële CO2-
uitstoot en grote milieubelasting. Volgens 
Annemarie is dat tegenstrijdig. “Dat is best lastig 
natuurlijk. Als gezondheidswerker denk je dat 
je goed doet, maar eigenlijk verleen je geen 
optimale zorg als je stilstaat bij het feit dat je 
bijdraagt aan vervuiling.”
Als derde zijn de geneesmiddelen de grootste 
veroorzaker van CO2-uitstoot. Denk aan het 
produceren van medicijnen, maar ook de CO2-
uitstoot van farmaceutische bedrijven. Qua 
medicijngebruik kan er ook veel anders volgens 
Annemarie. “Er worden vaak onnodig veel 
medicatiestrips meegegeven aan patiënten. 

De gezondheidszorg in 
duurzaamheidstransitie

Dit artikel was eerder te lezen in FLOOR Magazine.
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Duurzame 
initiatieven 
De Duurzame Verpleegkundige en Zorg voor 
Klimaat zetten zich in voor samenwerking, 
bewustwording en het aanzetten tot 
actie binnen de duurzaamheid in de 
gezondheidszorg. Zorg voor Klimaat 
stimuleert samenwerking binnen de 
duurzame gezondheidszorg, om zo kennis 
en bewustwording van de relatie tussen 
klimaat en gezondheid te vergroten. 
Maar ze stimuleren ook zorgverleners om 
zich in te zetten voor een duurzamere 
gezondheidszorg en beleidsmakers 
te overtuigen de transitie naar een 
milieuvriendelijkere gezondheidszorg in te 
zetten.

De Duurzame Verpleegkundige wil 
bewustwording in de zorg creëren ten 
aanzien van duurzaam werken en de 
effecten daarvan op het milieu. Daarom 
maakt de Duurzame Verpleegkundige 
zich sterk voor een grote verandering 
in het onderwijs, de zorgsector en de 
maatschappij. Het uiteindelijke doel is de 
maatschappelijke en publieke gezondheid 
te bevorderen en bij te dragen aan een 
kantelpunt in de maatschappij. Dit is op drie 
manieren mogelijk:

•  Kennis, bewustwording en 
handelingsperspectief over het onderwerp 
in brede mondiale context verbinden 
met al het onderwijs en in bijscholing van 
zorgmedewerkers. Verpleegkundigen 
dienen de kennis te kunnen gebruiken in 
hun vak en maatschappelijke gezondheid 
te bevorderen door inzetten van kennis en 
vaardigheden gericht op preventie;

•  Duurzaam werken toepassen 
in de gezondheidszorg door 
gezondheidsonderwijs. Daarbij wel de 
nadruk op preventie en dat alle niet 
geleverde onnodige zorg duurzaam is; 

•  De natuur als interventie voor preventie, 
gezondheid en welzijn voor zorgvragers 
en zorgmedewerkers. Hiermee wordt 
bijgedragen aan positieve beeldvorming 
van het belang van groen en natuur.

De uitgifte van medicatie en de voorlichting aan 
patiënten over wat te doen met restmedicatie 
kan geoptimaliseerd worden. Nu verdwijnt er 
veel medicatie in het afval of in het water. Dit 
heeft consequenties voor de biodiversiteit. Het 
is bewezen dat door medicatie in het water een 
mutatie bij vissen zichtbaar is.”

Ook benoemt Annemarie de positieve invloed 
van de natuur op zowel zorgbehoevenden als 
zorgpersoneel. “Opladen in de natuur is van groot 
belang voor een goede gezondheid. Vaak zie je 
bij zorginstellingen meters aan stenen bestrating. 
Hier kun je veel meer natuur terug laten komen, 
wat juist kan bijdragen aan het verlagen van de 
burn-outcijfers bij zorgpersoneel. De invloed van 
natuur op gezondheid is lang onderbelicht.”

Het doel is om in 2050 een CO2-neutrale 
zorgsector te hebben. Dat het echt tijd is 
dat zorgprofessionals de regie pakken in 
verduurzaming, is voor Annemarie duidelijk. 
“Voor ons als zorgprofessionals is er 
niets dat ons meer raakt dan dit 
thema. Tijd om echt na te gaan wat 
wij willen in deze transitie. In de 
artseneed zijn al twee punten over 
duurzaamheid opgenomen. Nu de 
verpleegkundigen nog.” 

Wie helpt je op weg?
Verduurzamen in de zorg hoeft 
geen hogere wiskunde te 
zijn volgens Annemarie. “Vind 
gelijkgestemden binnen je team, trek 
met elkaar op. Begin een Greenteam, 
pluk laaghangend fruit. Bespreek met 
je management wat je nodig hebt. 
Meld je aan bij De Groene Zorg Alliantie. 
Maar bovenal, handel met moed en spreek 
je uit.” 

Annemarie BergsmaAnnemarie Bergsma
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Green Teams 
Een Green Team heeft als doel verduurzaming in een zorginstelling onder de aandacht te 

brengen. Een klein team van zorgprofessionals kan samen nadenken over duurzaamheid binnen 
het team of de instelling en dit bewerkstelligen. 



Patrick Ruijtenbeek is ervaren 
mbo-verpleegkundige op de endoscopie-
afdeling in het Reinier de Graaf ziekenhuis. 
Momenteel is hij bezig met de opleiding 
tot hbo-verpleegkundige. Recent begon hij 
op zijn afdeling een Green Team waarin hij 
met collega’s bespreekt hoe ze duurzamer 
kunnen werken. Deze ideeën worden ook 
uitgevoerd in de praktijk. Daarnaast doet hij 
in het kader van zijn scriptie praktijkgericht 
onderzoek naar verpleegkundigen en 
duurzaam werken. De hoofdvraag van 
zijn onderzoek luidt als volgt: ‘Welke 
perspectieven hebben verpleegkundigen 
omtrent klimaat en milieukwesties in 
de gezondheidszorg, en wat hebben zij 
nodig om duurzamer te kunnen werken 
binnen het ziekenhuis?’ Patrick: “Het is 
belangrijk dat we inzicht krijgen in wat 
verpleegkundigen nodig hebben om 
duurzaam of duurzamer te kunnen werken.” 

Joyce Baris-van den Ende is 
verpleegkundige en opleider in de GGZ. Om 
het gebruik van plastic bekertjes tegen te 
gaan, heeft ze al haar collega’s gevraagd 
om van huis een mok mee te nemen. Ook 
geeft ze cliënten regelmatig voorlichting 
over een gezonde levensstijl, wat kan 
leiden tot minder zorg en medicatiegebruik. 
“Mensen kunnen bijvoorbeeld wandelen 
in de natuur om hun stemming te 
verbeteren. Als dat wordt gecombineerd 
met het minderen van koffiedrinken bij 
onrust, in plaats van medicatie te geven 
tegen die onrust, heeft dat verschillende 
gezondheidsvoordelen. Zo kun je meer 
inzetten op preventie en is het ook nog 
eens duurzaam.” 

Leanne Michels is verpleegkundige 
en werkt als zorgconsultant. Ze woont in 
Amsterdam en geeft in Flevoland leiding 
aan ambulante hulpverleners in de 
jeugdzorg. Leanne vindt het belangrijk om 
zowel privé als zakelijk rekening te houden 
met haar dagelijkse reisbewegingen. “Ik 
vind het belangrijk om bewust te leven en 
dus pak ik zoveel mogelijk de fiets. Dit is 
goed voor jezelf, maar ook beter voor de 
natuur.” Als Leanne voor haar werk naar 
Flevoland reist, kiest ze voor de trein en 
daarna de ov-fiets. Laatst deelde ze deze 
bewuste, duurzame manier van reizen op 
LinkedIn. “Ik kom er graag voor uit dat niet 
alle consultants een dikke auto hebben.”
 
Een voorbeeld zijn voor anderen door op 
een positieve manier keuzes te maken, 
vindt Leanne erg belangrijk. “Ik probeer 
medewerkers te stimuleren om ook 
eens de fiets te pakken. Het begint bij 
bewustwording en door uit te spreken hoe 
ik rekening houd met het klimaat hoop ik 
anderen te inspireren.”

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

Duurzaamheidstransitie 
in de praktijk:

De gezondheidszorg is voor 
zeven procent verantwoordelijk 

voor de totale CO2-uitstoot in 
Nederland
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Rhodé Berkhoff (19) is een stoere meid die van fotograferen houdt, fan is van vlogger Enzo Knol en helemaal gek is van 
auto’s: een Lamborghini Urus is haar droomauto. Rhodé heeft Mitochondriële Myopathie en ze heeft een verstandelijke 
beperking. Dat weerhoudt haar er niet van zoveel mogelijk te genieten van de mooie dingen in het leven. Vanaf dag één 

zet ze zich, samen met haar familie, in voor Stichting Energy 4All.

Wanneer Rhodé nog maar acht maanden 
oud is stelt het Metabole ziekten team van 
het Radboudumc in Nijmegen vast dat ze een 
energiestofwisselingsziekte heeft. Ze huilt dag 
en nacht, heeft last van verkramping en heeft 
een zeer grote groeiachterstand. “Voor ons als 
ouders was de periode van onzekerheid niet 
heel lang. Wij hebben deze periode ook niet als 
zwaar ervaren omdat wij veel kracht putten 
uit ons geloof”, aldus Rianne, de moeder van 
Rhodé.

Rhodé woont met haar ouders in Vriezenveen. Ze 
heeft twee oudere zussen, Anouk en Merlin. “We 
hebben een warm gezin”, aldus Rianne. Vader 
Hans is pastoraal werker in de Hervormde kerk 
in Enter. Rianne is thuis om zoveel mogelijk voor 
hun dochter te zorgen. Rhodé logeert geregeld 
bij Anouk en haar man Tim. Het gezin heeft een 
boot waar ze de vakanties op doorbrengen. Daar 
wordt Rhodé rustig van. Robine is haar beste 
vriendin. “Een vriendin als zij heb ik nog nooit 
gehad”, vertelt ze vol trots. “Ik ben zo blij met haar 
in mijn leven.” 

Op haar derde gaat ze naar een medisch 
kinderdagverblijf. Daar heeft ze leren praten door 
de Tan-Söderbergh methode. Tot haar negende 
verblijft ze hier. Vanaf dan volgt ze speciaal 
onderwijs op de Boslustschool in Ommen waar 
ze zowel praktijk- als theorieles krijgt. Momenteel 
loopt ze stage in restaurant Milano. En op 
woensdag is Rhodé thuis om uit te rusten. 

Op diverse manieren zet het gezin zich in om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de 
stichting. Jarenlang organiseren ze een huis-aan-
huis collecte in het dorp, waarbij jaarlijks enkele 
duizenden euro’s worden gedoneerd. Sinds ruim 
een jaar zamelt het gezin oude mobieltjes in. 
Inmiddels is de teller de 2.000 gepasseerd. Haar 
zus Anouk heeft een webshop met kleding en 
doneert een deel van de omzet. Dit jaar is Merlin 
getrouwd met Timo en zij hebben via de collecte 
tijdens de kerkdienst van hun bruiloft geld 
ingezameld voor Energy4All. Rhodé doet nu al 
voor het tweede jaar mee aan de MITO Estafette 
in route Oost. Er waren in totaal vier routes die 
allen samenkwamen in Nijmegen. Zij heeft samen 
met haar ouders het groene estafettehartje 
doorgegeven aan lotgenote Sharon van den 
Bogaert in Enschede.

Het onbegrip van de buitenwereld vindt het gezin 
het moeilijkst om mee om te gaan. Dat Rhodé niet 
altijd wordt begrepen en/of wordt buitengesloten. 
Rianne: “Het is pijnlijk om te merken dat je niet 
meetelt in deze maatschappij wanneer je anders 
bent dan anderen.”   

“Na achttien jaar raak je wel gewend aan dingen 
die voor anderen als een beperking lijken”, aldus 
moeder Rianne. “Als gezin moet je in alles wat je 
doet of wilt doen rekening houden met Rhodé of 
ze het aan kan, want Rhodé is vaak ontzettend 
moe. Vooral in de winter heeft ze veel gebrek 
aan energie en last van spierpijn en verkramping. 
Daarom zeggen we altijd: ‘Celebrate every win, 

no matter how small’.”

“Zoveel mogelijk 
genieten van de 
mooie dingen in 

het leven”

Rhodé deelde haar verhaal eerder in het 
Energy4All Magazine, een magazine dat 
jaarlijks wordt gemaakt door vrijwilligers 
van Stichting Energy4All waarin 
verhalen staan over patiënten met een 
energiestofwisselingsziekten, uitleg over de 
ziekte, updates over het medicijnonderzoek, 
verhalen van ambassadeurs zoals 
Jochem van Gelder en ook mooie acties 
die worden gedaan om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor de stichting om 
het medicijnonderzoek verder te kunnen 
ondersteunen. 

Meer informatie is te vinden op 
www.energy4all.nl en ook hoe jij Stichting 
Energy4All kunt steunen door bijvoorbeeld 
een Energy4All Loterij lot te kopen, mee 
te doen aan acties en te doneren of zelfs 
donateur te worden.

Samen stoppen we energiestofwisselings-
ziekten!

Rhodé 

“Pijnlijk om te merken 
dat je niet meetelt”

Door: Jolanda Haven
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Onderzoek Radboudumc en Queen Mary University:

Afwijking aan 
hartklep geeft 
geen verhoogd 

risico op 
hartstilstand

Een afwijking in de aanhechting van de hartklep 
tussen de linkerboezem en linkerkamer is helemaal 
niet abnormaal. Mensen met deze afwijking hebben 
niet meer kans op een plotselinge hartstilstand. Dat 

blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en het 
Londense Queen Mary University. 

De mitralisklep zit in een ring die vastzit tussen de linkerboezem en 
linkerkamer van het hart. Door verbeterde scantechnieken is recent 
aangetoond dat er ruimte kan zitten tussen de deze ring en de 
hartkamer. Cardiologen hebben dit in verband gebracht met een 
verhoogd risico op overlijden door een plotselinge hartstilstand. Deze 
afwijking komt echter heel vaak voor en is ongevaarlijk als er verder 
geen hartafwijkingen worden gevonden. Dit blijkt uit onderzoek 
uitgevoerd onder leiding van Robin Nijveldt, hoogleraar Cardiovasculaire 
Beeldvorming in het Radboudumc. ‘We moeten als cardiologen beter 
leren wat normaal is en wat niet, en niet elk hobbeltje ziek noemen.’

Hype
Het team van Nijveldt onderzocht meer dan 2600 MRI-scans van het 
hart die zijn opgeslagen in de UK Biobank, een databank met gegevens 
van de Britse bevolking. Op maar liefst 76% van deze scans werd 
de afwijking van de mitralisklepring gevonden. ‘Die is dus helemaal 
niet zeldzaam of bijzonder’, zegt Nijveldt. ‘Het is gewoon één van de 
manieren waarop deze klep vast kan zitten. Mensen met deze afwijking 
hebben ook niet meer kans om te overlijden aan een hartstilstand.’ 
Het onderzoek laat namelijk zien dat mensen die overlijden aan een 
plotselinge hartstilstand andere hartproblemen hebben, zoals een 
afwijking van de mitralisklep zelf of schade aan de hartspier. Nijveldt: ‘Er 
is onterecht een hype gaande, terwijl de afwijking niet afwijkend is.’     

Geruststellend 
Het is belangrijk dat deze informatie nu breed wordt verspreid onder 
cardiologen. ‘Met onze bevindingen kunnen we patiënten geruststellen,’ 
aldus Nijveldt. Hij schrijft nu samen met zijn collega’s uit Londen een 
artikel om beter inzichtelijk te maken wat normaal is en wat afwijkend. 
Nijveldt: ‘We hopen hierdoor eventuele angst over deze “afwijking” weg 
te nemen.’    

Vind hier de publicatie: doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.07.015.

Breast Implant 
Illness zelden 

reden om 
borstimplantaten 

te verwijderen
Breast Implant Illness (BII) is niet vaak de reden voor 

het vervangen of verwijderen van borstimplantaten. Er 
wordt veel vaker opnieuw geopereerd vanwege lokale 
postoperatieve complicaties, zoals kapselvorming. Dit 

blijkt uit onderzoek van het Nivel, Maastricht University 
en het Dutch Breast Implant Registry (DBIR), waarvan de 
resultaten zijn gepubliceerd in het open acces tijdschrift 

JAMA Network open. 

In de wetenschappelijke literatuur en in de media is er veel aandacht 
voor Breast Implant Illness. BII is een verzamelnaam voor allerlei niet-
specifieke gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, die 
in verband worden gebracht met siliconen borstimplantaten. Er is nog 
weinig bekend over BII. Als eerste stap heeft het Nivel een schatting 
gemaakt van de omvang van BII als reden voor het vervangen of 
verwijderen van borstimplantaten, door gebruik te maken van data van 
het landelijke borstimplantatenregister (DBIR).

Vijf procent van alle cosmetische vervangings- en verwijderingsoperaties 
uitgevoerd vanwege BII. Van alle cosmetische borstimplantaat 
vervangings- en verwijderingsoperaties die zijn uitgevoerd, was in 
ongeveer vijf procent van de gevallen BII de reden voor de ingreep. 
Lokale postoperatieve complicaties kwamen veel vaker voor als reden 
voor het vervangen of verwijderen van borstimplantaten. De meeste 
vervangings- en verwijderingsoperaties werden uitgevoerd vanwege 
kapselvorming of vanwege een scheur in het implantaat.

Onderzoek
De onderzoekers maakten gebruik van geanonimiseerde gegevens over 
de periode 2015-2020 afkomstig van elektronische patiëntendossiers 
van ziekenhuizen en privéklinieken die bijdragen aan het Nederlandse 
borstimplantatenregister Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Ze hebben 
hierbij gegevens over bijna 70.000 borstimplantaten (ruim 37.000 
vrouwen) geanalyseerd.

Dit is de eerste studie binnen een onderzoeksproject gericht op siliconen 
borstimplantaten en gezondheidsklachten, dat het Nivel in samenwerking 
met Maastricht University en DBIR uitvoert. In vervolgstudies kijken 
de onderzoekers naar de relatie tussen borstimplantaten en 
gezondheidsklachten. Ze vergelijken de klachten die vrouwen vóór het 
plaatsen – dan wel verwijderen – van borstimplantaten ervaren met de 
klachten die zij erna ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 
van het RIVM en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer 
informatie over het gehele onderzoeksprogramma vindt u op de RIVM-
site Onderzoeksprogramma gezondheidsklachten van vrouwen met een 
siliconen borstimplantaat.
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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

IOTA/Traumadagen: 
meld je gauw aan
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.

Tekst: Catharina Ziekenhuis
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Het Erasmus MC en het Catharina Ziekenhuis 
zijn de eerste ziekenhuizen in Nederland 
die voor de zorg rondom een steunhart een 
zogeheten shared care-constructie hebben 
opgezet. Dat betekent dat de operatie om 
het steunhart te plaatsen in Rotterdam 
wordt uitgevoerd. Voor nazorg, controles en 
tussentijdse technische problemen met het 

steunhart kunnen patiënten nu ook terecht 
in het ziekenhuis in Eindhoven. De standaard 
driemaandelijkse controles vinden om-en-om 
plaats in Eindhoven en Rotterdam.

Uitkomst 
De samenwerking is een uitkomst voor 
patiënten die niet in de buurt van Rotterdam 
wonen, stellen de initiatiefnemers hartfalen/
transplantatiecardioloog Kadir Caliskan van 
het Erasmus MC en cardioloog-intensivist Luuk 
Otterspoor van het Catharina Ziekenhuis. “Het 
Erasmus MC is één van de grootste nationale 
hartfalencentra die naast harttransplantaties 
in Nederland ook steunharten plaatsen. Voor 
patiënten uit bijvoorbeeld Brabant en Limburg 
is het belastend om voor elke controle een 
paar uur te reizen naar Rotterdam. Door deze 
samenwerking hoeft dit niet meer”, aldus 
Ottersoor. Een steunhart, ook Left Ventricular 
Assist Device of LVAD genoemd, is een pomp die 
op het hart wordt aangesloten en de functie van 
de linkerkamer overneemt.

Meer patiënten 
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100 
patiënten met eindstadium hartfalen een 
steunhart. De verwachting is dat dat aantal 
de komende jaren gaat groeien. Het steunhart 
overbrugt de tijd tot een harttransplantatie of 

kan het hart blijvend ondersteunen. Soms wordt 
het steunhart gebruikt om het hart tijdelijk rust te 
geven zodat het kan herstellen, bijvoorbeeld  bij 
een vorm van hartfalen na zwangerschap.

Door samen te werken kunnen Caliskan en 
Otterspoor meer patiënten helpen. “Per jaar 
overlijden ongeveer 7000 tot 8000 mensen door 
hartfalen. Mijn schatting is dat een steunhart 
bij ongeveer tien procent van deze patiënten 
het leven kan redden”, aldus Caliskan. Door de 
beschikbare capaciteit slim te gebruiken en 
de expertise vanuit de academische centra 
te verspreiden naar topklinische ziekenhuizen, 
hopen ze de sterfte terug te dringen. Daar is ook 
meer bekendheid voor nodig, benadrukken de 
cardiologen. Een deel van de hartfalenpatiënten 
wordt nog steeds onderbehandeld, omdat nog 
niet alle artsen en specialisten voldoende bekend 
zijn met de juiste indicaties en de mogelijkheden 
van de behandeling met een LVAD.

De samenwerking is gestart door een 
verpleegkundig specialist, hartfalen-cardioloog 
en LVAD-technicus uit het Catharina Ziekenhuis 
op te leiden in het Erasmus MC. Aan het project is 
ook een promovendus verbonden die onderzoekt 
of de shared care-constructie de kwaliteit van 
leven van patiënten verbetert en of de nieuwe 
manier van werken kosteneffectief is.

Het Erasmus MC in Rotterdam en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn een samenwerking gestart bij de zorg voor 
patiënten met een steunhart. De operatie gebeurt in Rotterdam. De nazorg en controles vinden afwisselend plaats in 

Eindhoven en Rotterdam.

Steunhart: 

operatie in Rotterdam, 
controles in Eindhoven
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Getinge breidt zijn 
Virtual Hospital uit om 

meer waarde toe te 
voegen voor bezoekers

Sinds de opening in 2021 biedt het Getinge Virtual Hospital bezoekers de mogelijkheid om ziekenhuisoplossingen in 
verschillende ruimtes te ervaren. De online faciliteit komt nu samen als één geheel, waardoor bezoekers een volledig 

beeld krijgen van hoe het brede scala aan oplossingen van de medtech-provider samenwerkt in de klinische workflow. 

“Een nieuwe centrale sterilisatieafdeling (CSA) laat zien hoe we onze 
klanten kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gestroomlijnd en 
kosteneffectief proces, vanaf het moment dat de instrumenten zijn 
gebruikt tot het moment dat ze klaar zijn om opnieuw te worden gebruikt”, 
zegt Linda Hegemann, die het virtuele ziekenhuis van Getinge beheert.

De twee intensivecareafdelingen zijn uitgegroeid tot een volwaardige 
afdeling en bieden een uitgebreidere oplossing, met bijvoorbeeld 
isolatiekamers, gespecialiseerde kamers voor extracorporele 
membraanoxygenatie (ECMO) en Neurally Adjusted Ventilatory Assist 
(NAVA).

De tool toont verscheidene operatiekamers die zijn afgestemd op 
verschillende behoeften en budgetten; een state-of-the-art Hybride OK 
met alle high-end apparatuur en meer algemene OK’s met standaard 
oplossingen. 

“We willen in deze opzet echt aan alle behoeften van onze klanten 
voldoen en richten ons ook meer op gedigitaliseerde gezondheidszorg 
met toegevoegde interactiefuncties voor meer producten. De navigatie 
en het overzicht van het ziekenhuis is verbeterd, waardoor bezoekers 
gemakkelijker hun weg kunnen vinden”, legt Linda uit.

Gebruikers kunnen de tool op elk digitaal apparaat uitproberen, maar ze 
kunnen het ook in een virtual reality-versie ervaren op beurzen. De reacties 
waren goed en het is ook een handig hulpmiddel voor de distributeurs van 
Getinge.

“Ik heb het onlangs uitgeprobeerd; een geweldige ervaring en naar mijn 
mening kan dit een uitstekende verkoop- of adviestool zijn. We verkopen 
hoogwaardige technologie en een bezoek aan het virtuele ziekenhuis 
met een VR-bril is een geweldige kans om de concurrentievoordelen van 
Getinge te laten zien en bevestigen. Ik sta versteld van de hoeveelheid 
details en hoe echt het aanvoelt”, zegt Gabriel Fiori, Marketing and 
Strategy Director Globalmed, die het onlangs heeft uitgeprobeerd op een 
evenement in Brazilië.

De komende maanden zullen er nog meer functies worden toegevoegd, 
zoals een OK voor hartchirugie en meer interacties op het gebied van 
digitalisering in de gezondheidszorg.

Het Getinge Virtual Hospital kan worden gedownload in de App Store en is 
toegankelijk via getinge.com/virtual-hospital. Neem bij vragen contact op 
met uw lokale Getinge vertegenwoordiger.

Bekijk deze video voor een snel overzicht van Getinge 
Virtual Hospital. 

https://www.getinge.com/int/products-and-solutions/digital-health/
getinge-virtual-hospital



NU’91: Corona 
heeft nog altijd 
hoge impact op 

de zorg
Het ziekteverzuim in de zorg is nog altijd hoog. In 60% 
van de gevallen is corona de boosdoener. Daarnaast 

geeft 25% aan dat het ziekteverzuim wordt veroorzaakt 
door mentale problemen zoals een burn-out. En dat 
zorgt voor problemen. Dit blijkt uit een peiling van 

beroepsorganisatie NU’91. Die werd door ruim 2100 
zorgprofessionals ingevuld. Voorzitter Stella Salden 
waarschuwt: “Met de wintermaanden voor de boeg 
weten we dat het ziekteverzuim voorlopig niet snel 

afneemt.” 

Van de respondenten geeft 41% aan dat het ziekteverzuim zo hoog is 
dat ze het niet meer kunnen bolwerken met de collega’s die overblijven. 
Dat is volgens NU’91 een zorgelijk signaal. Salden: “We staan nog aan 
het begin van de wintermaanden. We weten, door voorgaande jaren, 
dat het ziekteverzuim deze maanden altijd hoger is. Bijvoorbeeld 
door de griep of het norovirus. Als je daarbij de uitval door mentale 
overbelasting of corona optelt, weet je dat het ziekteverzuim voorlopig 
niet minder wordt.”

Zorgen over coronapiek
Daarnaast geeft 24% van de zorgprofessionals aan dat ze een 
eventuele nieuwe coronapiek niet aankunnen. 31% zegt het niet te 
weten. Salden: “Het virus speelde in de samenleving de afgelopen tijd 
een minder prominente rol. In de zorg waren de effecten van het virus 
wel nog duidelijk merkbaar. Niet zozeer door de besmettingen, maar 
bijvoorbeeld door het inhalen van de uitgestelde zorg. Of vanwege 
het feit dat zorgprofessionals zijn uitgevallen door de impact van de 
pandemie. Dat maakt dat de werkdruk niet is verminderd, maar juist 
toegenomen.”

Reactie NU’91 
op het tweede 
rapport van de 

onderzoeksraad 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het 

tweede rapport gepubliceerd dat gaat over de 
Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Volgens 
NU’91 bevestigt het rapport de knelpunten waar 

zorgprofessionals tijdens de pandemie tegenaan liepen. 
Stella Salden, voorzitter NU’91: “Het is nu vooral belangrijk 

dat de lessen die hieruit zijn geleerd ook daadwerkelijk 
worden toegepast.” 

Uit het rapport blijkt onder andere dat de vaccinatiestrategie in het 
begin vaak werd bijgesteld. Salden: “We hebben vrijwel meteen 
opgeroepen om verpleegkundigen en verzorgenden in de directe zorg 
ook voorrang te geven. Tenslotte liepen zij groot risico en moesten zij de 
kwetsbare groepen beschermen.” 

Zelf vaccineren
Een ander punt dat naar voren komt, is dat niet goed werd nagedacht 
over wie uiteindelijk de vaccinaties moest zetten. Salden: “Dat kwam 
in eerste instantie bij huisartsen te liggen. Wij hebben aangegeven 
dat zorgprofessionals prima zelf die vaccinaties konden zetten. Dat 
heeft onnodige vertraging opgeleverd waardoor verzorgenden en 
verpleegkundigen onnodig extra risico hebben gelopen.” 

Zorgprofessionals aan het woord
Volgens NU’91 is het van belang dat er wordt geleerd van de fouten 
die zijn gemaakt. Salden: “Met daarbij als belangrijkste aandachtspunt: 
laat zorgprofessionals meedenken over de strategie. Zij weten als geen 
ander hoe zij op een veilige en professionele manier de juiste zorg 
moeten verlenen.”

NU’91: 
Het opinieleiderschaps-programma  
gaat op 14 februari van start 

Het opinieleiderschap leidt je op tot ambassadeur van 
je beroepsgroep. Als zorgprofessional weet je als geen 

ander wat jouw vak inhoudt en wat belangrijk is om 
je werk zo goed mogelijk te doen. Dat maakt jou dé 

ideale woordvoerder van het vak. Deze leergang geeft je 
handvatten om je leiderschap vorm te geven. 

Voor wie is deze leergang opgezet?
NU’91 en Fontys hebben deze opleiding opgezet voor verpleegkundigen, 
verzorgenden en aanverwante beroepen.

Wat neem je concreet mee naar huis?
Je werkt toe naar een eindopdracht waarin jouw eigen verhaal en dat van 
de zorgprofessionals die jij representeert centraal staat. Je laat zien hoe je 
verschil maakt en welke impact je kunt hebben. Je maakt een opiniestuk 
en audio(visueel) materiaal waarmee je sterk 
staat als ambassadeur. 

Wanneer gaat het programma van start?
Het programma gaat van start op 14 februari en 
duurt vier maanden. Wil je meer weten over het 
opinieleiderschapsprogramma? Scan dan de 
QR-code!

MODULE 1
14 FEBRUARI – HOGESCHOOL 
Inholland Amsterdam 
We staan we stil bij wat 
leiderschap voor jou betekent. 
Experts laten je zien hoe je 
leiderschap kunt ontwikkelen.

MODULE 2
20 EN 21 MAART – HOGESCHOOL 
UTRECHT
In deze module leer je een 
pakkend opiniestuk te schrijven. 
Redacteuren, columnisten en 
journalisten helpen je hierbij.

MODULE 3
18 APRIL – FONTYS HOGESCHOOL 
EINDHOVEN
In deze module gaan we in op 
beeld en geluid. In deze maak 
je een audio(visueel) product 
waarin jouw visie centraal staat.

MODULE 4
16 MEI – FONTYS HOGESCHOOL 
TILBURG
Deze module draait om macht 
en gezag. Hoe breng je je 
boodschap strategisch over? En 
wat zijn de risico’s?

MODULE 5
13 JUNI – POLITIEK DEN HAAG
Je gaat in gesprek met 
Kamerleden, ambtenaren 
en lobbyisten. In de middag 
presenteer je je eindopdracht.

DIT GA  
JE DOEN:
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