
In dit nummer onder andere:

DE KRANT VOOR ZIEKENHUISMEDEWERKERS
JAARGANG 6 | JANUARI 2023

01

04

Stella Salden in 
gesprek met minister 
Conny Helder
‘We moeten met 
elkaar kijken hoe we 
de zorg anders gaan 
inrichten’

Start grootschalig 
onderzoek naar 
de kwaliteit van 
de medische 
arrestantenzorg

07

En toen was er licht... 
Het belang van de juiste 
intensiteit licht op het 
juiste tijdstip

10

Gezondheidspioniers 
Kofi, Taabu en Philly 
helpen kwetsbare 
groepen in Sub-
Sahara Afrika aan een 
betere gezondheid

12





Tentoonstelling: 
Wat een beeld van een 

verpleegkundige
Afgelopen november opende het Buitengasthuis in Meppen haar deuren met de expositie “Wat een beeld van een 

verpleegkundige”. Deze expositie heeft als thema het publieke imago én de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. 
De tentoonstelling is te zien in het Buitengasthuis in het Drentse Meppen tot eind 2024.

De tentoonstelling is interactief: door vragen 
te beantwoorden worden bezoekers ermee 
geconfronteerd hoe hardnekkige stereotypen 
tot op de dag van vandaag doorwerken. 
De expositie start met beelden van de 
covidpandemie waarin verpleegkundigen gezien 
werden als helden en engelen. We laten de 
bezoekers zien hoe het imago historisch bepaald 
is: De verpleegkundige als zorgende moeder, 
als reddende engel of al sexy zuster. Ook zie we 
de verpleegkundige in meisjesboeken en het 
beroep als roeping met een religieuze dimensie.  
Het verhaal is geïllustreerd met historische foto’s 
insignes en uniformen. 

Historie 
Het Buitengasthuis aan de Mepperstraat 11 is 
gevestigd in een verbouwde boerderijstal en 
maakt onderdeel uit van de toenmalige boerderij 
Erve Nijenhuis. Het Buitengasthuis ontleent zijn 

naam aan het Buitengasthuis in Amsterdam. 
De hoofdstad kende het Binnengasthuis in het 
centrum van de stad en het Pesthuis buiten 
de stadswallen. Toen aan het einde van de 17e 
eeuw de pest afnam kreeg het Pesthuis een 
andere functie. Het werd een overloop voor het 
Binnengasthuis. De minst gewenste gevallen 
werden doorgestuurd naar het Buitengasthuis. 
Het werd daardoor een opbergplaats 
voor mensen met besmettelijke ziekten, 
huidaandoeningen en krankzinnigen. Smerig, 
donker en overbevolkt én een hoog sterftecijfer. 
De toestand in het Buitengasthuis verbeterde 
pas eind 19e eeuw. Jacob van Deventer, een 
arts in het Binnengasthuis, werd benoemd als 
geneesheer-directeur. Anna Reynvaan, een 
verpleegster in het Binnengasthuis werd in 1883 
aangesteld als adjunct-directrice. Samen gingen 
zij aan de slag om de toestanden in het gasthuis 
te verbeteren.

In het Buitengasthuis zette Reynvaan de eerste 
professionele verpleging van Nederland op poten. 
Zo organiseerde ze samen met Van Deventer 
een verpleegstersopleiding in het gasthuis, en 
nam zelf het praktijkgedeelte voor haar rekening. 
Andere noviteiten die Reynvaan invoerde waren 
uniformen, nachtdienst voor de verpleegsters en 
ziekenhuishuiskleding voor de patiënt. Tevens 
was zij oprichter van het eerste Maandblad 
voor Ziekenverpleging en organiseerde zij een 
congres: Samenkomst van belangstellenden in 
den ziekenverpleging in 1892. In 1893 richtte zij 
de Nederlandse Bond voor ziekenverpleging 
op. Door haar werk speelde het Buitengasthuis 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
verpleging in Nederland.

Buitengasthuis Meppen
Het Buitengasthuis in Meppen wil een plek 
zijn voor bezoek aan exposities, ontmoeting 
en inspiratie en biedt diverse kleinschalige 
activiteiten. Vooral gericht op (student)-
verpleegkundigen, verzorgenden en 
verpleegkundig specialisten.

Meer informatie
Meer informatie over de tentoonstelling 
en de initiatiefnemers is te vinden op: 
lofderverpleegkunst.nl
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Stella Salden in gesprek met minister Conny Helder

‘We moeten met elkaar kijken hoe 
we de zorg anders gaan inrichten’
Als minister voor Langdurige Zorg en Sport loopt Conny Helder dagelijks tegen complexe vraagstukken aan over hoe de zorg 
zo betaalbaar, efficiënt en aantrekkelijk mogelijk blijft. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen daarin een grote rol. Voor 

deze editie van FLOOR beantwoordt zij daarom vragen die door onze lezers zijn ingezonden. Stella Salden, voorzitter van 
NU’91, weet als geen ander wat het belang is van deze beroepsgroep. Zij legt de vragen aan de minister voor. 

Stella: “De werkdruk is hoog. Zorgprofessionals 
geven aan het werk mentaal en fysiek zwaar 
te vinden. We zien dat verzorgenden en 
verpleegkundigen de zorg verlaten of dat zij 
als zzp’er aan de slag gaan. Wat is volgens u, 
naar de toekomst toe, nodig om de sector weer 
gezond te krijgen?”
 
Conny: “Ik hoor dat ook als ik op werkbezoek 
ben. Omdat ik zelf uit de zorg kom, herken ik de 
signalen. En ja, je ziet nu dat we kampen met 
een hoog ziekteverzuim, dus dat baart zeker 
zorgen. Enerzijds heeft dat met covid te maken, 
maar anderzijds met de hele ontwikkeling van 
de afgelopen jaren. Ik denk dat het ontzettend 
belangrijk is dat met name werkgevers daar oog 
voor hebben en dat zij gaan kijken: hoe kunnen 
we hier krachtiger uit komen? Hoe zorgen we 
ervoor dat we de mensen, die nu in de zorg 
werken, kunnen behouden? Wat kunnen we 
daaraan doen? We weten een aantal van die 
factoren. Waaronder zeggenschap of invloed op je 
roostering bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de redenen 

die mensen hebben om zzp’er te worden, wordt 
vaak die flexibiliteit en afwisseling genoemd.   
Zo sprak ik gisteren nog met een zzp’er uit de 
gehandicaptenzorg die met name die afwisseling 
noemde als één van de belangrijkste elementen. 
Daarin probeer ik werkgevers aan te sporen, 
maar ook te ondersteunen. Kijk naar hoe je de 
omstandigheden zo kunt maken dat mensen zich 
gehoord, gewaardeerd en gezien voelen. En zorg 
dat zij invloed kunnen hebben op hun dag en op 
hoe het werk georganiseerd wordt. Wat ik er gelijk 
aan wil verbinden, is dat het heel belangrijk is dat 
we niet ontkennen dat we naar de toekomst toe 
– in de verhouding tussen de zorgmedewerkers 
die we nu hebben en de zorgvraag die er ligt – 
een nog grotere uitdaging hebben met elkaar. Ik 
vind het heel belangrijk dat we daar voldoende 
in investeren. Dat we kijken hoe we de zorg 
daadwerkelijk anders kunnen organiseren.”

Stella: “Dat is voor de toekomst, maar nu even 
over de korte termijn. Want door de inflatie en alle 
stijgende kosten, ervaren meer zorgprofessionals 

financiële problemen. Dat baart ons zorgen. Er 
moet een behoorlijke loonstijging tegenover staan 
om die kosten te compenseren. Anderzijds horen 
we werkgevers zeggen: ‘Dat kunnen of willen we 
niet betalen.’ Maar ze zijn wel bereid om dat geld 
te betalen aan dure detacheringsbureau’s. Denkt 
u niet dat dit ervoor zorgt dat straks nog meer 
mensen het vak verlaten of aan de slag gaan als 
zzp’er?”
 
Conny: “Nog even over de keuze om als 
zzp’er aan de slag te gaan. Dat gaat heel erg 
over de omstandigheden, hè? Over die eigen 
keuzes kunnen maken. Eén van de dingen die 
belangrijk is, en waar ik met werkgevers op 
probeer te sturen, is om te kijken naar regionaal 
werkgeverschap. Want je ziet toch vaak dat 
mensen in de regio blijven werken, ook als zzp’er. 
Wat kun je mensen nou bieden daarin? Dan kijk je 
echt naar al die andere omstandigheden. 
Als het gaat om de financiële waardering, dan 
merken we dat allemaal. De inflatie is natuurlijk 
heel erg hoog. Daar hebben we twee dingen 

Tekst: Femke van der Palen  |  Foto’s: Bram Kloos
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‘Er moet ruimte komen voor 
behoud, maar ook ruimte om het 

anders te organiseren’
Conny Helder

voor gedaan. We hebben als kabinet een 
aantal koopkrachtmaatregelen geregeld. Die 
zijn met name op de lagere inkomens en de 
middeninkomens gericht, om te zorgen dat de 
koopkracht zoveel mogelijk hersteld kan worden. 
Dat geldt dus ook voor heel veel medewerkers 
in de zorg. Ten tweede zitten de lonen in de zorg 
automatisch gekoppeld aan de loonontwikkeling 
in de markt via de overheidsbijdrage. In 2022 
stelden we 2,2 miljard ter beschikking. En in 2023 
wordt dat drie miljard. Hiermee is er dus extra 
geld beschikbaar. Als kabinet moeten we ook 
eerlijk zeggen dat het ons niet gaat lukken om de 
volledige inflatie voor iedereen te compenseren. 
Maar we hebben heel nadrukkelijk gekeken naar 
de lagere- en middeninkomens. Om die mensen 
zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Stella Salden: “Uit berekeningen blijkt dat 
als iedereen vier uur meer werkt een groot 
probleem van de werkdruk is opgelost. Daar zit 
toch wel een cruciale oplossing. Iedereen roept 
het, maar we zien heel weinig gebeuren. Want 
meer werken moet natuurlijk wel mogelijk zijn. 
Tegelijkertijd horen we van leden, met name in 
de wijkzorg, dat ze veel versnipperde diensten 
moeten draaien. Dat is heel vermoeiend voor ze 
en dat vraagt om een drastische wijziging van 
het systeem. We zien dat er een enorm tekort 
is en dat wordt steeds groter. Waardoor ook de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg onder 
druk komt te staan. Maar er ligt een oplossing. 
Waarom krijgen we die niet gerealiseerd? Wat 
kunnen we doen om dat wel wel voor elkaar te 
krijgen? Want wij horen ook dat er verzorgenden 
en verpleegkundigen zijn die graag meer willen 

werken, maar dat ze dat contract niet krijgen 
aangeboden van de werkgever. Wat kunnen we 
doen?”
 
Conny Helder: “Daar blijf ik mij eerlijk gezegd 
altijd over verbazen: dat zo’n contract niet wordt 
aangeboden. Dan kom ik toch weer terug op het 
werkgeverschap en op het regionale overleg dat 
werkgevers met elkaar kunnen voeren. Wat ik 
gelukkig zie gebeuren, in sommige regio’s, is dat 
werkgevers elkaar opzoeken en samen kijken 
of ze dingen goed kunnen combineren. Want 
nogmaals, het probleem gaat niet weg. Ook 
niet als het ziekteverzuim straks weer minder 
wordt. Dus we moeten proberen om iedereen 
die in de zorg wil werken, te behouden en ze 
een zo goed en groot mogelijk contract aan te 
bieden. Ik zie mogelijkheden, maar daar heb ik de 
werkgevers voor nodig. Om te zien of ze slimme 
combinaties kunnen maken bijvoorbeeld. Maar 
het lastige is dat het wel bij de persoon moet 
passen. Ik herinner me nog dat ik me enorm 
sterk heb gemaakt voor het ‘moedercontract’ 
op de operatieafdelingen, dus om binnen 
bepaalde schooltijden te mogen werken. Maar 
ik hoorde ook dat mensen zeiden: ‘Ik krijg een 
moedercontract aangeboden, maar ik wil liever 
de hele dag werken.’ Ik denk dat het belangrijk 
is dat er in ieder geval voldoende keuze is en 
dat werkgevers ook die keuze en de voorkeur 
van de medewerkers daarin meenemen. Omdat 

zorgprofessionals zich dan gewaardeerd voelen 
en echt meer willen werken. Maar ja, we lopen 
er in de praktijk soms tegenaan dat dat dan 
niet past bij elkaar. Dat is best ingewikkeld voor 
werkgevers, maar ik blijf ze uitnodigen om daar 
met elkaar over na te denken. En nogmaals, 
ik zie dat in sommige regio’s gelukkig ook 
gebeuren.”  

Stella Salden: “Sporadisch nog, denk ik?”

Conny Helder: “Te sporadisch misschien, maar 
dat is precies waarom we hebben gezegd – ook 
in het Integraal Zorgakkoord (IZA) – dat we moeten 
kijken naar wat de uitdaging van de regio is. Niet 
alleen naar wat de zorgvraag is, maar ook naar 
welk type aanbieders er in de regio zijn. Hoe zit 
het met reisafstanden bijvoorbeeld? Wat willen de 
mensen die in deze regio kunnen werken en hoe 
spelen we daar het best op in?”
 
Stella Salden: “Denkt u dat we nog tijd genoeg 
hebben om te wachten tot werkgevers in de regio 
gaan inzien dat het nodig is? De nood is heel hoog 
op dit moment, het is denk ik al vijf over twaalf. 
Kunt u als minister nog iets extra’s doen, wetende 
dat die nood zo hoog is?”
 
Conny Helder: “Wat ik in ieder geval doe, is dit 
heel actief agenderen. We moeten er zaak van 
maken om de zorg anders te organiseren. Daarbij 
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Conny Helder

Conny Helder is politicus voor de VVD 
en sinds januari 2022 minister voor 
Langdurige Zorg en Sport. Ze begon 
haar loopbaan als operatieassistent. 
Daarna volgden managementfuncties 
in diverse ziekenhuizen. In 2010 werd 
ze bestuursvoorzitter van Stichting 
Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) en 
vanaf 2017 was Helder bestuursvoorzitter 
van tanteLouise, een zorginstelling voor 
ouderen. Haar doel als minister is om 
mensen zo lang mogelijk gezond en 
zelfstandig te laten zijn, ook als iemand 
ouder is of een beperking heeft. “Dat vraagt 
om zorg met oog voor de verschillen tussen 
mensen. Ook sporten en bewegen dragen 
bij aan onze vitaliteit. Met hart en ziel zet ik 
me in voor deze onderwerpen.”



moeten we werken aan de acceptatie van de 
mensen die zorg ontvangen. Het gaat anders 
worden in de toekomst en ook daarin moeten 
we ruggensteun aan onze zorgmedewerkers 
geven. Het is ontzettend ingewikkeld als het al zo 
druk is, en je hebt al zo’n hoog ziekteverzuim, om 
daar binnen nog te veranderen. Aan de andere 
kant is dat eigenlijk de enige manier waarop we 
het beter kunnen maken met elkaar. Ik zie en ik 
voer die discussies ook. Onlangs was ik bij een 
organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Daar was een woning letterlijk door 
de hoeven gezakt als het ging om de vaste 
bezetting. Maar ik zag en hoorde daar hoe ze 
de handen ineen hebben geslagen om te kijken: 
hoe dan wel? Dat deden ze door creatief na te 
denken over hoe het werk anders georganiseerd 
kon worden. Om te zorgen dat zoveel mogelijk de 
handen in de zorg kunnen worden aangewend. 
De toekomst is allang begonnen in dat opzicht, 
ook met de goede oplossingen. Maar het is echt 

wel zaak om er met elkaar heel veel energie in 
te steken en het goed te doen, want dat hebben 
onze zorgmedewerkers hard nodig.”

Stella Salden: “Maar u voelt wel die urgentie 
dat hier tempo moet komen? Want iedere dag 
verliezen we weer te veel zorgmedewerkers.”
 
Conny Helder: “Absoluut! En ik denk, eerlijk 
gezegd, dat dit het beste is wat we voor onze 
zorgmedewerkers kunnen doen. Door het anders 
te gaan organiseren. Het ingewikkelde is dat ze 
voor een deel het zelf ook lastig vinden om het 
anders te organiseren. Maar ik heb daar ook 
wel het het goede van gezien, dat medewerkers 
zelf meedenken over innovatie bijvoorbeeld. Of 
dat zorgprofessionals zich afvragen waarom 
ze iets op een bepaalde manier doen. ‘Kan dit 
er niet uit of kan dit niet anders?’ Dan ontstaat 
er ruimte. Vandaar dat we in het programma 
Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en 

Welzijn (TAZ) het woord ruimte gebruiken. Er moet 
ruimte komen voor behoud, maar ook ruimte om 
het anders te organiseren. En die ruimte zullen we 
toch echt samen moeten vinden.”
 
Stella Salden: “Dat ‘samen’ voelt de 
beroepsgroep nog niet altijd. Zij geven aan dat 
er weinig mét maar voornamelijk vóór hen wordt 
gedacht. Ik denk dat het ook een heel belangrijk 
punt is.”
 
Conny Helder: “Laat ik dat dan nogmaals 
onderstrepen. Daarom heb ik de initiatiefwet van 
Kamerleden Ellemeet en Tielen over zeggenschap 
ook ondersteund. Ik heb gezien in de praktijk dat 
zorgprofessionals daarvoor samen goed met 
elkaar moeten optrekken. Ik ben natuurlijk zelf 
ook in de zorg werkzaam geweest waardoor ik 
weet dat dit de beste weg voorwaarts is. En dat 
heeft allemaal te maken met de cultuur binnen je 
organisatie en een goede werkgeversrol. Dat is 
echt cruciaal.”
 
Stella Salden: “Loopt u zelf nog eens mee op de 
werkvloer?”
 
Conny Helder: “Ik werkte regelmatig mee, maar 
dat dat gaat nu even niet meer. Wel probeer 
ik echt om iedere week meerdere keren op 
werkbezoek te gaan, zodat ik nog regelmatig op 
de werkvloer kom en de mensen spreek om wie 
het gaat.”
 
Stella Salden: “En kom je soms ook een 
keer als een soort mystery guest binnen, dus 
onaangekondigd?
 
Conny Helder: “Dat heb ik nog niet gedaan, 
maar als het wel zo was, zou ik dat natuurlijk niet 
verklappen haha.”

Stella Salden

Stella Salden is sinds 2018 voorzitter 
van NU’91. Ze heeft verschillende 
bestuursfuncties bekleed, waaronder 
bij de Nederlandse Vereniging van 
ZiekenhuisApothekers (NVZA), ouderenbond 
Unie KBO en de beroepsorganisatie voor 
verloskundigen (KNOV). Als voorzitter 
heeft ze de ambitie om grenzen te willen 
en durven verleggen. “Vanuit mijn rol 
mag ik een gepassioneerde en trotse 
beroepsgroep vertegenwoordigen. 
Dagelijks zet ik me in om de positie van alle 
zorgprofessionals te versterken.” 

‘We zien dat er een enorm tekort 
is en dat wordt steeds groter’

Stella Salden
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Start grootschalig 
onderzoek naar 
de kwaliteit van 

de medische 
arrestantenzorg

RP Medical- 15 jaar partner 
van ziekenhuizen en 

klinieken
Sinds mei 2008 is RP Medical 

een begrip in de markt.

In december 2022 is het Nivel samen met GGD 
Amsterdam en het Amsterdam UMC een driejarig 

onderzoek gestart naar de kwaliteit van medische 
arrestantenzorg. Met inbreng van expertise en 

ervaringen uit de praktijk ontwikkelen we een specifieke 
kernset van indicatoren voor het meten van de kwaliteit 

van deze zorg, die we voorzien van een praktische 
handleiding. Door de indicatoren die we ontwikkelen 

te testen op bestaande zorggegevens, afkomstig 
uit elektronische patiëntendossiers uit de medische 

arrestantenzorg, brengen we ook de huidige kwaliteit 
van deze zorg in kaart. Bovendien ontwikkelen we een 
methode om die kwaliteit te blijven monitoren, zodat er 
de zorg gericht kan worden bijgestuurd en verbeterd. 
Op dit moment is er weinig bekend over de kwaliteit 

van medische arrestantenzorg. Wel weten we dat deze 
verschilt van reguliere eerstelijnszorg en dat het meten 

van de kwaliteit daarom een eigen aanpak behoeft.

Ons bedrijf kenmerkt zich door goede service en een 
hoge mate van product- en marktkennis waardoor we 

onze klanten vrijwel altijd kunnen helpen.

We stellen een expertgroep samen uit partijen betrokken bij de 
organisatie en uitvoering van de medische arrestantenzorg. Op basis 
van hun kennis en ervaringen, die we aanvullen met kennis uit de 
literatuur en ervaringen van andere zorgdisciplines, definiëren we wat 
de belangrijkste aspecten zijn van kwaliteit van medische zorg voor 
arrestanten. Hier leiden we vervolgens een set kwaliteitsindicatoren uit 
af. Uiteindelijk leveren we een set geteste, zinvolle kwaliteitsindicatoren 
voorzien van een handleiding voor het adequaat registreren van de 
arrestantenzorg. Ook bevat de handleiding aanbevelingen om de 
bruikbaarheid van de registratiesystemen te vergroten.
Het driejarige onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is een 
van de projecten binnen hun programma Forensische Geneeskunde. 
Met dit programma draagt ZonMw bij aan de wetenschappelijke 
onderbouwing en de kwaliteitsverbetering van de eerstelijns 
forensische geneeskunde.

RP Medical heeft diverse productcategorieën: CSA, OK disposables, 
Chirurgisch instrumentarium, Testapparatuur, Endoscopie. Een deel van 
de producten komt voort uit een eigen productielijn. Endoscopiehoezen, 
sluitzegels, borstels en ragers maar ook onze etiketten, die bekend 
staan om hun unieke kleefkracht, produceren wij zelf. 

Hierbij maken wij een onderscheid tussen papieren etiketten 
en polypropyleen etiketten. De polypropyleen etiketten zijn de 
recentste toevoeging aan onze productielijn. Nu ziekenhuizen hun 
verpakkingsmateriaal steeds meer recyclen, werd de vraag naar 
polypropyleen etiketten en tape steeds luider. Hierop zijn wij de 
etiketten en tape gaan produceren en wel met dezelfde unieke 
kleefkracht als onze papieren etiketten en tape. 

Dit is waar RP Medical ook om bekend staat; ‘We zeggen niet snel dat 
iets niet kan, maar vragen ons liever af; hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat dit lukt?’ 

Doordat het klantenbestand en het productportfolio van RP Medical de 
laatste jaren behoorlijk is gegroeid én vanwege de grillige marktsituatie, 
is RP Medical in december verhuisd naar een nieuwe locatie. 

De nieuwe locatie, ook in Woudenberg, betreft een modern 
kantoorpand met een opslagcapaciteit die tot 3x groter is dan de 
oude locatie en biedt een mooi vooruitzicht voor de toekomst.
Door de verhuizing hopen wij ruimte te bieden aan de toegenomen 
vraag vanuit de markt. De laatste jaren is al gebleken dat de markt 
behoorlijk grillig kan zijn. Prijzen, beschikbaarheid en levertijden 
van producten fluctueren voortdurend en maken het lastig voor 
eindgebruikers om continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden, 
immers als het product er niet is, wat dan?

Wij vonden dat we daar iets mee moesten. Door onze grotere 
opslagcapaciteit, kunnen we de favoriete producten van onze klanten 
nu ruim voorradig houden zodat zij zo min mogelijk last hebben van 
lange levertijden en hun processen zo vloeiend mogelijk kunnen 
blijven verlopen.  En dat is waar we het uiteindelijk voor doen; de 
eindgebruiker kan zich volledig focussen op wat er nodig is voor de 
patiënt zonder zorg of de benodigde producten er wel zijn.

Shutterstock
Shutterstock
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Betere diagnose 
baarmoederkanker door 

artificiële intelligentie

Hartfalenbehandeling 
nu ook thuis mogelijk

Op microscopiebeelden van een tumor zien welke DNA-
veranderingen er in de tumor zitten, en zo bepalen 
welk type baarmoederkanker de patiënt heeft. Dat 
is voor een mensenoog onmogelijk. Daarom riepen 

pathologen van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) de hulp in van artificial intelligence (AI). En met 
succes. Lees hier hoe de resultaten, verschenen in The 
Lancet Digital1 Health, de diagnostiek en behandeling 

van baarmoederkanker kunnen verbeteren.

Patiënten met ernstig hartfalen kunnen vanaf nu ook 
thuis worden behandeld door een samenwerking 

van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC), Marente en Zorggroep Katwijk. Met deze 

nieuwe gespecialiseerde thuisbehandeling kunnen 
veranderingen bij hartfalen vroegtijdig worden 

gesignaleerd en behandeld.

DNA-veranderingen in een tumor zijn bepalend voor het gedrag 
van de tumor en het beloop van de ziekte, zoveel is de afgelopen 
jaren duidelijk geworden, mede door werk in het LUMC. Er zijn vier 
type baarmoederkanker te onderscheiden, met elk een ander 
ziektebeloop. Het is belangrijk voor patiënt en arts om te weten om 
welk type tumor het gaat, maar op dit moment zijn hiervoor kostbare, 
aanvullende DNA-testen nodig. Pathologen vroegen zich af of deze 
‘moleculaire’ typen baarmoederkanker ook te onderscheiden zijn 
onder de microscoop. Daarvoor gebruikten ze microscopiebeelden 
van baarmoederkanker van ruim 2000 vrouwen die deelnamen aan 
de klinische PORTEC studies, gecoördineerd vanuit het LUMC door 
hoogleraar Carien Creutzberg. Al deze patiënten zijn geopereerd en 
hebben toestemming gegeven om het restmateriaal te gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek. Met deze unieke verzameling beelden 
maakten onderzoekers van de afdeling Pathologie een AI-model dat 
DNA-afwijkingen, en daarmee verschillende baarmoederkankertypen, 
voorspelt. Belangrijk hierbij is dat het model de onderzoekers toont 
waar de visuele informatie voor de voorspellingen verborgen ligt in het 
weefsel. Het is dus niet een black-box, zoals andere AI-modellen.

Diagnose baarmoederkanker verbeteren
“De toepassing van AI op microscopiebeelden staat nog in de 
kinderschoenen. Door deze studie wilden we meer te weten komen 
over de relatie tussen het uiterlijk van de tumor en de onderliggende 
DNA-veranderingen. Met dit werk hebben we geleerd welke gebieden 
in de tumoren de belangrijkste visuele informatie bevatten voor 
diagnostiek, en waar pathologen zich dus op moeten focussen”, zegt 
Sarah Fremond, PhD-student bij de Pathologie. 
Baarmoederkanker is de meest voorkomende tumor van de 
vrouwelijke geslachtsorganen. Binnen het LUMC wordt veel onderzoek 
gedaan naar dit type tumor. Deze studie draagt volgens de 
onderzoekers bij aan de verdere verbetering van de diagnostiek en 
behandeling van baarmoederkanker. “Als volgende stap gaat ons 
team nu een AI-model ontwikkelen dat de kans op uitzaaiingen kan 
voorspellen”, voegt Tjalling Bosse, patholoog, toe.

Literatuur
1.  Sarah Fremond, Sonali Andani, Jurriaan Barkey Wolf, Jouke Dijkstra 

et. al. Interpretable deep learning model to predict the molecular 
classification of endometrial cancer from haematoxylin and eosin-
stained whole-slide images: a combined analysis of the PORTEC 
randomised trials and clinical cohorts, The Lancet Digital Health,2022, 
ISSN 2589-7500. 
https://doi.org/10.1016/S2589-7500(22)00210-2.

Door de inzet van een verpleegkundig specialist en technologie 
kunnen patiënten thuis worden behandeld en kan een 
ziekenhuisopname worden voorkomen. De thuisbehandeling is mede 
mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.
Bij hartfalen ervaren de meeste mensen lichamelijke klachten zoals 
vocht in de benen, kortademigheid en vermoeidheid. Wanneer 
patiënten te veel vocht vasthouden, krijgen zij plasmedicatie in 
tabletvorm of via een infuus toegediend. De behandeling via een 
infuus vond tot voor kort in het ziekenhuis plaats maar kan nu ook 
bij de patiënt thuis. Al enige tijd werken de afdeling Hartziekten van 
het LUMC, zorgorganisatie Marente en Zorggroep Katwijk (huisartsen) 
nauw samen om intensieve zorg aan patiënten met ernstig hartfalen 
thuis vorm te geven.

De zorgpartijen zijn dan ook verheugd dat dit nu mogelijk is. Op deze 
manier kunnen patiënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving 
herstellen met dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis. De 
cardioloog of huisarts en een verpleegkundig specialist cardiologie 
van Marente begeleiden patiënten hierbij. De behandeling wordt in 
eerste instantie aangeboden in de gemeente Katwijk en Leiden.

Bevordering kwaliteit van leven
De eerste ervaringen zijn positief. ‘Fantastisch dat ik deze zorg thuis 
in mijn eigen veilige omgeving kan krijgen’, vertelt één van de eerste 
patiënten. Bij de hartfalenbehandeling thuis speelt telemonitoring een 
rol. Patiënten ontvangen een pakket met verschillende apparaten voor 
het uitvoeren van thuismetingen; ‘The Box’ genaamd.

Met een bloeddrukmeter, weegschaal en een app kan een patiënt zijn 
of haar eigen gezondheid nauwgezet in de gaten houden en wordt 
de zorgverlener tijdig gewaarschuwd indien nodig. De zorgaanbieders 
verwachten dat patiënten met hartfalen met de nieuwe 
gespecialiseerde thuisbehandeling langer de juiste behandeling in 
de eigen thuissituatie kunnen krijgen. Daardoor zal de kwaliteit van 
leven verbeteren en het aantal patiënten op de Eerste Hulp en/of 
ziekenhuisopnames afnemen.

Shutterstock
Shutterstock

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 9



En toen was er licht... 
Het belang van de juiste intensiteit licht op het juiste tijdstip
Tijdens het najaar en in de winter zien we minder daglicht dan goed voor ons is. In het donker komen we ‘s ochtends bij 

het ziekenhuis aan in en in het donker lopen we einde middag het ziekenhuis weer uit. Daarbij is niet alle verlichting in alle 
ziekenhuizen even aangenaam én is er in sommige ziekenhuizen niet op alle werkplekken binnenkomend daglicht. Ybe 
Meesters, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in winterdepressies en Marijke Gordijn, chronobioloog, zijn het erover 

eens dat de juiste intensiteit licht op de juiste tijd een belangrijke factor is voor je welzijn en algehele gezondheid.

Tekst: Kinita Chotkan, arts-onderzoeker 

Zoals de naam al zegt is een winterdepressie 
het seizoensgebonden optreden van 
depressieve symptomen. Kenmerkend is dat 
deze symptomen jaarlijks terugkomen in de 
herfst en winter, maar vanzelf verdwijnen 
wanneer de lente aanbreekt. “De symptomen 
komen echter niet één op één overeen met 
een depressieve stemmingsstoornis,” vertelt 
Meesters. “Er zijn een aantal atypische 
symptomen, zoals een toegenomen behoefte 
aan slaap die kan oplopen tot vier tot zes uur 
meer, in combinatie met het gevoel te hebben 
nooit uitgerust te zijn. Bij andere depressieve 
stemmingsstoornissen zien we juist dat mensen 
minder slapen en aan het piekeren zijn ’s 
nachts. 

Een ander kenmerk is dat patiënten behoefte 
hebben aan calorierijk voedsel, sommigen 
komen wel tien tot veertien kilogram aan. Bij 
een niet seizoensgebonden depressie ervaren 
patiënten juist minder eetlust.” Hoewel er een 
relatie lijkt te zijn met de lengte van de dagen 
is er volgens Meesters geen duidelijk verband 
aangetoond tussen de breedtegraad en de 
prevalentie van winterdepressies. “In IJsland 
komen relatief weinig winterdepressies voor. De 
hypothese is dat dit komt door adaptatie van de 
bevolking aan de omgeving, maar hier is nog geen 
wetenschappelijk bewijs voor.”

Behandeling winterdepressie
Begin jaren tachtig ging een bioloog in de 
Verenigde Staten, die bij zichzelf de klachten 
herkende, op zoek naar een oorzaak. Meesters. 
“Hij kwam erachter dat zijn symptomen 
verdwenen na blootstelling aan licht en 
ontdekte dit verband later ook bij andere 

patiënten.” Meesters deed zelf ook veel 
onderzoek naar de behandeling. Inmiddels is 
de voorkeursbehandeling blootstelling aan 
licht (‘lichttherapie’) met een intensiteit van 
10 000 lux, vergelijkbaar met driekwartier na 
zonsopgang. Patiënten zitten vijf ochtenden 
op een rij drie kwartier voor een lamp. 
Het is belangrijk dat het licht in de ogen 
valt, maar patiënten hoeven niet continu 
in de lamp te blijven kijken. Het precieze 
werkingsmechanisme van lichttherapie is nog 
onduidelijk.

Omdat Meesters een vaste patiëntenpopulatie 
heeft, de klachten zijn immers jaarlijks 
terugkerend, wordt deze groep vanaf september 
gevraagd wekelijks een vragenlijst in te vullen. 
Zodra er een stemmingsverslechtering gemerkt 
wordt in de ingevulde antwoorden, wordt de 
patiënt opgeroepen en wordt er gestart met de 
behandeling: “Vroeg inzetten met de behandeling 
kan verergering van de klachten voorkomen. Het 
voorkomt echter niet dat iemand de volgende 
winter klachten krijgt. Preventief behandelen, 
oftewel lichttherapie starten bij een patiënt die 
nog geen klachten ervaart, heeft geen effect.”

Op de vraag of er specifieke groepen zijn met 
een verhoogd risico op een winterdepressie, 
zegt Meesters: “We zien meer vrouwen dan 
mannen, drie op de vier patiënten is vrouw. De 
meeste vrouwen die we zien bevinden zich in 
de vruchtbare periode, we hebben echter geen 
verband met hormoonspiegels kunnen leggen. 
Ook is er geen relatie met sociaaleconomische 
status te zien; we hebben patiënten uit alle 
lagen van de bevolking uit verschillende 
beroepsgroepen.”

Kunstlicht
Sinds de industriële revolutie brengen we steeds 
meer tijd binnen door, waardoor we het grootste 
deel van de dag alleen worden blootgesteld aan 
kunstlicht. En daarin schuilt volgens Meesters 
het probleem. “Op de meeste werkplekken is de 
intensiteit van het licht veel te laag.”

Chronobioloog Marijke Gordijn bevestigt de 
lezing van Meesters: “Tegenwoordig worden 
we overdag aan minder licht blootgesteld en 
’s avonds aan meer licht. Hierdoor raakt onze 
biologische klok in de war en bevinden we 
ons een groot deel van de dag in biologische 
duisternis.”  Om genoeg licht in je oog te laten 
vallen, moet er eigenlijk een lichtintensiteit van 
ongeveer 1000 lux op je tafelblad zijn. Het is van 
belang dat een groot deel van dit licht in je ogen 
valt (net als bij de lichttherapie zoals hierboven 
beschreven), en dit is bij een lichtbron die aan 
het plafond hangt niet snel het geval. Volgens 
Gordijn houden te weinig bedrijven zich bezig met 
goede verlichting: “Er wordt met name rekening 
gehouden met de norm waar licht aan moet 
voldoen om goed te kunnen zien.”

Energiezuinig
Ook het streven van veel bedrijven om 
energiezuiniger te zijn, zorgt er volgens Gordijn 
voor dat er vaak zo min mogelijk licht wordt 
neergezet in nieuwe panden. “Daarbij wordt vaak 
aan het gezondheidsaspect voorbij gegaan. 
Een lichtplan voor een nieuw pand wordt vaak 
als laatste gemaakt. Dit moet anders. Er zijn 
namelijk twee verschillende aspecten van 
licht van belang: we hebben licht nodig om te 
kunnen zien, maar licht zorgt er ook voor dat je 
biologische klok in de pas blijft lopen, waardoor 
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je op het goede moment slaapt. Daarnaast heeft 
licht een directe verbinding met hersendelen 
die je stemming beïnvloeden (de ventral lateral 
geniculate nucleus met de laterale habenula). Dit 
heeft zowel op de korte als op de lange termijn 
effecten op de gezondheid. Op de korte termijn 
zorgt de juiste blootstelling aan licht voor een 
betere nachtrust, wat direct gevolg heeft op het 
functioneren overdag. Daarnaast is chronisch 
slecht slapen een risicofactor voor diabetes 
mellitus type 2, hart- en vaatziekten en het 
ontwikkelen van stemmingsstoornissen.”

Zoek het licht op
Het beste licht is daglicht, volgens Gordijn. Ze 
adviseert om, indien mogelijk, een pauze te 
nemen tijdens de werkdag en een blokje om te 
gaan. Als dat niet lukt, probeer dan dicht bij een 
raam te gaan zitten (<1m), met zicht op het raam.  
Ook is aandacht voor betere kunstverlichting 
ontzettend belangrijk. “Goede kunstverlichting 
bevat verschillende kleuren van het lichtspectrum. 
Kunstverlichting heeft vaak een warme kleur met 
weinig blauw licht, terwijl we juist blauw licht nodig 
hebben gedurende de dag en dit ’s avonds juist 
minder zou moeten zijn.”  Goede kunstverlichting 
moet voldoen aan verschillende eisen, deze zijn 
terug te lezen in de ‘Good Light Guide,’ van de 
Good Light Group waar Gordijn bestuurslid van 
is. Deze non-profit organisatie wil het belang van 
goede verlichting op de werkplek promoten. Het 
is lastig om hier (in je eentje) verandering in aan te 
brengen op de werkvloer, maar hoe meer mensen 
zich bewust zijn van het belang van goede 
verlichting, hoe groter de kans dat hier ook vanuit 
de werkgever aandacht voor komt.
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Over Ybe Meesters

Meesters is van origine verpleegkundige. 
Na een tijd in de psychiatrie gewerkt 
te hebben, begon hij op zijn 32ste aan 
de opleiding tot psycholoog aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn opleiding 
kwam hij in 1989 in aanraking met het 
onderzoek dat bij het UMCG gedaan 
werd naar winterdepressie en in 1994 
promoveerde hij op het onderwerp. In het 
UMCG is Meesters een van de experts op 
het gebied van het behandelen van en 
onderzoek doen naar winterdepressies. Er 
is een speciale poli ingericht om patiënten 
met een winterdepressie te behandelen.

Over Marijke Gordijn

Gordijn is chronobioloog en 
slaapwetenschapper. Na haar studie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen is zij 
gepromoveerd op onderzoek naar de 
rol van het circadiaanse systeem op de 
stemming van depressieve patiënten. 
Negen jaar geleden is zij het bedrijf 
Chrono@Work begonnen, en geeft ze 
onder meer adviezen, lezingen, en 
workshops over 24-uurs ritmiek en slaap. 
Ook is zij bestuurslid bij de stichting Good 
Light Group.



‘Schoon koken voor schone longen’, ‘Meisjes naar school’ en ‘Echo redt moeder en kind’. De nieuwjaarswensen van 
gezondheidspioniers Kofi, Taabu en Philly komen dichterbij! Wat is er mooier dan hun wensen in het nieuwe jaar uit te 

laten komen? En meisjes, moeders en kinderen in Ghana en Oeganda te helpen aan een betere gezondheid en een betere 
toekomst? Help je mee?

Wist je dat er nog steeds veel binnenshuis 
op brandhout gekookt wordt? Met ernstige 
luchtwegaandoeningen en een verhoogd risico 
op hartproblemen tot gevolg? Met name bij 
moeders en kinderen? In het Tororo district in 
Oeganda is dit het geval. 

Gezondheidspionier Taabu en zijn team willen 
daarom 350 schone fornuizen bouwen met een 
afvoer naar buiten voor kwetsbare gezinnen. In 
extreme armoede levende eenoudergezinnen, 
gezinnen levend met HIV of met een handicap. 
Ook willen ze de vrouwen trainen in het bouwen 
van de fornuizen.  De schone fornuizen voorko-
men rookontwikkeling in de huisjes en helpen 
moeders en kinderen aan schone longen. Daar-
naast zijn ze ook duurzamer, omdat er 70% min-
der brandhout wordt gebruikt. 

Voor Taabu’s wens is € 7.656,- nodig. 
Help je mee zijn wens mogelijk te maken? Scan 
dan de Tikkie code of maak een bijdrage over op 
IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Nederlands 
Albert Schweitzer Fonds o.v.v. ‘Schoon koken 
voor schone longen’. Doneren kan ook via  
www.nasf.nl. 

Kwetsbare groepen 
in Sub-Sahara Afrika 

helpen aan een betere 
gezondheid 

Help je mee?

Taabu’s wens - ‘Schoon koken voor schone longen’, Oost-Oeganda
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Veel meisjes in het Masaka district in Zuid-
Oeganda gaan niet naar school of stoppen 
met school omdat ze ongesteld zijn. Ze hebben 
geen geld voor maandverband, er zijn geen 
schone en veilige wc’s op school en er is geen 
handwasgelegenheid. Onderwijs voor meisjes 
is noodzakelijk voor het verbeteren van hun 
positie en gezondheid en om de armoede te 
ontvluchten. 

Gezondheidspionier Philly wil graag sanitaire 
voorzieningen bouwen voor de meisjes van de 
Buggya en Kayijja Primary school en een produc-
tiebedrijfje opzetten om herbruikbaar maandver-
band te maken. Hij wil de meisjes trainen in het 
zelf maken van herbruikbaar maandverband. Om 
de taboe rondom menstruatie te helpen doorbre-
ken wil hij ook voorlichting geven aan de leer-
krachten, meisjes én jongens over Menstruatie 
Hygiëne Management. 

Voor Philly’s wens ‘Meisjes naar school’ 
is € 8.011,- nodig. Help je mee zijn wens te 
realiseren? 
Scan dan de Tikkie code of maak een bijdrage 
over op IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Ne-
derlands Albert Schweitzer Fonds o.v.v. ‘Meisjes 
naar school’. Doneren kan ook via www.nasf.nl. 

Zwangere vrouwen in Oost-Ghana die compli-
caties krijgen tijdens de zwangerschap wor-
den vaak doorgestuurd naar ziekenhuizen in 
de grote steden. Doordat ze in ver afgelegen 
dorpen wonen als Kissiflui en Norvisi, is het 
voor veel vrouwen meestal niet mogelijk naar 
deze steden af te reizen. Het aantal complica-
ties tijdens de zwangerschap en bevalling dat 
eindigt in moeder- en kindersterfte is dan ook 
heel hoog.

Kofi wil daarom graag een echo-apparaat aan-
schaffen en een echocentrum inrichten in het 
lokale gezondheidsheidscentrum van Kissiflui. 
Ook wil hij de gezondheidsmedewerkers in het 
centrum trainen in het gebruik en onderhoud van 
het echo-apparaat. Zo kunnen zwangere vrou-
wen tijdig beoordeeld worden d.m.v. een echo en 
kunnen zij die risico lopen, veilig bevallen.

Voor Kofi’s ‘Echo redt moeder en kind’  
is € 8.011,- nodig. 
Help je mee zijn wens te realiseren? Scan dan  
de Tikkie code of maak een bijdrage over op  
IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Nederlands 
Albert Schweitzer Fonds o.v.v. ‘Echo redt moeder 
en kind’. Doneren kan ook via www.nasf.nl.

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds  
(www.nasf.nl) ondersteunt sinds 1976 
kleinschalige gezondheidsprojecten in  Sub-
Sahara Afrika. Op afgelegen plekken waar bijna 
niemand anders komt helpt het NASF kwetsbare 
groepen mensen aan een betere gezondheid. 
Deze kleinschalige projecten, aangedragen door 
de lokale mensen zelf, zijn concreet, gescreend 
op duurzaamheid en hebben bewezen écht de 
gezondheid te verbeteren. Een betere gezondheid 
leidt tot een betere toekomst.

De projecten van het NASF zijn onder te verdelen 
binnen drie thema’s:
1 - een gezonde leefomgeving
2 -  het vergroten van gezondheidsvaardigheden
3 -  het toegankelijk maken van 

gezondheidszorg

De drie projecten waar het NASF aandacht voor 
vraagt, dragen bij aan deze thema’s en zijn klaar voor 
de start!

Philly’s wens - Meisjes naar school’, Zuid-Oeganda

Kofi’s wens – ‘Echo redt moeder en kind’, Oost-Ghana

Namens Taabu, 
Philly, Kofi, de 

moeders, kinderen 
en meisjes: alvast 

veel dank voor  
uw steun!

Kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika helpen aan een betere gezondheid
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Nieuw apparaat veegt ader in 
ernstig trombosebeen schoon

Liever fysiotherapie bij 
degeneratieve meniscusscheur 

Het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut heeft de ClotTriever in gebruik genomen, een nieuw apparaat waarmee een 
ernstige vorm van acute diepe veneuze beentrombose kan worden verholpen. Er zijn inmiddels zes patiënten succesvol 

mee behandeld. Het Erasmus MC was het eerste ziekenhuis in de Benelux dat met het apparaat ging werken.

Voor patiënten met een degeneratieve meniscusscheur 
is er geen klinisch relevant verschil tussen 
fysiotherapie en een meniscusoperatie. Ook op de 
langere termijn is fysiotherapie niet minder effectief 
dan een operatie. Fysiotherapie heeft daarom de 
voorkeur. Dit blijkt uit onderzoek van fysiotherapeut en 
bewegingswetenschapper Julia Noorduyn. Zij promoveerde 
in oktober op dit onderwerp bij Amsterdam UMC.

Het apparaat werkt ongeveer hetzelfde als dat 
waarmee een stolsel wordt verwijderd bij een 
herseninfarct. Bij een trombosebeen schuift de 
interventieradioloog of vaatchirurg vanuit de 
knieholte een katheter de ader in. Op de katheter 
zit een netje. Dat maakt het stolsel los en veegt 
het uit het been. Na het schoonmaken van de 
ader wordt vaak een stent geplaatst die de ader 
openhoudt.

Het apparaat wordt in het Erasmus MC ingezet 
bij mensen met een ernstige diepe veneuze 
beentrombose. Het gaat daarbij om een 
omvangrijk stolsel dat niet alleen de beenader 
afsluit, maar ook de ader in de buik. Per jaar 
krijgen in Nederland zo’n 25.000 mensen een 
trombosebeen. Bij slechts een deel hiervan loopt 
de afsluiting door tot in de buik.

Voordelen
Groot voordeel van behandeling met het 
nieuwe apparaat is dat bij deze patiënten 
geen trombolyse meer nodig is. Dat is een 
agressieve behandeling met een hoge dosis 
zeer sterke stolsel-oplossende medicijnen. 
Vaatchirurg Marie Josee van Tongerlo-van 
Rijn licht toe: ‘Bij zo’n tien procent van de 
patiënten met ernstige beentrombose die we 
met trombolyse behandelen, veroorzaken de 
medicijnen een bloeding. Bij twee procent zelfs 

een levensbedreigende bloeding zoals een 
hersenbloeding.’

Volgens interventieradioloog Adriaan Moelker 
bespaart de nieuwe methode veel tijd. Met het 
nieuwe apparaat heeft hij 1,5 tot 2 uur nodig om 
de trombose te verhelpen. ‘Voorheen waren 
we 2 tot 3 dagen met een patiënt bezig omdat 
meerdere controles nodig waren om te zien of de 
trombolyse effect had. Al die tijd was de patiënt 
opgenomen en lag deze met een katheter in 
zijn been, met het risico op een bloeding.’ Nu 
kunnen mensen na de behandeling meteen het 

bed uit en de volgende dag naar huis, en hebben 
ze minder kans op complicaties. De nieuwe 
therapie kan dus veel ellende besparen.

Covid-19
Van Tongerlo-van Rijn voegt toe: ‘Ten minste 
1 van de 12 mensen krijgt een keer een diepe 
veneuze trombose. Daar komt bij dat covid-19 bij 
een deel van de heel zieke patiënten trombose 
veroorzaakt. Getallen heb ik nog niet, maar ik 
verwacht dat het aantal mensen met diepe 
veneuze trombose de komende jaren zal 
toenemen.’

Een degeneratieve meniscusscheur is een scheur in de meniscus die 
vaak geleidelijk ontstaat. Naarmate we ouder worden kan de meniscus 
minder elastisch worden en daardoor makkelijker scheuren. Noorduyn: 
‘De standaardbehandeling was een kijkoperatie van de knie, waarbij het 
gescheurde deel van de meniscus weg werd gehaald. Maar de afgelopen 
jaren toonden meerdere onderzoeken aan dat de behandeluitkomsten 
van zo’n meniscusoperatie niet relevant verschillen van die van 
fysiotherapie.’ Noorduyn toonde in haar publicatie aan dat fysiotherapie 
ook na vijf jaar niet minder effectief is dan een meniscusoperatie.

Ongeveer 30 procent van de patiënten in het onderzoek die fysiotherapie 
kregen, ondergingen later alsnog een meniscusoperatie. De onderzoekers 
vroegen zich af of er patiënteigenschappen waren die konden 
voorspellen of een patiënt na fysiotherapie alsnog een operatie nodig had. 
Nauwkeurige voorspellers werden daarvoor echter niet gevonden.

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

Adriaan Moelker en Marie Josee van Tongerlo-van Rijn.Adriaan Moelker en Marie Josee van Tongerlo-van Rijn.
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Minder verminkende hoofd-  
en halsoperaties

Subsidie voor 3D anatomiemodel

Als hoofd- en halschirurg moet Lotje Zuur soms verminkende operaties uitvoeren bij mensen met kanker. Soms moeten 
grote delen van de mond-keelholte of het aangezicht worden verwijderd. Nu is er een veelbelovende behandeling die 

mogelijk zulke operaties overbodig maakt. In haar oratie op 19 september jl. ging LUMC-hoogleraar Zuur in op wat dit kan 
betekenen voor patiënten.

Het ministerie van OCW verstrekt een subsidie van 103.000 euro aan het LUMC om een open 3D model van de menselijke 
anatomie te ontwikkelen. Onderzoekers van de afdeling Anatomie en Embryologie van het LUMC gaan hiervoor 

samenwerken met de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leuven. 

Het moeilijkst om te zien bij haar patiënten vindt 
Lotje Zuur de grote gevolgen die de behandeling 
heeft op hun leven, terwijl het heel onzeker is of 
ze over twee jaar nog leven. Die kans is 20 tot 
50 procent. Daarvoor offeren deze patiënten hun 
strottenhoofd, een belangrijk deel van de tong of 
kaak, een oog of een oor of een ander deel van 
hun gezicht op. Zuur: ‘Dat heeft enorme gevolgen. 
Mensen raken soms in een sociaal isolement, of 
ze kunnen bijvoorbeeld niet meer goed spreken 
of eten. En dat voor een relatief kleine kans om 
langer te leven.’

Plaveiselcelcarcinoom
Zuur is hoofd- en halschirurg in het Antoni van 
Leeuwenhoek in Amsterdam. Sinds een jaar is ze 
daarnaast bijzonder hoogleraar op de afdeling 
KNO en Hoofd-halschirurgie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Een van de meest 
voorkomende vormen van kanker in het hoofd- 
en halsgebied is het plaveiselcelcarcinoom 
van de mond- en keelholte. Dit ontstaat vaak 
door roken, alcoholgebruik of het humaan 
papillomavirus. Die vorm treft in Nederland 
enkele honderden mensen per jaar. Ook komen 
er minstens zoveel plaveiselcarcinomen voor 
op de huid van hoofd en hals bij ouderen. Dit als 
gevolg van uv-straling. 

Immuuntherapie 
Zuur en haar collega’s onderzoeken sinds 
2016 wat er gebeurt als je in de wachttijd voor 

een uitgebreide operatie en bestraling twee 
bepaalde kuren immuuntherapie geeft. Het lijkt 
erop dat bij een groot deel van de patiënten de 
kanker op het moment van opereren al bijna of 
helemaal verdwenen is door deze neoadjuvante 
immuuntherapie. ‘Je weet niet wat je ziet als 
oncologisch chirurg’, zegt Zuur. ‘De tumor is 
soms helemaal verdwenen op het moment 
van opereren door twee slechts twee kuren 
immuuntherapie in slechts vier weken tijd!’

Weigeren
Enkele patiënten in het onderzoek weigerden 
zelfs de ingrijpende chirurgie en bestraling toen zij 
merkten dat door de immuuntherapie de kanker 
helemaal verdween. Zo ook meneer B. van 91 
jaar, te zien op de foto. ‘Bij hem zouden zijn wang, 
bovenkaak en oog worden weggehaald, maar 
hij weigerde vriendelijk doch beslist de operatie 
en de bestraling daarna. Twee jaar later is hij nog 
kankervrij.’

Anatomiemodellen in 3D helpen bij het begrijpen van het 
menselijk lichaam. Er bestaan al commerciële pakketten, 
maar die zijn extreem duur en vaak ontoegankelijk voor het 
onderwijs. 

Met de subsidie van het ministerie wordt een volledig open 
3D model van de menselijke anatomie ontwikkeld. ‘Zo 
kunnen we ook het bewustzijn vergroten van het belang 
van open bronnen voor de academische wereld en het 
gebruik ervan door onze instellingen stimuleren’, zegt Paul 
Gobée, universitair docent aan het LUMC en projectleider.

‘Op dit moment worden vooral 2D beelden gebruikt’, vertelt 
Gobée. ‘Toch is een 3D begrip van het menselijk lichaam 
uiteindelijk noodzakelijk.’ Door een open licentiemodel te 
gebruiken voor het project kunnen Gobée en zijn collega’s 
het gemaakte beeldmateriaal veel breder gebruiken, 
verspreiden en uitbreiden dan bij materiaal uit gesloten 
bronnen.
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Overlevingskans 
niertransplantatie bij 

kinderen vergroot

Zestig jaar geleden werd voor het eerst een niertransplantatie bij een kind uitgevoerd. De overlevingskans na zo’n ingreep 
is sindsdien sterk toegenomen. Dit komt door het gebruik van levende donoren, minder infecties en betere medicatie. Ook 
is de kwaliteit van leven bij kinderen die een donornier ontvingen toegenomen. Het Radboudumc is al tientallen jarenlang 

gespecialiseerd in niertransplantaties bij kinderen en doet veel onderzoek naar de beste behandeling. 

Jaarlijks krijgen wereldwijd zo’n 1300 kinderen 
een nieuwe nier. Kinderniertransplantatie is 
uitgegroeid tot een succesvolle behandeling. 
Getransplanteerde nieren functioneren 
tegenwoordig beter dan in de beginjaren. Toen 
werkte slechts 42% van de nieren na vijf jaar 
nog, nu is dat 93%.

Dat het zo veel beter gaat, komt onder meer 
door betere medicijnen, die het afweersysteem 
onderdrukken. Als patiënten hun medicatie niet 
innemen, valt het afweersysteem de nieuwe 
nier aan, met afstoting tot gevolg. ‘We hebben 
tegenwoordig veel betere medicijnen tot onze 
beschikking dan in het verleden. Dit is de 
belangrijkste reden van de verbeterde overleving 
van de donornier’, vertelt Loes Oomen. Zij is 

arts-onderzoeker van de afdeling Urologie van 
het Radboudumc. Samen met collega’s deed ze 
een groot onderzoek naar de ontwikkeling van 
niertransplantaties bij kinderen. 

Dit onderzoek, gepubliceerd in Frontiers in 
Pediatrics, laat zien dat het type donor is 
veranderd. De meeste kinderen die een nieuwe 
nier krijgen, krijgen deze, zeker in Nederland, 
van een levende donor. Vaak van een ouder. ‘Dit 
heeft meerdere voordelen; de ouders zijn vaak 
jong en gezond, de operatie kan van tevoren 
worden gepland en er is meestal sprake van 
een goede genetische match’, aldus Oomen. 
‘Een goede genetische match maakt de kans op 
afstoting kleiner.’ 

Uit Nijmeegs onderzoek bleek eerder dat 
de blaas van kinderen met een nieuwe nier 
niet altijd goed werkt. Ook daar ligt nog een 
uitdaging. Er zijn interessante nieuwe methoden 
die voor verder onderzoek gebruikt zouden 
kunnen worden. Denk aan het gebruiken van 
kunstmatige intelligentie of de ontwikkeling van 
nierorganoïden voor medicijnonderzoek. Een 
andere interessante optie is het samenbrengen 
van gegevens van patiënten, zoals in Europees 
verband in de European Health Data Space.

Loes Oomen, Charlotte Bootsma-Robroeks, 
Elisabeth Cornelissen, Liesbeth de Wall, Wout 
Feitz. DOI: 10.3389/fped.2022.856630.
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App halveert sterfte 
na operatie alvleesklier
Hoopvol nieuws voor patiënten met alvleesklierkanker. Zij hebben na een operatie aan de alvleesklier aanzienlijk minder 

kans op ernstige problemen of overlijden wanneer zorgverleners een app gebruiken om de patiënt mee te monitoren. Dat 
blijkt uit een landelijk onderzoek van de 16 Nederlandse ziekenhuizen waar alvleesklieroperaties worden gedaan. Recent 

verschenen de resultaten van deze studie in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.1

Het operatief verwijderen van kanker 
van de alvleesklier is een ingewikkelde 
procedure. In het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven worden jaarlijks gemiddeld 60 
alvleesklierkankeroperaties uitgevoerd. In 
Nederland gaat het in totaal om zo’n 1000 
operaties, verdeeld over 16 ziekenhuizen. Dat 
gebeurt binnen het samenwerkingsverband 
van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).
Na de operatie krijgt ongeveer 1 op de 3 
patiënten te maken met complicaties. De meest 
voorkomende is het lekken van vocht uit het 
operatiegebied in de buikholte. Dat kan ernstige 
gevolgen hebben, zoals sepsis, inwendige 
bloedingen en zelfs vroegtijdig overlijden.

Complicaties 
Meestal behandelen artsen deze complicaties 
pas als een patiënt er daadwerkelijk last 
van krijgt. De onderzoekers van deze studie 
wilden testen of het eerder behandelen van 
complicaties – voordat een patiënt er echt ziek 
van wordt – tot minder ernstige gevolgen zou 
leiden. ‘Bij problemen na de operatie willen we 
zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. Dat kunnen 
we doen door complicaties vroegtijdig vast 
te stellen en te behandelen’, aldus hoogleraar 
Hjalmar van Santvoort, hoofdonderzoeker 
van deze studie namens de Dutch Pancreatic 
Cancer Group.

App 
Het studieteam ontwikkelde een app waarmee 
artsen en verpleegkundigen de patiënt in de 
dagen na de operatie monitoren. In de app 
voeren de zorgverleners waardes in uit de 
dagelijkse postoperatieve evaluatie, zoals 
de hartslag, bloeddruk, vochtafvoer uit het 
operatiegebied en het aantal witte bloedcellen.

Deze gegevens noteren de zorgverleners 
normaliter in het EPD. Daarin staat de informatie 
opgeslagen, maar het EPD geeft geen advies 
wat te doen als er een complicatie dreigt. De 
app doet dat wel: op basis van de ingevoerde 

waardes krijgt de zorgverlener een advies voor 
aanvullend onderzoek of een aanvullende 
behandeling om ernstige problemen te 
voorkomen.  Zo geeft de app aan of antibiotica 
nodig zijn, of de arts een extra CT-scan van de 
buik moet aanvragen, wanneer de drains eruit 
kunnen en wanneer extra drains nodig zijn. Het 
algoritme van de app is gemaakt op basis van 
diverse internationale wetenschappelijke studies 
die het onderzoeksteam daarvoor speciaal 
uitvoerde. De ontwikkeling ervan heeft een 
aantal jaar geduurd.

Nationale samenwerking 
In alle 16 Nederlandse ziekenhuizen waar 
chirurgen alvleesklieroperaties uitvoeren 
werd het gebruik van de app onderzocht. Het 
onderzoek liep bijna twee jaar met ruim 1700 
patiënten. De belangrijkste resultaten: door 
het gebruik van de app sterft de helft minder 
patiënten als gevolg van de operatie en komen 
levensbedreigende complicaties een stuk 
minder voor. Zonder gebruik van de app kreeg 
14% van de patiënten levensbedreigende 
complicaties, zoals bloedingen en orgaanfalen 
waarvoor een IC-opname nodig is. Met de app 
was dat slechts 8%. De kans op overlijden na 
deze complexe ingreep zonder gebruik van de 

app was 5%. Met de app is dat teruggebracht 
tot 2,7%.

Hoogleraar Ignace de Hingh, chirurg in het 
Catharina Ziekenhuis en een van de experts 
op het gebied van alvleesklierkankeroperaties: 
‘We hadden wel verwacht dat er minder 
complicaties zouden optreden, maar de 
helft minder … dat heeft ook ons aangenaam 
verrast. Een mooie stap voorwaarts voor deze 
kwetsbare patiënten!’

Werkvloer
Nu met deze studie de meerwaarde is bewezen, 
adviseert de DPCG het gebruik van de app in 
de patiëntenzorg na de alvleesklieroperatie. De 
app Pancreatic Surgery is voor alle zorgverleners 
gratis beschikbaar in de appstores van Apple 
en Android. De app is in het Engels, dus ook 
internationaal te gebruiken. 

1.  Smits FJ Henry AC Besselink MG et al. 
Algorithm-based care versus usual care for the early 
recognition and management of complications after 
pancreatic resection in the Netherlands: an open-
label, nationwide, stepped-wedge cluster-randomised 
trial. Lancet. 2022; 399: 1867-1875 
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01481-7
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Did you know...

Scalpel injuries are the second most common injury
in the Operating Theatre

QLICKSMART SCALPELMES VERWIJDERINGSSYSTEMEN
BLADE REMOVERS

100% VEILIG, HYGIËNISCH, PREVENTIEF EN KOSTENBESPAREND!
De WHO schat dat er jaarlijks een miljoen scherpe huidverwondingen in Europa optreden [1].

Bijna 50% van deze huidverwondingen kan worden voorkomen met behulp van een enkelhandige 

scalpelbladverwijderaar en een handsfree passeertechniek [2]. Door verwondingen te voorkomen, zal elke 

medische instelling het personeel en de patiënten veiliger laten voelen, de moraal en productiviteit verhogen en 

geld besparen dat anders zou zijn uitgegeven in geval van een verwonding. 

De nieuwste evolutie in het verwijderen van scalpelbladen met één hand is: BladeFlask EVO.

De BladeFlask EVO is een evolutie van de originele BladeFlask die nu ook plaats biedt aan grotere messen zoals 

maat 60 en verwijdert ook scalpelbladen van bolvormige, ronde en zeshoekige scalpelmeshouders.

Bronnen:
1.    Rapiti E, Prüss-Ustün A, Hutin Y (2005) Sharps Injuries: Assessing the Burden of Disease from Sharps Injuries to Health-Care Workers at National and Local Levels. WHO, Geneva

2.    Fuentes, H., et al. (2008). “”Scalpel Safety”: Modeling the effectiveness of different safety devices’ ability to reduce scalpel blade injuries.” The International Journal of Risk 

& Safety in Medicine 20(1-2): 83-89.)

Nadere informatie en bestellingen bij uw reguliere groothandel of Medzorg

Ned BV T. 0252-536200 | www.Qlicksmart.nl | E. orders@medzorg.nl

“Very convenient and safe
to remove scalpel blades...”

-Lab Technician

“The nursing and medical
staff feel safer with the
Qlicksmart BladeFLASK”

-Dr. Daryl Wall

(Assoc. Prof of Surgery, PA Hospital)

“Thanks to whoever
invented the Qlicksmart

BladeFLASK. Sheer genius.”
-Mark Kosinski (Professor, NYCPM)

“We feel much safer using
them. Thank you so much”

-Angela Connolly, MLT

Operating Theatre, Surgery,
Minor Procedure, Sterile

Environments
Operating Theatre, Surgery,

Minor Procedure, Sterile
Environments

Hospital, Clinic, Laboratory,
Dentist, Podiatry, Mortuary,

University & more!

Sterilization Department, Mortuary,
Opthalmology, Dermatology,
Plastic and Dental Surgery

BladeNeedleSYSTEM BladeCASSETTE BladeFLASK BladeFlask EVO

OSHA Compliant FDA & TGA approved Passive Safety Device CE Marked

Sterile Sterile NEW!

Bracket
Houder voor BladeFlask

incl. bevestigingsmateriaal
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NU’91: ‘Bijna 60 procent van de 
zorgprofessionals ervaart elke maand 

agressie tijdens het werk’

NU’91: Salarissen 
in UMC’s gaan met 

10% omhoog
6 januari 2023 - Dat agressie in de zorg in 2022 een groot probleem was, 
blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie NU’91 in samenwerking met 

het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau (Omroep WNL) onder 
zorgprofessionals. Meer dan de helft van de respondenten geeft namelijk 

aan dat zij vorig jaar structureel te maken hebben gehad met een vorm van 
agressie. Bovendien verwacht 94% dat agressie de komende jaren alleen 

maar toe gaat nemen.

De salarissen van de medewerkers 
in de UMC’s gaan het komend jaar 

met 10% omhoog. Dat is het resultaat 
van onderhandelingen over de 

loonparagraaf. Tijdens het sluiten van 
de nieuwe cao in 2021 is een aparte 
loonparagraaf opgenomen. Over de 
uitvoering van die paragraaf zijn de 

laatste maanden diverse gesprekken 
geweest tussen NFU en de bonden.

Naast het feit dat een grote groep op structurele 
basis agressie ervaarde, had 92% vorig jaar op 
enig moment te maken met agressie. De meest 
voorkomende vorm daarbij was schreeuwen en 
schelden (86%). Daarnaast worden ook fysieke 
uitingen genoemd zoals slaan (32%), schoppen 
(22%) of bijten (14%). Ook spugen (20%) kwam 
voor net als het uiten van (doods)bedreigingen 
(28%). 

De maat vol
Stella Salden, voorzitter NU’91: “Uit deze peiling 
blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden 
aangeven dat zij denken dat agressie bij 
hun werk hoort. Dat horen we vaker. Maar 
thuiskomen met blauwe plekken of uitgetrokken 
haren hoort er zeker niet bij. NU’91 vindt dat 
iedere zorgprofessional zijn of haar werk veilig 
moet kunnen uitvoeren. De cijfers liegen er 
niet om. Het is de hoogste tijd dat er wordt 
ingegrepen. Buiten het feit dat er nu onveilige 

situaties zijn die zich herhalen, zijn er ook 
zorgprofessionals die hierdoor ziek thuis komen 
te zitten of het vak verlaten omdat ze zich niet 
meer veilig voelen in hun werkomgeving.” 

Luister naar zorgprofessional 
In de peiling dragen zorgprofessionals diverse 
maatregelen aan om agressie aan te pakken 
of te voorkomen. De inzet van voldoende 
geschoold personeel is volgens de groep een 
van de belangrijkste maatregelen. Daarnaast zijn 
een goed werkend alarmsysteem en een helder 
beleid met duidelijke consequenties essentieel. 
Salden: “Zeggenschap is hierbij van groot belang. 
Verzorgenden en verpleegkundigen weten heel 
goed wat nodig is om hun werk goed te kunnen 
doen. Het is aan werkgevers om niet alleen te 
luisteren, maar ook om er daadwerkelijk iets mee 
te doen. Werkgevers moeten niet afwachten tot 
de situatie echt uit de hand loopt, maar direct 
overgaan tot actie.”

NU’91: Vierde onderhandelingsronde cao 
ziekenhuizen teleurstellend verlopen
De vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao ziekenhuizen heeft tot weinig resultaat geleid. Dit overleg vond op 
22 december plaats tussen de NVZ, NU’91 en de andere bonden.

Net als voorgaande keren werden de 
onderwerpen besproken die door de diverse 
partijen in zijn gebracht. Tot onze grote 
teleurstelling werd er door de werkgevers 
weinig verbetering voorgesteld op het gebied 
van roostering, geconsigneerde pauzes tijdens 
de nacht, de kwartaalurensystematiek en het 
generatiebeleid. Daarnaast is er door werkgevers 
gesproken over de verdere introductie van 
twaalfuursdiensten.

Vervolg januari
Voor de volgende onderhandelingen wordt er een 
onafhankelijke voorzitter gezocht. Op 13 januari 
vindt het vijfde overleg plaats en worden opnieuw 
de voorstellen van NU’91 en de andere bonden 
besproken. Uiteraard houden wij je hiervan op de 
hoogte. Heb je voor die tijd nog vragen? Neem 
dan contact op met onze cao-onderhandelaar 
Mark Froklage: m.froklage@nu91.nl.

Let op: dit bericht is de stand van zaken bij het 
drukken van de OK-krant. Het laatste nieuws 
rondom de cao-onderhandelingen lees via de site 
van NU’91.

In het laatste gesprek is een salarisverhoging 
van in totaal 10% overeengekomen. Op 1 
januari 2023 krijgen alle medewerkers er 
structureel 6% bij. In november volgt nog 
eens een structurele loonsverhoging van 4% 
procent. NU’91 is tevreden met dit resultaat 
dat recht doet aan alle zorgprofessionals. Het 
resultaat van ons cao-akkoord in 2021 was 
dat een flink deel van de salarisachterstanden 
in de middengroepen weg zijn gewerkt. Met 
een eerdere loonsverhoging van twee keer 
3,5%, ORT uitbetaald conform eigen schaal 
en verlenging schalen aan bovenkant (twee 
treden). De 10% voor 2023 is een belangrijke 
aanvulling hierop.

Heb je nog vragen hierover? Neem dan 
contact op met cao-onderhandelaar Mark 
Froklage: m.froklage@nu91.nl
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COLUMN

Joost mag het weten
Huisarts Joost Zaat stopt ermee. Hij was door zijn pensioengerechtigde 
leeftijd al gestopt met zijn dagelijkse spreekuren, maar hij stopt nu ook 
als columnist. Vooral de laatste tijd schreef hij vlijmscherpe columns in de 
Volkskrant, waarin hij vanuit zijn dagelijkse praktijk de toenemende gekte 
in het zorglandschap aan de kaak stelde. In zijn allerlaatste column schrijft 
hij: ‘Altijd ben ik dingen blijven vinden. Noem maar op: de zorg moet anders, 
dokters moeten beter luisteren naar patiënten, dokters doen te veel, VWS 
maakt er een potje van. Nu ben ik moe en hou ermee op. Als ik al wat vind, 
ga ik het (voorlopig?) niet meer opschrijven. Mijn gedachten kunnen maar 
beter in de lucht verdwijnen. Een van mijn oude huisartsenmaatjes zei pas 
dat ik moet ophouden met de wereld te willen verbeteren. Hij had gelijk, ik 
ga minder vinden en meer kijken’. 

Een columnist is een soort side-kick bij een talkshow. Er worden allerlei 
meningen uitgewisseld, twee mensen zijn het oneens en komen niet tot 
elkaar, de fatsoenlijke interviewer houdt nat en papt wat aan, en dan 
is daar de side-kick die het al een tijdje van een afstand heeft zitten 
beschouwen. Jan Mulder was er een meester in, evenals Marc-Marie 
Huijbregts. Ineens vanaf een totaal andere golflengte en vanuit een 
totaal ander omdenkkader een vraag stellen of een opmerking maken 
die het gehele gesprek ontregelt. Mensen uit hun comfortzone trekken, 
confronteren met inconsequenties of denkkronkels en dan proberen een 
doorbraak te bewerkstelligen. Joost Zaat probeerde met zijn columns 
mensen in beweging te krijgen door te laten zien waar de dagelijkse 
praktijk de verbinding met de beleidsmakers was kwijtgeraakt. De paarse 
krokodil staat daar ja, en die is van u. Maar dat gaan we zomaar niet 
doen, daar zijn procedures voor. Het was vechten tegen de bierkaai, het 
haalde niets uit, de krachten waren te groot, te anoniem, te neoliberaal. De 
wereldverbeteraar Zaat moest uiteindelijk zijn handdoek in de ring gooien. 
Moegestreden houdt hij ermee op en gaat ‘in zijn tuin naar de koolmezen 
kijken’, zoals hij schrijft. 

Ik genoot van de columns van Joost en stuurde ze nogal eens door naar 
collegae en vrienden. De collegae herkenden wat hij schreef, vrienden 
die niet in de zorg werkten vonden hem nogal eens wat cynisch. Iedere 
columnist heeft zo zijn of haar stijl, maar iedere columnist wil toch graag 
dat de woorden en gedachten niet zomaar in de lucht verdwijnen 
maar een vruchtbare voedingsbodem hebben. Het ontregelen van één 
vastgeroeste gedachte, die dan leidt tot een nieuw inzicht dat gedeeld 
wordt met een naaste die dat dan weer doorgeeft, zodat die gedachte 
langzaamaan kan leiden tot een stille revolutie. In het Bijbelboek Prediker 
staat de zin: ‘strooi uw brood uit over het water, want na vele dagen zult 
u het vinden’. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat wat je uitdraagt, deelt 
of opschrijft verdwijnt in de grote oceaan van het niets en dat alles en 
iedereen om je heen in de veilige comfortzone de boel laat vastroesten. 
Maar het zou ook kunnen dat er zomaar, op een moment dat je het 
niet meer verwachtte, iemand naar je toekomt en je herinnert aan een 
bepaalde uitspraak of een zeker gebaar. 

‘In de zorg wordt best veel geklaagd’, zei laatst een buurman, 
een flitshandelaar, en hij ontkurkte nog een fles chardonnay uit de 
Bourgogne. Het zou best kunnen dat hij ook vanaf zijn balkon even voor 
ons geklapt heeft toen de eerste coronavariant door de wereld raasde. 
Zalig zijn de onwetenden die met de waan van de dag meewaaien. Laat 
columnisten daar maar met gestrekt been in gaan, die onderbeenbreuk 
helen wij wel weer. Laten wij echter steeds maar weer proberen om 
waar we ook zijn uit te leggen wat er bij ons op de werkvloer gebeurt en 
waarom we de exorbitante winsten van de flitshandelaars gaan afromen 
om de operatiekamers weer draaiende te krijgen. Of dat ook iets uit zal 
halen? Tsja, Joost mag het weten.
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