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I N H O U D V O O R W O O R D

Voor je ligt het ZORGvuldig magazine. Gemaakt voor én door verpleegkundigen, die allen 
werkzaam zijn in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De af gelopen jaren waren 
roerig, met als belangrijkste oorzaak de corona pandemie. Hierdoor is wel duidelijk geworden 
welke belangrijke en onmisbare positie de verpleegkundige inneemt. Met dit magazine willen 
we die unieke positie nog meer voor het voetlicht brengen. Want dit is iets om trots op te zijn.

Voor dit magazine zijn collega’s bereid geweest om hun verhaal te vertellen en dit met jou te 
delen. Uit deze verhalen wordt duidelijk waar collega-verpleegkundigen zich mee bezig houden 
in de dagelijkse praktijk. Velen passeren de revue; (student) verpleegkundigen, verpleeg-
kundig specialisten en leidinggevenden. Alle werkend vanuit de drie kerntaken van het  
ziekenhuis: patiëntenzorg, onderwijs en onder zoek. 

De rubrieken tonen de carrièreladders die verpleegkundigen beklommen hebben, de uitvoe-
ring van onderzoek, het geven van onderwijs, de verschillende diensten en laten je verschil-
lende interviews met collega’s lezen. Met deze bonte en hopelijk inspirerende verzameling 
laten we het verpleegkundig vak zien in al haar aspecten. 

Wij wensen je heel veel leesplezier met deze ZORGvuldig editie!

Anja Brunsveld-Reinders  |  Hilda Mekelenkamp  |  Miranda Bos  |  Janneke de Man-van Ginkel 
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Goede zorg, het raakt ons alle maal. Vrijwel iedereen 
ontvangt op enig moment in zijn leven verpleegkundige 
zorg. Dit vitale belang is inmiddels zichtbaar voor de 
hele maatschappij. Op de meest cruciale momenten in 
de coronacrisis bleek het aantal gekwalificeerde ver
pleeg  kundigen bepalend te zijn. Het is dan ook vast niet 
toevallig dat de Dag van de Verpleging 2022 in het teken 
staat van het thema ‘Investeren in de verpleegkunde’. 

Benoeming
Precies dat doet het LUMC. Investeren in de verpleegkunde! 
Eén van de initiatieven is het programma Academische 
Verpleeg kunde. En een belangrijke mijlpaal is mijn benoe-
ming als Associate Professor Academische Verpleeg kunde. 
In deze functie mag ik het boegbeeld zijn. Eén van de drie 
pijlers van mijn functie is de positionering van de verpleeg-
kundigen. Ik zie dat als een opdracht van ons allemaal, 
omdat dit alleen lukt als we dit zelf willen en kunnen. 

Meepraten
Hoe doen wij verpleeg kundigen dat eigenlijk, positie innemen 
in het academische speelveld van een universitair medisch 
centrum? Dat gaan we de komende periode ontdekken. Wat 
ik nu al zeker weet, is dat het gaat over ‘zeggenschap’. Onze 
stem laten horen. Het gaat over de inhoud van ons vak en 
over beleidsbeslissingen die de omstandigheden bepalen, 
waaronder wij ons vak uitoefenen. Meepraten, meebepalen 
en invloed uitoefenen op alle lagen in zorg organisaties, van 
de werkvloer tot in de raad van bestuur, en daarbuiten, in 
beroepsorganisaties, vakbonden en politiek. 

Woorden en daden
Zeggenschap. Het vraagt om woorden waarmee we de 
essentie van ons vak tot uitdrukking brengen en om daden 
die de meerwaarde van verpleegkunde aantonen. Daar gaan 
we met Academische Verpleegkunde aan werken. Dit doen 
we allereerst door goede zorg te bieden. Maar ook door met 
goed wetenschappelijk onderzoek de meerwaarde van deze 
zorg aan te tonen! 

Woorden bij de daden

Janneke
D E  M A N -VA N  G I N K E L

C O L U M N
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Acute zorg
Is er een casus die je nooit meer zal vergeten? 
De casus die mij het meest uitdaagt is de ‘acuut zieke 
ongedifferentieerde patiënt’. Meerdere casussen zal ik nooit 
vergeten, zoals een onthoofde patiënt, een perimortem 
sectio (keizersnede na sterven zwangere), verkoolde mensen 
bij busramp in Tanzania, een moord op de beestenmarkt.  
Ik kan zo nog wel even doorgaan. 

Welke functies heb je uitgevoerd? 
Mijn doorgroei van MBO-V naar Physian Assistant (PA)  
was ontzettend leuk. Ik begon met de MBO-V, daarna de 
Kinderaantekening, Neonatologie, Brede Basis IC, Spoed-
eisende hulp, Ambulanceverpleegkundige, BV in medische 
opleidingen, repatriëring en rampenteam Euro Cross.  
Het leuke aan het verpleegkundig vak is dat je steeds meer 
kennis en verantwoordelijkheden krijgt. Het maakt je werk 
interessanter. Het salaris dat erbij komt kijken is ook een 
leuke bijkomstigheid. Het belangrijkste is dat je fluitend  
naar je werk gaat en weer naar huis!

Hoe heeft jouw tijd als verpleegkundige je huidige  
rollen beïnvloed?
Momenteel werk ik in het medisch domein, maar ik ben mijn 
verpleegkundige skills niet verleerd. Ik kan altijd bijspringen 
als dit nodig is. Ik weet hoe het is om als verpleegkundige te 
werken. Verpleegkundige zijn is een niet te onderschatten 
vak, waar de Geneeskunde opleiding veel van kan leren.

Hoe ervaar jij de positie van de PA?
In de 22 jaar dat ik als PA werk, is er veel gebeurd. Het is een 
volwassen beroep geworden, niet meer weg te denken 
binnen de zorg. Bij ons op de Spoedeisende Hulp (SEH) werkt 
de PA in de oudste assistentenrol van de SEH-artsen.  
Wij zien alle categorieën patiënten, met de daarbij behoren-
de interventies. Van het hechten van een wond tot aan het 
leiden in de opvang van een reanimatie of traumapatiënt.  
Ik werk 40 uur per week en sinds één jaar ben ik voor 20 uur 
per week gedetacheerd bij de Ambulance zorg RAV Hollands 
Midden (RAVHM). Hier werk ik als opleider van de PA’s, voor 
het project van de anderhalvelijns acute zorg.
 
Welke onderdelen van je werk springen eruit voor je? 
Wat eruit springt in mijn werk? Opleiden. Het uitdragen  
van mijn kennis, maar ook zelf nog iedere dag leren! 

Wat doe je het liefst om te ontspannen na een dag 
werken? 
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met fotografie en het 
creëren van kunstfoto’s.

CA R R I È R E  I N T E RV I E W

ALEX 
VA N  D E R  L E C Q
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Wat vind je het leukste aan je werk? 
Als Transferverpleegkundige sta ik in contact met alle 
betrokken disciplines die patiëntenzorg leveren. Daarbij heb ik 
veel contact met zorgaanbieders buiten het LUMC. Ik vind het 
een uitdaging om in samenwerking met alle betrokkenen de 
best mogelijke nazorg te organiseren. Ik houd rekening met de 
belangen van het LUMC. Elke dag is anders, omdat er zo veel 
nazorg mogelijkheden zijn. Elke patiënt is uniek. 

Wat vind je minder leuk aan je werk? 
Buiten het LUMC zijn niet genoeg specifieke (thuis)zorgplekken 
beschikbaar. Hierdoor komt het voor dat patiënten enkele 
dagen of weken moeten wachten voordat ze met ontslag 
kunnen gaan. Dit is vervelend voor alle betrokken partijen.

Wat vind je van de samenwerking met de afdelingen 
binnen het LUMC?
Dit ervaar ik als heel prettig. Er zijn overlegmomenten tussen 
Transfer en de afdelingen. Bij vragen tussendoor is er ruimte 
voor overleg. Door de coronamaatregelen zijn we als Transfer 
minder aanwezig geweest op de afdelingen. Hopelijk kunnen 
we dit weer uitbreiden. 

Wat vind je van de samenwerking met instanties buiten 
het LUMC? 
Ik heb veel telefonisch contact met zorgaanbieders. Dit vind ik 
heel prettig. Het zijn allen betrokken professionals die mee - 
denken en het beste willen voor de patiënt. Ook als iets in hun 
eigen organisatie niet kan,  zijn ze bereid om mee te denken 
over een oplossing.

Wat voor functie had je voor deze functie? 
Toen was ik in het LUMC (Senior)verpleegkundige op de VCH1 

Is er een ander beroep die je graag had willen uitoefenen 
en waarom? 
Ergotherapeut. Dat lijkt me een uitdagende functie.

Waar ben je trots op als transferverpleegkundige?
Op onze expertise op het gebied van nazorg.

Wat zou je doen als je 10 miljoen wint?
In onze regio passende zorgplekken regelen voor patiënten die 
tussen wal en schip vallen. Zij hebben naast somatische zorg 
ook psychiatrische zorg nodig.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Wandelen, fietsen, lezen, lekker uit eten, leuke uitstapjes maken.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Griekenland.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
Dat geen aanvraag hetzelfde is. Het is steeds weer een 
uitdaging om de juiste zorg te regelen. De ene keer is het een 
eenvoudige thuiszorg, de volgende keer een complexe intra-  
murale aanvraag. Vooral van deze complexe aanvragen leer ik 
veel. Ik neem die inzichten mee naar de volgende zorgvraag.

Wat vind je minder leuk aan je werk? 
Ik vind het jammer dat de verbinding met patiënten soms maar 
kort duurt. Dit merkte ik vooral tijdens de Covidperiode.  
Toen handelden wij veel telefonische aanvragen af. Toen miste 
ik het echte contact. 

Wat vind je van de samenwerking met de afdelingen 
binnen het LUMC?
Die is de laatste jaren steeds beter geworden. Wij hebben nu 
voor elke afdeling een aanspreekpunt en plannen regel matig 
overleggen in. Ook geven wij klinische lessen als daar behoefte 
aan is.

Wat vind je van de samenwerking met instanties buiten 
het LUMC? 
Wij hebben goede samenwerking met onze regio partners.  
In de Covidtijd zijn deze banden extra versterkt. We weten 
elkaar nog beter te vinden en weten wat we aan elkaar hebben. 
Ook als de aanvraag nog wat onduidelijk is, zijn onze vaste 
regiopartners altijd bereid om mee te denken en om samen te 
sturen naar een juiste nazorgplek.

Wat voor functie heb je hiervoor uitgeoefend? 
Voordat ik als transferverpleegkundige in het LUMC kwam 
werken (bijna 4 jaar geleden) werkte ik als wijkverpleeg kundige 
in de regio Duin- en Bollenstreek. Het is mooi om mijn ervaring 
vanuit de thuiszorg mee te nemen naar het ziekenhuis. Zo kan 
ik die werelden goed koppelen.

Is er een ander beroep dat je graag had willen uitoefenen 
en waarom? 
Ik ben ooit gestart met de opleiding Fysiotherapie. Ik kwam er 
al snel achter dat de HBO-V beter bij mij paste.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op ons gezellige team. Wij respecteren elkaar en 
werken duidelijk aan hetzelfde doel: de beste nazorg voor onze 
patiënten!

Wat zou je doen als je 10 miljoen wint?
Ik zou ervoor zorgen dat meer zorg en aandacht gaat naar het 
bestrijden van eenzaamheid en de hulp aan mensen met 
dementie. Op de zorg voor deze groepen is de laatste jaren erg 
bezuinigd. Dit zou ik graag terugdraaien. Ik pleit voor meer tijd 
en aandacht thuis én in de zorginstellingen. 

Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Er op uit gaan met mijn gezin en sporten. Ook vind ik het  
erg leuk om zelf kleding te maken voor mijn kinderen van  
2 en 4 jaar.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Frankrijk! Om het weer, het lekkere eten en de mooie natuur.

V R I E N D E N B O E K

Fijn met de regiopartners Trots op na zorgexpertise

Jacobine 
PA R L E V L I E T

TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE

Anne 
R O T T E V E E L

TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE
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ACADEMISCHE 
VERPLEEGKUNDE 
en het belang van een carrièrepad

Hilda Mekelenkamp en Anja Brunsveld-Reinders vinden dat 
de academisering van de zorg zich moet doorzetten, wil het 
LUMC verpleegkundige zorg, onderwijs en onderzoek op het 
hoogst mogelijke niveau kunnen uitvoeren. Dit komt ook 
toekomstige verpleegkundig onderzoekers ten goede. 

Zes jaar samen sterk
Sinds oktober 2020 werken Hilda Mekelenkamp en Anja 
Brunsveld-Reinders als programmamanagers Academische 
Verpleegkunde. Zij ontmoetten elkaar in 2016, toen zij  
beiden met een promotietraject bezig waren. Als snel werd 
duidelijk dat zij een gedeelde ambitie hadden: het mooie 
beroep verpleegkunde op het gebied van verpleegkundig 
onderzoek verder ontwikkelen. 

Evidence based
Hilda en Anja zijn geruime tijd aan het pionieren. Het is niet 
vanzelfsprekend om binnen een instelling carrière te maken 
als verpleegkundig onderzoeker. Toch was en is hun visie 
helder. Onderzoek is een integraal onderdeel van het  
verpleegkundig vak. Veel verpleegkundig handelen kan nog 
wetenschappelijk onderbouwd worden. Het verrijken van 
het verpleegkundig handelen door het toepassen van  
evidence based practice gaat ten goede komen van de  
patiëntenzorg. 

Carrièrepad
Het lijkt een diepgewortelde eigenschap om als verpleeg-
kundige uit te zijn op verdere ontwikkelings mogelijkheden. 
Hilda en Anja pleiten dan ook voor een verpleegkundig  
carrièrepad, waarin onderzoek een vaste plaats inneemt. 
Dit maakt het verpleegkundig beroep aantrekkelijker voor 
talent volle en ambitieuze werknemers en nieuwe aanwas. 

Anja geeft aan dat zij zover in haar carrière is gekomen, door 
kansen te pakken die zich op dat moment voordeden. Soms 
realiseerde ze niet wat een functie of een project precies 
inhield, maar uiteindelijk is het allemaal op zijn pootjes 
terecht gekomen. 

Het vele samenwerken en het begeleiden van studenten en 
verpleegkundig onderzoekers zorgde ervoor dat de kennis 
verspreid werd.

Voor Hilda vormden teamwork en het werk dicht bij de  
patiënt de motoren. Ze gebruikte wat ze van patiënten en 
hun naasten zag en hoorde als directe input voor zorg-
verbetering. 

Hilda ervaart het als geluk om deel van een gedreven team 
te zijn. Hierin is ruimte voor onderzoek en voor directe toe-
passing in de praktijk. Hilda neemt graag jonge en ervaren 
collega’s mee in ontwikkelingen en doorgroeimogelijk-
heden. Zij ziet dit als belangrijk en leuk, want jonge colle-
ga’s zijn de toekomst.

De boodschap die Hilda en Anja aan ambitieuze verpleeg-
kundigen meegeven is, maak je ideeën bespreekbaar en 
vraag of men kan meedenken. 

Die kansen liggen ook in zeggenschap over het eigen beroep. 
Laat je stem horen.

Vastere grond
Hilda en Anja zijn trots op wat het programma academische 
verpleegkunde voortbrengt. De academisering van ver-
pleeg kundigen krijgt in het LUMC steeds vastere grond 
onder de voeten. De samenwerking waarderen ze bewust. 
Zonder effort van vele anderen had het programma niet 
gestaan waar het nu staat. 

I N T E RV I E W

De afwezigheid van 
een formeel 

carrièrepad maakte dat ze 
een groot deel van haar 

onderzoek en het schrijven 
van haar proefschrift in 

haar eigen tijd 
uitvoerde.

Hilda
M E K E L E N K A M P

Anja
B R U N S V E L D - R E I N D E R S

Als verpleeg
kundig onderzoeker 

kun je een belangrijke 
bijdrage leveren door 

het uitvoeren en 
toepassen van 

onderzoek. 

Verwonder jezelf 
bij alles wat je doet 

en ziet in je eigen vak 
en benut de kansen 
die je tegenkomt. 



1110

Hier gebeurt veel 
Wat vind je het leukste aan je werk? 
Voornamelijk de momenten dat ik veel 
voor een patiënten heb kunnen beteke  -  
nen en dat zij daar dankbaar voor zijn.

Wat vind je minder leuk aan je werk? 
Dat patiënten erg ziek kunnen zijn.  
Als ik dat bij jonge patiënten zie vind ik 
dat lastig. 

Welke opleiding heb je gedaan? 
De opleiding tot hbo- verpleegkundige 
op de Hogeschool Leiden.

Op welke afdelingen heb je als 
leerling gewerkt? 
Op de verpleegafdeling Interne 
Geneeskunde en de Acute Opname 
Afdeling (AOA).

Waarom heb je voor deze afdeling 
gekozen? 
Hier gebeurt veel en dus kan ik hier heel 
veel leren. Geen dag is hetzelfde.

Welk leerpunt uit je studentenjaren 
neem je mee naar de praktijk? 
Ik vond het altijd lastig om hulp te 
vragen. Ik wil het liefst zo veel  
mogelijk zelf doen. Inmiddels kijk ik 
hier anders naar. Hulp vragen is juist 
onwijs belangrijk in dit werk. 

Welke schoenen draag je tijdens  
je werk?
Ik heb Nike Air Zoom Pulse. Ik kan geen 
klompen dragen vanwege mijn 
steunzolen.

Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?  
Thailand

Blijf houden van je vak
Wat vind je het leukste aan je werk? 
Het werken met kinderen. Alle 
veranderingen die ik de afgelopen 
decennia meegemaakt heb in de 
stamceltransplantatie. Het geven van de 
eerste Gentherapie, een unicum. Het 
werken en de omgang met collega’s. 
Naar EBMT-congres gaan. Ik hoorde van 
alles van andere centra uit heel Europa. 
En, de scholingen. Daar zie ik soms ‘oude’ 
collega’s en spreek ik hen weer op een 
andere manier.

Wat vind je minder leuk aan je werk?
Dat er af en toe ook een kind overlijdt. 
Of dat er iets anders naars gebeurt. Dat 
ik veel appjes krijg met de vraag om 
diensten op te lossen. Dat is iets van de 
laatste jaren. Het is regelmatig hard 
bikkelen.

Welke opleiding(en) heb je gedaan?
Ik ben begonnen als ziekenverzorgster. 
Daarna heb ik de inservice-opleiding 
gedaan in Leiden. Vervolgens behaalde  
ik de kinderaantekening, gevolgd door 
Oncologie en Hematologie opleiding. 
Toen ben ik doorgestoomd naar de 
managementopleiding. Ik volgde daarna 
nog vele scholingen om mijn kennis 
up-to-date te houden. Dat komt jaarlijks 
terug.

Hoe lang werk je al op deze 
afdeling?
Ik werk al meer dan 30 jaar op de 
kinderafdeling (Transplantatie). Vroeger 
werkte ik in de oude kinderkliniek, 
daarna bij de boxen en nu op ‘het 
Strand’. Tijdens mijn opleiding was ik 
actief op verschillende afdelingen.

Welk advies geef je de jong 
gediplomeerde collega’s mee?
Houd je blik ‘open’. Blijf jezelf op alle 
vlakken ontwikkelen en probeer te 
groeien in je vak. En, blijf vooral houden 
van je vak.

Waar ben je trots op na al die jaren?
Ik heb aardig wat knowhow opgebouwd 
en geef dit door aan de jongere collega’s, 
Die reageren daar enthousiast op.

Met wie zou je een dag willen ruilen?
Met Minister Ernst Kuipers, zodat ik de 
kinderthoraxchirurgie in Leiden kon 
laten blijven.

Wat ga je straks doen in je vrije tijd?
Heerlijk genieten. Een boek lezen. Naar 
theater en musea, toe, op vakantie gaan 
en golfen.

Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?
Daar waar de temperatuur lekker is, de 
natuur mooi en de mensen vriendelijk.

V R I E N D E N B O E K

Amy
M E L I E F

Finetunen van zuurstoftherapie 
voor pasgeborenen op de NICU

V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N

Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Mijn promotieonderzoek richtte zich  
op het stimuleren van de ademhaling 
van te vroeg geboren kinderen.  
Een belangrijke factor hiervoor bleek 
zuurstof te zijn. Hierna ben ik me als 
post-doc onderzoeker bezig gaan 
houden met vraagstukken omtrent het 
optimaliseren van zuurstoftherapie op 
de NICU. 

Hoe kwam je bij dit vraagstuk? 
Voor pasgeborenen is er een hele smalle 
therapeutische range voor zuurstof-
therapie. Zowel te weinig als te veel 
zuurstof kan enorm schadelijk zijn voor 
verschillende organen. Dit kan de 
ontwikkeling van kinderen op de lange 
termijn beïnvloeden. In de afgelopen 
decennia is er al veel vooruitgang 
geboekt, bijvoorbeeld door het continu 
meten van zuurstofsaturatie. Helaas 
komen periodes van te hoge en te lage 
zuurstofsaturatie nog frequent voor op 
de NICU.

Hoe heb je dat vervolgens 
aangepakt? 
Er is helaas niet één simpele oplossing 
voor dit probleem, daarvoor weten we 
op dit moment nog te weinig.  
Samen met mijn collega’s probeer ik 
daarom door kleine stappen te zetten, 
de zuurstoftherapie beetje bij beetje te 
optimaliseren door het doen van 
onderzoek.

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Tijdgebrek is een belangrijke belem-
merende factor. Tijdens het laatste 
gedeelte van mijn promotie onderzoek 
deed ik fulltime onderzoek, momenteel 
doe ik dit parttime. De combinatie van 
onderzoek doen en klinisch werken als 
verpleegkundige vind ik heel mooi. Ik 
blijf betrokken bij het probleem. Ik zie 
dagelijks waar ik het voor doe. Wel zou 
het voor de voort gang van mijn 
projecten goed zijn als ik een tijdje 
fulltime onderzoek kon doen.

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject? 
Ga bij jezelf na wat je doel is. Wil je een 
probleem op de afdeling op korte 
termijn aanpakken? Probeer je dan aan 
te sluiten bij een gevestigde 
verplegingswetenschapper om tips en 
tricks te krijgen. Wil je het verpleeg-
kundig onderzoek op je afdeling meer 
vormgeven? Informeer dan eens naar 
een specialisatie als wetenschappelijk 
onderzoeker.

Wat maakt jou trots (op wat je 
bereikt hebt?) 
Dat ik mijn naam als onderzoeker heb 
kunnen vestigen, ondanks mijn 
verpleegkundige achtergrond. Dit had ik 
natuurlijk nooit gekund zonder de 
kansen die ik heb gekregen van mijn 
promotor, prof. Arjan te Pas.

Wat wil je nog bereiken? 
Ik zou heel graag willen blijven doen 
wat ik nu doe. Onderzoek combineren 
met de klinische praktijk. Hierdoor hoop 
ik met kleine stappen te werken aan een 
adequaat zuurstofbeleid, en daarmee 
een mooiere toekomst te scheppen voor 
de kwetsbare kinderen op de NICU!

Janneke
D E K K E R

Tecla
VA N  S C H O O T E N
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Hand in handLeren door te doen 
(decubituspreventie)

V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E NV E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N

Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Mijn proefschrift ging over het titreren 
van zuurstof door verpleegkundigen bij 
te vroeg geboren kinderen. We hebben 
een transitie doorgemaakt van hand - 
matig titreren van zuurstof binnen 
specifieke saturatiegrenzen naar 
automatische titratie. 

Hoe kwam je bij dit vraagstuk? 
We weten allemaal dat te weinig 
zuurstof schade geeft, maar inmiddels  
is er ook steeds meer duidelijkheid dat 
ook teveel zuurstof schadelijk is voor de 
organen.

Hoe ging je verder?
Na mijn promotie heb ik eerst weer een 
tijd voltijds als verpleegkundige op zaal 
gewerkt maar inmiddels ben ik 
verpleegkundig expert. In mijn huidige 
functie heb ik geen eigen onderzoeks-
lijn. Wel begeleid ik verpleegkundigen 
die de NICU opleiding doen met hun 
kwaliteitsopdracht. Soms hebben zij een 
eigen onderzoeksvraag, maar we 
hebben onlangs een groep gehad die 
meewerkte aan een onderzoeksvraag 
van een promovendus op de NICU. Wat 
doet de verpleegkundige aan stimulatie 
van de ademhaling? Hier zijn duizenden 

filmpjes van. De verpleegkundigen 
hielpen deze te beoordelen. 
Ik begeleid ook geneeskundestudenten 
die een wetenschapsstage doen op de 
NICU. Ik werk mee aan landelijke 
projecten en ben in het LUMC dan de 
contactpersoon. Voorbeelden zijn een 
meetmethode voor het inbrengen van 
een maagsonde bij pasgeborenen, een 
landelijke studie naar stress en comfort 
bij prematuur geboren kinderen onder 
de 32 weken en de effecten van geluid 
op de respiratoire stabiliteit bij kinderen 
geboren onder de 29 weken. Bij dit 
laatste onderzoek werken we samen 
met onderzoekers uit Tasmanië. 

Regelmatig krijg ik de vraag of ik tijd 
heb om … noem maar op. Dit maakt dat 
ik me met verschillende dingen 
bezighoud. Ik vind heel veel dingen 
interessant.

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Wat enorm helpt is om verpleeg kundigen 
niet alleen te informeren in een 
nieuwsbrief, maar hen ook te betrekken 
bij onderzoek. Wat verder helpt, al in een 
onderzoeksprotocol te beschrijven wat 
er van de verpleeg kundige wordt 
verwacht. Als je verpleeg kundigen in 

dat stadium al laat meedenken, geeft 
dat een boost in de goede richting.  
We hebben hiermee al veel bereikt. 

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject? 
Iedere verpleegkundige die open staat 
om onderzoek uit te rollen, moeten we 
omarmen. Bespreek je idee met zoveel 
mogelijk mensen. Niet alleen bij directe 
collega’s, ook bij artsen en specialisten. 

Op deze manier kan je wellicht 
aansluiten bij een groep onderzoekers. 
Je kunt ook zelf de stap zetten om 
onderzoeker te worden door de studie 
verplegingswetenschappen te gaan 
doen. De drempel is niet hoog en het 
geeft op vele manieren verdieping in 
jezelf en je vakgebied.

Wat maakt jou trots? 
Onderzoek vind ik een interessant deel 
van mijn werk. Ik ben dan ook heel 
dankbaar dat ik de kansen heb 
gekregen. In eerste instantie toen ik de 
opleiding tot verplegingswetenschapper 
kon doen en daarna het vertrouwen van 
mijn co-promotor Arjan te Pas kreeg, om 
een promotietraject te gaan doen.  
Ook de samenwerking met anderen,  
de congresbezoeken, het presenteren 
van de onderzoeksbevindingen en mijn 
eigen naam terugvinden in weten-
schappelijke databanken maakte mij 
trots. 

Wat wil je nog bereiken? 
De neonatologie is echt een vakgebied 
in ontwikkeling. Er vindt voortdurend 
onderzoek plaats. We kunnen 
verpleegkundigen hierin nog meer 
betrekken. Ik hoop te gaan ervaren dat 
patiëntenzorg en onderzoek op de 
afdeling hand in hand gaan. Dan kunnen 
we als team de allerbeste zorg geven 
aan de kinderen die ons worden 
toevertrouwd.

Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Ik probeer te achterhalen welke 
factoren de uitvoering van decubitus-
preventie door verpleegkundigen 
beïnvloeden. Dit is een onderzoek onder 
verpleegkundigen op de afdeling 
Chirurgie 1 en Chirurgie 2. 

Hoe kwam je bij dit vraagstuk? 
Het kwam voort uit eerdere 
verbetertrajecten. In de afgelopen tijd 
zijn verschillende acties ingezet om 
decubituspreventie te verbeteren.  
Na verloop van tijd nam dat effect 
echter weer af. De vraag rees hoe dit 
komt. We willen weten of, en zo ja, welke 
(belemmerende) factoren invloed 
hebben op decubituspreventie door 
verpleegkundigen.

Hoe heb je dat aangepakt? 
We zijn gestart met een enquête waarin 
de factoren bevraagd worden.  
Het vervolg hierop zijn interviews om te 
achterhalen hoe en waarom deze 
factoren een rol spelen. 

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Dit onderzoek ben ik gestart met hulp 
van de onderzoek subsidie van 
Academische Verpleegkunde. Voor mij is 
dit mijn eerste onderzoek, dus kom ik 
heel wat nieuwe dingen tegen. Dit is 
soms wel lastig, omdat ik tegen wat 
onvoorziene (tijdrovende) zaken aanliep. 
Gelukkig zijn er in het LUMC heel veel 
collega’s die onderzoekservaring 
hebben. Met hun adviezen, tips en hulp 
leer ik tijdens het onderzoek steeds 
meer. 

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject? 
Onderzoek hoeft niet groot te zijn.  
Begin met een vraag die op je afdeling 
speelt en bekijk hoe je hier een 
antwoord op kunt krijgen. Ga in overleg 
met collega’s, Academische Verpleeg-
kunde of de Research Support Desk 
(RSD). En, vorm een netwerk van 
collega’s die je kunnen helpen.

Wat maakt jou trots?
Ik vond het best een uitdaging om als 
verpleegkundige een onderzoek op mijn 
afdeling te starten. Juist door het te 
gaan doen leer ik hier veel van. 

Wat wil je nog bereiken? 
Ik hoop dat mijn onderzoek kan 
bijdragen aan de ondersteuning van 
verpleegkundigen bij decubitus-
preventie. Het doel is dat de patiënt nog 
minder risico op decubitus loopt. 

Albert
S I M O N S E

Henriëtte
VA N  Z A N T E N
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Kwaliteit van leven na de IC
PICS
De werkgroep nazorg inventariseert wat 
nodig is om goed om te gaan met PICS: 
Het Post IC syndroom. In steeds meer 
studies zien we namelijk dat dit speelt; 
men kan na een IC opname nog flinke 
last hebben van die ervaring. 

Informeren en nabellen
Het belangrijkst vind ik dat patiënten 
vroeg genoeg weten dat er zoiets als 
PICS bestaat, zodat ze dit zelf kunnen 
herkennen. Als dat voldoende gebeurt, 
leveren we al een goede bijdrage aan  
de kwaliteit van leven na de IC opname. 

De werkgroep informeert patiënten dan 
ook bij het ontslag al over PICS. Dit 
gebeurt met een folder. Ook bespreken 
ze hoe de opname verlopen is. Twee tot 
drie tot maanden daarna wordt de 

patiënt gebeld om terug te blikken op 
de IC opname en eventuele vragen te 
beantwoorden. Daarbij wordt ook de 
mogelijkheid geboden om de IC te 
bezoeken.

Invloed
De werkgroep koppelt de input terug 
naar het betreffende team. Teams 
waarderen dit en pakken de signalen 
ook echt op. Mede door de data die de 
nazorg oplevert zijn er aanpassingen 
doorgevoerd. Ook patiënten zelf geven 
aan de nazorg te waarderen.

Naast het informeren over PICS, zetten 
we in op beter contact hierover met 
andere ziekenhuizen en huisartsen en 
wellicht zetten we ooit zelfs een 
nazorgpoli op.

Het grote concreet maken
De verpleegkundigen Iris van der Kooij 
en Pauline Vurens zijn in opleiding tot 
kinderverpleegkundigen in het Willem- 
Alexander kinderziekenhuis (WAKZ).  
Iris werkt op kinderafdeling Strand en 
Pauline op Bos. Over een maand hopen 
zij ons diploma te ontvangen! 

Welk verpleegkundig onderzoek 
loopt er bij jullie?
Wij hebben met literatuuronderzoek 
uitgezocht wat het effect is van kortere 
bedrust bij kinderen die een hart- 
katheterisatie via de lies hebben 
ondergaan. Onze conclusie is dat 
kortere bedrust voor zowel kinderen als 
verpleegkundigen voordelen heeft.  
Dit hebben wij gepresenteerd op 
Kinderafdeling Bos. We willen met onze 
resultaten bereiken dat verpleegkundig 
experts en kindercardiologen er echt 
werk van maken. 

Welke impact heeft dit op het werk? 
Ons eigen onderzoek leidt hopelijk tot 
aanpassing in de praktijk. Veel verpleeg-
kundige onderzoeken en verbeter-
projecten leiden tot bijscholingen en 
klinische lessen. Dat is belangrijk omdat 
we zo up-to-date te blijven. Hierdoor 
kunnen we met elkaar steeds de best 
mogelijke zorg leveren aan de kinderen 
die bij ons op de afdeling liggen. 

Wat maakt jullie trots? 
We zijn trots op onze permanente 
ontwikkeling. Wij vinden het uitdagend 
en mooi om onderzoek te doen binnen 
deze doelgroep. 

Wat willen jullie nog bereiken? 
In het WAKZ hebben wij groei mogelijk-
heden voor kinderverpleeg kundigen 
hoog in het vaandel staan. Om dit 
mogelijk te maken werken wij hier hard 
aan het concreet maken van grote, 
LUMC-brede thema. Voorbeelden 
hiervan zijn de academisering van 

verpleegkundigen. We vinden het 
belangrijk dat kinderverpleegkundigen 
hierbij actief kunnen meedoen.  
Daar horen open gesprekken over 
ontwikkelmogelijkheden bij. We hebben 
dus wat na te streven, maar zijn ook 
zeker trots op de stappen die we al 
hebben gezet.

Zonder eindeloos
vergaderen
Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Onlangs is de jaarkalender gepresenteerd 
op de afdeling. Door een jaarkalender 
visueel te maken willen we in beeld 
brengen wat er allemaal op de afdeling 
speelt, waar we aan werken en wat er 
op de planning staat. En vorig jaar heb 
ik vanwege mijn opleiding management 
in de zorg een project op de afdeling 
mogen leiden. Door medewerking van 
collega’s met verschillende expertise 
(medisch secretaresse, verpleegkundig 
specialist, verpleegkundigen) is het 
project gestart waarbij de zorg rond de 
ambulante hematologiepatiënt beter 
gestroomlijnd is. Dit heeft geresulteerd 
in betere samenwerking tussen de poli 
Hematologie en de Dagbehandeling.
 
Welke impact heeft dit op het team 
en het werk? 
Dat we (in)zicht houden op de vele 
veranderingen op de afdeling. Dit vraagt 
tijd en energie van het team. 

Wat maakt je trots? 
Ik ben er trots op dat mede door mijn 
inzet de patiëntveiligheid is verhoogd. 
De patiënt kan na zijn afspraak op de 
polikliniek altijd terecht voor behande-
ling op de Dagbehandeling. Verder 
hebben wij een enthousiaste 
scholings commissie. De leden regelen 
de klinische lessen op de afdeling. De 
klinische lessen zijn ook via Teams te 
volgen en worden opgenomen, zodat 
iedereen de les nog eens kan 
terugkijken. Inmiddels hebben we al een 
mooi archief. Sinds kort houden we 
intervisie volgens de incidentmethode. 
Hierbij worden alle teamleden 
betrokken, doordat ieder teamlid een 
keer een casus inbrengt en iedereen een 
keer de rol van voorzitter krijgt. Met 
deze methode willen we de knelpunten 
bespreken en blijven verbeteren.

Wat willen jullie als afdeling nog 
bereiken? 
De afdeling Dagbehandeling is een 
dynamische afdeling, met een hoge 
turnover van patiënten. We blijven ons 
verbeteren door in werkgroepen te 
werken, waarbij ieder teamlid de kans 
krijgt zijn of haar kwaliteiten te 
benutten. We willen ons als team blijven 
professionaliseren en dat betekent dus 
ook met de secretaresses en de 
facilitaire medewerkers. Door volgens 
de Plan Do Check Act methode te 
werken, geven we inhoud aan wat we 
doen, zonder eindeloos te vergaderen. 
Daarmee komen we tot betere 
resultaten uit onze inspanningen. Er valt 
zo nog heel veel te bereiken. 

Uitdagende cultuur
Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Kunnen we de zorgverlening verbeteren 
of anders verantwoorden? In onze 
afdeling neurologie, neurochirugie en 
psychiatrie  worden verpleeg kundigen 
en artsen uitgedaagd om dit te bepalen 
en hier ontwikkelingsruimte voor te 
vinden. Zo verricht een verpleegkundige 
PhD onderzoek naar het nut en de 
noodzaak van een CAD bij OK-patiënten 
en geeft deze de patiënt een centrale 
rol. Hiernaast voeren we 
verbeterprojecten uit naar aanleiding 
IMS-meldingen, audits en normensets. 
We zetten vooral in op het inwerken en 
begeleiden van studenten en jong 
gediplomeerde collega’s. Dit doen we in 
de werkvorm meester –gezel.

Welke impact heeft dit? 
Werken aan verbeteren en veranderen 
roept verschillende reacties op. Zo zien 
we de criticasters, die zich afvragen 
waarom het moet en de pioniers die 
graag enthousiast door willen pakken. 
In de praktijk zie ik dat vooral het 
in voeren en bestendigen van verander-
ingen tijd kost. Het goed inwerken en 
begeleiden vraagt een extra inspanning. 
Echt leren gebeurt immers pas als je 
van elkaar weet op welke observaties 
men ‘aanslaat’ en wat er in het 
algemeen in de zorg moet gebeuren.

Wat maakt je trots? 
Ik voel trots als ik zie dat verpleeg kun-
digen hun deskundigheid laten gelden. 
Als collega’s kritisch willen en kunnen 
zijn. Wanneer deze vraag leeft: waarom 

doen we wat we doen? En ‘als we het 
doen, hoe doen we het dan echt goed?’.

Wat willen jullie nog verbeteren? 
In mijn ideale wereld is de verpleeg-
kundige ‘in the lead’ in het zorgproces. 
Deze kan en mag dan zelfstandig veel 
besluiten nemen. De rol en input van de 
artsen zal hierdoor veranderen. 

Marlies
H E N N E M A N

Jeannet
VA N  D U Y N

Robin STORM, Emma SPIERENBURG  
en Kim GUIJT,  

Aliba VAN DUIJVENVOORDE en  
Joan MEEKEL (niet op de foto)

Iris 
VA N  D E R  KO O I J 

Pauline
V U R E N S



16 17

I M PA CT V E R P L E E G K U N D I G  O N D E R Z O E K

16 17

De verpleegkundige P(r)ICCt
Welk verpleegkundig onderzoek 
loopt er bij jullie?
Het zelfstandig plaatsen van perifere 
infusen en PICC-lijnen (Perifeer 
Ingebrachte Centrale Catheter) onder 
echogeleiding. Inmiddels is de conclusie 
al getrokken dat verpleeg kundigen dit 
kunnen en al doen. Ik doe het zelf ook 
en train het aan ons verpleegkundig 
team. De aanleiding om dit te leren, was 
dat ik zag dat we regelmatig een beroep 
deden op de expertise van de AIOS-
anesthesiologie, die op de Verkoever 
onder echogeleiding het infuus plaatste. 
Dit betekende ongewenste extra druk 
voor de AIOS, want dit valt buiten diens 
primaire werkzaamheden. Daarbij zag ik 
dat de wachttijd voor de patiënt onnodig 
lang was en dat assistenten ook enigs-   
zins overvraagd werden. Ik assisteerde 
regelmatig bij deze procedure en vanuit 
mijn belangstelling heb ik het voorstel 
gedaan dit een vaardigheid van het 

verpleegkundig team te maken.  
Het begon met de perifere infusen,  
maar het bleek ook te werken voor het 
inbrengen van PICC-lijnen. 

Welke impact heeft dit op het team 
en het werk? 
Patiënten worden sneller geholpen en 
geïnteresseerde verpleegkundigen 
kunnen hiermee een nieuwe uitdaging 
oppakken. 

Wat willen jullie als afdeling nog 
bereiken met verpleegkundig team? 
We zouden deze dienst voor het gehele 
ziekenhuis willen en kunnen faciliteren. 
Daarom zullen we ons in samenwerking 
met de anesthesisten verder 
ontwikkelen. Als steeds meer verpleeg-
kundigen van de Holding, Verkoever en 
PACU deze vaardigheden beheersen dan 
is het mogelijk.

Samen verbeteren van aandacht voor stervenden
Het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) 
bestaat uit verpleegkundig specialisten 
en (kader)artsen Palliatieve Zorg. Het is 
onderdeel van het Expertisecentrum 
Palliatieve Zorg (EPZ) in het LUMC.  
Het doel? Het leveren en verbeteren van 
specialistische palliatieve zorg binnen 
het LUMC en daarbuiten. 

Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Zorg, onderzoek en onderwijs zijn nauw 
verweven. De knelpunten die we 
signaleren vertalen we naar onderzoeks-  
vragen en gesubsidieerde (landelijke) 
onderzoeksprojecten. Een voorbeeld 
hiervan is behoeften van naasten van 
patiënten, voor en na het overlijden. 
Hiervoor is informatiemateriaal en een 
implementatie-methode ontwikkeld. 
Deze wordt landelijk getoetst. Ook zijn 
we bezig met Tijdige Integratie van 
Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO). 
Dit is een landelijk project dat zoekt 
naar goede voorbeelden om tijdige en 
betere palliatieve zorg voor mensen 
met ongeneeslijke kanker en hun 

naasten te ondersteunen. Verder loopt 
de Flashmob-studie. Hier hebben alle 
verpleegafdelingen het afgelopen jaar 
aan deelgenomen. Hieruit blijkt dat bij 
29% van de opgenomen patiënten in 
het LUMC (n=270), artsen en verpleeg-
kundigen niet verbaasd te zijn als hun 
patiënt binnen een jaar zal overlijden.

Welke impact heeft dit? 
Ieder dag inspireren de verhalen van de 
patiënten ons tot vernieuwende ideeën. 
De samenwerking met EPZ-onder-
zoekers leidt tot nieuwe onderzoeken. 
Steeds opnieuw kijken we naar wat er 
goed gaat, wat nog beter zou kunnen en 
hoe kunnen we dit kunnen bereiken.

Wat maakt je trots? 
Als CPZ zijn we ontzettend trots dat we 
met ons onderzoek onder meer het 
Specialistisch Thuisconsult en de Leidse 
Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) 
hebben bijgedragen aan zorgverander-
ingen zowel in het LUMC, als in 
organisaties daarbuiten. 

Wat willen jullie nog bereiken? 
Onze belangrijkste wens is om de 
palliatieve zorg voor patiënten en hun 
naasten nog beter te maken. We zullen 
daarom steeds nieuwe onderwerpen 
oppakken, zoals dit jaar de start van een 
onderzoek naar interventies voor ‘droge 
mond’. Als je geïnspireerd bent door ons 
verhaal of nog vragen hebt, bel dan 
071-5261916 of mail  
palliatievezorg@lumc.nl

Isolatie-patiënt op het OK-complex. Wat nu?
Wat was de aanleiding?
Op onze afdeling wordt veel gewerkt 
aan verbetering van kwaliteit. Er is altijd 
wel iets te verzinnen dat beter kan en/
of effectiever. Isolatie is de laatste twee 
jaar natuurlijk een hot item geworden 
en daarom werd het tijd om onze 
isolatiemaatregelen eens onder een 
vergrootglas te leggen. Op het OK-
centrum werken meer dan 200 mensen. 
Het is onmogelijk om van iedereen te 
verwachten dat zij precies weten welke 
maatregelen bij welke isolatie horen. 
Dit was de reden om een verbetertraject 
te starten. 

Wat hebben jullie gedaan?
We hebben gekozen voor een isolatiekar 
met hieraan vast een kaart met daarop 
een kort en bondig overzicht van de te 
nemen maatregelen. In deze kar zelf 
vindt men alle benodigde materialen. 
De kaart is samen met de afdeling 

Infectiepreventie gemaakt, aan de hand 
van de meest recente protocollen. 
Hierbij zijn de wensen van onze 
werknemers meegenomen. Het doel is 
dat je in één oogopslag kunt zien welke 
maatregelen bij welke isolatie horen.

Welke impact heeft dit? 
Voorheen leidde een isolatie-patiënt 
voor onduidelijkheid en verschil van 
mening tussen werknemers. Met de 
huidige isolatiekar kan iedereen nu zien 
welke hulpmiddelen nodig zijn en of 
een patiënt wel of niet naar de Holding, 
PACU of Verkoever mag. Het proces is nu 
gestroomlijnd, van binnenkomst in tot 
het vertrek uit het OK-centrum.

Wat willen jullie nog meer bereiken? 
Wij staan voor een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van zorg. Het is daarom 
belangrijk om werkprocessen steeds te 
blijven optimaliseren. 

Timo 
D E  J O N G 

Lorraine
Z W I E R S

Zelfmanagement in dialysecentrum Katwijk
Wat was de aanleiding?
De dialyseafdeling in Katwijk is een 
dependance van het LUMC. Het aantal 
patiënten dat standaard hier wordt 
gedialyseerd is 12, met een maximum 
van 14. Het centrum richt zich op 
chronische dialyse patiënten en op 
vakantiedialyse. Naast professionele 
dialysezorg innoveren we deze 
patiënten zorg. We werken vanuit het 
principe dat de patiënt een eigen en 
belangrijke rol heeft in zijn behandeling. 
Dit wordt gestimuleerd en de opzet van 
het centrum is hier dan ook op gericht. 
Het is laagdrempelig, zelfsturend en 
patiënten doen aan zelfmanagement. 

Wat hebben jullie gedaan?
Het team bestaat uit vijf kwartier-
makers. Daarnaast werken er ook 
teamleden vanuit het LUMC. 
Het centrum is een uitstekende 
leeromgeving voor studenten van de 
dialyseopleiding. Dit vanwege de 
laagdrempeligheid en de mogelijkheid 

en cultuur van innovatie. Doordat het 
centrum zelfsturend is, wordt van 
studenten ook verwacht dit onderdeel 
op te pakken. Hier leren ze van en dit 
geeft ze een gevoel van betrokkenheid. 
Dit geldt overigens voor alle mede-
werkers. Het kleine team heeft verder 
als voordeel dat de lijnen kort en 
informeel zijn en dat besluitvorming 
makkelijk gaat. 

Welke impact heeft dit?
Het zelfmanagement maakt dat de 
manier van werken verandert.  
De verpleegkundige is meer een coach 
in plaats van alleen zorgverlener.  
We staan naast de patiënt, waarbij de 
patiënt aangeeft wat voor hem of haar 
zinvol of waardevol is. Besluiten worden 
in samenspraak met de patiënt 
genomen (shared decision-making). 
Zelfmanagement is hierbij niet los te 
zien van ‘waardegedreven zorg’. 

Wat wil dit verpleegkundig team 
nog meer bereiken? 
Het streven is, om in de toekomst zoveel 
mogelijk patiënten kunnen onders-
teunen in het zelfmanagement, ook in 
het LUMC zelf. In het verlengde daarvan 
hopen wij dat patiënten besluiten de 
behandeling ook thuis uit te voeren met 
als uitgangspunt een nog betere 
kwaliteit van leven.

Diana 
VA N  D U I J V E N B O D E 

Jerrel
P E N G E L

Verpleegkundig specialisten (i.o.)  
van het Consultteam Palliatieve Zorg  
Ellen DE NIJS, Simone SCHOOF, 
Annemiek VAN SEGGELEN, Rebecca 
VAN JAARSVELD en Marleen OOMES

Ageeth
K U I J T
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Terugblik  
OP 50 JAAR ZORGEN

Afgelopen week kwam er een patiënt binnen op de  
afdeling. Deze patiënt was er slecht aan toe en al snel 
bleek dat er geen behande ling meer mogelijk zou zijn. 
Als verpleegkundige besloot ik mijn aandacht te richten 
op het comfort van de patiënt in diens laatste levens
fase. Dit was de wens van de familie en uiteraard de 
patiënt zelf. Echter, de medische behandeling werd tot 
een vergevorderd stadium voortgezet en curatief 
gehandeld. Toen ik het later met mijn collega’s besprak, 
bleek een groot deel van mijn collega’s hier ook een 
dubbel gevoel bij te hebben. Dit zette mij aan het denken.

De context
In een acute ziekenhuissetting is de arts geschoold om een 
patiënt te genezen. Daarom doet hij of zij alles wat medisch 
mogelijk is. Dit kan echter gemakkelijk resulteren in het zo 
lang mogelijk behandelen van de patiënt. Verpleegkundigen 
hebben een andere rol. Door hun intensieve contact met de 
patiënt zien zij de context waarin de patiënt zich bevindt 
scherper. 

Effect op cruciale fase
In situaties zoals boven geschetst, kunnen verpleegkundi-
gen soms voelen dat dit doorgaan met behandelen in de 
laatste levensuren onnodig en wellicht zelfs schadelijk is. 

Belangrijker nog is de vraag wat dit betekent voor het  
stervens- en rouwproces van de patiënt en voor de naasten. 

Verpleegkundig leiderschap in deze fase ontzettend belang-
rijk. Het is de rol van de verpleegkundige om de belangen 
van de patiënt te behartigen. De verpleegkundige is de spin 
in het web van de complexe zorgvraag op curatief en pallia-
tief vlak. 

Afstemming
Goede zorg vraagt om teamwork. Zowel artsen als verpleeg-
kundigen hebben hierin een belangrijke rol. Uit ervaring 
weet ik dat op dit soort cruciale momenten (te) weinig  
overleg plaatsvindt. Uit wetenschappelijk onderzoek komt 
duidelijk naar voren dat meer afstemming tussen zorg-
verleners leidt tot betere zorgresultaten voor de patiënt. 

Verpleegkundige schakel
De vraag is: waar en vooral wie, is de missende gouden  
schakel in dit verhaal? Wie verbindt die zorgverleners en wie 
behartigt de belangen van de patiënt? Mijn antwoord op 
deze vraag is de verpleegkundigen zelf. De verpleegkundige 
heeft de achtergrondinformatie van de casus, de persoon-
lijke gesprekken met patiënt en naasten, de ervaringen uit 
de hele carrière… daar kan geen medicijn of technische ont-
wikkeling tegenop!

De Gouden Schakel

Romy
VA N  D E R  Z E E

C O L U M N
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CA R R I È R E  I N T E RV I E W

Is er een casus die je nooit meer zal vergeten? 
Er zijn er veel. Sommige patiënten ken ik al meer dan 30 jaar, 
omdat ik eerst als verpleegkundige op de afdeling maag- 
darm-leverziekten heb gewerkt. Je maakt veel mee samen, 
vreugde en verdriet en sommige patiënten zul je nooit 
vergeten. De telefoontjes van vergeten of gesmolten pillen 
op vakantie, de 24 uurs urine die nog in de trein staat, maar 
ook dat er kinderen en kleinkinderen geboren worden. 

Wat eet je het liefste in je pauze? 
Soep, salade en sinaasappels.

Welke functies heb je uitgevoerd voordat je 
Verpleegkundig Specialist (VS) werd? 
Ziekenverzorger, verpleegkundige, verpleegkundig team-
leider en nu VS levertransplantatie. Ik werk nu meer dan  
40 jaar in het AZL/ LUMC. Ik kwam als uitzendkracht binnen 
en heb veel mogelijkheden gehad om mij te ontwikkelen.  
Zo zijn er elke keer nieuwe uitdagingen. Ik ontmoette veel 
mensen en dat hield het voor mij boeiend.

Hoe heeft jouw tijd als verpleegkundige je rol als 
Verpleegkundig Specialist beïnvloed?
Je maakt als verpleegkundige veel mee samen met de 
patiënt. Spannende en soms bedreigende situaties.  
Dit intense contact bepaalt je omgang met patiënten.  
Eerlijk zijn, je inzetten en betrokken zijn. De band die je  
dan samen met de patiënt opbouwt is mooi en soms zwaar.

De rol van VS is een positie tussen een arts/
verpleegkundige. Kun je vertellen hoe jij dat ervaart?
Ik ben onderdeel van het team. We zorgen samen voor de 
patiënt. 

Welke onderdelen van je werk springen eruit voor je? 
Het persoonlijke contact met patiënt en diens naasten.  
Het aanspreekpunt zijn betekent veel voor patiënten.  
Het wordt enorm gewaardeerd door de patiënten. 

Wat doe je het liefst om te ontspannen na een dag 
werken?
Een rondje singelpark lopen.

Els
R I J N B E E K
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Ik ben Joery van der Voorn, verpleegkundige en al 8 jaar 
werkzaam op de TRAX, ofwel het Transplantatiecentrum.
Gezond en gevarieerd eten in combinatie met sporten is wat 
mij energie geeft en fit houdt tijdens de verschillende diensten.
Mijn favoriete dienst is dan ook de avonddienst. Niet te vroeg 
opstaan en voor mijn avonddienst nog even lekker sporten in 
de fitnessruimte. Ik ben dan ook echt een avondmens en heb in 
de ochtend wel even nodig om op te starten. 

Ik zal jullie vertellen hoe mijn eetpatroon eruitziet voor, tijdens 
en na de avonddienst.
Als ik wakker word, begin ik vaak met magere kwark met muesli, 
2 eieren en een stuk fruit. 
Voor mijn avonddienst probeer ik vooral calorierijk te eten.  
Vaak neem ik 5 of 6 boterhammen met als beleg kip of kaas  
30+ of een calorierijke salade met kip of vis. Je gaat tenslotte 
beginnen met je dienst. Deze calorieën kan je dan goed 
gebruiken. 

Tijdens de dienst eet ik als avondeten vaak wat de patiënten 
ook eten, of ik haal een gezonde maaltijd in de het restaurant. 
Ook hierbij probeer ik aan mijn eiwitten te komen, dus als er kip 
op het menu staat, dan kies ik dat. 

Hierna neem ik vaak nog een tussendoortje. Dit is vaak een 
aantal crackers met kaas 30+ of kipfilet. Na mijn dienst, dus 
direct als ik thuiskom, eet ik mijn laatste maaltijd. Vaak neem ik 
dan wat magere yoghurt of kwark met noten en een eiwitshake. 
Zoals je kunt zien, eet ik eigenlijk de hele dag door eiwitrijk.  
Dit hangt samen met mijn sportieve leefstijl: het bevordert het 
spierherstel en houdt de spierafbraak zo laag mogelijk.

Net als iedereen, heb ik natuurlijk ook een gerecht wat ik graag 
mag eten. Voor mij is dit de pasta kip met romige spinazie. Dit is 
snel te bereiden en heel erg lekker. 

Wil je dit gerecht nou eens proberen, tik op google eens ‘pasta 
kip met romige spinazie’ en je kunt gelijk beginnen. 

Wat eet je voor je dienst, tijdens je dienst en na je dienst? 
Voor je dienst
Ik moet toegeven dat ik het lastig vind om goed te ontbijten.  
Ik probeer voor ik naar werk toe ga snel iets van een cracker 
met kaas te eten maar dat schiet er soms nog bij in. 

Tijdens je dienst
Omdat ik vaak niet voldoende ontbijt ben ik sinds een aantal 
maanden begonnen met het drinken van een groen-smoothie 
met hierin spinazie, broccoli en 2 stuks fruit. Die maak ik een 
dag van te voren klaar en drink ik dan op in de ochtendpauze of 
achter de computer op de poli. Zo krijg ik op een drukke 
werkdag, toch nog voldoende vocht en vitamines binnen. In de 
lunch pauze eet ik meestal crackers met beleg of een lekkere 
salade uit het restaurant. Tussendoor probeer ik gezonde 
tussendoortjes te eten zoals ongezouten noten of snack 
groentes i.p.v. de lekkere koekjes en chocolaatjes. Al is dit soms 
alsnog lastig te weerstaan. 

Na je dienst 
Na mijn dienst eet ik in de avond altijd een warme maaltijd wat 
wordt afgewisseld in aardappels, rijst of pasta. 

Ben je een ochtend- en/of avondmens? 
Ik ben eigenlijk wel een ochtend- en avond mens. Al went de 
vroege wekker voor een dagdienst nooit. Maar eenmaal uit bed 
en op werk voel ik mij altijd fitter dan wanneer ik te lang in bed 
blijf liggen. Al is 2-3 uurtjes later de wekker op een vrije dag 
wel erg prettig.

Wat is je favoriete dienst (dag/avond/nacht)?
Nachtdiensten hebben wij niet op de dialyseafdeling. Ik vind de 
afwisseling tussen dagdiensten en avonddiensten erg prettig

Wat is je favoriete recept en waarom?
Ik ben geen moeilijke eten en vind veel lekker , dus echt een 
favoriete recept heb ik niet. Maar de zelfgemaakte lasagne met 
volkoren lasagne bladen en veel groente vind ik toch altijd wel 
erg lekker. 

Energiek en 
fit in de 
avonddienst!

Voldoende vocht en vitamines

D E D I E N S T D O O R M E T…

Dianne
VA N  D E R  P LA S

DAGDIENST

Joery
VA N  D E R  V O O R N

AVONDDIENST

D E D I E N S T D O O R M E T…
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Wat eet je voor je dienst, tijdens je dienst en na je dienst? 
Voor Warme avondmaaltijd
Tijdens  Tosti met ketchup en tegen de ochtend een 

vruchtenkwark
Na  1 boterham met kaas

Ben je een ochtend- en/of avondmens? 
Een ochtendmens. Tussen 6 en 7 uur gaat de (natuurlijke) 
wekker. Rond die tijd worden de kinderen ook wakker. Na het 
opstaan sta ik meteen ‘aan’. Dan ben ik wakker en kan de dag 
beginnen. We maken ons klaar voor school, opvang en werk en 
gaan dan met elkaar de deur uit. Aangezien de ochtenden voor 
mij altijd vroeg beginnen, maak ik het ’s avonds niet laat. 
Natuurlijk met uitzondering van de avonddiensten of een feestje. 

Wat is je favoriete dienst (dag/avond/nacht)?
De dagdienst. De dagdienst is vaak dynamisch. Ik vind het leuk 
om de patiënten klaar te maken voor de dag en ze er zo goed 
mogelijk doorheen te helpen. We werken met verschillende 
disciplines op de afdeling. Overdag moeten we vaak veel voor 
de patiënten regelen. Ik vind het leuk om als verpleegkundige 
de regie te nemen, om alle processen in goede banen te leiden. 
Het maakt me blij als de patiënt de persoonlijke aandacht 
waardeert. 

Wat is je favoriete recept en waarom?
Vooral in de zomer vind ik het heerlijk om een gezonde 
makkelijke maaltijd te bereiden en deze pastasalade is mijn 
favoriet. Het liefst eet ik hem in het zonnetje in de tuin samen 
met mijn partner en kinderen.

Pestosalade
Penne
Pesto

Tomaatjes
Rucola sla

Pijnboompitten
Gerookte kip

Gebakken champignons

Kook de penne. Bak de champignons en laat deze afkoelen. 
Meng alle ingrediënten door elkaar en smullen maar. 
Ik ben gek op pasta, zowel in warme als in koude gerechten. 

Zomerse
pastasalade

D E D I E N S T D O O R M E T…

Op de PACU werden vandaag 3 patiënten verwacht en in mijn 
dienst kwamen er nog 2 bij. Ik besteed speciale aandacht aan de 
familie. Dit doe ik naast het ‘installeren’ en ‘stabiliseren’. Ondanks 
weinig tijd pak ik de kans om met mijn collega’s te eten. Zo dadelijk 
is het even haasten geblazen. Vanwege mijn late dienst moet ik om 
15.00 in het blauw klaarstaan voor de overdracht. Om 22.45 is de 
overdracht voor de nachtdienst aan de beurt. Vaak blijf ik nog even 
kletsen en drink ik nog een bak koffie voor ik weer naar huis ga. 

De VAR en ik
Ik wil doen wat me na aan het hart ligt: mijn beroepsgroep 
verstevigen. Daarom heb ik mijn contracturen uitgebreid om 
voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad te zijn, de VAR. 
Ik vind het belangrijk dat LUMC- verpleegkundigen zich daar 
vertegenwoordigd voelen. Deze beroepsgroep moet wat mij 
betreft meer zeggenschap krijgen en hierin eigen 
verantwoordelijkheid nemen. 

3 afdelingen, 7 diensten
Ik werk op een zeer dynamische afdeling, met wel  
7 verschillende diensten verdeeld over de dag. 
De units Holding, Verkoever en PACU (Post Anesthesia Care 
Unit) vind je op het OK-centrum. Hier wordt de pre- en 
postoperatieve zorg uitgevoerd door (IC) verpleegkundigen. 

Geruststellen op de Holding
Op de Holding staat het geruststellen van de patiënt centraal. 
Daarnaast voeren we veel controles uit, brengen we venflons  
(infuus) in en ondersteunen bij het prikken van locoregionale 
anesthesietechnieken, die het herstel na een ingreep 
ondersteunen. 

Stabiliteit checken op de Verkoever
Na de ingreep komt de patiënt op de Verkoever. Dit kan gepland 
zijn of na een spoedeisende ingreep. Hier weet ik dus nooit van 
tevoren hoeveel en welke soort patiënten ik zal zien.  
Een baby’tje, een hoogbejaarde of een vrouw na een spoed 
sectio? We gaan na of de patiënt stabiele lichaamsfuncties en 
een acceptabele pijnscore heeft. Want dan mag hij of zij 
opgehaald worden door de afdelingsverpleegkundige. Soms is 
het niet haalbaar om de overplaatsing al binnen vier uren te 
doen. Dan gaat de patiënt naar een bewaakte afdeling, zoals de 
IC, MC of de PACU. 

Speciale aandacht op de PACU
Op de PACU krijgen de patiënten direct een gespecialiseerde 
behandeling vanwege (te verwachten) problemen met 
lichaamsfuncties. Het verblijf is maximaal 24 uur. Daarna wordt 
de patiënt overgeplaatst naar de afdeling of IC.

E E N D A G U I T H E T L E V E N

Marianne
VA N  D U I J N - 

VA N  D U I J V E N B O D E

Veelzijdigheid 
alom

Denise
D E  B O E R

NACHTDIENST
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VERBINDING 
op alle vlakken

Academische verpleegkunde
Academisch Verpleegkunde wordt als een mooi voorbeeld 
benoemd van verpleegkundige ontwikkeling. Het pro-
gramma is enorm goed ontvangen binnen het LUMC zien de 
vier managers. Academisering van verpleegkundigen komt 
de zorg en het contact tussen verschillende disciplines ten 
goede. Onderzoek door verpleegkundigen wordt een vol-
waardig onderdeel van verpleegkundige werkzaamheden. 
Naast zorg en onderzoek profileren verpleegkundigen zich 
ook in onderwijs. Brigit ziet dat verpleegkundigen zelf zin 
hebben om onderwerpen op pakken en dat zij op diverse 
plekken lesgeven, zowel binnen- als buiten het LUMC. 
Hierin worden artsen en verpleegkundigen steeds meer 
elkaars partner. Zij werken bijvoorbeeld samen aan trainin-
gen en scholingen. De interdisciplinaire opleiding neemt toe.

Verbonden onderwijs
In het onderwijs valt er nog winst te behalen, zegt Brigit. Ze 
wijst hierbij op de stages van de opleiding van  MBO- naar 
HBO-verpleegkundigen, die nu vaak intern zijn ingericht. 
Er is een start gemaakt in het kader van uitwisseling met 
andere zorginstellingen, maar dit intensiveren is een mooi 
toekomstperspectief. 

Grenzen opzoeken
We zien dus verbinding tussen verpleegkundigen, manage-
ment en regiopartners en dat is een mooi resultaat. Zijn er 
nog dromen? Zowel Wouter als Marjon ziet dat binnen het 
LUMC de grenzen van de afdelings-eilandjes meer opge-
zocht kunnen worden. Veel verpleegkundigen zoeken de 
bredere verbinding nog niet op. Het zou mooi zijn als dit op 
termijn anders wordt. 

Lef en carrièremogelijkheden
Het is belangrijk om verpleegkundigen te stimuleren en hen 
te behouden voor het LUMC. Deze groep moet een carrière 

worden geboden die aansluit bij de eigen wensen. ‘Er zijn al 
enorm veel kansen in het LUMC’, benoemt Brigit. ‘Verpleeg-
kundigen moeten echter ook zelf initiatief laten zien en hier 
volhardend in zijn.’ Haar advies is om de stoute schoenen 
aan te trekken en bij je leidinggevende te peilen wat er 
mogelijk is. ‘Wees niet bang voor wat hobbels in de weg en 
onthoud dat er heel veel mogelijk is.’ 

De sleutelrol
‘Er ligt hierin ook een uitdaging voor het management’, 
erkent Ben. Het verpleegkundig management wil nog meer 
uitdragen wat mogelijk is op gebied van verpleegkundige 
ontwikkeling. ‘De rol van de directe leidinggevende is hierin 
enorm belangrijk’. Wanneer je als verpleegkundige de 
ruimte krijgt om verandering teweeg te brengen, raak je als 
verpleegkundige ook geïnspireerd om dingen op te pakken.’
Hoe leuk is het als je als verpleegkundige een klein budget 
krijgt om iets op te zetten waarbij het niet erg is als het mis-
lukt? Hier leer je ontzettend veel van. Leidinggevenden 
moeten groeien om deze stappen te zetten. Bij hen ligt een 
sleutelrol. Vaak denkt men dat voor ontwikkeling geen geld 
is, maar dat wordt niet herkend door de managers. Blijkbaar 
zit er ergens een blokkade om deze dingen aan te pakken. 
Een advies naar leidinggevenden is om ook verder te kijken 
dan de eigen afdeling. 

Probeer met je personeel te verkennen of een andere afde-
ling soms beter aansluit bij de ontwikkelbehoefte van de 
individuele verpleegkundige. 

Het viertal concludeert dat het belangrijk is om uit te spre-
ken waar ze trots op zijn. 

Dit smaakt naar meer!

In gesprek met Wouter Dannenberg, Ben Nijman,  
Marjon van Kersbergen en vicedecaan zorg opleidingen 
LUMC Brigit Zwartendijk wordt duidelijk dat deze 
managers zorg de verpleegkundige beroepsgroep zien als 
een gemêleerde groep met verschillende ambities. 

Wisselende ambities
Ambities zijn per afdeling verschillend en sommige ver-
pleegkundigen hebben affiniteit met onderzoek, anderen 
niet, meent Ben Nijman. Hij benoemt hoe geweldig het is om 
te zien dat sommige verpleegkundigen eigen onderzoek 
doen en hoe belangrijk het is dat zulke prachtige stappen 
worden gemaakt. 

Breedte van het vak
Wouter vult aan dat dat verpleegkundigen zich steeds min-
der binden aan een bepaald specialisme. ‘Het is niet meer 
standaard dat verpleegkundigen jarenlang op dezelfde 
afdeling blijven werken. In plaats daarvan proberen ver-
pleegkundigen ervaring op te doen in de breedte van het 
vak.’ De flexibiliteit en weerbaarheid van verpleegkundigen 
is mooi naar voren gekomen in de afgelopen jaren van de 
pandemie. Dit geldt voor alle lagen van het verpleegkundige 
beroep, aan het bed, in het management en in het snel 
opzetten van passend onderwijs. De laatste COVID golf ging 
veel soepeler dan de twee voorgaande golven. Het wiel 
hoefde niet opnieuw uitgevonden te worden. Hieraan is de 
afgelopen jaren enorm hard met elkaar gewerkt en dat 
maakt trots.

Kwaliteitsthema’s
Ook zegt Wouter: ‘Wat betreft de inhoud van verschillende 
kwali teitsonderwerpen zie je dat verpleegkundigen steeds 
meer gebruik maken van elkaars expertise. De verpleeg-
kundigen zijn in het LUMC koplopers omtrent het ver-

beteren. Zo hebben zij veranderingen omtrent dagstart, 
verbeterborden, kwaliteitsonderwerpen op zich genomen 
om verdere stappen te kunnen maken in verbetering van 
zorg. Dit kan zowel gericht zijn op onderzoek als technologi-
sche ontwikkelingen. Door over afdelingsgrenzen heen te 
kijken, kunnen verpleeg kundigen zich steeds verder ont-
plooien.’ 

Verbonden managers
De verpleegkundig managers zoeken zelf ook verbinding 
door regelmatig samen te komen om over de divisies heen 
verbinding te bewerkstelligen. Ze zijn de laatste jaren veel 
meer samen gaan werken en ervaren dat als heel prettig. 
Binnen het management maken zij zich hard voor ontwik-
kelingen rond verpleegkundigen, zoals de verpleeg kundige 
opleidingen en de ontwikkeling van de functie van Chief 
Nursing Information Officer (CNIO). 
Brigit ziet deze ontwikkeling ook steeds meer in het onder-
wijs. ‘Het gaat breder dan het LUMC. Er is bewustwording 
van het gehele traject van de patiënt: waar komt de patiënt 
vandaan en waar kan hij naartoe?’. 

Verbonden verpleegkundigen
Marjon illustreert dit met een voorbeeld waar verpleeg-
kundigen van de geriatrische revalidatie zorg afdeling van 
Marente informatie uitwisselen met verpleegkundigen van 
de afdeling neurologie en andersom. Deze samenwerking is 
een manier voor verpleegkundigen om in andermans keu-
ken te kijken. Ze verkennen of er aansluiting te vinden is 
voor persoonlijke interesse van de verpleeg kundige. Wouter 
benoemt dat instellingen echt toe zijn aan deze ontwikke-
ling. Door onderlinge uitwisseling van verpleegkundigen, 
kun je samenwerking optimaliseren die bijdraagt aan opti-
male ketenzorg. Verpleegkundigen zien steeds meer in dat 
zij geen losse schakels zijn, maar een essentiële rol hebben 
in samenwerking. 

I N T E RV I E W

De managers zijn 
trots op het feit dat 

verpleegkundigen zich 
steeds meer realiseren hoe 

belangrijk hun rol en functie  
is. Verpleegkundigen profileren 
zich steeds meer en maken deel 

uit van een prachtig team 
dat er staat voor de 

patiënt.

Ben NIJMAN, Brigit ZWARTENDIJK, Wouter DANNENBERG, Marjon VAN KERSBERGEN
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Waardegedreven zorg evaluatie 
van een magnetische Blackstar JJ 

katheter na een niertransplantatie 
Met welk verpleegkundig onderzoek 
of project houd jij je bezig? 
Het is een retrospectief onderzoek.  
Ik vergelijk een groep van bijna 550 
patiënten na transplantatie van een nier 
of pancreas. De ene groep heeft een 
reguliere dubbel J katheter gekregen en 
de andere groep de nieuwere 
magnetische Blackstar JJ katheter. Deze 
gebruiken we sinds 2019. Ik ga onder 
andere onderzoeken of er nu minder 
urineweginfecties zijn, of de verblijfs-
duur in het ziekenhuis korter is en of er 
minder urinomen zijn. Dit zijn met urine 
gevulde holtes.

Hoe kwam je bij dit vraagstuk?
De Blackstar JJ-katheter heeft als 
voordeel dat wij deze als physician 
assistants/verpleegkundig specialisten 
zelf kunnen verwijderen. Bij de reguliere 
JJ-katheter deed de uroloog dit.  

Ik wil graag onderzoeken of deze 
nieuwe manier van verwijderen daad - 
werkelijk een verbetering van zorg is. 

Hoe heb je dat vervolgens 
aangepakt?  
Samen met nefroloog Aiko de Vries heb 
ik een voorstel geschreven. Een subsidie 
van Academische Verpleegkunde gaf de 
ruimte om de data die ik nodig heb te 
verzamelen en uit te werken. 

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je?
Tijd! Ik vond het erg moeilijk om de 
taken van de kliniek los te laten en mij 
te focussen op het onderzoek. Het hielp 
mij op deze dagen om in een aparte 
kamer te gaan zitten, met zo min 
mogelijk afspraken en andere afleiding 
op die dagen. 

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject?  
Gewoon doen! En zoveel mogelijk hulp 
vragen van mensen om je heen. Genoeg 
mensen willen je helpen. Daarnaast je 
normale werkzaamheden loslaten door 
jezelf uit te plannen.

Wat maakt jou trots (op wat je 
bereikt hebt?)  
Ik heb een grote database opgebouwd. 
Ik merk nu al dat er subvragen opkomen, 
dus wie weet wat voor onderzoeken hier 
nog meer uitkomen. 

Wat wil je nog bereiken?  
Dat er meer collega’s enthousiast 
worden om onderzoek te doen! 

Esther
N I J G H

STEPP-studie

Om welk verpleegkundig onderzoek 
gaat het?
Ik onderzoek of het mogelijk is of 
hypofysepatiënten de vochtbalans 
kunnen bijhouden en het ‘soortelijk 
gewicht’ van urine kunnen meten met 
een urinestick. De verpleegkundige 
meet vervolgens het soortelijk gewicht 
met de urinestick en de refractometer.  
Dan stuurt hij of zij een buisje naar het 
laboratorium. De uitslagen worden met 
elkaar vergeleken. Door deze studie 
hopen we de patiënten meer regie te 
geven en actief betrekken bij de zorg.  
Ik doe dit op de verpleegafdeling 
neurologie/neurochirurgie. 

Hoe kwam je bij dit vraagstuk? 
Het meten van het soortelijk gewicht 
werd tot op heden uitgevoerd door 
verpleegkundigen. Patiënten hadden 
vaak niet in de gaten dat dit een 
essentieel onderdeel is van de zorg.  
Ook werd de vochtbalans niet door alle 
patienten zelf bijgehouden.

 

Hoe heb je dat vervolgens 
aangepakt? 
Ik heb gekeken naar mogelijkheden 
voor subsidies en heb vervolgens een 
subsidieaanvraag gedaan bij de 
Academische Verpleegkundige subsidie 
in het LUMC. Nadat deze was toegekend 
heb ik allerlei zaken geregeld met onder 
andere de Medisch Ethische Toetsing 
Commissie (METC), het laboratorium, 
het trainen van collega’s en de 
voorlichting voor de patiënt. 

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Op de eerste dag van de studie bleek 
dat de lab-orders niet klopten. Gelukkig 
kon dit snel worden verholpen. Wat me 
helpt is dat de verpleegkundigen en 
patiënten enthousiast zijn over de 
studie en actief bijdragen. 

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject? 
Onderzoek hoeft niet gelijk groots en 
meeslepend te zijn. Soms is juist een 
vraagstuk dat klein lijkt heel geschikt 
om een mooie studie op te zetten. 

Wat maakt jou trots (op wat je 
bereikt hebt?) 
Ik ben er trots op dat het gelukt is om  
de studie op een succesvolle manier op 
te zetten. Ook ben ik trots op de inzet 
van zowel de verpleegkundigen als de 
patiënten. 

Wat wil je nog bereiken? 
Ik zou mezelf graag willen blijven 
uitdagen om onderzoeken uit te voeren 
op de afdeling en collega-
verpleegkundigen hierbij te betrekken. 

JeanneMarie
N O L L E N

V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N
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Een stevige KAST 
De zorg rond obstetrische calamiteiten kan altijd beter. 
Daarom organiseert Geboortehuis Leiden (GHL) KAST 
dagen. KAST staat voor Klinische Acute Situatie  
Trainingen. Wat in 2006 begon als een aantal ad hoc 
trainingen per jaar, is uitgegroeid tot jaarlijks 8 multi
disciplinaire team trainingen. Alle 160 zorgprofessio
nals van GHL nemen deel.

In de kast
De agenda van een KAST-dag staat uit Basic Life support, 
Neonatal Life support, CTG-onderwijs en scenariotrainin-
gen met lotuspatiënten. Daarnaast geven gastdocenten  
plenair onderwijs en doen ook andere disciplines mee. Voor-
beelden hiervan zijn anesthesie, het maatschappelijk werk, 
de neo natologie of de beveiliging. 

Samen leren
In de periode voor de KAST-dag bereiden de deelnemers 
zich voor met hulp van theorie, protocollen en standaarden  
uit een syllabus. Daarnaast volgen ze voorbereidende 
e-learnings. Op de dag zelf splitsen 20-25 mensen zich op in 
groepjes. In dat veilige leerklimaat werkt men samen aan 
een teamresultaat. Met die opdracht werkt men actiever aan 
communiceren en samenwerken en dat is cruciaal als je in 
de praktijk met een calamiteit te maken krijgt. De deel-
nemers kijken goed terug op de KAST-dagen. Ze noemen het 
leerzaam en waardevol.

Agenda’s
Trainen met meerdere disciplines vraagt om nogal wat 
afstemming. Daarom begint de KAST-commissie al vroeg 
met het inplannen en vormgeven ervan. Zo update de com-
missie de syllabus en wordt de evaluatie steeds gebruikt om 
de dagprogramma’s te vernieuwen. En steeds weer staat het 
veilige leerklimaat voorop. Hoe intensief het ook is om de 
KAST-dagen steeds te organiseren, het is en blijft de moeite 
waard. Het geeft voldoening. 

I N T E RV I E W

Mijn weg tot verpleegkundig expert
Van jongs af aan weet ik wat ik zou worden: zuster. Na het 
behalen van mijn HAVO-diploma, begon ik dan ook de vol-
tijd opleiding HBO-Verpleegkunde. Tijdens deze opleiding 
heb ik veel kennis over ziekte beelden opgedaan. Het doel 
dat ik voor ogen had, was om kinder verpleegkundige te  
worden. Tijdens mijn laatste jaar heb ik in het LUMC stage 
gelopen op de kinderafdeling, destijds de kinderheelkunde. 
Helaas was daar geen werkplek en ben ik verder gaan zoeken 
binnen het LUMC. Ik kwam te werken op de volwassen ver-
pleegafdeling Maag-, Darm-, Lever- en Longziekten. Toen is 
mijn pad als gediplomeerd verpleegkundige gestart. Na 2 
jaar werd ik seniorverpleeg kundige en 5 jaar geleden heb ik 
de overstap gemaakt naar een andere verpleegafdeling in 
het LUMC. Dit is het Transplantatie Centrum (ook wel 
TRAX).

Ik heb dus opnieuw gekozen voor een afdeling met volwas-
sen patiënten. Na 4 jaar als seniorverpleegkundige te heb-
ben gewerkt ben ik uitgegroeid tot verpleegkundig expert. 
Als verpleegkundig expert vergaar je veel kennis over 
LUMC-brede onderwerpen en kwaliteitsprojecten. Toch sta 
je nog dicht bij de patiëntenzorg. Ik overzie hierdoor alle 
kwali teitsprojecten en kan de seniorverpleegkundigen van 
mijn afdeling ondersteunen. 

Mogelijkheden
In deze functie zie ik nog steeds een grote uitdaging. Ik heb 
tussen door een kijkje kunnen nemen bij de functies team-
leider en kwaliteits adviseur. Ik ben blij dat ik deze kansen 
heb gekregen en heb er veel van geleerd. Ik ben tot de con-
clusie gekomen dat ik op dit moment de combinatie van 
patiëntenzorg en kwaliteit wil behouden.

Ik in de VAR
Naast mijn functie verpleegkundig expert zet ik mij in voor 
de belangen voor de verpleegkundige beroepsgroep. Sinds 
anderhalf jaar ben ik lid van de VAR (Verpleegkundig 
Advies raad). Binnen de VAR werken de leden in aparte 
werkgroepen aan thema’s. We houden ons bezig met zaken 
die de verpleegkundigen raken. Voorbeelden hiervan zijn 
verpleegkundig leiderschap, verpleegkundige vernieuwing, 
plannen met betrekking tot Covidzorg en reorganisaties. 

De VAR zorgt voor zichtbaarheid door collegezaalsessies 
over belangrijke, actuele onderwerpen. Hierbij is van belang 
dat de verpleegkundigen ons weten te vinden. Dat ze laten 
weten met welke vragen of thema’s waar wij als VAR aan de 
slag zouden moeten gaan. 

Ondersteunen en overzien

C O L U M N
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De VAR 
signaleert, 

vertaalt, verbindt 
en bewaakt 
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Om welk project gaat het? 
Om huidverzorging bij kinderen die voorbereid worden op  
een allogene stamceltransplantatie. Deze kinderen ontvangen 
chemotherapie, onder andere Thiotepa en Treosulfan.

Wat was de aanleiding?
We zagen veel huidproblemen bij deze kinderen. Ook uit de 
literatuur is gebleken dat deze chemotherpeutische middelen 
huidproblemen kunnen veroorzaken. Daarom zijn we in de 
afgelopen 3 jaar bezig geweest om op de afdeling 
huidverzorgingsinterventies op te stellen en deze te 
implementeren. Bij Thiotepa is het uitgangspunt dat het kind 
gedurende anderhalve dag 3 x per dag moet douchen en dat de 
kleding en het beddengoed verschoond moet worden. Ook 
moeten alle pleisters verschoond worden. Bij Treosulfan moet 
het kind 1 x per dag douchen en moeten de huidplooien 2 x per 
dag gewassen worden. Kinderen die een luier dagen moeten 
iedere 2 uur verschoond worden. Bij beide interventies mag 
men zeep, shampoo, crèmes, zalven en deodorant gebruiken.

Wat was het effect?
In het begin zagen we weerstand bij collega’s. Het betekende 
immers meer werk voor verpleegkundigen en intensieve 
handelingen voor kinderen en ouders. Klinische lessen hielpen 
om collega’s het belang ervan te laten inzien. Zo werd duidelijk 
dat de interventies juist ten goede komen aan het comfort van 
het kind.

We hebben positieve resultaten geboekt. Zo is gebleken dat  
de huidproblemen milder zijn en minder lang aanhouden,  
dat de dermatoloog minder in consult wordt gevraagd en dat er 
geen huidbiopsies meer nodig zijn.

In de afgelopen jaren hebben we twee abstracten ingediend 
voor het EBMT (European Society of Blood and Marrow 
Transplantation), en eentje voor de Jaarprijs Zorg. We wilden 
graag onze positieve resultaten delen met ander medisch 
personeel. Bij het EBMT hebben we twee keer de eerste prijs 
gewonnen: in 2019 voor beste pediatrische poster, en in 2022 
voor beste pediatrische orale presentatie. Daarnaast hebben 
we in 2020 de 2e prijs gewonnen van de Jaarprijs Zorg. Iets waar 
we zeker trots op zijn! 

Hoe verder?
Ons project loopt nog door tot april 2023. We hopen nog meer 
goede resultaten te behalen. Mochten we dan nog 
huidproblemen zien, dan gaat we hier zeker verder mee!

Om welk verpleegkundig project gaat het?
Ik heb bijgedragen aan betere dialysezorg. De voetcontrole is 
ingevoerd. De prijs die het team hiermee won is een mooie 
erkenning en stimuleert om meer kwaliteitsverbeteringen uit 
te voeren. Naast de Jaarprijs Zorg Verpleegkundigen wordt de 
voetcontrole ook gepresenteerd op de Nederlandse Nefrologie 
Dagen.

Wat was de aanleiding?
Steeds meer mensen krijgen Diabetes Mellitus en daarmee 
neemt ook het aantal (hemo)dialysepatiënten met diabetische 
nefropathie toe. Het leidt ertoe dat een op de vier diabetes-
patiënten een voetprobleem heeft. En juist de dialysepatiënt 
die met Diabetes kampt loopt een groter risico op een 
voetulcus en/of amputatie. 

Wat is de impact?
Voetulcera vragen dikwijls om intensievere zorg. Dit betekent 
hogere behandelingskosten en grote gevolgen voor de patiënt 
zelf. Het is daarom belangrijk dat we signalen van een voetulcus 
vroeg ontdekken. Dat lukt wanneer de dialyseverpleeg-
kundigen van de voetcontrole een vast onderdeel van de 
dialysezorg maakt. 

Hoe zat de aanpak in elkaar?
We zijn van start gegaan met het oprichten van een werkgroep 
om de werkzaamheden goed te verdelen. Het was nodig om 
literatuuronderzoek te doen om inzicht te krijgen hoe de 
voetcontrole het beste uitgevoerd kon worden. Het was best 
lastig om de theorie om te zetten in een bruikbare interventie 
voor dagelijkse praktijk. We hebben de juiste documentatie 
gevonden om een goed observatieformulier in het 
patiëntendossier te kunnen opnemen. Het hielp om de 
voetcontrole uit te proberen bij een kleine populatie 
hemodialysepatiënten met diabetes

Hoe gaan jullie hiermee verder?
Negen maanden na het onderzoek is deze op de dialyse-
afdeling geïmplementeerd. Het komt erop neer dat we de 
controle maandelijks uitvoeren en dat de observaties in het 
patiëntendossier komen te staan. Elke zes maanden worden  
de effecten vergeleken. 

Ook werken we aan een zorgpad in samenwerking met de 
podotherapeut en wondpoli. 

Prijswinnende verbetering  
voor kinderen met chemo

Voetcontrole als nieuwe routine

Lisa
R O Z E N D A A L

Kim
VA N  D E R  N I E T

Rebecca
VA N  D U I J V E N B O D E
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Wij werken samen op de Verpleegafdeling Interne 
Geneeskunde (VIG). Martine en Marije werken hier als 
teamleider, Martine sinds 2020 en Marije sinds 2013. 
Martine: Ik ben gestart op de Acute Opname Afdeling 
(AOA). Daar was ik eerder al werkzaam als verpleegkun
dig expert. In januari 2020 startte ik als teamleider op 
de Verpleegafdeling Interne Geneeskunde (VIG). 
Marije: Ik heb acht jaar als teamleider op de afdeling 
Hematologie gewerkt. Sinds eind 2020 doe ik dat op de 
VIG. Ik ben ooit als student op de afdeling Hematologie 
begonnen en dat is zo goed bevallen dat ik daar ben 
gebleven. 

Martine en Marije: We zijn allebei teamleider geworden om 
de managementkant van de zorg te ontdekken. We houden 
van regelen en organiseren. We hopen dat onze bijdrage een 
positieve invloed heeft op de werkvloer. Daarnaast de regel-
matige diensten een bijkomend voordeel van deze functie. 

Martine: Mijn voordeel is dat ik alles vanuit een frisse blik 
bekijk. Ik breng die mee, met mijn ervaring als verpleeg-
kundige, senior verpleegkundige en verpleegkundig expert.

Marije: Ik denk dat mijn voordeel mijn ervaring is die ik 
afgelopen jaren heb opgebouwd. Door de jaren heen leerde 
ik steeds beter hoe ik met situaties om moest gaan, wat  
valkuilen zijn of wat juist fijn werkt. Hier kan ik Martine in 
meenemen, waardoor we echt samenwerken en veel van 
elkaar leren. 

Martine: Ik ben open, eerlijk, toegankelijk, ben nuchter en 
heb doorzettingsvermogen. 

Marije: Ik ben recht door zee en niet bang om zaken 
bespreekbaar te maken. What you see is what you get. Daar-
naast kan ik goed planmatig werken, ben ik zorgvuldig en 
ben ik laagdrempelig benaderbaar voor collega’s. 

Martine: Het afgelopen jaar was voor mij een bewogen jaar, 
omdat ik de managementopleiding afrondde en gelijktijdig 
een nieuw team moest leren kennen. Gedurende deze peri-
ode heb ik mijzelf een beetje naar de achtergrond gescho-
ven. Mijn leerpunt is dan ook om komende periode meer 
naar de voorgrond te treden. 

Marije: Ik moet na al die jaren soms nog steeds tot 10 leren 
tellen voordat ik mijn mond open trek. Dit is een karakter-
eigenschap die wat moeite kost om af te leren.

Martine en Marije: Ik denk dat we elkaar versterken doordat 
we in een vergelijkbare fase zitten. Martine is beginnend 
teamleider en leert mij af en toe door een andere bril te  
kijken. Daarnaast kan ik Martine meenemen vanuit mijn 
eerdere ervaring. We blijven van elkaar leren en met elkaar 
in gesprek. 

Martine en Marije: We zijn uit hetzelfde hout gesneden. We 
zijn doorzetters, beiden leergierig en niet te beroerd om 
hard te werken. Ondanks dat we het misschien niet altijd 
met elkaar eens (zullen) zijn, stralen we hetzelfde uit naar 
het verpleegkundig team. We denken dat dat in deze functie 
het allerbelangrijkste is. 

I N T E RV I E W

We hopen dat 
onze bijdrage een 
positieve invloed 

heeft op de 
werkvloer

Marije
Z W E T S LO O T

Uit hetzelfde
 
HOUT

Martine
VA N  R O O I J E N
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Verpleegkundigen positioneren Het Nefro-Geriatrische Zorgpad (NGA):
holistisch zorgpad legt kwetsbaarheid bloot

V E R P L E E G K U N D I G E  V E R N I E U W I N G V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N

De afgelopen twee jaar heeft heel Nederland kunnen zien hoe 
belangrijk goed opgeleide verpleegkundigen zijn. Zij leveren 
kwaliteit van zorg. Ook is duidelijk geworden dat de zorg 
volledig wordt gedragen door verpleegkundigen. In teams met 
artsen en andere zorgmedewerkers hebben zij gezorgd dat we 
allen de COVID-19 periode zijn doorgekomen. Wel signaleren 
wij dat verpleegkundigen onvoldoende betrokken zijn bij 
zorgvernieuwingen. Het is belangrijk dat dit gaat veranderen.

Op 1 maart jl. was het zover. Na het nodige voorwerk is het 
Programma Verpleegkundige Vernieuwing van start gegaan. 
Samen met adviesbureau SeederDeBoer werken we aan een 
verandertraject, waar iedereen binnen het LUMC iets van gaat 
merken. Toekomstgerichte zorg vraagt namelijk structurele 
inspraak van de verpleegkundigen. Zij zijn immers vaak het 
eerste aanspreekpunt van de patiënt. Wij, het projectteam, 
willen en kunnen de zorg dan ook niet zonder 
verpleegkundigen inhoud en richting geven. We willen samen 
met jullie, verpleegkundigen, nadenken over en invulling geven 
aan de onderwerpen die we met Verpleegkundige Vernieuwing 
behandelen. Het is dus heel passend om in dit magazine meer 
te mogen vertellen over dit programma. 

Verpleegkundigen zijn er voor hun patiënten, voor hun 
dierbaren en voor elkaar. Dit terwijl de bezetting regelmatig 
niet op orde is en het nogal eens ontbreekt aan zeggenschap. 
Verder zijn de doorgroeimogelijkheden niet altijd uitdagend 
genoeg, waardoor verpleegkundigen lang niet zo gedreven 
blijven werken als we allen zouden willen.

Door onder meer COVID nam de druk toe op verpleegkundigen, 
een groep die toch al onder druk stond. Toch wisten het LUMC 
en veel andere ziekenhuizen en -instellingen zich aan te 
passen. Van verpleeg kundigen vroeg dit om steeds klaar te 
staan en te vernieuwen. Nu is de tijd aangebroken om daarbij 
stil te staan. We zien we dat deze periode veel problemen aan 
de oppervlakte bracht. Zoals jullie mogelijk al langere tijd 
ervaren, is het noodzakelijk om het verpleegkundig vak te 
vernieuwen. De positie van verpleegkundigen moet worden 
versterkt. Het is een vak om trots op te zijn. Dit beseffen wij 

binnen het LUMC maar al te goed en daarom wordt het 
programma Verpleegkundige Vernieuwing gestart.

In de periode maart t/m juni gaan we met de verpleegkundigen 
en de overige betrokkenen ‘terug naar de tekentafel’. Samen 
gaan we ons buigen over de vraag: Wat is nodig om de 
verpleeg kundige beroepsgroep binnen het LUMC nog steviger 
te  positioneren? 

We gaan de input van onder andere verpleegkundigen op 
verschillende manieren ophalen. Dit doen we met kennis-
makings gesprekken, meeloopdagen op verpleegafdelingen en 
poli’s, collegezaalbijeenkomsten en diepte-interviews. Hieruit 
volgt in mei een eerste 1.25 daagse (een avond en dag op een 
externe locatie) waar we met een groep van verpleegkundigen 
een plan van aanpak maken. In juni maken we tijdens zo’n 
zelfde sessie dit plan af en kunnen ook leidinggevenden input 
leveren.
 

Het projectteam staat open voor alle feedback en enthousiaste 
ideeën. We zijn makkelijk bereikbaar via: verpleegkundige-
vernieuwing@lumc.nl. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken! 
Ga met ons in gesprek en we nemen jouw perspectief mee!

Programmamanagers Verpleegkundige 
Vernieuwing & Martin Schalij

Beperkte levensverwachting
De dialysepopulatie bestaat uit steeds 
meer ouderen. Dit zien we ook op de 
nierfalen polikliniek. Veel van deze 
oudere patiënten hebben uitgebreide 
comorbiditeit. Dit leidt tot een vermin-
derde functionele status en tot 
cognitieve stoornissen. Hierdoor neemt 
de kwaliteit van leven af en is de 
levensverwachting vaak beperkt. Het is 
onvoldoende bekend welke effecten de 
nierfunctievervangende therapie hierop 
heeft. Ook weten we niet wat het 
verschil is met patiënten die hier niet 
voor kiezen.

Het zorgpad
We zijn de kwetsbaarheid in kaart gaan 
brengen. Dat hebben we gedaan door 
een Nefro-geriatrische zorgpad te 
ontwikkelen. Samen met Ouderen-
geneeskunde konden we zo een 
individuele inschatting maken van de 
kwetsbaarheid van oudere patienten 
met chronisch nierfalen. Op basis 
hiervan konden we in kaart brengen 
welke gevolgen te verwachten zijn, op 
zowel functionele als cognitieve 
aspecten. Het bleek een hele klus om dit 
zorgpad in te bedden, niet in de laatste 
plaats omdat we in de tussentijd het 
onderzoek opzetten. Wat ook pittig 

bleek, was dat weinig bekend bleek te 
zijn over gevalideerde instrumenten 
(validiteit en betrouwbaarheid etc.) om 
de kwetsbaarheid bij nierfalen te meten. 

Meerwaarde van holistisch kijken
Toch is het absoluut van meerwaarde 
geweest dat we dit in gang hebben 
gezet. Het Nefro-Geriatrisch Assessment 
(NGA) draagt werkelijk bij aan verbete-
ring van de kwaliteit van zorg. Het is een 
holistische benadering en deze stelt ons 
beter in staat om kwetsbaarheid in 
beeld te brengen. Verder draagt de 
informatie van het NGA bij aan betere 
gedeelde besluit vorming. Fundamen-
tele zaken zoals patiëntvoorkeuren, 
levensdoelen en kwaliteit van leven 
kunnen vertaald worden in een 
gepersonaliseerd zorgplan. En we zien 
een unieke en duurzame samenwerking 
met de Ouderengeneeskunde ontstaan. 

Doe het ook
Ik raad elke verpleegkundige die 
overweegt een dergelijke onderzoeks-
project op te zetten dan ook aan om het 
initiatief gewoon te nemen. Zoek wel 
medestanders, doe het niet alleen.  
Op die manier zal je de hulp vinden die 
je nodig hebt als je ergens misgrijpt of 
tegen weerstand aanloopt.

Hoe ik verder ga
Zelf ga ik graag door met het beter 
inbedden van NGA in de reguliere 
nierfalenzorg. Hier hoort bij dat ik de 
NGA wil implementeren in de jaarcon-
troles op de dialyseafdeling. Ook wil ik 
de data analyseren van de COPE en 
POLDER studies, zodat ik de resultaten 
in een aantal artikelen kan publiceren. 

Noeleen
B E R K H O U T- B Y R N E

Collegezaal bijeenkomst over het programma. RvB lid Martin Schalij en 

programmamanager Ellen Kempers spraken hier met de teamleiders. 

The COPE study:  
(Cognitive Decline in Older Patients 
with End Stage renal Disease)
Wat is de impact van symptomen en 
kwetsbaarheid op kwaliteit van leven 
in oudere patiënten met nierfalen?

POLDER study:  
Pathway for OLDer Patients 
reaching End Stage Renal Disease
Wat is de meerwaarde van  
nefro-geriatrische assessment (NGA) 
in het ondersteunen van het 
besluitvormings proces bij oudere 
patiënten met nierfalen?
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Project medewerker, Maud, van het Programma 

Verpleegkundige Vernieuwing, tijdens haar 

meeloop dag op de afdeling KOHG.
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Leerwerkplaats
SEH? DOEN!
Het idee van de Leerwerkplaats komt uit de jaren ’80, 
toen Nederland net als nu kampte met een groot tekort 
aan personeel. De veilige patiëntenzorg kwam in het 
gedrang. Daarom besloot de World Health Organisation 
(WHO) dat er ‘leerwerk plaatsen’ moesten komen. Het 
doel was dat alle actoren in de gezondheidzorg goed 
gingen samenwerken.

Visie SEH
In het LUMC zijn we bij de spoedeisende hulp (SEH) met een 
leerwerkplaats gestart omdat ook hier het risico was dat de 
kwaliteit van zorg in het gedrang kon komen. Dit was op  
1 december 2021. De druk nam toe, we hadden een tekort 
aan gespecialiseerd SEH-verpleegkundigen en we wilden 
een onveilig leerklimaat voorkomen. In de Leerwerkplaats 
SEH werken we nu aan de kwaliteit van de werkbegeleiding 
en aan de kwaliteit van het leer- en werkklimaat van studen-
ten. We doen het ook omdat we hopen dat dit helpt het  
chronische tekort aan gespecialiseerd SEH-verpleegkundi-
gen te terug dringen.

Samen leren in de praktijk
Een leerwerkplaats is een authentieke omgeving waarin een 
groep studenten alle voor de beroepsuitoefening typerende 
werkprocessen uitvoert en verantwoordelijk is. Dit gebeurt 
onder begeleiding van een studentcoach. Doordat men 
lerend werkt en werkend leert gaat de kwaliteit van de zorg 
omhoog. Het zijn optimale omstandigheden om studenten 
zich tot professional te laten ontwikkelen. We leiden zo 
meerdere studenten tegelijkertijd op dan voorheen mogelijk 
was. Dit zal zich de komende jaren uitbreiden.

Studentbegeleiding
Per dienst plant de roostermaker maximaal twee studenten 
in. Als er meer ngeroosterd zijn, staan deze  boventallig en 
werken zij ook in de patiëntenzorg. De overige bezetting 
bestaat uit drie SEH-verpleegkundigen en één IC-verpleeg-
kundige. De student coach is één van de zes ingeplande 
medewerkers en altijd een SEH-verpleegkundige. Deze 
coach is vrijgesteld van patiëntenzorg. De studenten zijn 
samen verantwoordelijk voor het totale werkproces. Ze 
moeten dus met en van elkaar leren en samenwerken.
Tijdens de dienststart neemt de studentcoach met de stu-
denten de leerdoelen of EPA’s door. Dit is ook het moment 
dat er een werkrapportage kan worden gevraagd. En, als 
groep bepalen ze de ‘vraag van de dag’. Hier geeft men aan 
het eind van de dag antwoord op. De onderwerpen hangen 

op een whiteboard. De studentcoach is bij de patiëntover-
dracht aanwezig. Hierdoor heeft hij direct zicht op het type 
patiënten en de zorg die zij nodig hebben. Na de overdracht 
verdelen de studenten de patiënten onderling, passend bij 
behoeften en hun opleidingsfase. De studenten koppelen 
hun ervaringen terug na ‘ontvangst ambulance’ of bijvoor-
beeld ‘na het verrichten van de anamnese’ en de ‘eventuele 
onderzoeken en bevindingen’. De dienstevaluatie wordt bij 
voorkeur nooit overgeslagen. Hierin nemen de studenten en 
de coach de ruimte om de dienst goed door te spreken. 

Korte lijntjes
De studentcoaches en studenten zijn positief en enthou-
siast, blijkt ook uit deze uitspraken uit de verslagen:

‘De leerwerkplaats heeft mijn leerproces bevorderd. Het 
kunnen vinden van iemand om aan terug te koppelen en 
overleggen is erg fijn. Daarnaast is de lesdag die 1 keer per 1 
à 2 maanden georganiseerd wordt vanuit de leerwerkplaats 
leerzaam. De informatie die ik daar opdoe is bruikbaar in de 
praktijk.’

‘Het werken op de op de leerwerkplaats vond ik erg fijn. Er is 
een verpleegkundige vrij die mij kan begeleiden of eventu-
eel mee kan naar een groot trauma. Deze korte lijntjes en 
ruimte voor begeleiding heb ik als erg positief ervaren.’
 
‘De begeleiding op de leerwerkplaats heb ik als zeer prettig 
ervaren. De student staat centraal, waardoor er tijd en 
ruimte is om te werken aan je leerdoelen. Dit alles onder 
begeleiding van een coach. Ook de begeleidingsstijl heb ik 
als anders ervaren. De coach zegt het antwoord niet voor, 
maar laat jou als student nadenken over de oplossing. Hier-
door creëer je zelf meer inzicht in de zorg rondom jouw pati-
ent. Ook heb ik deze leerperiode regelmatig met mijn vaste 
werkbegeleider kunnen werken.’

‘Heel fijn en vooral leuk op de leerwerkplaats is dat je ook 
leert van de oudere studenten die al verder zijn. Ze weten 
dan ook goed hoe je je voelt.’

I N T E RV I E W

Hoe laat ben je op werk? 
Om 7:25 loop ik de afdeling op. Ik ben blij dat ik met mijn 
kantoor op de verpleegafdeling zit, zo is het contact met  
‘de vloer’ laagdrempelig. Ik ga eerst even een kop koffie halen  
in de koffiekamer. Dan gaat snel de PC aan.
 
Wat staat er op de planning voor vandaag?   
De agenda ziet er vol uit. Veel overleg. Het wordt een drukke 
dag, maar daar houd ik van!

Heb je tijd gehad om te lunchen?  
Door veel opvolgende afspraken is de lunch wat aan de korte 
kant. Toch maak ik in de tweede pauze tijd om aan te schuiven 
in de koffiekamer.

Wat heb je allemaal gedaan vandaag?  
Om 8 uur starten we de dag met het MT (managementteam). 
We blikken terug op de dag ervoor, gaan na hoe de vlag ervoor 
staat op de VCH 1 en VCH 2, bespreken de gezamenlijke agenda, 
brengen nieuws in en komen terug op lopende zaken. 
Aansluitend is er kort tijd voor de mail. Dan door naar het 
beddenoverleg in collegezaal 1. Daarna heb ik een reguliere 
bespreking met één van de experts. Ik loop naar de conferentie-
zaal voor ons eigen beddenoverleg, waar we samen met het 
Opnamebureau en de Heelkunde de op- en overnames 
afstemmen. 

Maar genoeg over patiëntplanning. Ik heb een ‘kompasoverleg’ 
met de leiding van de VCH 2. Daar bespreken we onder meer de 
stand van zaken op het gebied van kwaliteit. Hoe zit het met de 
acties die werkgroepen hebben lopen over bijvoorbeeld pijn en 
decubitus? En hoe sluit dit aan bij de indicatoren van het 
kwaliteitsdashboard? Aansluitend op ons managementoverleg 
en ook in de middag, bespreken we met de Anesthesie en de 
Heelkunde hoe we het proces van onze preoperatieve zorg 
efficiënter kunnen inrichten.

Hoe laat ga je naar huis?  
Rond de klok van 16.00 zwaai ik de dagdienst uit. Dan heb ik 
nog even tijd voor het uitwerken van een project en het 
vooruitplannen van de agenda. Om 17.00 kan ik meestal de 
deur wel dichttrekken. 
 
Welke functies heb je hiervoor uitgeoefend?  
Ik heb een vrij lange carrière achter de rug. Ik ben begonnen als 
bijstandsmaatschappelijk werker en daarna volgde ik de  
Inservice A-opleiding in Utrecht. Toen ben ik met de HBO-V 
begonnen in het LUMC en zo belandde ik op de Thoraxchirurgie. 
Daar kreeg ik de kans me te ontwikkelen als teamleider.  
Ik volgde in deeltijd de nodige managementopleidingen.  
In 2019 behaalde ik mijn master Bedrijfskunde, wat het zetten 
van een nieuwe stap een zetje gaf.

Waarom heb je gekozen voor verpleegkundig  
manager op de VCH?  
In deze functie heb ik een positie waarin ik samen met de 
teams strategie kan bepalen en uitzetten. Ontwikkeling van 
medewerkers en ‘bottom up’ verbeteren zijn voor mij belangrijke 
thema’s. Als ik zie dat we hier successen in boeken, is mijn dag 
goed!  

Wat is voor jou een mooie uitdaging als  
verpleegkundig manager? 
Ik vind het belangrijk dat we als verpleegkundigen een sterke 
positie innemen. Dat doen we al in belangrijke mate, maar we 
zijn hierin soms nog bescheiden. Dit vraagt om aandacht voor 
ontwikkeling van medewerkers en het benutten van talenten. 
In mijn werk probeer ik hier zoveel mogelijk ruimte en kansen 
voor te creëren. 

Waar ben je trots op?
Trots ben ik op de teams van de VCH, die zeer kundig en flexibel 
zijn. Zij hebben continu oog voor het verbeteren van de zorg, 
waarbij het belang van de patiënt echt voor alles gaat. 

E E N D A G U I T H E T L E V E N

Floris
V E E N

Benutten van talenten 

Leon
L I N D H O U T 

Ria
V R E E B U R G - M O L K E N B O E R
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Het beste van twee werelden
Wat is jouw rol en hoe geef  
je hier vorm aan?
Mijn rol als is eigenlijk best bijzonder. 
Buiten de patiëntenzorg is het streven 
dat ik 50% werk aan kennis, kwaliteit en 
verbeteringen. Die komen voort uit 
LUMC-brede pilots en projecten, kunnen 
ook en juist gericht zijn op afdelings-
niveau. Vanuit de patiëntenzorg blijf ik 
op de hoogte van wat er speelt. Ik ken 
mijn team en mijn collega’s.  
Mijn bijdrage aan LUMC-brede zaken 
komt dus rechtstreeks uit de praktijk.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de manier waarop ik mijn 
rol zelfstandig ingevuld heb. Toen ik 
begon hadden we voor de functie-
inhoud van expertverpleegkundige nog 
geen beschrijving binnen het LOCK.  
Het fijne hiervan was dat ik veel vrijheid 
had. Toch kon het ook zoeken zijn.  
Het belangrijkste dat ik merkte was, dat 
ik van nature aanpak wat ik waarneem. 
Ik had eindelijk tijd om praktijk en 
verbeteren te verbinden. Het beste van 
twee werelden dus! 

Verpleegkundig expert
Wat is jouw rol en hoe geef 
 je hier vorm aan?
Als verpleegkundig expert ben ik 
betrokken bij het kwaliteitsthema ‘pijn’. 
Samen met een paar collega’s 
organiseren we bijeenkomsten voor alle 
experts van het LUMC. Ik ondersteun op 
veel manieren en heb daarbij te maken 
met kwaliteit, protocollen, werkgroepen 
en scholing.

Ik werk op de Korte Opname en Herstel 
(KOHA). Deze afdeling is in de corona- 
pandemie een cohort afdeling geweest. 
Sinds mei 2021 is het KOHA geen 
cohortafdeling meer. Nu ligt de focus op 
kwetsbare ouderen, kortverblijfzorg en 
een aantal COVID-19 patiënten.  
We hebben dus ook echt met complexe 
zorg te maken. Het KOHA wordt 
gedraaid door een jong en nieuw team. 
Het maakt deel uit van het Centrum 
voor Ongeplande Opname (CVOO), zoals 
ook de Verpleegafdeling Interne 

Geneeskunde (VIG) en Acute Opname 
Afdeling (AOA) dat doen. We zijn met vijf 
verpleegkundig experts. Samen houden 
we de kwaliteitsthema’s in de gaten en 
verbinden we de afdelingen en 
medewerkers binnen het CVOO.

Waar ben je trots op? 
Ik ben trots op mijn bijdrage als 
verpleegkundig expert, tussen de 
anderen. Dit team is zo lerend en 
groeiend. Individueel en als groep 
hebben we echt veel stappen gezet.

Na zeven jaar nog uitdagend
Wat is jouw rol en hoe geef  
je hier vorm aan?
Samen met twee andere verpleegkundig 
experts ben ik verantwoordelijk voor  
het kwaliteitsmanagement binnen het 
Willem Alexander Kinderziekenhuis 
(WAKZ). Stamceltransplantatie is mijn 
specifieke aandachtsgebied. Ik houd mij 
bezig met het analyseren van incident-
meldingen, documentbeheer en 
proto colontwikkeling, scholing, audits, 
(her)accreditatie van processen en het 
initiëren van verbetertrajecten. Dit alles 
beslaat twee dagen van mijn werkweek.
Daarnaast werk ik als kinderverpleeg-
kundige op afdeling Strand. 

Waar ben je trots op?
Ik ben trots dat ik na zeven jaar in deze 
rol nog steeds grote uitdagingen blijf 
zien en die ook aanga. De laatste jaren 
ben ik me gaan toeleggen op het 
‘evidence based’ maken van verpleeg-
kundige protocollen. Drie jaar geleden 

heb ik de interne cursus EBP gevolgd.  
Ik koos voor de opdracht om te 
onder zoeken of het toedienen van 
stamcellen ook veilig via een infuus-
pomp kon. De implementatie die hierop 
volgde, is afgelopen jaar op onze 
afdeling voltooid. 

Het is ontzettend leuk om in de loop 
van al die jaren een netwerk te hebben 
opgebouwd. De samenwerking te 
zoeken met collega’s binnen en buiten 
de afdeling. Zo hebben mijn collega’s en 
ik in het Prinses Maxima Centrum in 
Utrecht een verpleegkundig pediatrisch 
stamceltransplantatie platform 
opgericht. Het doel is de zorg te 
verbeteren voor kinderen die een 
stamceltransplantatie ondergaan. 

Roxanne
B R I K - VA N  E S

Susan
A A R T M A N

Miranda
VA N  H A R M E L E N

We doen het samen
Wat is jouw rol en hoe geef  
je hier vorm aan?
Als verpleegkundige werk ik 
onregelmatige diensten. De andere 
helft van mijn tijd ben ik op kantoor, 
waar ik werk aan kwaliteit. Op die 
manier ben ik betrokken bij elk proces. 
Binnen het Centrum voor Ongeplande 
Opname (CVOO) richt ik me op 
Infectie preventie, ‘Learning from 
excellence’ en medicatie. Ik ben onlangs 
gestart met de Winterschool en ik was 
lid van het kernteam High Risk 
medicatie. Ons team werkt met de Plan 
Do Check Act –cyclus (PDCA). Elke zes 
maanden bekijken we de onderwerpen 
met die methode. Dat levert nieuwe 
doelen en verbetervoorstellen op.

Het geeft niet als collega’s verschillende 
betekenissen geven aan ‘kwaliteit’.  
Als team hetzelfde doel voor ogen 
hebben vind ik het belangrijkst. En dat 
is: de zorg voor onze patiënten en hun 
naasten elke dag een stukje beter 
maken. Niet omdat het moet, maar 
omdat we het echt zelf willen. 

Waar ben je trots op?
We doen het samen. Dat is iets waar ik 
heel erg trots op ben. Ik kwam als jong 
gediplomeerde in de flexpool, koos toen 
voor de Acute Opname Afdeling (AOA). 
Daar werkte ik als seniorverpleeg-
kundige en toen werd ik verpleegkundig 
expert bij CVOO. Ik ben blij dat ik het 
voor elkaar heb gekregen nu zo’n mooie 
combinatie te hebben in mijn werk. 

Britt
D E  B O E R
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De taal van wetenschap
Regelmatig werk ik met groepen studenten van het ver-
pleegkundig vervolgonderwijs. Zij kiezen deze opleiding 
vanuit interesse en passie voor een bepaalde patiënten-
categorie. Daarbij hebben ze de ambitie zich als verpleeg-
kundige te ontwikkelen. Ik ontmoet hen als het onderwerp 
‘verpleegkundig onderzoek’ in het rooster staat. Dit onder-
deel is vastgelegd in de opleidingseisen en staat beschreven 
in de CanMEDS-rol Kennis en wetenschap. 

Tijdens zelfstudie en in de lessen gaan de gespecialiseerd 
verpleegkundigen i.o. met elkaar in discussie over weten-
schappelijke artikelen en schrijven ze in werkgroepen een 
CAT. Een hele uitdaging die al veel mooie resultaten heeft 
opgeleverd!

Waarom ‘leren onderzoeken’
De meeste verpleegkundigen onderschrijven het nut en de 
noodzaak van verpleegkundig onderzoek en ik beaam dit 
zondermeer. Het is nodig om het verpleegkundig beroep 
verder te ontwikkelen en antwoord te geven op de verande-
rende zorgvragen. 

Verpleegkundigen uit alle verschillende werkvelden zijn 
nodig. Zij zullen vanuit continue verwondering naar hun 
vak moeten blijven kijken. Want daar ontstaan de vragen die 
leiden tot onderzoeksvragen, die op hun beurt aanzetten tot 
kwaliteitsverbetering. 

Het onderwijs wakkert het gebruiken van onderzoek zo - 
danig aan, dat ze meer onderzoek gaan lezen of een eigen 
onderzoek willen doen. Ze zullen dan leiderschap en lef 
moeten tonen. Ook hebben ze binnen hun team ruimte en 
steun nodig. Op die manier kunnen ze het vertalen naar 
concrete initiatieven.

Bouwstenen
In het LUMC zijn hiervoor bouwstenen ontwikkeld, die zor-
gen dat verpleegkundig onderzoek een impuls krijgt. Het 
heeft veel potentie voor de komende jaren. Naast verpleeg-
kundige vervolgopleidingen zijn er korte EBP-nascholingen 
beschikbaar. Deze bevatten een rijk pakket aan oefen-
materiaal, zodat zij zich vanuit zowel een MBO- als een 
HBO-vooropleiding kunnen verdiepen in verpleegkundig 
onder zoek. 

Het verder ontwikkelen en onderhouden van het geleerde, 
kan gedeeld worden met collega-verpleegkundigen. Dit kan 
in het Academische Verpleegkunde café, bij een Journal club 
en in onderzoeksprojecten. De nieuwste bouwsteen is de 
korte leerlijn Onderzoek en Academische Vaardigheden in 
de Winterschool. 

Vaste waarde
Onderwijs is belangrijk, maar de kracht zit in het informele 
leren. Het beste gaat dit in een dynamische praktijk, met 
collegiale interactie. Dit zijn randvoorwaarden om verpleeg-
kundig onderzoek een vaste waarde wordt in de beroeps-
uitoefening op de werkvloer.

Wat is visie op verpleegkundig onderzoek?
De zorg is continu in beweging en in ontwikkeling. Onder-
zoek heeft hierin een belangrijke rol. 
Mijn visie als praktijkopleider is dan ook dat verpleegkundig 
onderzoek een waardevolle toevoeging is in de ontwikke-
ling van de student. 

Hoe is onderzoek ingebed in het onderwijs? 
Een student kan met diens onderzoek een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van zorg op de afdeling waar hij werkzaam 
is. Onderzoek is dan ook een vast onderdeel van het 
onderwijs curriculum van mbo- en hbo-verpleegkunde.

Wat is de rol van onderwijs in leiderschapsvorming en 
kwaliteitsverbetering? 
Als we studenten stimuleren tot onderzoek, vergroten we 
meteen ook het verpleegkundig leiderschap. Een student 
toont aan dat hij of zij in staat is om kritisch naar zichzelf en 
de zorg te kijken en dit waar mogelijk te verbeteren. 

Hoe enthousiasmeer je tot onderzoeksinitiatieven?
Uit mijn ervaring als praktijkopleider weet ik dat niet alle 
studenten het leuk vinden. Studenten raad ik daarom altijd 

aan om een onderzoeksonderwerp te kiezen dat hem of haar 
bezighoudt. Die betrokkenheid komt de kwaliteit van het 
onderzoek vaak ten goede. Op iedere afdeling zijn wel moge-
lijkheden. De ervaring leert dat afdelingen studenten willen 
helpen. Men gaat graag met hen in gesprek. Studenten  
worden door praktijkopleiders gestimuleerd om met een  
kritische blik naar de zorg te kijken. Om vragen te stellen 
aan zichzelf en aan collega-verpleegkundigen. Dit kan een 
aanleiding geven om onderzoek te doen en de zorg te verbe-
teren. Een afdeling is geholpen met onderzoek door een stu-
dent en soms ook met de hulp die een student biedt bij de 
implementatie die op het onderzoek volgt. 

Welke ontwikkeling maken praktijkopleiders door?
Een aantal praktijkopleiders zullen als aandachtfunctionaris 
Evidence Based Practice (EBP) optreden. Zij zullen presen-
taties en uitleg kunnen geven over het doen van onderzoek 
en het toepassen van EBP in de (uitvoering van) zorg. 

Wat is jouw missie?
“Grensverleggend beter worden’ is de missie van het LUMC. 
Een missie waar ik graag mijn bijdrage aan lever en ook 
anderen toe wil motiveren.

Leren verwonderen 

Grensverleggend 
beter worden: 
ook mijn missie

We moeten  
niet alleen zorg 
leveren op basis  

van ervaring  
en rituelen. 

Studenten raad ik 
daarom altijd aan 

om een 
onderzoeksonderwerp 
te kiezen dat hem of 

haar bezighoudt.

Mariska
S C H O O N D E R W O E R D

Aagje
G R A S V E L D
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Van hoofd naar haarvaten 
EN ANDERSOM
Verpleegkundige link met IT
In mijn werk is geen dag hetzelfde. Ik werk twaalf uur per 
week als verpleegkundig expert op de Dagbehandeling 
(DBVL). Daarnaast ben ik Chief Nursing Information Officer 
(CNIO) en voorzitter van Themagroep Verpleegkunde 
(HiX). Ik denk op strategisch niveau mee over de visie op 
zorginformatie en andere onderwerpen die een verpleeg-
kundige link met IT hebben. Op die manier richt ik me op 
alles dat er aan zorginnovatie, automatisering en landelijke 
ontwikkelingen op ons afkomt. Ik kijk wat dit voor onze zorg 
betekent en probeer registraties en kwaliteitsonderdelen 
gebruiksvriendelijk met HiX te verbinden. Ik werk van hoofd 
naar haarvaten en andersom, zo zie ik het.

CNIO
In 1997 startte ik als HBO-verpleegkundige. Ik ging verder 
als senior verpleegkundige, verpleegkundig expert, team-
leider, projectleider en als Adviseur Verpleegkundig dossier. 
Dit laatste kreeg zo’n tweeëneenhalf jaar geleden de officiële 
status van Chief Nursing Information Officer. Vanuit die 
positie heb ik in het LUMC al een strategische stap gezet. Ik 
onderhoud veel directe contacten met verschillende af de-
lingen en onderdelen. Hier haal ik ontzettend veel informa-

tie op over wat er speelt en over de behoeften en knelpunten. 
Multidisciplinair werken en leren levert voor uitgang op, net 
als het positioneren en faciliteren van de verpleging. Niet 
alleen op operationeel, maar ook op tactisch en strategisch 
gebied biedt dit absoluut meerwaarde. 

Het zou helpen verpleegkundigen in het LUMC breder, maar 
ook eerder te betrekken bij innovaties en projecten. Het gaat 
om veranderingen die direct invloed hebben op ons werk. 
Het zou ideaal zijn als verpleegkundigen tegelijkertijd zelf 
nagaan hoe ‘toekomstbehendig’ ze zijn. Meer kennis helpt 
om die blijvende alertheid tot een gewoonte te maken.

Themagroep Verpleegkunde (HiX)
Hebben we het over verpleegkundige zorginformatie, dan 
hebben we het over goede dossiervoering in een verpleeg-
kundig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze thema-
groep werkt al meer dan 10 jaar samen om dit goed  
bruikbaar en patiëntveilig te houden. Ik ben trots op de 
profes sionele manier waarop dit belang verankerd is in de 
verpleegkundige zorg en organisatie. De leden zijn gedreven, 
toegewijd, proactief en samen op het grotere doel gericht. 
Als voorzitter vind ik dat heel prettig, het inspireert me. 

I N T E RV I E W

Digna
S N O U C K H U R G R O N J E

V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N

Kun je vertellen met welk 
verpleegkundig (onderzoeks)
project(en) jij je bezighoudt? 
Ik doe onderzoek naar de ervaringen en 
de meningen van patiënten over het 
oncogeriatrisch zorgpad en of dat 
bijdraagt aan de behandelbeslissingen.

Hoe kwam je bij dit vraagstuk? 
Ik ben zelf betrokken bij dit zorgpad. We 
proberen hierin de beste behandeling 
voor deze specifieke patiënt te 
adviseren. Ik heb echter nooit aan de 
patiënt gevraagd wat zij daar nou zelf 
van vinden. Dat vind ik interessant.  
Ik wil die mening meenemen in het 
verbeteren van de patiëntenzorg. 

Hoe heb je dat vervolgens 
aangepakt? 
Er zijn 16 patiënten geïnterviewd  
die dit zorgpad voorafgaand aan de 
behandeling hebben doorlopen. 

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Ik liep vooral aan tegen het grote 
algemene probleem in de zorg (en in 
ieders leven denk ik) en dat is tijd.  
Tijd om naast patiëntenzorg ook 
onderzoek te doen.

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met een 
onderzoeksproject? 
Zoek medestanders en sluit je aan bij 
een groter project. Kijk naar de lange 
termijn.

Wat maakt jou trots  
(op wat je bereikt hebt?) 
Dat de hierboven genoemde punten 
gelukt zijn.

Wat wil je nog bereiken? .
Ik wil heel graag promoveren. Ik zou het 
fijn vinden als binnen het LUMC een 
carrièrepad of ontwikkellijn zou komen 
voor verpleegkundigen met 
onderzoeksambities. Daar wil ik me ook 
voor inzetten. 

Anna
U I T D E N  B O O G A A R D

De mening van patiënten 
meenemen in de zorg
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I N T E RV I E W

15 HART- 
OPERATIES 
in Suriname

SURINAME  
Andere standaard,  
zelfde intenties

In Suriname heeft men geen team voor de Kinder
thoraxchirurgie. Kinderen die met spoed geopereerd 
moeten worden, gaan naar Colombia. De planbare  
operaties voert een Nederlands team uit, te weten het 
team van het Leidse Centrum Aangeboren Hart
afwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL).

In dit kader ging het team in november 2021 al voor de 15e 
keer vanuit Leiden naar Suriname. IC Kinderverpleegkun-
dige Marije van der Vooren en Pascal Schoon namen deel 
aan deze missie. Marije voor de tweede keer en Pascal voor 
de eerste keer. Zij sloten aan bij andere IC Kinderverpleeg-
kundigen, thoraxchirurgen, een anesthesist, anesthesie -
medewerkers, OK-assistenten, een perfusionist en intensi-
visten. Samen zorgden zij dat in een periode van twee weken 
zo’n 15 kinderen aan hun hart werden geopereerd. 

Voorbereidingen
Ter voorbereiding verzamelden alle teamleden de beno-
digde spullen, die per boot naar Suriname werden ver-
scheept. Dit is maatwerk. De materialen moeten aansluiten 
op de kinderleeftijd en het lichaamsgewicht. Het is altijd 

‘Even een bloedgas bepalen’ betekent in 
Suriname, dat je een collega een half uur tot 
een uur kwijt bent. Diegene moet namelijk 
naar de andere kant van het ziekenhuis, 
blijft onderweg aan de praat met een voor-
bijganger en ook de uitslag duurt langer. 

Eilandcultuur
De kracht om toch te kunnen handelen 
komt voort uit de ervaring en het goed kun-
nen samenwerken. Het grappige  
is dat we veel blijken te kunnen met weinig. 
Iedereen is gemotiveerd en is op vrijwillige 
basis mee. Met die instelling wordt veel een 
succes. Deze ervaring nemen Marije en Pas-
cal mee naar Nederland. Ze zijn terug bij de 
‘eilandjescultuur’ en alle verschillende dis-
ciplines. Door de nieuwe ervaring onder-
gaat de dynamiek in Nederland een posi-
tieve verandering.

Voldoening
Enerzijds moet je voor de missie iets van 
jezelf opofferen, zoals je vakantiedagen. 
Anderzijds haal je er zoveel voldoening uit. 
Het is een hele gave ervaring. Op de vraag of 
zij morgen weer zouden gaan, antwoorden 
Marije en Pascal zonder twijfel ‘ja’. 

In Suriname zag Kinderarts Neonatoloog Safir Lies dek 
geschoold personeel wegtrekken. Hij kwam met een 
hulpvraag en die werd beantwoord door drie verpleeg
kundigen en twee PA’s. En zo stapten NICO verpleeg
kundigen Nelly Hoek, Lisanne Walhout, Manon Boe
zaard en PA’s Evelyne Kulk en Simon van Groningen 
kort na de jaarwisseling het vliegtuig in. Indrukken van 
de vijf weken scholing die volgden.

Leer het ons
Simon: We werden met open armen ontvangen. De ruimte 
die ze ons hebben gegeven, fantastisch. 

In Paramaribo viel meteen op dat men voor onze komst 
open stond. Bijzonder. Zouden wij dat ook doen als iemand 
uit een ander land kwam vertellen wat er beter of anders 
moet? Veel verpleegkundigen werken hier zonder speciali-
satie op NICU-gebied. Het zorgteam is daardoor heel anders 
dan bij ons. Ondanks de verschillen zegt Lisanne: Waar je 
ter wereld ook een NICU op loopt, het voelt als thuiskomen. 
Wat een mooi vak. 

Het individuele kind
De afdeling lag vol met zieke baby’s. Het werd duidelijk dat 
het nodig was om eerst te investeren in onderwijs om daarna 
meer zieke kinderen te kunnen opnemen. Met het vierkop-
pig Leids team startten we met theorie- en praktijklessen. 
Het team heeft veel bereikt. ➔

spannend of de boot op tijd is aankomt. Zodra de IC goed 
ingericht is, werken de verpleegkundigen gedurende twee 
weken zo’n 10-11 dagen, in alle diensten. Dit vraagt wat van 
deze teams en daarom worden verpleegkundigen geselec-
teerd op ruime ervaring in de praktijk en in alle soorten 
diensten. 

Zonder arts
De Nederlandse verpleegkundigen werken nauw samen met 
Surinaamse verpleegkundigen. Het zijn vaak dezelfde 
gepassioneerde mensen die zich binden aan de misse. Zij 
zijn niet allemaal IC geschoold. Hierin schuilt het educa-
tieve element van de missie. Een goede samenwerking zien 
Marije en Pascal als voorwaardelijk voor het slagen van de 
missie. 

Marije en Pascal ervaarden een grote verantwoordelijkheid. 
’s Nachts is er geen arts aanwezig en dan komt het aan op de 
ervaring van de verpleegkundigen. Dit maakte de missie 
pittig, maar tegelijkertijd ook leuk. Dat het prettig was, 
kwam doordat het beleid duidelijk is en dat je op basis daar-
van op het eigen gevoel op de lokale realiteit moet reageren. 

I N T E RV I E W
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Voorbereidingsboeken voor 
kinderen voor een bezoek op  

de Intensive Care

V E R P L E E G K U N D I G E  P R O J E CT E N

Om welk verpleegkundig project 
gaat het?
Het gaat om boeken die kinderen 
voorbereiden op de IC. Ik heb hier naast 
mijn werk als IC Kinderverpleegkundige 
aan mee mogen werken.

Wat was de aanleiding?
Ouders van kinderen die op de IC waren 
opgenomen gaven in gesprekken aan 
dat zij graag de broertjes en zusjes 
wilden voorbereiden op een bezoek aan 
de IC kinderen. Als broertjes en zusjes 
onvoorbereid op de IC komen, kunnen 
de apparaten, snoeren en geluiden 
indrukwekkend zijn. Iets maken dat hen 
hierop voorbereidt was welkom.

Hoe heb je dat aangepakt? 
Het werd een samenwerking met de 
pedagogisch medewerkers van het 
WAKZ. Zij hebben de tekst geschreven 
en ik heb de foto’s gemaakt. Thuis heb ik 
dit uitgewerkt en het boek gemaakt.  
Het resultaat bestond uit twee boeken: 
één voor broertjes en zusjes die op 
bezoek komen op de IC Kinderen en één 
voor kinderen die op bezoek komen op 
de IC Volwassenen. De kinderen kunnen 
zich met behulp van foto’s voorbereiden. 
De boeken zijn gedrukt, maar ook 
digitaal beschikbaar.

Waar liep je tegen aan en wat  
hielp je? 
Het liep allemaal voorspoedig.  
Het maken van de foto’s was een leuk 
moment, omdat mijn eigen collega’s en 
hun kinderen model stonden.  
Dit maakte het, naast waardevol, ook 
een leuk project.

Heb jij tips voor verpleegkundigen 
die ook aan een project willen 
werken? 
Overleg met collega’s wat er mogelijk is. 
Ga na waar vraag naar is. En verder … 
vooral doen!

Wat maakt jou trots? 
Ik ben er trots op dat deze fotoboeken 
er nu echt zijn. Dat we kinderen nu goed 
kunnen voorbereiden op hun bezoek 
aan de IC. 

Wat wil je nog bereiken? 
Ik zou mijn hobby fotografie vaker 
willen combineren met mijn werk als 
verpleegkundige.De resultaten zitten vooral in de kleine verschillen voor het 

individuele kind. Het lokale zorgteam heeft veel opgestoken 
over het belang van temperatuurmanagement, het checken 
van de lopende infusen en het tijdig wisselen van maskertjes 
en prongs. Bij ons vertrek controleerden en rapporteerden 
ze dit alles veel beter. 

Knip- en plakwerk
Manon is gaan inzien dat er op de eigen NICU een hoge zorg-
standaard is voor kinderen en ouders. Ze geeft aan dat we 
daar best trots op mogen zijn. We moesten daar creatief zijn 

met middelen en materialen. Om een kind een flowbril te 
geven was er allerhande knip- en plakwerk nodig. Zo leer je 
wel dat er meerdere manieren zijn om een doel te bereiken.

Bescheidener
We hebben niet dezelfde zorgstandaard maar wel dezelfde 
goede intenties, zegt Simon. Nu ik net terug ben zie ik weer 
hoeveel gekwalificeerd personeel we in Nederland hebben. 
Hier is zoveel meer mogelijk in scholing. Ik vind het mooi 
dat we in korte tijd zoveel kennis konden overdragen. En ik 
ben bescheiden geworden in het formuleren van mijn 
mening over hoe het in Suriname gaat. In Nederland heb je 
altijd nog de mogelijkheid om een second opinion aan te 
vragen of elders expertise te vragen. Dat is er in Paramaribo 
niet. 

Lisanne vult aan: Ieder heeft vanuit zijn eigen kwaliteiten 
bij ge dragen. Steeds het moment gepakt waarin men kon 
helpen. Die betrokken hulp was echt nodig, we waren er niet 
voor niets. 

Elk jaar?
Een vervolgmissie is nuttig maar nog niet zeker. Om dit jaar-
lijks te kunnen doen is er extra budget nodig en een aanpas-
sing in vakantiedagen. Daarnaast heeft afwezigheid van 
verpleegkundigen uiteraard effect op de achterblijvende 
afdeling in Leiden. Wat blijft zijn de inzichten en de trots; ze 
hebben het gedaan! En vele herinneringen worden gekoes-
terd, zoals de Surinaamse verpleegkundige die zei dat ze 
echt veel had geleerd. Daar ging het ons om. 

Miranda
B O S
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