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Het voelt voor mij nog een beetje onwennig: we gaan 
een zomer tegemoet waarin weer ‘als vanouds’ van alles 
mogelijk lijkt. Met vakantie, iets drinken op het terras, 
naar een concert… corona lijkt inmiddels iets van het 
verleden te zijn. Ook in ons ziekenhuis hebben we de 
coronamaatregelen zo goed als afgeschaft. Patiënten, 
bezoekers en medewerkers hoeven geen mondkapje 
meer op en geen anderhalve meter afstand tot elkaar 
te houden.

Maar dat betekent nog niet dat het voor ons ook weer 
helemaal ‘als vanouds’ is. We hebben de afgelopen 
maanden enorm veel gevraagd van onze medewerkers 
en daar merken we nog steeds de gevolgen van. 
Medewerkers zijn moe en het ziekteverzuim is hoog. 
Des te knapper dat zij de zorg nog steeds draaiende 
houden en dat zij bovendien weer extra aandacht 
hebben voor patiënten voor wie de zorg tijdens de 
coronacrisis heeft stilgelegen.

Van dat laatste ziet u mooie voorbeelden in dit nummer 
van ons magazine. Zo leest u op pagina’s 20 en 21 
over onze nieuwe Traumapoli, waarin fysiotherapeuten 
binnen en buiten ons ziekenhuis samenwerken om 
patiënten de juiste nazorg te bieden. Daardoor kunnen 
patiënten optimaal aan hun herstel werken.

En op pagina’s 18 en 19 leest u over een groot onderzoek 
naar immunotherapie voor kinderen, waarbij zij mogelijk 
kunnen genezen van een voedselallergie. Bladert u naar 
pagina 17 dan ziet u in woord én beeld welke tips ouderen 
kunnen volgen om zo lang mogelijk gezond te blijven. 
Gezond eten en voldoende beweging zijn daarin belangrijke 
pijlers.

Al deze artikelen hebben preventie als thema, oftewel 
het zo veel en zo lang mogelijk gezond houden van mensen, 
zodat zij in de toekomst minder zorg nodig hebben. 
Dat helpt om de zorg nu en in de toekomst voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar te houden. Ongeacht welke 
na-effecten we nog kunnen verwachten van de voorbije 
coronacrisis.

Voorwoord

Beste lezer,
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Carina Hilders, 
directeur Reinier de Graaf ziekenhuis



Als ziekenhuis willen wij in 2022 volledig rookvrij zijn en ons inzetten voor een rookvrije 
generatie. Roken is immers de belangrijkste vermijdbare oorzaak van vroegtijdige sterfte en 
ziekte, zoals longziekten en hart- en vaatziekten. Daarom maken we het gehele ziekenhuis-
terrein rookvrij, zodat we onze patiënten, bezoekers en medewerkers beschermen tegen 
tabaksrook en tegen de verleiding om zelf te gaan roken.

Levensloopgeneeskunde

Rookvrij Reinier: samen naar 
een rookvrije generatie

6

Vanaf vrijdag 1 juli 2022 is het gehele 
terrein van het Reinier de Graaf ziekenhuis
rookvrij. Dit geldt voor zowel het Gasthuis 
in Delft, als het Behandelcentrum 
Voorburg. Wat betreft het Behandel-
centrum Westland in Naaldwijk gaan
we in gesprek met de eigenaar van het 

terrein om mogelijk ook dit rookvrij te
maken. De rookabri’s op het terrein van 
het ziekenhuis verdwijnen en de ‘rookkas’ 
van het Gasthuis krijgt een andere 
invulling. Er komen voldoende bordjes 
om aan te geven dat het een rookvrij 
terrein is, waar patiënten, bezoekers, 
medewerkers en andere personen zoals 
leveranciers niet mogen roken.

Op dit moment is al 73 procent van de 
ziekenhuizen in Nederland rookvrij en

Reinier de Graaf sluit zich hier graag bij 
aan. We zijn dan ook al langere tijd bezig 
om rookvrij te worden en om in te zetten 
op een rookvrije generatie. Dit maakt 
onderdeel uit van onze strategische 
inzet op de zogenoemde levensloop-
geneeskunde. Onderdeel daarvan is 
preventie, zodat bepaalde zorg in de 
toekomst niet meer nodig is. En zo is 
het ook met roken: als je niet rookt
of op tijd stopt, is de kans op bepaalde 
aandoeningen of ziektes een stuk lager.

PATIËNT JEFFRY VAN DEN AKKER
“Ik was een jaar of 16 toen ik mijn eerste sigaret opstak. In het begin bleef het nog bij 
een paar sigaretten per dag, maar daarna werd het steeds meer. Ik was internationaal 
vrachtwagenchauffeur en dat is een stressvolle baan. Uiteindelijk zat ik op ongeveer 
1,5 pakje sigaretten per dag.”

“Die baan als vrachtwagenchauffeur leidde ertoe dat ik een ongezonde leefstijl had: 
niet alleen rookte ik veel, maar ik at ook slecht en had diabetes type 2. En daardoor 
is het in juli 2021 misgegaan. Ik kreeg een ooginfarct aan mijn rechteroog, wat 
betekent dat er één of meer slagaders in dat oog dicht zitten. Vervolgens kwam ik 

Ook stoppen met roken? Neem dan een kijkje op www.ikstopnu.nl
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LONGARTS STEPHANIE VAN LOON
“Ik heb nooit zelf gerookt, ik denk vooral dat dit komt omdat 
mijn ouders of anderen in mijn omgeving niet roken. 
En dan merk je toch dat dat goede voorbeeld doet volgen. 
Andersom geldt dat natuurlijk ook en daarom ben ik er 
ook zo’n enorme voorstander van dat Reinier de Graaf 
een rookvrij ziekenhuis wordt, als voorbeeld voor anderen. 
Dat is onze bijdrage aan het creëren van een rookvrije 
generatie. Als we de jongeren en volwassenen van nu 
zoveel mogelijk kunnen laten stoppen met roken of ervoor 
zorgen dat ze niet gaan roken, dan is de kans een heel 
stuk kleiner dat hun (klein)kinderen gaan roken.”

“Om gezond door het leven te gaan is een goede leefstijl ontzettend belangrijk, zoals gezond eten, voldoende bewegen en 
vooral niet roken. Daarom vraag ik aan al mijn patiënten die roken of ze willen stoppen. Ik vind het belangrijk om dat niet 
af te dwingen, de kracht om te willen stoppen moet echt vanuit de patiënt zelf komen. Vervolgens kunnen wij de patiënt als 
ziekenhuis dan weer hulp bieden bij het stoppen. Dat is vaak wel nodig, want roken is een verslaving.”

“De hulp die wij onze patiënten bieden om te stoppen met roken verschilt nogal. Elke patiënt heeft weer iets anders nodig 
om van het roken af te komen. Waar we vooral op inzetten is de bewustwording van hoe slecht roken eigenlijk voor je is. Veel 
patiënten hebben bijvoorbeeld niet eens door dat bepaalde klachten, zoals continu hoesten, veroorzaakt worden door het 
roken. Vervolgens schrijven we een behandeling op maat voor, die varieert van het gebruiken van nicotinepleisters tot het 
volgen van groepssessies met vooral coaching. Voor veel van mijn patiënten is de eerste stap vaak minder roken in plaats van 
meteen helemaal te stoppen. Als dat lukt, krijgen ze vaak extra zelfvertrouwen om de volgende stap te zetten.”

onder behandeling en onderzoek in onder andere het Reinier de Graaf ziekenhuis. Als gevolg van het ooginfarct is mijn 
zicht sterk achteruitgegaan. Het is niet langer veilig dat ik nog in voertuigen rijdt. Daarom moest ik mijn personenauto 
verkopen en moest ik noodgedwongen mijn baan als internationaal vrachtwagenchauffeur opgeven, mijn vrijheid is behoorlijk 
beperkt.”

“Omdat ik niet wil dat mijn andere oog ook achteruitgaat, kreeg ik van mijn arts het advies om gezonder te leven. Daar hoort 
ook stoppen met roken bij en dat is gelukt! Onder begeleiding van een verpleegkundige van Reinier de Graaf ben ik een traject 
ingegaan en dankzij het plakken van nicotinepleisters én de juiste drive rook ik helemaal niet meer. Inmiddels merk ik ook 
de positieve kanten van stoppen met roken. Zo hoest ik niet meer, heb ik veel meer lucht tijdens inspanning en bespaar ik 
behoorlijk wat geld. Mijn advies is dan ook om te stoppen met roken… stop voordat je gestopt wordt!”

BEVEILIGER COR VAN ROSSUM
“Mijn vader rookte, mijn broertje, mijn schoonvader en ik ook. Ik begon met roken toen ik 17 
was en dat was in de jaren ’80. Je groeide er als het ware mee op; tijdens verjaardagen 
stonden de sigaretten op tafel. Ik ben anders tegen roken aan gaan kijken toen ik als 
beveiliger in het IJsselland Ziekenhuis aan de slag ging. Daardoor kreeg ik meer aandacht
voor gezondheid en gezond leven. Begin 2018 besloot ik dat wilde gaan stoppen.”

“Dat heeft me wel flink wat moeite gekost. Het laatste zetje kreeg ik toen het IJsselland 
Ziekenhuis rookvrij werd. Ik vond dat ik als beveiliger een voorbeeldfunctie had om dit beleid 
uit te dragen en toen is bij mij echt de omslag gekomen. In september 2018 heb ik mijn 
laatste sigaret gerookt.”

“Wat mij enorm heeft geholpen, is het focussen op de positieve aspecten van stoppen met 
roken. Mijn conditie is beter geworden, ik heb geen gele nagels en schrale handen meer, en het 
eten ruikt en smaakt lekkerder. Ook heb ik geen stress meer omdat ik telkens een sigaret wil 
opsteken. En het stoppen merk je natuurlijk ook op een positieve manier in je portemonnee.”



Innovatie en digitalisering 

Slimme hoofdcamera ‘Crescent Vision 
Live’ verbetert onderwijs voor chirurgen 
in opleiding

Het praktijkonderwijssysteem voor 
chirurgie is al ruim 400 jaar vrijwel 
hetzelfde. Chirurgen in opleiding 
observeren de chirurg en proberen de 
handelingen na te bootsen. Bij deze 
niet-digitale en lokale manier van 
onderwijs zijn zij beperkt tot de kennis 
van hun lokale opleider. Hierdoor zijn 
innovatieve procedures tijdens een 
operatie en externe kennis en inzichten 
die tot betere operaties zouden kunnen 
leiden moeilijk te delen. Ook kan slechts 
een klein aantal chirurgen in opleiding 
tegelijk in de operatiekamer aanwezig zijn, 
terwijl meekijken juist heel belangrijk is. 
Dit om de handelingen tijdens een 
operatie heel duidelijk in beeld te hebben,
zodat chirurgen in opleiding deze 
uiteindelijk zelf ook kunnen uitvoeren. 
Digitalisering van het chirurgische 
onderwijs kan hiervoor een oplossing zijn.

OPLOSSING VAN STARTUP 
CRESCENT MED
Aan deze oplossing werken ingenieurs 
Lisanne van Dijk en Samy Andary met hun 
team vanuit hun Delftse startup Crescent
Med. Na hun studie Industrieel Design aan
de TU Delft vroegen zij zich af hoe live-
streaming effectief geïmplementeerd kan 
worden in het onderwijs voor chirurgen. 
Aan de oplossingen die al op de markt 
zijn, bijvoorbeeld andere headcams, zitten
namelijk een aantal bezwaren. Zoals een 
te korte batterijduur of het beeld dat niet 
het perspectief van de chirurg laat zien. 
Lisanne en Samy zochten specifiek naar 
een oplossing die duidelijk de handelingen
van de uitvoerende chirurg laat zien via 
een livestream.

Zo ontwierpen zij de Crescent Vision 
Live (CVL). Dit is een hoofdcamera met 
een livestreaming-service waarmee de 
chirurg snel en eenvoudig zijn of haar 
blik op de operatietafel online kan delen 
met chirurgen in opleiding. CVL bestaat 
uit twee hoofdonderdelen. Ten eerste een 
speciaal ontworpen hoofdcamera met 
een geïntegreerde, krachtige hoofdlamp 
en superscherpe dubbele camera, zodat 
zowel in detail als in breedbeeld gefilmd 
kan worden. Ten tweede een intuïtief en 
gebruiksvriendelijk videocommunicatie-
platform. Dit verbindt de chirurgen in 
opleiding direct met de chirurg en is 
toegankelijk vanaf elke computer die 
aangesloten is op het beveiligde netwerk 
van het ziekenhuis.

SAMENWERKING MET ONS 
ZIEKENHUIS
Samy, productingenieur en chief 
‘experiment’ officer bij Crescent Med, 
vertelt over het ontwerp: “Het ontwerp-
traject van de CVL begon in 2017 als 
vervolg op mijn afstudeerproject. Om 
een product te kunnen ontwikkelen en 
onderzoek uit te voeren, zijn twee zaken 
belangrijk. Allereerst moet je een sterk 
team kunnen vormen en ten tweede 
moet je genoeg financiering kunnen 
binnenhalen. Dat kost veel tijd. Daarom 
heb ik de startup Crescent Med opgericht, 
en sinds 2019 trek ik de kar samen met 
Lisanne. Inmiddels hebben we een 
volwaardig en gemotiveerd team dat 
bijna alles zelf doet: we zetten het 
product in elkaar en zetten onze service 
op de markt, en nog veel meer. We doen 
dat met een team dat focust op het 

In het Reinier de Graaf 
ziekenhuis werken we 
graag mee aan innovatieve 
oplossingen om de zorg 
voor onze patiënten te 
verbeteren. Daarom werken 
we bijvoorbeeld samen met 
de startup Crescent Med. 
Zij ontwikkelen een 
slimme hoofdcamera en 
een livestreaming-service 
om zo het onderwijs 
voor chirurgen in 
opleiding te verbeteren. 
Hiermee kunnen zij live 
met de chirurg meekijken 
en communiceren 
tijdens operaties. Een 
aantal chirurgen in 
ons ziekenhuis werkt 
met hen samen om 
bepaalde functies van de 
zogenoemde ‘Crescent 
Vision Live’ te testen.
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leren door te doen en persoonlijke 
ontwikkeling door een open feedback-
cultuur. Ook werken wij nauw samen met 
eindgebruikers, zodat het product precies 
aansluit op de behoeften van de chirurg 
en de zorgomgeving. Om deze reden 
werken wij graag samen met innovatieve 
ziekenhuizen zoals Reinier de Graaf en 
het Radboud UMC.”

Lisanne, projectingenieur en chief 
operating officer bij Crescent Med, licht 
verder toe: “Voor ons is het altijd al het 
belangrijkste geweest dat we feedback 
krijgen van onze gebruikers en dat we 
die meteen kunnen implementeren. In 
2020 hebben we een pitch gehouden 
voor het Innovatieplatform van Reinier 

de Graaf, waarna we vervolgens een 
samenwerking zijn aangegaan. Het 
Innovatieplatform helpt ons waar nodig 
met advies en nuttige contacten, zodat 
we stap voor stap verder kunnen 
ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling 
van de CVL werken we nauw samen 
met chirurgen in Reinier de Graaf om 
bijvoorbeeld een kritische functie van de 
headset te testen. Het gaat vooral om 
de krachtige hoofdlamp. Daarmee belicht 
de chirurg niet alleen het operatiegebied, 
maar geeft ook aan de gebruiker aan 
welk gebied wordt gefilmd.”

In de toekomst wil Crescent Med blijven 
bijdragen aan de digitalisering en 
kwaliteit van zorg en onderwijs. Samy: 

“Wij willen doorgaan met het 
ontwikkelen en creëren van de volgende 
generatie producten, waarbij Computer 
Vision en Machine Learning een grote 
focus zullen zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan het automatisch herkennen van 
chirurgische instrumenten, handelingen 
van de chirurg of automatische beeld-
stabilisatie van het operatiegebied. 
Hiermee willen we oplossingen 
ontwikkelen die de zorgverlener 
ontlasten, helpen en ondersteunen 
zonder dat de focus van de chirurg 
hieronder lijdt. Op deze manier willen 
wij bijdragen aan de digitale transitie van 
de zorg en vooral dat we de ervaringen 
voor de patiënt zo fijn mogelijk maken 
en verbeteren.”
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Klaas Ultee test het nieuwste prototype van de CVL



In het ziekenhuis beschikken we over heel veel data. 
Hierbij kun je denken aan patiëntgegevens, de 
hoeveelheid uitgevoerde operaties en het aantal 
bezette bedden. Op basis van al deze informatie 
maken we keuzes. De afdeling Management 
Informatie zorgt ervoor dat deze informatie 
toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken is voor 
medewerkers die hier toestemming voor hebben. 
Martin Baas werkt op deze afdeling en vertelt over 
zijn baan als BI (Business Intelligence)-ontwikkelaar 
en -analist.

Trots op mijn baan

Martin Baas, 
BI-ontwikkelaar en 
-analist

HOE LANG WERK JE AL VOOR 
HET ZIEKENHUIS EN HOE BEN 
JE HIER TERECHT GEKOMEN?
“Ik werk sinds 2014 voor Reinier de 
Graaf. Daarvoor heb ik altijd al in de 
zorgsector gewerkt, maar dan in 
financiële functies want ik ben bedrijfs-
econoom. Ik merkte dat ik toe was aan 
iets nieuws en haal veel plezier uit het 
ontwikkelen van informatievoorzieningen. 
Dat wil zeggen dat ik ervoor zorg dat 
belangrijke gegevens overzichtelijk 
neergezet worden. Daarom heb ik acht 
jaar geleden gesolliciteerd naar de 
functie BI-ontwikkelaar en -analist bij 
Reinier de Graaf. Ik maakte toen een 
vliegende start; ik heb meteen een 
prognosemodel ontwikkeld voor de 
financiële productieprognose. Hiermee 
krijgen we onder andere inzicht in het 
aantal behandelingen en onderzoeken
dat we per jaar verwachten en de 
verwachte omzet. Op basis van deze 
informatie houden we de afspraken met 
zorgverzekeraars in de gaten.”

WAT IS JE ROL BINNEN HET 
ZIEKENHUIS?
“Ik werk voor de afdeling Management 
Informatie. Dat valt onder Financieel 
Beleid en Beheer, maar er zijn plannen 
om dit onder ICT & Informatievoorziening 
te voegen. Wij verzorgen de informatie-
voorziening van het ziekenhuis. Die 
informatie is heel veelzijdig. Van 
financiële gegevens tot patiënten-
gegevens, zoals opnames en de operaties.
We verstrekken informatie over alles 
wat er in het ziekenhuis gebeurt. Op de 
afdeling maken en onderhouden we 
onderdelen van het datawarehouse. Dat 
is een heel groot pakhuis met informatie. 
Deze informatie komt overal vandaan; uit 
financiële en personele systemen, maar 
ook uit patiënteninformatiesystemen. We
zetten de informatie dan gestructureerd 
neer, zodat je deze heel makkelijk kunt 
benaderen en er rapportages van kunt 
maken in bijvoorbeeld Power BI. Dat is 
een tool waarmee we dashboards, 
oftewel overzichten maken. Voor sommige 

afdelingen in het ziekenhuis verzorgen 
we de wekelijkse of maandelijkse 
informatievoorziening. Maar tussendoor 
krijgen we ook veel klussen op aanvraag.”

WAAROM IS JUIST JOUW 
WERK BELANGRIJK BINNEN HET 
ZIEKENHUIS?
“Het werk van onze afdeling is heel 
belangrijk binnen het ziekenhuis, omdat 
op basis van ‘onze’ informatie beslissingen
op tactisch en strategisch niveau worden 
genomen door bijvoorbeeld het 
management. Maar we ondersteunen ook
artsen en specialisten in het ziekenhuis. 
Zo hebben zij bijvoorbeeld vaak vragen-
lijsten voor patiënten waarmee ze in 
kaart willen brengen hoe iemand de 
behandeling heeft ervaren. Hiervan 
maken wij dan een overzichtelijk rapport, 
zodat zij besluiten kunnen nemen op 
basis van feiten. Dat is echt maatwerk.
Een ander voorbeeld van maatwerk zijn 
de prestatie-indicatoren (KPI’s) die we 
maken. Met prestatie-indicatoren meet je 
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“Het werk van onze afdeling 
is heel belangrijk binnen 
het ziekenhuis, omdat op 
basis van ‘onze’ informatie 
beslissingen op tactisch en 
strategisch niveau worden 
genomen door bijvoorbeeld 
het management”



of doelstellingen zijn gehaald. Zo houden 
we bijvoorbeeld per afdeling bij hoeveel 
risico patiënten lopen op doorligwonden. 
Deze en andere indicatoren moeten alle 
ziekenhuizen aanleveren aan bijvoorbeeld
de inspectie. Iedere KPI wordt heel 
specifiek gebouwd en presenteren we 
per maand zodat hier intern op gestuurd 
kan worden.” 

EN WAT IS VOOR JOU 
BELANGRIJK IN JE WERK?
“Voor mij is het belangrijkste dat ik lol in 
mijn werk heb. Dat heeft met meerdere 
factoren te maken, zoals collega’s, de 
omgeving en wat je doet. Het werk dat ik 
doe, geeft me veel energie. Ik zeg altijd: 
‘Ik kan dit wel tot mijn tachtigste doen’. 
Dat komt door het feit dat ik echt iets 
maak. Het is weliswaar niet iets wat je 
op kunt pakken, maar als ik een 
dashboard ontwikkel of programmeer 
dan heb ik echt het gevoel dat ik iets 
maak. Dat is het allerleukste. Daarnaast 
vind ik onderzoek doen naar technische 

ontwikkelingen erg gaaf. Dat doe ik 
veel, omdat er altijd wel ontwikkelingen 
zijn binnen mijn vakgebied. Ik vind het 
interessant om daarover te lezen. En om 
deze kennis daarna weer toe te passen 
in mijn werk en met collega’s te delen.”

WAT IS HET MEEST 
OPMERKELIJKE DAT JE IN JE 
LOOPBAAN BIJ HET ZIEKENHUIS 
HEBT MEEGEMAAKT?
“Het meest opmerkelijke tijdens mijn 
werk in het Reinier de Graaf ziekenhuis 
was toch wel de coronacrisis. Waar we 
normaal informatie leverden op maand- 
of weekbasis, kregen we ineens de vraag 
om ieder uur informatie te verstrekken. 
Omdat het ziekenhuis volstroomde met 
patiënten, moest iedereen heel snel 
precies weten hoe de stand van zaken 
was.”

“Op onze afdeling moesten we alles 
laten vallen en zo snel mogelijk aan de 
slag met het bouwen van een dashboard. 

We werkten toen dag en nacht. Binnen 
twee of drie dagen stond er al iets. In 
de rapportage kon je bijvoorbeeld 
gemakkelijk aflezen hoeveel patiënten 
er op de Spoedeisende Hulp binnen-
kwamen, hoeveel patiënten daarvan 
besmet waren met Covid-19 en wat de 
voorraden van beschermingsmiddelen 
waren. Na een aantal weken hadden 
we het dashboard zo ingericht dat alles 
automatisch per uur ververst werd. Op 
basis van het dashboard werd gekeken 
of er nog patiënten bij konden of dat 
er wellicht patiënten in de regio 
overgenomen moesten worden. Ook 
keken we vooruit: dankzij het dashboard 
konden we vaststellen hoeveel 
beschikbare bedden er de komende 
dagen ongeveer waren. Ik ben heel blij 
dat ik toen ook een bijdrage kon leveren 
aan de schrijnende situatie tijdens de 
coronacrisis.”

WAAROM IS REINIER VOOR 
JOU ‘JE ZIEKENHUIS VOOR HET 
LEVEN’? 
“Ik werk inmiddels acht jaar hier in het 
ziekenhuis. Tot nu toe kijk ik daar met 
heel veel plezier op terug. Dat heeft te 
maken met de organisatie en de goede 
sfeer die hier heerst. Zo gunnen mensen 
elkaar successen en staat iedereen open 
voor elkaars ideeën. We kunnen goed 
met elkaar door een deur. Af en toe gaan 
we ook wel eens met elkaar uit eten. 
Toen ik bij dit ziekenhuis begon, heb ik 
de afdeling Financieel Beleid en Beheer 
uitgenodigd bij mij thuis voor een 
etentje. Dat zijn leuke dingen. Al met al 
maakt Reinier de Graaf een belangrijk 
deel uit van mijn leven.”

Business Intelligence (BI) is het 
omzetten van belangrijke 
gegevens van een organisatie 
naar toegankelijke informatie.

JULI 2022 11
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LAAT HET ONS WETEN
Mist u iets in het magazine of heeft u ideeën of suggesties waarover wij kunnen schrijven? Laat het ons weten via 
communicatie@rdgg.nl

KUNST IN REINIER DE GRAAF 

OP BEZOEK BIJ ZORGRADIO RAZO

Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat ze nog bestonden, 
de ziekenomroep. Maar toen kwam de uitnodiging van 
Zorgradio RAZO Delft. Of een of twee leden van de 
cliëntenraad wat wilden komen vertellen over het werk 
van de raad. En zo leerden Ria Havekes, lid cliëntenraad, 
en ik weer wat bij. Dit keer over het werk van de RAZO.

Over dat ook daar vrijwilligers elke week bezig zijn 
voor de patiënten van Reinier de Graaf, en eigenlijk voor 
iedereen in Delft en omstreken die geïnteresseerd is 
in de zorg. Door programma’s te maken waarnaar je in 
het ziekenhuis of thuis kunt luisteren. Met muziek, 
de verzoekplaten, maar ook met informatie over alles 
wat met de zorg te maken heeft. Vanuit een studio die 
wij heel professioneel vonden, en ook op een heel 
professionele manier.

Dat laatste valt je als luisteraar eigenlijk niet eens op, 
en dat is natuurlijk precies wat professioneel is. Maar 
het is wel heel fijn als je geïnterviewd wordt. Want 
dat overkomt Ria en mij niet elke dag. Gelukkig ging 
het op deze manier heel makkelijk. We vertelden wat de 
cliëntenraad allemaal doet, en waar we op het ogenblik 
mee bezig zijn. Dat we de directie adviseren en dat er 
naar ons geluisterd wordt. En ook dat we bijvoorbeeld 
onderzoek doen naar de toegankelijkheid van het 
ziekenhuis en hierbij veel medewerking krijgen. Voor 
we er erg in hadden, was het uur voorbij.

En weet je wat nou zo leuk is? De podcast met daarin 
het interview is terug te luisteren via de website van 
de RAZO: 
www.razo.nl/podcast/zorg-bieden-vanuit-oprechte-
aandacht/

Max Kommer, voorzitter cliëntenraad 

Er hangt een nieuwe kunstexpositie in de gang op de begane 
grond van het Gasthuis in Delft. Als ziekenhuis zijn we altijd al 
sterk verbonden geweest met de regio. Dit komt tot uiting in 
deze nieuwe kleurrijke expositie ‘Samen leven en werken in 
vrijheid’, waarvoor samenwerking is gezocht met kunstgroepen 
‘Het Atteljee’ en ‘De Ruimte’ van Stichting Ipse De Bruggen.

In deze kunstgroepen werken cliënten met een verstandelijke 
of meervoudige beperking onder begeleiding aan hun creaties. 
Dit heeft geleid tot een boeiend en kleurig geheel. Neem een 
kijkje in onze gang op de begane grond om de kunstwerken te 
bewonderen. De expositie is te bekijken in het Gasthuis in Delft 
tot en met 15 september.

Reinier in het kort

LUISTER NAAR ONZE PODCAST 
OVER ‘KANSRIJKE START’

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op zorg-
gebied binnen en buiten ons ziekenhuis? Luister dan 
naar onze podcast ‘Hier in Reinier’. De podcast is te 
beluisteren via rdgg.nl/podcast

In de nieuwste aflevering gaan een JGZ-verpleegkundige, 
een kinderarts en een moeder in gesprek over hun 
persoonlijke ervaringen met het actieprogramma 
Kansrijke Start. Dit programma, een regionale samen-
werking tussen verschillende organisaties, is opgezet 
om kinderen in Delft en omgeving een optimale start 
van hun leven te bieden. De gezondheid voor, tijdens 
en na de geboorte blijkt namelijk een belangrijke 
voorspeller van fysieke en mentale problemen op 
latere leeftijd.

Column cliëntenraad



Medewerker op 1 

Flexbureau biedt zorgmedewerkers 
‘vlieguren’ om droombaan te realiseren

Nicolette Nieuwenhuizen was de 
afgelopen jaren hoofd van het Flexbureau 
en vertelt hoe het bijna zes jaar terug tot 
stand kwam: “Op diverse verpleeg-
afdelingen lopen mbo’ers en hbo‘ers stage.
Zij bleken vaak een bijbaantje te hebben 
in bijvoorbeeld een verpleeghuis of de 
thuiszorg. Doordat zij de kans krijgen om 
op flexibele basis een aantal uren in het 
ziekenhuis te werken, doen ze ervaring 
op en blijven ze na hun studie mogelijk 
bij ons werken. Het is en blijft moeilijk 
om aan goed zorgpersoneel te komen. 
Natuurlijk kijken we altijd per individu 
wat iemand nodig heeft en welke 
wensen hij of zij heeft. Zowel Natasja als 
ik werken al lange tijd in het ziekenhuis 
en kunnen hierdoor goed inschatten of 
iemand goed past op een afdeling.” 

Hoofd Flexbureau Natasja Hopstaken: 
“We hebben zowel flexibele flexkrachten 
met vaste dagen of roosterwensen die 
steeds op verschillende afdelingen 
werken, als mensen die kiezen voor 
langdurig flexwerk. Langdurige flex-
krachten werken vier tot zes maanden 
vast op een afdeling en draaien mee in 
het afdelingsrooster, waardoor ze geen 

vaste werkdagen hebben. Met name 
verpleegkundigen zonder ziekenhuis-
ervaring starten vaak eerst met langdurig 
flexwerk. Tijdens de coronacrisis hebben 
we veel zorgassistenten aangenomen om 
op verpleegafdelingen te ondersteunen. 
Een deel daarvan is gebleven, waar we 
blij mee zijn. Dat is namelijk ook onze 
insteek. We proberen ervoor te zorgen 
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Sinds ruim vijf jaar is er 
in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis een Flexbureau 
dat verpleegkundigen, 
zorgassistenten en 
medische studenten op 
afdelingen en poliklinieken 
inzet. Een goede manier 
om de capaciteit op deze 
afdelingen goed te 
regelen, maar ook een 
kans voor zorgmedewerkers 
om nieuwe ervaringen op 
te doen of om flexibel te 
werken vanwege studie 
of gezin. 

Joan Stuijt, verpleegkundige
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dat mensen uiteindelijk op een plek 
terechtkomen waar ze graag voor langere 
tijd willen werken. Dan hebben we een 
echte ‘match’ gevonden.”

DE JUISTE PLEK
Nicolette heeft de afgelopen jaren een 
aantal mooie matches kunnen maken. 
“Regelmatig kreeg ik verpleegkundigen 
op gesprek die net hun studie hadden 
afgerond en het liefst op een bepaalde 
afdeling wilden werken. Ik heb een 
verpleegkundige geholpen die dolgraag 
op de afdeling Neonatologie wilde 
werken. Eerst heeft ze daar een flinke 
tijd gewerkt. Het hoofd Neonatologie 
wilde haar wel ‘echt’ aannemen, maar 
vond het heel belangrijk dat zij eerst nog 
een jaar op andere verpleegafdelingen 
ervaring opdeed. Na dat jaar flexen kreeg 
ze haar droombaan! Zoiets geeft me echt 
voldoening. Vaak merk ik dat mensen die 
hier op gesprek komen, erg gemotiveerd 
zijn en open staan voor van alles. Vaak 
willen ze ervaring opdoen op meerdere 
afdelingen.” 

Zo ook verpleegkundige Joan Stuijt: 
“Na het afronden van mijn hbo-opleiding 

verpleegkunde wilde ik graag als 
obstetrieverpleegkundige op een 
afdeling Verloskunde werken. Omdat
het noodzakelijk is om eerst verpleeg-
kundige ervaring op te doen, heb ik 
gesolliciteerd bij het Flexbureau. Daar 
kreeg ik direct de vraag wat ik graag 
wilde. Al snel kreeg ik de kans om op 
de afdeling Interne geneeskunde te 
gaan werken, waar ik binnen een maand 
op de tijdelijke COVID-verpleeg-
afdeling stond. Ik heb veel mogen leren. 
Na anderhalf jaar flexwerken kreeg ik 
de kans om te solliciteren op de afdeling 
Verloskunde, waar ik nu werk. Het is 
zo mooi om vrouwen tijdens zo’n 
kwetsbaar moment in hun leven bij te 
staan. Na ruim een half jaar op deze 
afdeling, mocht ik me aanmelden 
voor de gespecialiseerde opleiding tot 
obstetrieverpleegkundige. In september 
ga ik hiermee starten.”

INWERKEN
Verpleegkundige Isa Pruijsen was net 
klaar met haar studie mbo-verpleegkunde
toen ze ziekenhuiservaring wilde opdoen. 
Via het Flexbureau kwam ze terecht 
op de afdeling Interne geneeskunde. 

Isa: “Hier hebben ze veel tijd in mij 
gestoken. Ik werkte eerst maar acht uur 
per week omdat ik net gestart was met 
een voltijdstudie hbo-verpleegkunde. 
Inmiddels ben ik volledig ingewerkt en 
werk ik hier naast mijn studie 24 uur per 
week. En dat terwijl ik voorheen alleen 
maar werkervaring in de thuiszorg had.” 
Natasja vult aan: “De verpleegafdelingen 
investeren er uiteraard veel tijd in en dat 
doen we graag. Een onervaren verpleeg-
kundige of zorgassistent heeft recht op 
een goed inwerkprogramma en nauwe 
begeleiding. Dat kost in eerste instantie 
tijd, maar werpt op de lange termijn 
vruchten af omdat deze medewerkers 
steeds meer kennis en ervaring opdoen 
en vaak erg gemotiveerd zijn om in de 
zorg te werken. We gaan ervoor om 
mensen uiteindelijk op een plek te laten 
werken waar ze zich als een vis in het 
water voelen.”

WAT IS HET FLEXBUREAU?
In het Reinier de Graaf 
ziekenhuis is een ziekenhuis-
breed Flexbureau om verpleeg-
kundigen en zorgassistenten op 
diverse plekken in te kunnen 
zetten. Zo kunnen we de vraag 
en het aanbod van zorg-
medewerkers beter op elkaar 
afstemmen en zorgen voor 
voldoende ondersteuning op 
verpleegafdelingen. We kijken 
goed naar de ambities en 
wensen van medewerkers die 
via het Flexbureau aan de slag 
gaan. 

Isa Pruijsen, verpleegkundige
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Wanneer jonge kinderen 
een voedselallergie hebben, 
moeten hun ouders continu 
alert zijn op wat ze eten. 
Zelfs één hapje van 
bijvoorbeeld een pinda kan 
al een heftige allergische 
reactie veroorzaken. 
Daarom doet het Deventer 
Ziekenhuis, in samenwerking 
met ons ziekenhuis, het 
Martini Ziekenhuis in 
Groningen en het Emma 
kinderziekenhuis in 
Amsterdam, onderzoek 
naar een behandeling die 
een voedselallergie kan 
genezen. Orale immuno-
therapie bij hele jonge 
kinderen lijkt de oplossing 
naar vrijwel voedsel-
allergievrije generaties. 
Om definitief te bewijzen 
dat immunotherapie 
werkt bij baby’s en 
peuters start eind dit 
jaar een groot vervolg-
onderzoek. 

Opleiding en wetenschap 

Veelbelovend onderzoek naar 
immunotherapie bij jonge kinderen 
met voedselallergie

ONTSTAAN VAN 
VOEDSELALLERGIE
Kinderen worden niet geboren met een 
voedselallergie. Het beste is daarom 
om een allergie te voorkomen. Dirk 
Verhoeven is kinderarts-allergoloog 
in ons ziekenhuis en vertelt: “Op onze 
Pindapoli, onderdeel van het Delfts 
Allergie Centrum, houden we ons bezig 
met het voorkomen van pinda-allergie 
bij jonge baby’s met eczeem.” 

“Kinderen met eczeem hebben namelijk 
een verhoogd risico om een voedsel-
allergie te krijgen. De huidziekte eczeem 
veroorzaakt niet alleen jeuk en 
schilfering van de huid, maar de huid is 
ook verhoogd doorlaatbaar. Dat wil 
zeggen dat bacteriën en irriterende 
stoffen makkelijk naar binnen kunnen 
dringen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
pindaresten uit de omgeving. Als een 
ouder net pindakaas heeft gegeten en 
daarna met zijn of haar hand over de arm 
van een kind met eczeem wrijft, komt er 
pinda in de ontstoken eczeemhuid. Dit is 
de verkeerde manier om voor het eerst 
met pinda in aanraking te komen en kan 
een allergie tot gevolg hebben. De goede 
manier is om pinda via het maag-darm-
systeem binnen te krijgen. Zo weet het 
lichaam dat pinda voeding is en dat er 
geen allergische reactie hoeft te volgen.”

Door baby’s op jonge leeftijd dus al 
pinda te laten eten, bijvoorbeeld door 
pindakaas door een groente- of fruit-
hapje te roeren, kan een allergie 
voorkomen worden. Maar dit is helaas 

niet altijd mogelijk of soms is het al te 
laat. Dan is het de uitdaging om kinderen 
te genezen van een pinda-allergie. Dirk 
licht toe: “Het percentage kinderen dat 
uit zichzelf over een pinda- of noten-
allergie heen groeit, is klein. En ook 
blijvende genezing is heel zeldzaam voor 
kinderen vanaf vier jaar, blijkt uit studies 
naar immunotherapie voeding bij oudere 
kinderen. Maar de kans dat een kind 
onder de 2,5 jaar van een voedselallergie 
af komt, is groot. Dat komt omdat er 
na 2,5 jaar iets verandert in het afweer-
systeem.”

ORALE IMMUNOTHERAPIE
Kinderarts-allergoloog in het Deventer 
Ziekenhuis Ted Klok doet al een aantal 
jaar onderzoek naar het genezen van 
voedselallergie bij jonge kinderen. Dirk is
de hoofdonderzoeker vanuit Reinier de 
Graaf en legt uit: “De ORKA-studie, ORale
immunotherapie bij jonge Kinderen met 
voedselAllergie, is een studie naar de 
haalbaarheid en veiligheid van orale 
immunotherapie bij jonge kinderen 
met een bewezen voedselallergie. Orale 
immunotherapie houdt in dat kinderen 
een jaar lang dagelijks kleine hoeveel-
heden eten van de stof waarvoor zij 
allergisch zijn. Doordat het een lage 
dosering is, voorkomen we dat een kind 
een heftige allergische reactie krijgt, 
maar dat het lichaam wel leert er anders 
op te reageren. Dit gebeurt op dezelfde 
manier die we al toepassen bij preventie, 
namelijk door het lichaam via de darm 
tolerant te maken voor voeding. Op dit 
moment wordt immunotherapie voor 
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voedselallergie nog niet uitgevoerd 
in de reguliere zorg. Dit gebeurt enkel 
experimenteel, bijvoorbeeld in dit 
onderzoek.”

De resultaten uit de eerste ORKA-studie 
zijn veelbelovend: bij 90 procent van de 
kinderen is immunotherapie tot nu toe 
een succes. “Het Deventer Ziekenhuis 
heeft daarom een subsidie gekregen 
van Zorginstituut Nederland en ZonMw, 
een financieringsorganisatie in de 
gezondheidszorg, om een grootschalig 
vervolgonderzoek uit te voeren. Hiermee 
hopen we definitief bewijs te leveren 
dat immunotherapie bij jonge kinderen 
onder de 2,5 jaar veilig én effectief is. 
Als we dit kunnen aantonen met 
wetenschappelijk bewijs, gaan we 
immunotherapie straks echt inzetten. 
En wordt het in de toekomst vergoed 
via de basisverzekering.” 
 
VERVOLG ORKA-STUDIE 
Het onderzoek richt zich op een aantal 
voedingsmiddelen: pinda, hazelnoot, 
walnoot, cashewnoot, koemelk en kippen-
ei. “We gaan uitzoeken of immuno-
therapie een duidelijk verschil maakt bij 
kinderen met een voedselallergie voor één

of meerdere voedingsmiddelen. Want 
we gaan in de studie ook kinderen 
behandelen met diverse allergieën 
tegelijk. Per voedingsmiddel gaan we 
een bepaald aantal kinderen behandelen. 
Om te bepalen welke kinderen meedoen, 
kijken wij als onderzoekers wie geschikt 
zijn en dan volgt er een loting voor een 
placebo- of immunotherapiebehandeling. 
Alleen op die manier kunnen we 
definitief bewijs leveren dat dit een 
zinvolle behandeling is. En zal de 
behandeling in de basiszorg opgenomen 
worden. Natuurlijk moeten de ouders 
er 100 procent achter staan, want zij 
hebben een belangrijke rol. Zij moeten 
thuis elke dag de voeding geven.”

“Op dit moment zijn we druk bezig met 
het schrijven van het onderzoeksprotocol.
Als dit goedgekeurd is door de Medisch-
Ethische Toetsingscommissie gaan we 
waarschijnlijk eind 2022 starten. We 
verwachten dat de studie ongeveer twee 
jaar gaat duren. In het onderzoek 
ondergaan zo’n 250 kinderen van onder 
de 2,5 jaar orale immunotherapie. Dit 
start in onder andere ons ziekenhuis. 
Eerst wordt gekeken op welke hoeveel-
heid van bijvoorbeeld pinda een kind 

reageert. Dit bouwen we gedurende de 
tijd op naar twee pinda’s. Vervolgens 
krijgt iemand een jaar lang iedere dag 
twee pinda’s. Na een jaar stoppen we 
vier weken om vervolgens een voedsel-
provocatietest te doen. Dat houdt in dat 
een kind een grote hoeveelheid van de 
stof, bijvoorbeeld 25 pinda’s, waarvoor 
hij of zij allergisch is toegediend krijgt. 
Als dat goed gaat en het kind krijgt geen 
heftige reactie, dan lijkt de immuno-
therapie geslaagd en kunnen we er in 
de toekomst hopelijk veel meer kinderen 
mee helpen.”
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“Met het vervolg-
onderzoek hopen we 
definitief bewijs te 
leveren dat immuno-
therapie bij jonge 
kinderen onder de 
2,5 jaar veilig én 
effectief is”

Kinderarts-allergoloog Dirk Verhoeven



Patiënten die fysiotherapie 
nodig hebben ook buiten de 
muren van het ziekenhuis 
de juiste begeleiding geven. 
Dat is kort gezegd de insteek 
van de nieuwe Traumapoli 
die in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis is opgezet. 
Binnen de Traumapoli 
werken traumachirurgen 
intensief samen met 
fysiotherapeuten van het 
ziekenhuis én ongeveer 
veertig fysiotherapeuten 
die buiten het ziekenhuis 
werkzaam zijn en 
aangesloten zijn bij het 
traumanetwerk van Reinier 
de Graaf. Samenwerking in 
een multidisciplinair team 
binnen het ziekenhuis én 
met fysiotherapeuten in de 
regio staat daarbij centraal. 
Deze samenwerking 
moet leiden tot betere en 
efficiëntere behandelingen, 
wat bijdraagt aan een 
grotere patiënttevredenheid 
en een betere kwaliteit 
van zorg.

Intensieve samenwerking voor de 
traumapatiënt

De Traumapoli is bedoeld voor patiënten
die behandeld zijn door een van de 
traumachirurgen van Reinier de Graaf. 
Denk aan een operatie van complexe 
botbreuken als gevolg van een ongeluk, 
bijvoorbeeld bij ouderen die gevallen 
zijn of jongeren die een sportongeluk 
hebben gehad. Na de operatie is het 
belangrijk dat een patiënt weer op de 
juiste manier herstelt en fysiotherapie is 
daar vaak een belangrijk onderdeel van. 
Bij dit fysiotherapeutisch traject zijn vaak 
fysiotherapeuten van Reinier de Graaf 
betrokken, als ook fysiotherapeuten die 
in een praktijk werken buiten het 
ziekenhuis. In de nieuwe Traumapoli 
en het traumanetwerk komen al deze 
expertises samen. Voorheen waren de 
behandeling bij de traumachirurg en 
bij de fysiotherapeut twee grotendeels 
gescheiden trajecten. Dit leverde soms 
problemen op bij de nazorg, doordat 
patiënten niet optimaal aan hun herstel 
konden werken.

FYSIOTHERAPEUTISCHE BLIK
“Op de Traumapoli overleggen een trauma-
chirurg en een fysiotherapeut van Reinier 
gezamenlijk met de patiënt over diens 
herstel”, legt chirurg Maarten van der Elst 
uit. “Samen komen we zo tot een 
nabehandelingstraject dat niet alleen 
gericht is op het medisch herstel van 
patiënten, maar ook op andere aspecten
die vaak een wat langere aanloop hebben.
Denk aan patiënten die na hun ingreep 
uiteindelijk weer willen werken, sporten 
of andere fysieke activiteiten willen 
verrichten. Daarvoor heb je echt een 
fysiotherapeutische blik nodig.”

Voor de komst van de Traumapoli was er 
dus weinig contact tussen de trauma-
chirurg en de fysiotherapeuten. Fysio-
therapeut Valerie Leijgraaf, werkzaam in 
Reinier de Graaf, ervaart de intensievere 
samenwerking die er nu is als heel 
positief. “De lijnen zijn kort, waardoor het 
makkelijker wordt om problemen 
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Netwerkzorg

De behandeling begint bij een fysiotherapeut van Reinier de Graaf....
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tijdens de behandeling snel aan te pakken.
Dankzij het contact tussen de trauma-
chirurg en de fysiotherapeuten kunnen we
een betere kwaliteit van de behandeling 
garanderen. De patiënt krijgt op deze 
manier meer aandacht en kan zich beter 
richten op het herstel na de operatie. De 
traumachirurg blijft ‘in the lead’ als het 
gaat om het beleid van de behandeling, 
zodat het voor iedereen duidelijk is wat 
het doel van de behandeling is.”

Ook is Valerie te spreken over het 
intensievere contact met de fysio-
therapeuten buiten het ziekenhuis. “Het 
is binnen het traumanetwerk makkelijker
geworden om patiëntgegevens met 
elkaar uit te wisselen. Het algemene beeld
dat van de patiënt ontstaat is daardoor 
een stuk vollediger en overzichtelijker, 
wat weer leidt tot efficiëntere en 
effectievere behandelingen. In het 
verleden kwam het nog wel eens voor 

dat de behandeling van de externe 
fysiotherapeut niet aansloot bij het 
behandeladvies van de traumachirurg. 
In het ergste geval leidde dat er dan toe 
dat een patiënt niet optimaal behandeld 
werd, wat kon leiden tot een vertraging 
in het herstel.”

SPECIALE SCHOLING
Om onderdeel te zijn van het trauma-
netwerk van Reinier de Graaf moet een 
externe fysiotherapeut werkzaam zijn in 
de directe regio van ons ziekenhuis en 
een speciale scholing volgen. Die scholing 
richt zich met name op het behandelen 
van patiënten die iets gebroken hebben. 
Tim Könings is fysiotherapeut en heeft 
meerdere praktijken in de omgeving 
van Delft die zijn aangesloten bij het 
traumanetwerk. Ook hij is heel positief 
over de intensievere samenwerking. “In 
het verleden miste ik nog wel eens de 
korte lijntjes met de traumachirurg en de 

fysiotherapeuten van het ziekenhuis. En 
je zag dan ook wel eens dat patiënten 
voor hun vervolgbehandeling niet bij de 
juiste fysiotherapeut uitkwamen. In het 
traumanetwerk blijven patiënten beter 
in beeld bij de zorgprofessionals van het 
ziekenhuis, zodat zij beter kunnen 
bijsturen tijdens de nabehandeling, 
mocht dat nodig zijn.”

“Daarnaast is het heel fijn dat wij ons 
als fysiotherapeuten binnen het trauma-
netwerk kunnen specialiseren. Het gaat 
immers om patiënten die een operatie 
hebben ondergaan en daarvan moeten 
herstellen. Dat is toch net even een 
andere groep dan bijvoorbeeld patiënten 
die bij mij komen voor het behandelen 
van hun rugklachten. Om onderdeel te 
worden van het traumanetwerk moet 
je dan ook een extra opleiding hebben 
gedaan. Ik vind het fijn om op deze 
manier mijn kennis uit te breiden.”

De multidisciplinaire Traumapoli is een initiatief van het Amsterdam UMC. Onder de vlag van het zogenoemde Transmuraal 
Trauma Care Model (TTCM) wordt deze manier van werken toegepast in verschillende ziekenhuizen in Nederland, waaronder dus 
ook in Reinier de Graaf. Het gaat om een onderzoek om het totale zorgproces voor traumapatiënten te verbeteren. 
Kijk voor meer informatie op traumarevalidatie.nl. 
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... en gaat verder bij een fysiotherapeut in de regio.



Een lelijke valpartij, achteruitgang of simpelweg een zieke mantelzorger. Te vaak komen 
ouderen in dergelijke situaties, met regelmatig zelfs als uitkomst dat crisisopvang in een 
verpleeghuis of opname in het ziekenhuis nodig is. Zo’n opname heeft vaak een enorme 
impact op ouderen en hun kwaliteit van leven. Om dit te voorkomen, loopt in Delft de pilot 
‘Multidisciplinair Team Ouderen’ (MTO).

Patiëntenzorg

Multidisciplinair Team Ouderen helpt 
thuiswonende ouderen om kwaliteit van 
leven te verbeteren 
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Marjan Dekker onderweg naar een huisbezoek



De meeste ouderen willen het liefst zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen met de beste kwaliteit van leven. 
Hiervoor is het belangrijk dat zij tijdig 
de juiste zorg kunnen ontvangen. Toch 
komt deze zorg soms te laat, waardoor 
ouderen gebruik moeten maken van de 
crisisopvang in een verpleeghuis of in 
het ziekenhuis terecht komen. In de pilot 
MTO werken Delftse huisartsen samen 
met het MTO-team, dat bestaat uit een 
specialist ouderengeneeskunde van 
Pieter van Foreest, een verpleegkundig 
specialist en geriater van het Reinier 
de Graaf en een vertegenwoordiger van 
de gemeente Delft. Samen zorgen zij 
ervoor dat patiënten op tijd de nodige 
zorg krijgen, waardoor onnodige 
achteruitgang met uiteindelijk een crisis 
tot gevolg voorkomen wordt. Het doel 
is niet dat ouderen langer thuis blijven 
wonen, maar dit kan wel een prettige 
bijkomstigheid zijn.

“Als een huisarts een ‘niet-pluis-gevoel’ 
heeft en niet zo goed weet wat er aan 
de hand is, kan hij of zij die patiënt 
aanmelden bij het MTO”, legt Marjan 
Dekker het proces uit. Zij is als verpleeg-
kundig specialist betrokken is bij 
het project. “De specialist ouderen-
geneeskunde en ik beoordelen de 
melding. Het kunnen allerlei patiënten 
zijn, van ouderen met dementie tot 
mensen die slechtziend of moeilijk 
ter been zijn. Eigenlijk is er maar één 
overeenkomst: ze zijn allemaal 
kwetsbaar.”

In haar werk is contact met de patiënten 
heel erg belangrijk. Marjan komt dan ook 
veel bij de ouderen over de vloer. “Als de 
specialist en ik vinden dat de melding 
geschikt is voor het MTO, stap ik op mijn 
scooter en bezoek ik de patiënt thuis. 
Op die manier probeer ik alles in kaart 
te brengen. Ik doe lichamelijk onderzoek, 

bekijk de woonsituatie en spreek de 
mantelzorger en/of bijvoorbeeld de 
wijkverpleegkundige.”

Met al die kennis maakt Marjan zo snel 
mogelijk een probleemanalyse en een 
behandelplan. “Dit bespreek ik met de 
specialist ouderengeneeskunde en dan 
volgt een tweede huisbezoek voor 
aanvullend onderzoek. Wekelijks komt 
het MTO bij elkaar, waarin we de situatie 
van de patiënt bespreken en het 
behandelplan definitief maken.” Het is 
niet de bedoeling dat de patiënt dan een 
behandelplan opgelegd krijgt. “Ik vind 
het in de pilot juist zo mooi dat ik de 
oudere en de mantelzorger overal bij kan 
betrekken. Ik leg het plan voor aan de 
patiënt en de mantelzorger en bespreek 
het met hen. Vervolgens ga ik de lijnen 
uitzetten en alles regelen. Om de situatie 
daarna nog een tijdje te volgen.” 

LEEFSITUATIE VERBETEREN
“Alles wat wij als MTO doen, is om de 
leefsituatie van de oudere te verbeteren. 
Daar ben ik de hele dag mee bezig”, 
vertelt Marjan enthousiast. “We kunnen 
een boodschappenservice of maaltijd-
verstrekker regelen, zodat iemand elke 
dag een warme maaltijd krijgt. We 
regelen thuiszorg of verhogen deze, 
regelen huishoudelijke hulp of zetten 
fysiotherapie in om de spierkracht te 
verbeteren, zodat iemand wellicht 
minder snel valt. Daarnaast kijken we 
naar de medicatie. En bij ouderen met 
dementie en hun mantelzorgers 
proberen we van alles te bedenken 
om hen te ondersteunen om zelf hun 
dagelijkse activiteiten te blijven doen, 
zoals zichzelf wassen en aankleden. 
Maar ook dagbesteding is een mogelijk-
heid of we geven adviezen om de 
woning te verbeteren. Kortom, alles 
is er echt op gericht om mensen zo 
goed mogelijk zelfstandig te laten 

functioneren en een zo fijn mogelijk 
leven te bieden.”

MANTELZORG
Voor Marjan is de rol van de mantel-
zorgers hierin heel belangrijk. “Wij 
hebben aandacht voor de mantelzorgers, 
want we zien vaak dat zij veel taken 
op zich nemen. Maar zelf worden zij 
ook ouder, hebben een baan of zelf 
kinderen, waardoor het soms niet meer 
lukt. Tegelijkertijd voelen zij een enorme 
plicht om voor de oudere te zorgen. En 
het is enorm belangrijk dat mantel-
zorgers op de been blijven. Want als 
zij uitvallen, dan ontstaat er direct 
een crisissituatie en dat willen we 
voorkomen.”

De pilot loopt nog tot juli 2023, maar 
tot nu toe is Marjan erg tevreden. “Ik ben 
heel enthousiast over het project, vooral 
omdat alle deelnemers aan de pilot 
vanuit hun eigen vakgebied de situatie 
proberen te verbeteren. Het is daarnaast 
echt van waarde dat ik bij de mensen 
thuis kom om de situatie te bekijken en 
hen nog een poosje volg. Ik denk dat dit 
de sleutel is om de zorg voor ouderen in 
de thuissituatie te verbeteren.”

“Het is echt van waarde dat ik bij de mensen thuis kom om de 
situatie te bekijken”
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Door de sterke vergrijzing stijgt 
de vraag naar ouderenzorg nu 
en in de toekomst. Om hierop te 
anticiperen is het programma 
‘Regionale Aanpak Ouderenzorg’ 
in Westland-Schieland-Delfland 
actief. Om de zorgvraag op te 
vangen en de zorg voor alle 
ouderen in de regio kwalitatief
goed, toegankelijk en betaalbaar 
te houden, worden oplossingen 
ontwikkeld. De pilot voor het 
MTO is hier een voorbeeld van. 



Samen met je zorgverlener 
zoeken naar het juiste 
behandeltraject of de 
zorg die het beste bij jou 
past. Daar draait het 
om in het programma 
‘Samen Beslissen’ van 
de Patiëntenfederatie 
Nederland. Hiermee krijgen 
patiënten meer inspraak 
in hun behandeling, wat 
leidt tot hogere patiënt-
tevredenheid, betere 
medische keuzes en 
patiënten die trouw zijn 
aan hun afspraken. In 2017 
zijn we in het Reinier de 
Graaf ziekenhuis gestart 
met Samen Beslissen, 
maar zorgverleners in 
ons Borstkankercentrum 
werken al langer op deze 
manier.

Programma Samen Beslissen

Borstkankerpatiënt Esther: 
“De fijne benadering en diverse 
beslismomenten gaven me regie 
in mijn behandelproces”

Dat merkte ook Esther Kouwenhoven, bij
wie in 2020 borstkanker werd ontdekt. 
Esther: “Nadat ik bij de huisarts was 
geweest, kon ik snel terecht in het Borst-
kankercentrum voor een mammografie 
en echografie. Omdat die er niet goed 
uitzagen, kon ik daarna gelijk een biopt 
en punctie ondergaan. De dag erna kreeg 
ik de uitslag bij de chirurg. Mijn man 
én de verpleegkundig specialist 
waren hierbij aanwezig. Het bleek 
hormoongevoelige borstkanker en ik 
kreeg in grove lijnen de behandel-
mogelijkheden geschetst. Ik reageerde 
rustig en vol vertrouwen. ‘Dit komt 
goed’, dacht ik. Mijn man was in tranen. 
Gelukkig was er ook oog voor hem. 
Aansluitend kregen mijn man en ik nog 
een gesprek met de verpleegkundig 
specialist. Van haar kregen we een bijna 
lege informatiemap. Bij iedere nieuwe 
stap in het behandelproces kreeg ik 
informatie op maat voor in deze map. Ik 
vond het fijn dat ik die informatie pas 
kreeg op het moment dat ik het nodig 
had, anders wordt het te veel.”

Mariëlle van Vugt is als verpleegkundig 
specialist Borstkankercentrum aanspreek-
punt voor patiënten tijdens en na het 
behandelproces: “Patiënten moeten 
ingrijpende beslissingen nemen, 
waarbij behalve verstand ook gevoel 
een rol speelt. Zij kunnen pas een 
goede afweging maken nadat zij alle 
behandelopties kennen met de voor- en 
nadelen. Gedeelde besluitvorming zorgt 
ervoor dat patiënten meer betrokken zijn 
bij hun beslissingen. Een vertrouwens-
band met de patiënt is hierbij belangrijk. 
Dat lukt door goede zorg te bieden en 

afspraken na te komen. Zo’n 30 jaar 
geleden is onze mammapoli opgericht 
om de zorg beter te maken door nauwe 
samenwerking tussen de betrokken 
zorgverleners. Inmiddels is er vier dagen 
per week een overleg waarbij de radio-
therapeut, (plastisch) chirurg, oncologen 
en verpleegkundig specialisten samen 
de behandelopties van de patiënten 
bespreken. Hierdoor kunnen we de 
patiënt vaak binnen 24 uur een diagnose 
met behandelplan geven. Omdat er bij 
borstkanker zoveel behandelopties zijn, 
hebben wij patiënten altijd al nauw 
betrokken. De tools vanuit Samen 
Beslissen, zoals de digitale keuzehulpen, 
maken het makkelijker.” 

EIGEN REGIE
Vanaf het eerste moment had Esther eigen 
inbreng: “Zelf wilde ik graag zo snel 
mogelijk alle onderzoeken ondergaan om 
te kunnen starten met de chemotherapie. 
Omdat ik de week erna een belangrijke 
privéafspraak had staan, heb ik 
overlegd met de balieassistente. Zij was 
zo behulpzaam en deed alles wat ze kon 
om mijn onderzoeken om mijn privé-
afspraak heen te plannen, wat ook lukte. 
Er werd echt naar me geluisterd en alles 
verliep vlot. Door alle uitleg en de ruimte 
die er was om aan te geven wat ik wilde, 
kreeg ik voor mijn gevoel de regie weer 
terug. Precies wat ik nodig had. Door de 
diagnose was ik de controle over mijn 
leven kwijt. Het was heel fijn om zelf 
inspraak te hebben.”

Onze projectleider Samen Beslissen 
Natasja van der Winden: “Het is mooi om 
de ervaringen van Esther te horen. Het is
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belangrijk dat de patiënt en zorgverlener
op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 
in gesprek gaan. En dat je als patiënt bij 
iedere stap in het behandelproces ook 
keuzemomenten krijgt, eventueel 
ondersteund met een keuzehulp. 
Daarnaast ook tijd om na te denken wat 
je belangrijk vindt. Veel artsen zijn van 
oorsprong gericht op een zo compleet 
mogelijke behandeling. Maar sommige 
patiënten kiezen er bewust voor om geen 
belastende behandeling te ondergaan, of 
deze uit te stellen. Daarom is het goed 
om een open en eerlijk gesprek te voeren 
met je zorgverlener. Ook als iemand niet 
kiest voor genezing, maar voor kwaliteit
van leven. We zijn bezig om Samen 
Beslissen bij steeds meer specialismen 

en ziektebeelden toe te passen en 
trainen onze zorgverleners hierin.”

STAP VOOR STAP 
Esther: “Toen mijn chemo bijna klaar was,
merkte ik dat er ruimte kwam om na te 
denken over mijn operatie. Welke opties 
zijn er voor een borstreconstructie? Ook 
hierbij kreeg ik een keuzehulp, nog 
voordat ik in gesprek ging met de plastisch
chirurg. Tijdens mijn operatie is een 
ballonnetje ingebracht om mijn borst-
spier alvast op te rekken voor een 
prothese. Toen ik maanden later begon te 
twijfelen over een siliconenprothese, was 
er gelegenheid om hierover in gesprek 
te gaan. Ik kreeg ook ruimte om een 
second opinion te vragen. Tijdens de rest 

van mijn behandeling, die bestond uit 
hormoontherapie en bestraling, kreeg ik 
continu goede begeleiding en keuze-
mogelijkheden. Dat vond ik toen gewoon 
fijn. Pas na mijn hele behandelproces 
besefte ik dat het niet bij iedereen zo gaat.
Echt, ik heb het zo getroffen hier in Delft. 
Er was continu oog en oor voor mij en 
voor mijn wensen. Inmiddels is het alweer 
twee jaar terug dat ik mijn behandeling 
inging en gaat het steeds beter. Binnen-
kort onderga ik een borstreconstructie 
met eigen vetweefsel in het Erasmus MC, 
waarvoor ik eerder niet in aanmerking 
kwam. Voor de jaarlijkse controles blijf 
ik terugkomen in Reinier de Graaf. Mijn 
goede gevoel en vertrouwen voordat mijn 
behandeling begon, bleken terecht.”
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V.l.n.r. Mariëlle van Vugt, Esther Kouwenhoven en Natasja van der Winden
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Kip met mango van Judith 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE
1  Doe de olijfolie in een grote kom en voeg de Jonnie Boer 

 kruiden toe met een beetje zout. Meng dit tot een egale 
 marinade. 
2  Maak de knoflook schoon en hak deze fijn. Voeg de 

 knoflook toe aan de marinade. 
3  Snijd de kip in blokjes en voeg deze toe aan de marinade. 

 Hussel het geheel goed door elkaar. Zet een pan op het 
 vuur, doe de gehele inhoud van de kom in de pan en bak 
 de kip mooi gaar. 
4  Snijd ondertussen de Romaine sla in dunne reepjes. 

 Snijd de komkommer in dunne plakjes. Schil de mango en 
 snijd het vruchtvlees in blokjes. Hak de koriander fijn. 
 Snijd de peper doormidden, verwijder de zaadlijsten
 (niet in je ogen wrijven hierna!) en hak de peper fijn. 
5  Verdeel de Romaine sla, komkommer en mango over de 

 borden. Leg de kip er bovenop. Garneer het geheel met 
 de rode peper en de koriander.

Klaar is de kip met mango, eet smakelijk!

= 1 tl Jonnie Boer Picadillo
 kruidenmix 
= 1 mango
= 300 gram kippendijen
= 1 el olijfolie
= 1 teentje knoflook 

= 1 rode peper 
= 1/2 stuk komkommer 
= 200 gram Romaine sla 
= 7,5 gram verse koriander 
= Beetje zout

In elke editie van ons magazine delen 
we graag een recept van een van onze 
medewerkers. Dit keer een heerlijk 
zomers recept van Judith Stemvers, 
hoofd Endoscopie.

Recept en kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL:

1 onaangenaam koud 4 niet een 7 motorraces 8 zuigspeen 

9 United Nations 11 voormiddag 13 veehoeve 15 kroon 

16 behaagziek 17 groet 18 voor de vuist 19 ter plaatse 

20 pl. in Italië 21 een weinig scheel 23 eerwaarde vader 

24 bevel 25 drank 28 landbouwwerktuig 30 Noord-Holland 

31 ad acta 32 ongeveer 33 woudrund 35 zangnoot 36 vrees 

37 plechtige aanspreektitel 38 watercloset 40 cowboyfeest 

42 karaat 43 pl. in Duitsland 44 heldere ster

VERTICAAL:

1 Greenwichtijd 2 grondtoon 3 roeiwedstrijd 4 conflict 

5 oude lengtemaat 6 heden 7 opdracht 10 wreed heerser 

12 alleenrecht 13 kier 14 kring om zon of maan 15 onhandig 

20 deel v.e. wet 22 sluis 26 oorspronkelijk bewoner van 

Peru 27 Frans lied 28 gemanierdheid 29 deel v.e. bijenkorf 

32 bemanning 34 graansoort 39 Centraal Beheer 40 radon 

41 onderofficier 42 vogel

Vul hier uw oplossing in:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44

33 41 5 15 41 12 22 8 351 18 19 39 14 7
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Goed om te weten

BEGELEIDING DOOR GASTVROUWEN EN GASTHEREN
Onze gastvrouwen en gastheren in het Gasthuis staan klaar om patiënten en bezoekers te verwelkomen. Zij helpen met het 
aanmelden bij een registratiezuil, het vinden van de juiste afdeling of iets anders. Ook kunnen de gastvrouwen en gastheren 
patiënten begeleiden die alleen komen. Deze begeleiding kan voorafgaand aan of bij aankomst in het ziekenhuis in Delft worden 
gereserveerd. Neem hiervoor contact op via 015 - 260 5900 of stuur een e-mail naar receptiedelft@rdgg.nl.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij ons ziekenhuis. Wij doen er alles aan om een 
verblijf of bezoek van patiënten, familieleden en andere bezoekers zo aangenaam mogelijk 
te maken en bieden daarom onder meer de volgende voorzieningen aan. 

PARKEREN 
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft beschikt over een parkeergarage met plekken voor mindervaliden en plaatsen met een 
oplaadpunt voor elektrische auto’s. De garage staat vlakbij de ingang van de spoedpost en de hoofdingang, om patiënten 
en bezoekers zo snel mogelijk toegang tot het ziekenhuis te bieden. In de parkeergarage zijn rolstoelen en een lift te vinden. 
Kijk voor de actuele parkeertarieven op onze website: www.reinierdegraaf.nl.
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PATIËNTENPAS
Patiënten gebruiken voor een afspraak bij een polikliniek een 
patiëntenpas. Dit is een persoonlijk pasje met een pasfoto, dat 
gemakkelijk in de portemonnee past. Bij een registratiezuil in de 
centrale hal van Reinier de Graaf in Delft kan een patiëntenpas 
worden gemaakt. Neem voor het maken van een patiëntenpas 
een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) 
mee. Met de patiëntenpas kan de patiënt zich melden bij de 
aanmeldzuil van de betreffende polikliniek, waardoor het 
niet meer nodig is om in de rij voor de balie te staan. De pas 
biedt bij de aanmeldzuil direct inzicht in de afspraken van 
die dag en geeft aan wanneer de gegevens geactualiseerd 
moeten worden.

PATIËNTENPORTAAL MIJN REINIER DE GRAAF
Patiënten hebben graag de regie over hun gezondheid. Het patiëntenportaal 
Mijn Reinier de Graaf maakt dat mogelijk. Patiënten krijgen hiermee inzicht in hun 
medische gegevens. In Mijn Reinier de Graaf hebben patiënten altijd en overal online 
toegang tot een belangrijk deel van hun medisch dossier van Reinier de Graaf. In het 
patiëntenportaal is het onder andere mogelijk uitslagen van onderzoeken en afspraken 
te bekijken, vragenlijsten in te vullen, belangrijke folders te lezen en persoonsgegevens 
te wijzigen. Bovendien kan er bij een aantal afdelingen digitaal een vraag worden 
gesteld aan een arts. Het patiëntenportaal is goed beveiligd. Alleen patiënten zelf 
kunnen erop. Om toegang te krijgen zijn een computer of tablet met internetverbinding, 
een DigiD met sms-controle en een mobiele telefoon voor ontvangst van de sms-code 
nodig. Meer informatie over het patiëntenportaal en veel gestelde vragen staan op 
www.reinierdegraaf.nl/mijn-reinier-de-graaf 

Goed om te weten

ESPRESSOBAR, WINKEL 
EN BRASSERIE
Zin in een kopje koffie of thee of iets 
te eten? In de centrale hal van het 
Gasthuis in Delft bevinden zich een 
espressobar, een winkel en 
een brasserie met wisselende 
menukaart en bediening aan tafel.

De espressobar en winkel zijn op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur open en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur.
De brasserie is op werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur open en in het weekend van 12.00 tot 20.00 uur. In juli en augustus is
de brasserie in de weekenden gesloten.
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ROOKVRIJ ZIEKENHUIS
Reinier de Graaf is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat zowel in de gebouwen als op de terreinen niet gerookt 
mag worden. 
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