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Onderwijsagenda

Bedside teaching 2020
21 januari,18 februari,17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 
15 september, 27 oktober, 17 november, 15 december, 
tijd 17.45 - 19.45 uur 

Het doel van deze nascholing is 
deskundigheidsbevordering van huisartsen en het 
verbeteren van de communicatie en afstemming 
tussen de eerste en tweede lijn. Onderwerpen 
worden zowel door huisartsen als specialisten 
aangedragen. Specialisten verzorgen deze 
nascholing aan de hand van casuïstiek en na 
voorbereiding met de huisartscoördinator.

OverEINDse dagen
15 - 18 april 2020, Napels

Jaarlijkse werkconferentie van huisartsen en 
specialisten georganiseerd door de stichting 
OverEIND. De conferentie heeft als doel de afstand 
tussen huisartsen en specialisten te verkleinen en de 
samenwerking te bevorderen. 
Vaak leiden deze workshops uiteindelijk tot 
(Regionale) Transmurale Afspraken. Het Eindverslag 
van deze reis wordt aan alle huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde en specialisten van Catharina 
Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum verstuurd.

Gezamenlijke nascholing huisarts 
specialist

Data nog niet bekend
 

Door het organiseren van nascholingen over 
algemene onderwerpen wil HaCa huisartsen en 
specialisten de gelegenheid bieden elkaar te 
ontmoeten en samen te leren.

Vaardigheidstraining huisartsen
ECG basis cursus: najaar 2020  

Het ‘Heilig uur’
Elke donderdag, 12.30 - 13.30 uur, Wintertuin

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag 
van 12.30 - 13.30 uur in de Wintertuin of het 
Auditorium een serie bijeenkomsten (het zogeheten 
‘heilig uur’) aangeboden. Ook huisartsen (in 
opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te 
nemen. De onderwerpen en data zijn opgenomen in 
de agenda op de HaCa website. U hoeft zich voor de 
bijeenkomsten niet aan te melden.

Overigen
Derde dinsdag, 19.30 - 22.00 uur: Refereeravond 
kinderartsen

Voor meer informatie of inschrijven kunt u terecht op 
de website www.catharinaziekenhuis.nl/haca onder 
het kopje bij- en nascholing.
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Voorwoord
Samenwerking leeft!

Voor u ligt de 2e editie HaCaSpect van 2019, weer 
boordevol medisch informatieve artikelen. Dat de 
medische zorg zich steeds meer beweegt richting 
netwerkzorg, wordt hierbij fraai geïllustreerd. De 
medische psychologie die binnen het ziekenhuis 
intensief samenwerkt met de diverse afdelingen, 
als integraal onderdeel van een somatische 
behandeling. Maar ook de PrEP-zorg, waarbij het 
HIV behandelteam van het Catharina Ziekenhuis 
samenwerkt met GGD en huisartsen om zo de 
doelstellingen van 2022 te behalen. 

Door samenwerking, communicatie en verbinding 
alle eilandjes verbinden tot een grote archipel, 
zoals mooi verwoord door een huisarts en 
specialist uit het Platform HaCa, blijft natuurlijk de 
ultieme wens.

De redactie wenst u veel leesprezier!
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Preventieve maatregelen dienen altijd besproken te worden, zoals 

counseling omtrent:

- Risico op hiv en soa

- Condoomgebruik

-  Risico’s van Chemseks (drugsgebruik tijdens seks)

-  Noodzaak tot frequente controle, zowel bloedonderzoek in kader 

van PrEP als op soa/hiv

PrEP is vooral bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen 

(MSM) of transgenders die de afgelopen 6 maanden:

-  onbeschermd anaal seksueel contact hebben gehad met 

mannen met onbekende hiv status of met mannen met een 

(veronderstelde) detecteerbare viral load

-  gediagnostiseerd zijn met een rectale soa

-  PrEP voorgeschreven hebben gekregen

Ook sekswerkers met een hoog risico of migranten in een kwetsbare 

positie zijn mogelijke PrEP-gebruikers.4

Behandeling en follow up

De PrEP behandeling bestaat uit de inmiddels generiek verkrijgbare 

hiv-remmers Emtricitabine/Tenofovirdisoprixil 200/245mg. 

Afhankelijk van het risico dat een persoon loopt, kan gekozen 

worden voor een intermitterend innameschema of een dagelijks 

innameschema bij frequentere seksuele contacten.4 

In de follow up van PrEP-gebruikers is het van belang stil te staan 

bij verschillende onderwerpen. In de ’HIV Pre-expositie profylaxe 

(PrEP) richtlijn Nederland’ is een schema opgenomen van deze 

onderwerpen. Daar PrEP slechts verlagen van het risico op transmisse 

van hiv biedt, is alertheid op de vaccinatiestatus ten aanzien van 

Hepatitis A en B, maar ook op overige soa, noodzakelijk.4 

Uit recent gepubliceerd Nederlands onderzoek blijkt de incidentie 

van soa’s als chlamydia, gonorroe en lues niet groter te worden 

onder PrEP-gebruikers. Wel was de incidentie van soa’s hoger in de 

groep die dagelijks PrEP gebruik ten opzichte van de intermitterende 

gebruikers. Dit zal voornamelijk passen bij het seksueel-

risicogedrag.5 

Waar vindt de PrEP-zorg plaats?

Patiënten zullen zich veelal eerst bij de huisarts melden met de 

wens om PrEP te starten. In dat geval verwijst de NHG-standaard 

‘Het soa-consult’6 naar de PrEP-richtlijn van de NVHB4. De huisarts 

kan vervolgens besluiten de PrEP zelf te starten en de controles 

te verrichten. Op de momenten dat de huisarts zich onvoldoende 

bekwaam voelt om PrEP voor te schrijven, kan hij kiezen om de 

patiënt door te verwijzen. Mogelijk is dat een collega-huisarts die wel 

PrEP voorschrijft. De ‘PrEP samenvattingskaart’ van de GGD Brabant-

Zuidoost kan huisartsen helpen bij het voorschrijven van PrEP.7 

Door :  Daan  van  den  Be r s s e laar ,  v e rp l e egkundig 

spe c ia l i s t  in  op l e id ing 

Zondag 1 december 2019. Wereld 
aids dag. Dit is het moment om 
stil te staan bij de nog steeds 
groter wordende groep mensen 
met hiv. In Nederland leven ruim 
20.000 mensen met hiv.1 In het 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
worden ruim 700 patiënten uit 
de regio gezien door het hiv-
behandelteam. Daarnaast groeit 
het aantal mensen dat PrEP 
wenst te gebruiken gestaag. 
Waar vindt de PrEP-zorg plaats? 
Waar vinden huisartsen en hiv-
behandelaren elkaar?

Een kleine stap terug…

Op 16 januari 2018 verzorgde het hiv-

behandelteam een bedside-teaching omtrent 

het Centrum Seksueel Geweld (CSG), Post-

Expositie Profylaxe (PEP) en Pre-Expositie 

Profylaxe (PrEP) in het kader van de HACA 

nascholingen. PrEP-zorg was op dat 

moment pas net van de grond gekomen. 

Verschillende huisartsen gaven aan zich niet 

voldoende bekwaam te voelen om patiënten 

te voorzien van deze PrEP-zorg. 

Inmiddels is de PrEP-zorg door de overheid 

deels toebedeeld aan de GGD. In de praktijk 

blijkt dit minder gemakkelijk dan gedacht.2 

Veel mensen met een PrEP-wens worden 

daarom nog in het hiv-behandelcentrum van 

het Catharina Ziekenhuis Eindhoven gezien.

Wat is PrEP?

Voor mensen met risicofactoren die de 

kans op het oplopen van een hiv-infectie 

vergroot, is PrEP een mogelijkheid zich extra 

te beschermen voor hiv. Uit meta-analyse 

van diverse RCT’s blijkt het gebruik van 

PrEP dan ook effectief in het voorkomen 

van transmissie van hiv.3 Echter, PrEP-zorg 

is meer dan alleen het verstrekken van 

medicatie. 

PrEP: van hiv-zorg naar hiv-preventie
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Mocht een patiënt ondanks de genoemde opties toch geen toegang 

hebben tot PrEP-zorg, dan kan hij verwezen worden naar het hiv-

behandelcentrum. Patiënten dienen zich dan te realiseren dat hun 

eigen risico verbruikt zal worden en dat ze hiernaast de PrEP zelf 

dienen te betalen. De hiervoor aangewezen apotheken brengen 

vervolgens ongeveer €30-40 per 30 tabletten in rekening.

Daarnaast is GGD Brabant-Zuidoost per 

1 september 2019 in het kader van de 

landelijke pilot gestart met voorschrijven van 

PrEP tegen gereduceerd tarief. Gezien de 

beperkte plaatsen wordt streng geselecteerd 

wie kan deelnemen aan de pilot. Binnen 

de pilot zijn controles gratis en wordt PrEP 

verstrekt tegen een eigen bijdrage van €7,50 

per 30 tabletten.

Voor start 
PrEP1

Bij start 
PrEP1

Een maand 
na start 
PrEP

3-maande-
lijks na 
start PrEP

6-maande-
lijks na 
start PrEP

Nierfunctie (eGFR) tenminste 60 ml 
min/1,73m2)2

X X X

HIV-combotest (4e generatie ELISA test) X X3 X X

SOA testen: tenminste faryngaal en 
rectaal monster plus urine op Chlamydia 
en Gonorroe NAAT, syfilis serologie

X X

HCV-lgG X X

indien HCV-lgG positief: HCV-RNA of 
ALAT (gevolgd door HCV-RNA als ALAT 
verhoogd is)

X4

HBV-status en -vaccinatie5 X

Urine op eiwit en glucose (dipstick)6 X X6

Counseling ten aanzien van 
therapietrouw en risicoreducerende 
strategieën

X X X X

Check op interacties met andere 
geneesmiddelen7

X X X X

Overzicht diagnostiek en controles PrEP (NHVB, 2019)

1  Kan eventueel in 1 bezoek plaatsvinden, waarbij het recept wordt opgestuurd zodra de hiv-negatieve testuitslag bekend is.
2  CKD-EPI formule gebruiken, bijvoorbeeld via https://www.mdcalc.com/cdk-epiequations-glomerular-filtration-rate-gfr
3  Indien in de voorgaande 4 weken mogelijk blootgesteld aan hiv
4  Indien anti-HCV bekend positief: bepaal tenminste eens per 12 maanden HCV-RNA maar bij voorkeur elke 6 maanden 

voor uitsluiting van een her-infectie
5 Screen volgens landelijk beleid en vaccineer indien geïndiceerd
6  Wanneer er glucosurie of proteïnurie wordt vastgesteld bij patiënt zonder leucocyturie dan dient dit herhaald te worden 

en indien bevestigd dient patiënt verwezen naar huisarts voor verdere analyse, die zo nodig kan doorverwijzen naar 
internist infectioloog om tenofovir-geïnduceerde tubulaire toxiciteit uit te sluiten. Indien bij start van PrEP en 6 maanden 
erna urine onderzoek telkens normaal is, dan kan frequentie van urine onderzoek naar 1 keer per jaar verlaagd worden.

7  Check via bijvoorbeeld hiv-druginteractions.org, overleg zo nodig met apotheker of hiv-behandelaar of stuur een e-mail 
naar IDPharmacology@radboudumc.nl



beschikbaar te maken. Komt een patiënt bij u en zou u PrEP voor 

willen schrijven, maar u heeft vragen naar aanleiding van de richtlijn? 

Neem contact op het hiv-behandelteam van het Catharina Ziekenhuis 

Eindhoven. Het team helpt u graag op weg.

Ook is het mogelijk een PrEP-behandeling in de tweede lijn 

op te starten en na drie maanden weer over te dragen aan de 

huisarts. Huisartsen en hiv-behandelaren kunnen op deze manier 

samenwerken om de doelstellingen van het hiv-plan 2017-2022 te 

behalen.
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Waar vinden huisartsen en hiv-

behandelaren elkaar?

In het hiv-plan 2017-2022 is ten doel 

gesteld in 2022 geen transmissie van hiv 

meer te hebben. Om die doelstelling te 

behalen, is het noodzakelijk dat PrEP 

laagdrempelig beschikbaar is voor mensen 

met risico op hiv.8 Naast de GGD hebben we 

huisartsen nodig om PrEP voor deze grote 

groep mensen op een betaalbare manier 

Het hiv-team van links naar rechts: Mirjam Toonders (secretaresse), Suzanne de Munnik (verpleegkundig specialist), Marjolijn Pronk (internist-infectioloog),  

Heidi Ammerlaan (internist-infectioloog) en Daan van den Bersselaar (verpleegkundig specialist in opleiding).
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worden momenteel VBHC trajecten voor 
heupfractuur en diabetes opgestart.

VBHC verbetercyclus

Voor elk VBHC traject worden halfjaarlijks resultaten 

van de uitkomsten van zorg vergeleken. Dit gebeurt 

volgens een zogeheten ‘verbetercyclus’ (figuur 1) van 6 

maanden; per jaar worden dus twee VBHC ‘verbetercycli’ 

doorlopen.

Per VBHC traject wordt in elk ziekenhuis een 

multidisciplinair verbeterteam geformeerd, bestaande 

uit disciplines die betrokken zijn bij de zorg binnen een 

aandoening (onder andere een specialist (=medisch 

leider), verpleegkundig specialist, verpleegkundige, 

paramedici, etc.). Om resultaten tussen de ziekenhuizen 

te kunnen vergelijken, wordt voor elk VBHC traject 

een scorekaart opgesteld met daarop uitkomst-, 

kosten- en procesindicatoren. Voorbeelden hiervan 

zijn: complicaties (uitkomstindicator), verblijfsduur 

(kostenindicator) en doorlooptijd (procesindicator). 

Ieder ziekenhuis verzamelt en analyseert deze data op een 

vergelijkbare wijze. Uiteindelijk worden de resultaten per 

traject besproken in een Santeonbrede bijeenkomst met 

alle betrokken medisch leiders van de ziekenhuizen.  

Door :  Susanne  T i e l emans,  data-anal i s t /advi s eur  Va lue -

Based  Heal th  Care ,  Maaike  Hengs t ,  Ve rp l e egkundig  spe c ia l i s t 

Nie r z i ek t en,  S t i jn  Konings ,  In t e rn i s t -ne f ro loog

De zeven Santeon ziekenhuizen (Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina 
Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini 
Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, 
OLVG en St. Antonius Ziekenhuis) werken 
open met elkaar samen om de zorg te 
verbeteren, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de Value-Based Health Care (VBHC) 
methode. Ondersteund door patiënt- en 
arts-relevante uitkomstindicatoren, 
komen teams bij elkaar die resultaten 
en (behandel)processen analyseren 
en op basis daarvan doelstellingen en 
verbeteringen afspreken. Inmiddels 
lopen in Santeon-verband VBHC trajecten 
voor borstkanker, heupartrose, CVA, 
prostaatkanker, darmkanker, longkanker, 
nierschade, geboortezorg, reuma (niet 
in Catharina Ziekenhuis), coronairlijden 
en inflammatoire darmziekten (ziekte 
van Crohn en colitis ulcerosa). Daarnaast 

Value-Based Health Care: Nierschade

Figuur 1. VBHC verbetercyclus
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Na deze bijeenkomst worden de resultaten besproken 

in het eigen ziekenhuis met het multidisciplinaire 

verbeterteam.

VBHC traject nierschade

In het Catharina Ziekenhuis bestaat het verbeterteam uit 

een internist-nefroloog (medisch leider), verpleegkundig 

specialist, dialyseverpleegkundige, kwaliteitsfunctionaris, 

afdelingsmanager, ziekenhuisapotheker, diëtist, medisch 

maatschappelijk werker en een adviseur opleiding & 

ontwikkeling. De internist-nefroloog en verpleegkundig 

specialist zijn de kartrekkers van het team, ondersteund 

door een projectleider en data-analist. 

Inmiddels is de VBHC verbetercyclus vier keer doorlopen, 

wat betekent dat er vier keer data betreffende indicatoren 

zijn verzameld en vergeleken tussen de ziekenhuizen. 

De eerste drie cycli werden indicatoren betreffende 

dialysepatiënten in kaart gebracht, onder andere: 

cardiovasculaire incidenten, lijninfecties, peritonitis, 

klinische opnames, verblijfsduur, werkende shunt bij 

start dialyse, thuisdialyse en pre-ëmptieve transplantatie. 

Naar aanleiding van deze resultaten, is er bijvoorbeeld 

voor lijninfecties een Santeon streefnorm bepaald. Deze 

streefnorm is lager dan de landelijke streefnorm, maar 

lijkt haalbaar binnen de Santeon ziekenhuizen. Figuur 

2 geeft het aantal lijninfecties weer in het Catharina 

Ziekenhuis gedurende 2016 - 2018; het aantal lijninfecties 

per 1000 katheterdagen is de afgelopen jaren afgenomen 

en onder de Santeon streefnorm.

Wat betreft lijninfecties zijn er verschillen tussen 

de ziekenhuizen te zien, waarvoor niet direct een 

oorzaak kon worden gevonden. Op basis hiervan is een 

verpleegkundig specialist nierziekten van het Catharina 

Ziekenhuis, in samenwerking met het Maasstad 

Ziekenhuis, bezig met een inventarisatie met betrekking 

tot werkwijzen en protocollen van de zeven ziekenhuizen 

(onder andere wie plaatst de lijn en waar gebeurt dit, hoe 

wordt de lijn afgeplakt, hoe wordt lijnsepsis behandeld, 

etc.). De komende cycli zullen ook indicatoren worden 

berekend die betrekking hebben op patiënten met 

nierfalen. 

Naast de halfjaarlijkse VBHC nierschade bijeenkomsten 

waarbij alle internist-nefrologen aanwezig zijn van de 

zeven Santeon ziekenhuizen, worden langzaamaan 

steeds meer subwerkgroepen op Santeon-niveau 

gevormd. Voorbeelden hiervan zijn werkgroepen voor 

vaattoegangsverpleegkundigen, medisch maatschappelijk 

werkers en de peritoneaal dialyse verpleegkundigen. In 

deze werkgroepen vergelijkt men bepaalde aspecten en 

werkwijzen onderling, om daar van elkaar te kunnen 

leren. Daarnaast komen ook de afdelingshoofden van 

de Santeon ziekenhuizen regelmatig samen. Hier is 

het mogelijk om als afdeling vragen (bijvoorbeeeld 

werkwijzen en processen rondom diabeteszorg) neer te 

leggen om te leren van elkaar. 

Figuur 2. Aantal lijninfecties per 1000 katheterdagen (Catharina Ziekenhuis)
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directe supervisie van de medisch specialist werken, 

zoals verpleegkundig specialisten of verloskundigen, 

die werkzaam zijn in hetzelfde ziekenhuis. Hoewel het 

vakgebied niet helemaal af te grenzen is van de GGZ, 

kent Medische Psychologie wel degelijk een geheel 

eigen identiteit doordat de zorg zich uitsluitend op 

patiënten met genoemde co-morbiditeitproblematiek 

richt. De problematiek waarmee patiënten verwezen 

wordt, is, om ook de afgrenzing van de eerste lijn te 

bewaken, voldoende ernstig om behandeling in het 

ziekenhuis te kunnen verantwoorden, wat betekent dat de 

interactie van de somatische en psychische/emotionele/

gedragsmatige problematiek van dien aard is dat te 

rechtvaardigen is dat behandeling binnen de basis-GGZ 

(of door de POH-GGZ) niet haalbaar is vanwege de 

complexiteit en het gebrek aan specifieke kennis (figuur 1).

De aanwezige psychische, emotionele of gedragsmatige 

problematiek belemmert de aanpassing aan de gevolgen 

van het ziek zijn ernstig of er is bijvoorbeeld sprake 

van persoonlijkheidsproblematiek die de somatische 

behandeling belemmert. Wanneer dit laatste aan de 

hand is, behandelt de psycholoog in het ziekenhuis 

niet de persoonlijkheidsstoornis, zoals dat wellicht 

in de GGZ zou gebeuren, maar wordt het medische 

team ondersteund of wordt de patiënt geholpen in de 

aanpassing aan de somatische aandoening/klachten. Juist 

die problematiek waarin een goede samenwerking tussen 

de somatisch specialist of andere professionals die bij de 

patiënt betrokken zijn en de psychologen van Medische 

Psychologie van belang is, hoort in het ziekenhuis 

behandeld te worden. 

GOC

Een concreet voorbeeld hiervan is diagnostiek naar 

achteruitgang van denken, geheugen of concentratie. 

Het diagnostisch proces bestaat dan uit diagnostiek 

van de neuroloog of geriater, bijvoorbeeld lichamelijk 

en beeldvormend onderzoek, maar ook uit neuro-

psychologische diagnostiek door psycholoog en 

psychologisch medewerker. Binnen het Catharina 

Ziekenhuis wordt dergelijke diagnostiek bijvoorbeeld 

vorm gegeven binnen het Geheugen Onderzoeks 

Centrum (GOC). 

Door :  Angé l ique  S ch i f f e r ,  k l in i s ch  psycho loog  en  Mir iam van 

Pe l t ,  k l in i s ch  psycho loog  Kind  en  J eugd

Sinds jaar en dag werken er psychologen 
in ziekenhuizen, zo ook in het Catharina 
Ziekenhuis. Waarom dan nu een artikel 
over Medische Psychologie? Op de eerste 
plaats, omdat Medische Psychologie, 
als ondersteunend en niet somatisch 
specialisme, toch nog vaak een vreemde, 
of op z’n minst onbekende, ‘eend in de 
bijt’ is in een ziekenhuis. Op de tweede 
plaats, omdat ook Medische Psychologie 
zich moet voorbereiden op een toekomst 
met een sterk veranderend zorglandschap.  
Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het 
Catharina Ziekenhuis - de Veranderagenda 
voor de Toekomst, het nieuwe samenspel - 
beschrijft hoe het ziekenhuis een leidende 
positie in wil nemen op weg naar deze 
veranderingen. Daarin wil en kan ook een 
ondersteunend specialisme als Medische 
Psychologie niet achterblijven. 

Volgens het Convenant hoogleraren Medische 

Psychologie (2009) is Medische Psychologie het 

wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met het 

bestuderen van het denken, voelen en handelen van 

de mens in een medische context. Dat is een prachtige 

definitie, maar wat betekent dit voor de klinische 

praktijk van de ziekenhuispsycholoog in het Catharina 

Ziekenhuis? 

Eigen identiteit

De werkzaamheden van psychologen in het ziekenhuis 

zijn altijd verbonden met het specialistische somatische 

proces. Dat betekent dat de patiëntenzorg, die bestaat  

uit diagnostiek en kortdurende behandelingen en/of 

consultatie, zich richt op patiënten, en dat kunnen  

volwassen patiënten of kinderen zijn, met lichamelijke 

klachten en daarbij emotionele, psychische en/of 

gedragsmatige problemen. Vaak interacteren deze 

factoren op een complexe manier en beïnvloeden zij 

elkaar negatief. Verwijzers naar Medische Psychologie 

zijn medisch specialisten of professionals die onder 

Medische Psychologie in een 
veranderend zorglandschap



HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 201911

 
 Somatische en psychische 
 co-morbiditeit

 

 Psychische problematiek 
 somatische co-morbiditeit niet   

 voorliggend

 
 Complexe somatische en   
 psychische co-morbiditeit

 Hart- en vaatziekten

Een ander voorbeeld is de psychologische 

behandeling bij patiënten met hart- en vaatziekten. 

Bij patiënten met hart- en vaatziekten komen nogal 

eens stemmingsproblemen en angstklachten voor. 

Dergelijke klachten kunnen zich heel lichamelijke 

uiten, bijvoorbeeld in kortademigheid of pijn op de 

borst. Dan is niet alleen optimale cardiologische 

behandeling binnen het Hart- vaatcentrum van het 

Catharina Ziekenhuis aangewezen, maar ook goede 

psychodiagnostiek en passende psychologische 

behandeling, onder meer ook om te voorkomen dat 

patiënten onnodige medische onderzoeken moeten 

ondergaan. Goede afstemming tussen de cardioloog, 

gespecialiseerde verpleegkundigen en de psycholoog is 

dan van belang.

Integrale zorg: netwerken binnen en buiten het 

ziekenhuis

Medisch psychologische zorg in het ziekenhuis betekent 

dus het integreren van psychologische zorg binnen de 

somatiek. Dit is om verschillende redenen belangrijk.

Op de eerste plaats zijn er verschillende, ook 

multidisciplinaire, richtlijnen die de rol van de 

psycholoog binnen het ziekenhuis bij de diagnostiek en 

behandeling bij somatische beelden expliciet beschrijven 

en waaruit blijkt dat (medisch) psychologische zorg een 

geïntegreerd onderdeel van de specialistische somatische 

zorg is. Om kwalitatief goede psychologische zorg als 

integraal onderdeel van een somatische behandeling 

aan te kunnen bieden, is laagdrempelige samenwerking 

tussen psychologen en medisch specialisten belangrijk. 

Onnodige somatische zorgconsumptie kan zo 

gereduceerd worden en last but not least, de kwaliteit van 

leven van patiënten met dermate ernstige lichamelijke 

klachten dat ze daarvoor in een ziekenhuis komen, 

bevordert. Ook samenwerking met huisartsen is van 

essentieel belang. Hoewel huisartsen niet direct zelf 

kunnen verwijzen naar Medische Psychologie, zijn zij 

natuurlijk een centrale spil in het netwerk rondom de 

patiënt. De huisarts wordt dan ook standaard betrokken: 

hij of zij ontvangt altijd rapportage (tenzij de patiënt in 

kwestie dat expliciet blokkeert) en indien nodig is er 

telefonisch contact met de huisarts, bijvoorbeeld om 

afspraken te maken over psychologische zorg voor de 

patiënt buiten het ziekenhuis na afronding van het traject 

bij Medische Psychologie.

Bovendien is het Catharina Ziekenhuis een 

opleidingsziekenhuis, waar we niet alleen in ons eigen 

specialisme opleiden, maar ook een vast deel van het 

onderwijs verzorgen voor A(N)iossen van verschillende 

somatisch specialismen. 

Geïntegreerd samenwerken: psychosociale 

zorg voor kinderen

De psychologen met aandachtsgebied kind & jeugd, 

vormen samen met medisch maatschappelijk werk en 

pedagogisch hulpverleners van kindergeneeskunde, 

 
 - Huisarts
 - POH-GGZ

 

 - Basis GGZ
 - Specialistische GGZ

 - Medische psychologie

Figuur 1
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het Psycho-sociaal Team (PST). Dit team draagt, vanuit 

elkaar aanvullende expertise en verantwoordelijkheden, 

zorg voor een optimaal psychosociaal klimaat voor 

kinderen tijdens een opname of polibezoek. Op 

de kinderverpleegafdeling zijn visite en MDO zo 

georganiseerd dat er dagelijks mogelijkheid is om de 

psychosociale disciplines te consulteren en psychosociale 

aspecten te integreren in het algemene behandelbeleid. 

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in een zo 

vroeg mogelijk stadium risico op PTSS-klachten na nare 

medische ervaringen bij kinderen te signaleren, medisch 

beleid waar mogelijk hierop af te stemmen, ouders 

te begeleiden in het omgaan hiermee en afspraken te 

maken over monitoring (pedagogisch hulpverlener) 

en indien nodig poliklinisch op te volgen en eventueel 

psychologische behandeling te bieden (psycholoog). Een 

ander voorbeeld van samenwerking zien we bij opnames 

bij excessief huilen bij zuigelingen; de kinderarts 

bespreekt bij opname dat naast medische diagnostiek, 

observatie van gewoonten en interactie tussen ouders 

en kind onderdeel zijn van het diagnostische proces. 

Indien nodig en gewenst, begeleiden de pedagogisch 

hulpverleners ouders bij het (opnieuw) leren ‘lezen’ 

van de signalen van hun kind (VIB) en het bieden van 

rust en ritme. Ook kan de maatschappelijk werkende 

(tevens systeemtherapeut i.o.) ouders begeleiden bij 

het zich verhouden tot een ouderschap dat mogelijk 

anders verloopt dan verwacht. In een vroeg stadium 

wordt de samenwerking met de huisarts en het 

Consultatiebureau gezocht, om de zorg thuis zonder 

vertraging soepel voort te zetten. Wanneer er gedurende 

dit proces specifieke ontwikkelingsaspecten blijken, 

zoals vermoedens van autisme, kan de psycholoog 

gevraagd worden de ontwikkeling poliklinisch mee te 

volgen. Zowel artsen van de jeugdgezondheidszorg als de 

betrokken zorgprofessionals van het CZE denken dat de 

samenwerking rondom excessief huilen van zuigelingen 

nog beter kan worden georganiseerd, waardoor onnodig 

opschalen naar een klinische opname minder snel nodig 

zal zijn. Er is een werkgroep die hier mee aan de slag is.

Poep- en plaspoli

Voor de kinderpoliklinische zorg zien we eveneens 

de nauwe samenwerking tussen psychologie en 

kindergeneeskunde terug. Een mooi voorbeeld is de 

geïntegreerde poep- en plaspoli. Hier werken algemeen 

kinderartsen, MDL-arts, verpleegkundig specialist, 

pedagogisch hulpverlener en psycholoog samen om 

kinderen met plas- en poepproblemen zo goed mogelijk 

te helpen. Waar de verpleegkundig specialist zich 

Angélique Schiffer, klinisch psycholoog en Miriam van Pelt, klinisch psycholoog Kind en Jeugd
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vooral bezighoudt met het bevorderen van gezonde 

gewoontevorming en medicatietrouw, houdt de 

pedagogisch hulpverlener zich vooral bezig met het 

weer vinden van een positieve interactie tussen ouder- 

en kind en levert de psycholoog een bijdrage als angst 

voorliggend is of als er psychopathologie mee speelt. 

Verwijzen naar medische Psychologie in het 

Catharina Ziekenhuis

Zoals gesteld kunnen medisch specialisten, of 

professionals die onder directe supervisie van de 

medisch specialist werken, patiënten verwijzen naar 

Medische Psychologie. Dat kan gemakkelijk, middels 

een consult aanvraag in HiX, waarop de vraagstelling 

wordt beschreven. In de naslag typ je “consult” en dan 

verschijnt er een keuzemenu, waartussen “consult 

psychologie” en “consult kind- en jeugdpsychologie” 

staat. Hier kan het consult ingevuld en verstuurd worden. 

Zowel patiënten die poliklinisch in behandeling zijn 

in het ziekenhuis als opgenomen patiënten kunnen 

verwezen worden. Consulten worden door de triagisten 

beoordeeld en soms wordt er na gebeld, zodat ook goed 

duidelijk is wat de reden van verwijzing is. Er wordt 

ingeschat of de problematiek die verwezen is, passend 

is binnen Medische Psychologie. Als dat niet het geval 

is, volgt er een advies aan de verwijzer, bijvoorbeeld 

om de patiënt, via de huisarts, naar een psycholoog in 

de basis-GGZ of de specialistische GGZ te verwijzen. 

Er wordt altijd terug gerapporteerd aan de verwijzer, in 

ieder geval schriftelijk in HiX, en vaak ook in de MDO’s 

waar medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen, psychologen en andere hulpverleners 

elkaar ontmoeten. 
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Door :  I l s e  Ja spe r s ,  p rogrammamanager  Z innige 

Zorg

De zorgkosten in Nederland 
stijgen hard, ieder jaar weer. Als 
we hier niets aan doen, zijn ze 
over tien jaar verdubbeld. Goede 
zorg wordt dan onbetaalbaar. 
Daarom heeft ook het Catharina 
Ziekenhuis zich aangesloten 
bij de Zinnige Zorg beweging, 
in samenwerking met VGZ en 
ketenpartners.  

Zinnige Zorg zijn initiatieven die de zorg 

kwalitatief beter en simpeler maken. 

Bijvoorbeeld het doen van onderzoek naar 

slaap-apneu in het eigen bed van de patiënt. 

Of een ablatie in dagbehandeling in plaats 

van in een opname. Beide voorbeelden zijn 

ontwikkeld in het Catharina Ziekenhuis. 

Dat maakt de zorg voor patiënten niet alleen 

beter en simpeler, maar uiteindelijk ook 

betaalbaar. Zinnige Zorg initiatieven helpen 

om goede zorg in de toekomst voor iedereen 

beschikbaar en betaalbaar te houden. Daar 

wil het Catharina Ziekenhuis graag een 

bijdrage aan leveren, samen met onder 

andere huisartsen. Waar mogelijk zorg verplaatsen naar de eerste 

lijn, en samen met de patiënt het beleid bepalen, maakt hier ook 

onderdeel van uit.

Dit leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënten en lagere 

kosten. 

Zinnige Zorg in het Catharina Ziekenhuis   
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De patient krijgt voorafgaand aan de operatie voorlichting over het stoma.

Heeft u ook een goed idee? 
Laat het dan weten via  

zinnigezorg@catharinaziekenhuis.nl 

Een good practice voor Zinnige Zorg dient aan een aantal 

voorwaarden te voldoen:

1  De kwaliteit van zorg wordt aantoonbaar beter. 

Bijvoorbeeld minder complicaties of minder medicatie.

2  De zorgkosten voor de BV Nederland dalen aantoonbaar. 

Bijvoorbeeld minder ligdagen, minder polibezoeken.

3  Nog (bijna) geen enkele zorgverlener doet dit, maar de 

behandeling is voldoende bewezen in praktijk.

4  Naar aanleiding van onze good practice kunnen anderen 

ons voorbeeld overnemen.

5  Er is een zorgverlener die hieraan zijn naam en gezicht 

wil verbinden.
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initiatief verlagen we de kosten met €2200 per patiënt en besparen we 

€440.000 per jaar.

Cryo-ablatie bij PVI in dagbehandeling

Een Pulmonaal Venen Isolatie (PVI) is een van de behandelopties 

bij boezemfibrilleren. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens een 

klinische opname. “Bij cryo-ablatie wordt een via de lies ingebrachte 

ballonkatheter bevroren waardoor de elektrische circuitjes in de 

longader geïsoleerd worden van de linkerboezem. Voorheen werden 

complexe patiënten in de ochtend geholpen, maar door minder 

complexe patiënten met een laag-risico in de ochtend te helpen, 

kunnen zij dezelfde dag nog naar huis”, vertelt Tim Simmers 

(cardioloog). Alleen complexe patiënten blijven nu nog overnachten 

in het ziekenhuis. Door dit initiatief verlagen we de kosten met €525 

per patiënt en besparen we €100.000 per jaar.

Verbeteren therapietrouw door eczeempoli

Veel patiënten worstelen jarenlang met hun eczeem en krijgen dit 

moeilijk onder controle. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot lichamelijke 

en psychosociale problemen. “Door een spreekuur met een 

gespecialiseerd verpleegkundige is er meer tijd voor de patiënt”, 

vertellen Ellen Sijbers (gespecialiseerd verpleegkundige eczeempoli) 

en Nicole Roos - van Luytelaar (verpleegkundige in opleiding). 

“Tijdens het spreekuur wordt een persoonlijk smeerschema 

ontwikkeld en ingezet op zelfmanagement en therapietrouw. Door 

Voorbeelden van Zinnige Zorg in het 

Catharina Ziekenhuis:

Stomadrager beter voorbereid naar 

huis

Als patiënten die een stoma krijgen goed 

worden voorgelicht en continu gestimuleerd 

worden zelf hun stoma te verzorgen, hebben 

ze in de meeste gevallen na ontslag geen 

thuiszorg meer nodig. Wij zijn er samen 

met medisch speciaalzaak MediReva in 

geslaagd om 9 op de 10 patiënten die 

een stoma hebben gekregen zonder 

thuiszorg veilig naar huis te laten gaan. 

Een jaar geleden ging nog maar 1 op de 10 

patiënten zonder thuiszorg naar huis. Nu 

oefenen patiënten vóór de operatie met een 

stomamodel en vanaf de dag na de operatie 

worden ze dagelijks intensief begeleid om 

het stomamateriaal zelf aan te brengen, te 

legen, te knippen en te vervangen. Ook de 

familie van de patiënt wordt bij dit proces 

betrokken. “Een omslag in denken, bij zowel 

de patiënt als de zorgverleners”, volgens 

chirurg dr. Johanne Bloemen. Door dit 

Een cryo-ablatie bij boezemfibrilleren gebeurt tegenwoordig in een dagopname.
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laagdrempelig en frequent contact wordt 

therapietrouw bevorderd en is eczeem 

beter onder controle te houden. Hierdoor 

voorkomen we dure behandelingen 

zoals lichttherapie. Voor kinderen 

hebben we een eigen zalfpoli met speels 

instructiemateriaal.” Door dit initiatief 

verlagen we de kosten met ongeveer €85 per 

patiënt en besparen wij circa €100.000 per 

jaar. 

Afwegen noodzaak venflon en 

mandrin

Op verpleegafdelingen wordt vaak, als er 

geen indicatie meer is voor een infuus, 

standaard een venflon en mandrin 

geplaatst. “Bij de meeste patiënten blijken 

er echter geen of nauwelijks toedieningen 

via deze opening nodig, terwijl ongeveer 

8% van de patiënten met een mandrin 

een ontstekingsreactie krijgt”, vertelt 

Linda van den Broek (verpleegkundige). 

Uit verpleegkundig praktijkonderzoek 

en wetenschappelijke literatuur blijkt dat 

routinematig plaatsen en vervangen niet zinvol is. De werkwijze is 

daarom aangepast. Dit voorkomt infecties, vermindert de werklast 

en verlaagt de kosten. Door dit initiatief verlagen we de kosten met 

€7,25 per patiënt per dag en besparen we €100.000 per jaar.

Full Thickness Resection

Bij een toenemend aantal patiënten worden poliepen in de dikke 

darm en laagrisico carcinomen ontdekt en endoscopisch verwijderd. 

Op dit moment is een darmoperatie de enige optie hiervoor. Maar, 

Full Thickness Resectie (FTR) maakt bij een aantal patiënten een 

operatie overbodig. Dr. Lennard Gilissen (MDL-arts) vertelt: “Dit is 

een nieuwe techniek waarbij de volledige darmwand met een diameter 

van maximaal drie centimeter endoscopisch wordt weggehaald. Op 

deze manier worden poliepen en kleine carcinomen uit het colon 

gehaald zonder dat de patiënt een buikoperatie ondergaat.” Door dit 

initiatief verlagen we de kosten met €2.344 per patiënt en besparen 

we €50.000 per jaar. 

In plaats van een darmresectie wordt in bepaalde gevallen een Full Thickness Resection uitgevoerd door het team MDL
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St. Anna, Elkerliek en Catharina Ziekenhuis, waar ouders 

via de telefooncentrale van hun eigen ziekenhuis, direct 

een diabetes specialist aan de lijn krijgen. 

Kidz&Ko

Ons team maakt onderdeel uit van Kidz&Ko: 

KinderDiabetesZorg en KwaliteitsOverleg. Kidz&Ko is 

een samenwerkingsverband met 6 andere ziekenhuizen 

in de regio. Samen hebben wij ruim 500 kinderen onder 

behandeling. Wij maken gebruik van elkaars expertise, 

maar hebben vooral persoonlijke zorg en aandacht 

voor elke patiënt dichtbij huis. We hebben regionale 

protocollen die up to date gehouden worden naar 

aanleiding van landelijke richtlijnen en ISPAD guidelines. 

Vanuit de Ouder klankbordgroep van Kidz&Ko wordt 

nu samenwerking gezocht met de landelijke Stichting 

Kinderdiabetes. Wij organiseren nascholing binnen en 

buiten de regio voor zowel professionals als kinderen/

ouders/scholen. Zie ook de website https://kidzenko.nl

 

Verdenking diabetes de novo

Wanneer de huisarts een kind verdenkt van diabetes 

mellitus (meestal bij polydipsie, polyurie en 

gewichtsverlies) en de bloedglucose blijkt inderdaad 

verhoogd (nuchter >7.0 mmol/l, random >11.0 mmol/l), 

dan dient dit kind dezelfde dag beoordeeld te worden op 

de SEH door kindergeneeskunde. Kinderen kunnen erg 

snel een levensbedreigende ketoacidose ontwikkelen, 

dus pas de volgende dag verwijzen is geen optie. 

Op de SEH zal de klinische toestand van de patiënt 

geëvalueerd worden en uitgebreid bloedonderzoek, 

waaronder bloedgasanalyse. Bij een acidose wordt het 

kind opgenomen op de kinderafdeling voor i.v. vocht- en 

insuline. 

Door :  Ve ra  van  Te l l ingen,  k inderar t s - endoc r ino loog 

Als bij een kind de diagnose diabetes 
mellitus wordt gesteld, dan staat de wereld 
even stil. Een chronische ziekte, waarvan 
je nooit even ‘vakantie’ hebt en die je met 
je mee moet nemen tijdens het opgroeien 
richting volwassenheid. 

Na de diagnose verandert er veel voor het kind én het 

gezin. Het kind zal samen met de ouders/verzorgers 

alles over diabetes moeten leren. Ze zullen de 

diabetes in moeten passen in hun dagelijks leven. Het 

kinderdiabetesteam van het Catharina Ziekenhuis biedt 

multidisciplinaire begeleiding op maat, waarbij elke 

hulpverlener op zijn/haar eigen gebied bijdraagt aan de 

kwaliteit van leven van de patiënt. 

De laatste tijd hebben er wat veranderingen plaats 

gevonden in ons team, waar we de huisartsen in de regio 

van op de hoogte willen brengen. Eveneens zullen we in 

dit artikel de belangrijkste algemene ontwikkelingen op 

het gebied van kinderdiabeteszorg bespreken.

Ons team

Het Kinderdiabetesteam van het Catharina Ziekenhuis 

begeleidt kinderen en jongvolwassenen (0-18 jaar) 

en hun ouders/verzorgers met voornamelijk type 1 

diabetes en in kleinere aantallen type 2, MODY, steroïd-

geïnduceerde diabetes (bij bijvoorbeeld oncologie of CF 

patiënten) en congenitaal hyperinsulinisme. Medisch 

inhoudelijke, praktische en sociaal-emotionele aspecten 

worden hierin meegenomen. Er werken verschillende 

disciplines binnen het Kinderdiabetesteam: kinderartsen, 

kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, GZ 

kinderpsycholoog en maatschappelijk werker. Recent 

nieuw tot ons team toegetreden zijn Wendy van Es, 

diabetesverpleegkundige i.o. en Sanne Boendermaker-

Simon, GZ psycholoog kind & jeugd.

Onze zorg vindt voornamelijk op de polikliniek 

kindergeneeskunde plaats, maar er kan ook besloten 

worden tot klinische opname bij ketoacidose bij diagnose 

of ontregeling, of voor (her-) educatie.

Wij zijn dagelijks aanwezig en voor dringende vragen is 

er 24/7 een diabetes kinderarts telefonisch bereikbaar. 

Dit betreft een gezamenlijke bereikbaarheidsdienst voor 

Veranderingen in de zorg voor het kind  
met diabetes 
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Uniek voor ons team is dat we kinderen, wanneer niet 

acidotisch en in goede klinische toestand, poliklinisch 

instellen. Hierbij legt de diabetesverpleegkundige 

meerdere malen per dag de eerste dagen na diagnose 

huisbezoeken af om de ouders en het kind te leren 

meten en spuiten. Samen met de kinderarts, diëtiste en 

psycholoog vindt uitgebreide educatie plaats.

Na diagnosestelling vindt er een terugkoppeling plaats 

naar de huisarts middels een brief. Gezien de impact 

van de diagnose op het kind en gezin, het beperkt 

aantal kinderen met diabetes en de snel veranderende 

ontwikkeling in behandelmogelijkheden bij deze 

chronische aandoening, worden kinderen na diagnose 

diabetes volledig door het diabetesteam begeleid. De 

kinderen hebben geen traject voor de diabetesbegeleiding 

in de 1e lijns gezondheidszorg. Jaarlijks koppelen we 

schriftelijk het beloop aan de huisartsen terug.

Verschillende leeftijdsfasen

Extra uitdaging specifiek in de behandeling van kinderen, 

vormen de verschillende leeftijdsfasen. Wat als je als 

ouder bij een peuter van 2 de maaltijdinsuline al gespoten 

hebt, maar hij weigert te eten? Hoe ga je om met pubers 

en hun diabetes: er bovenop zitten of juist loslaten? Wat 

doet alcohol met je bloedsuiker? 

We bieden onder andere oudercursussen en 

schoolvoorlichting aan en kinderen worden bij 

problemen intensief begeleid door onze psycholoog. 

Verder zijn er gezinsdagen waarbij kinderen en ouders in 

contact kunnen komen met lotgenoten.

Kwaliteit van leven

Wij vinden het belangrijk dat een kind, ondanks de 

diabetes, alles kan doen wat hij/zij wil doen en geen 

uitzondering vormt onder leeftijdsgenoten. Alle Kidz&Ko 

ziekenhuizen maken sinds 2016 daarom gebruik van 

KLIK: Kwaliteit van Leven in Kaart. Dit is een handige 

online vragenlijst die kind en ouders jaarlijks invullen, 

waar wij als team vroegtijdig eventuele problemen 

kunnen signaleren op het gebied van lichamelijke 

klachten, sociaal-emotioneel, school/werk en 

zelfstandigheid. De antwoorden op deze vragen openen 

het gesprek in de spreekkamer, maar vaak ook thuis.

Kinderdiabetesteam Catharina Ziekenhuis met van links naaar rechts Vera van Tellingen, kinderarts-endocrinoloog; Angelique Roeleveld-Versteegh, kinderarts; Ellen 

van den Heuvel, kinderdiabetesverpleegkundige; Sanne Boendermaker-Simon, kinderpsycholoog; Wendy van Es, kinderdiabetesverpleegkundige i.o.

(Op de foto ontbreken: Bob Smit, kinderdiabetesverpleegkundige; Denise Grein, diëtiste; Petra Hollander, maatschappelijk werker)



Nieuwste technieken

De technologische ontwikkelingen in de behandeling 

van diabetes gaan razendsnel. Kinderen en hun ouders 

hebben bij ons de keuze uit diverse pen- en pomp devices 

van verschillende fabrikanten, waarbij het hele team 

bijdraagt aan het maken van de juiste keuze. 

Een grote verandering in de dagelijkse zorg vormt de 

Medtronic MinMed 670G insulinepomp. Bij deze pomp/

sensor-combinatie past de pomp in ‘automodus’ zelf 

de hoeveelheid basale insuline aan, aan de bloedsuiker 

van dat moment. Dit komt erg dicht in de buurt van het 

‘closed-loop systeem’.

Insuline pentherapie is ook aan veranderingen 

onderhevig. Zo gebruiken wij bij kinderen tegenwoordig 

voornamelijk Insuline Degludec (Tresiba®) als 

langwerkend insulinepreparaat met als voordeel meer 

flexibiliteit in het moment van toediening en minder kans 

op hypoglycemieen ten opzichte van bijvoorbeeld Lantus 

en Levemir. Voor de kortwerkende insuline maken we 

gebruik van Fiasp. Sinds september is deze goedgekeurd 

voor kinderen vanaf 1 jaar. 

Sinds begin 2019 voor alle kinderen tot 18 jaar vergoed 

vanuit de zorgverzekering, is de Freestyle Libre. Een 

geavanceerde Flash glucosemeter die je met een naaldje 

onder de huid aanbrengt, waarna je op elk gewenst 

moment je bloedsuiker kunt ‘scannen’, de uitkomst voor 

pubers die zich schamen om bijvoorbeeld op school 

te meten! Als je vaak genoeg scant, geeft deze meter 

ook een curve van de bloedglucose waarden tussen de 

scanmomenten in, waardoor het een soort glucosesensor 

wordt, waarop de insulinetherapie veel nauwkeuriger aan 

te passen is.

Er lopen diverse onderzoeken naar de genezing 

van type 1 diabetes (van eilandjes transplantatie tot 

immunotherapie). Deze ontwikkelingen volgen wij 

natuurlijk op de voet, maar zoals bij elke onderzoek zal 

dit eerst bij volwassenen uitgekristalliseerd moeten zijn, 

alvorens er onderzoeken bij kinderen gedaan worden.

Waar we de afgelopen jaren vooral het HbA1c als een 

belangrijke maat voor lange termijn complicaties zagen, 

gaat dat nu steeds meer naar de ‘time in range’: hoeveel 

procent van de tijd zit je bloedsuiker binnen een bepaalde 

range, waarbij je grote schommelingen in waarden zoveel 

mogelijk moet proberen te voorkomen.
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MiniMed 670G insulinepomp. Afbeelding afkomstig van pompnet.nl

Freestyle Libre Flash Glucosemeter. Afbeelding afkomstig van jrdf.nl
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mate bij betrokken, afhankelijk van de wensen binnen dat 

gezin. Rond 18 jaar vindt de overstap naar het volwassen 

diabetesteam plaats. Voor een soepele overgang vinden 

er 2x per jaar transitiebesprekingen plaats met de poli 

inwendige geneeskunde en zijn de 2 poli-afspraken 

voorafgaand aan de overstap gecombineerde afspraken 

met mensen van het kinder- en volwassen team.

Om mee te nemen naar de huisartspraktijk

-  Verdenkt u een kind (0-18 jaar) van diabetes 

mellitus? Verwijs het dezelfde dag nog naar de 

kindergeneeskunde in het Catharina Ziekenhuis 

(binnen kantooruren: 040 - 239 92 00, tijdens 

diensturen via de dienstdoend kinderarts).

-  Er zijn grote verschillen in indicaties en vergoedingen 

van diabetes hulpmiddelen tussen kinderen en 

volwassenen.

-  De behandeling van een kind met diabetes 

en zijn/haar ouders/verzorgers verdient een 

multidisciplinaire aanpak, leunend op een sterk 

regionaal netwerk.

Andere regelgeving bij kinderen

De indicaties voor onder andere insulinepomptherapie en 

glucosesensors verschillen met die bij volwassenen. Over 

het algemeen maken kinderen, vaker dan volwassenen, 

gebruik van pomp en sensor om voornamelijk flexibiliteit 

in hun constant veranderende leven te faciliteren. 

Elke 4 jaar mag er gewisseld worden van merk en 

type insulinepomp. Zoals hierboven reeds besproken, 

kunnen alle kinderen tot en met 18 jaar in aanmerking 

komen voor vergoeding van de Freestyle Libre Flash 

glucosemeter. Uiteraard hebben kinderen tot 18 jaar geen 

eigen risico bij hun zorgverzekering.

Transitie

Vanaf de leeftijd van 12 jaar gaan we over het algemeen 

kinderen een deel van het consult apart van hun ouders 

spreken, waarbij zelfmanagement een belangrijk 

gespreksonderwerp is. Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt 

een patiënt  juridisch geacht zelf te kunnen beslissen over 

zijn/haar gezondheid, vanaf die leeftijd communiceren 

we dan ook het liefst in eerste instantie met de patiënt 

zelf. Uiteraard worden de ouders hier in meer of mindere 
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Samenwerking

Platform HaCa werkt aan een nog betere samenwerking 

tussen de 1e en 2e lijn, waardoor de kwaliteit van zorg 

voor de gezamenlijke patiënt zo groot mogelijk wordt. 

“Binnen de klankbordgroep ontstaan ideeën voor 

een nog betere samenwerking, worden landelijke en 

regionale ontwikkelingen gevolgd en worden knel- en 

verbeterpunten besproken in de samenwerking tussen 

huisartsen en medisch specialisten. Gezamenlijk wordt 

verdieping aangebracht en starten we ontwikkelingen op 

het gebied van samenwerking”, aldus Pepijn. 

Eilanden verbinden

Zo is er onlangs gesproken over het thema levenseinde. 

“Hoe kijken we tegen het levenseinde aan, tegen die 

laatste periode van een mens. Het curatieve gedeelte vindt 

plaats in het ziekenhuis en daarna gaat de patiënt weer 

naar huis. Het laatste stukje ligt dan bij de huisarts. Hoe 

kunnen we bijvoorbeeld de overgang van het ziekenhuis 

naar huis zo professioneel mogelijk laten verlopen. Wat 

Door :  Eve l ine  van  de  Ven,  s en ior  r edac t eur

Het is nét een relatie, ook daar moet je 
aan blijven werken. Cardioloog Pepijn 
van der Voort en huisarts Ralf Bollen 
onderschrijven beiden deze stelling. 
“Communicatie is alles, dat is echt het 
allerbelangrijkste”, legt Ralf Bollen uit. 
Beiden zijn lid van de klankbordgroep 
Platform HaCa, Huisartsen Catharina 
Ziekenhuis

Vier keer per jaar komt de klankbordgroep, bestaande 

uit vier huisartsen uit de regio, vijf medisch specialisten 

van het Catharina Ziekenhuis, Transmuraal Coördinator 

en de Strategisch Adviseur Netwerkzorg, bij elkaar. “De 

onderwerpen waar we over spreken zijn uiteenlopend, 

maar gaan niet over patiënten. Rode draad is 

communicatie in de breedste zin van het word”, aldus 

Pepijn.

Samenwerken binnen veranderd zorglandschap

Eilandjes verbinden tot een grote archipel

Klankbordgroep Platform HaCa: Pepijn van der Voort en Ralf Bollen
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misschien soms wel zo. De klankbordgroep is een soort 

radartje binnen HaCa. Soms spreken we samen iets 

met elkaar af, lossen we kleine dingen op. En sommige 

onderwerpen worden meegenomen naar de bestuurstafel 

waar ze op strategisch niveau met elkaar spreken. 

Actief bezig zijn binnen het netwerk HaCa brengt mij 

ontzettend veel en geeft meerwaarde aan mijn praktijk. 

Scholing, de OverEINDse Dagen, het ontmoeten van 

collega’s, kortom het transmurale netwerk maakt mij 

als mens maar ook de zorg beter”, benadrukt Ralf. 

“Samenwerken levert altijd resultaat op, zowel op de 

korte als de lange termijn. Door niet met elkaar te 

communiceren, los je niets op en wordt het ook nooit 

beter. Zo werkt het in een relatie toch ook”, besluit 

Pepijn. 

we eigenlijk proberen te bereiken is dat alle eilanden 

met elkaar worden verbonden, dat we een grote archipel 

zijn. Dat is misschien uiteindelijk het ultieme doel van 

alles wat we bespreken”, zegt Ralf. Pepijn vult aan: “Het 

elektronisch patiënten dossier is al een goede stap in 

de richting, maar ik hoop dat dit in de toekomst door 

nieuwe technologische ontwikkelingen  alleen maar 

verder gaat. Dan leggen we straks letterlijk en figuurlijk 

plugjes tussen netwerken.”

Bereikbaarheid en bejegening

Een ander vast agendapunt is bereikbaarheid en 

bejegening. “Door met elkaar aan tafel te zitten, 

knelpunten te bespreken, creëer je wederzijds begrip. 

We zijn er niet om elkaar dwars te zitten, al lijkt dat 

Door :  Eve l ine  van  de  Ven,  s en ior  r edac t eur

De gezondheidszorg van de toekomst moet 
efficiënter, betaalbaarder en intelligenter. 
Want de grenzen van de huidige manier van 
zorgverlening zijn bereikt. Tegelijkertijd 
hebben we te maken met een ouder 
wordende bevolking, die meer zorg gaat 
vragen. Dus staan we voor een tijdperk 
van verandering en vernieuwing. Kortom: 
met minder geld van de overheid, een 
krapte op de arbeidsmarkt maar met een 
ouder wordende bevolking willen we met 
zijn allen goede zorg blijven leveren voor 
mensen; nu en in de toekomst. 

“We zijn afhankelijk van elkaar, in deze tijd meer dan 

ooit. De huisarts kan niet zonder het ziekenhuis en vice 

versa. Hoe gaan we met elkaar in de toekomst de juiste 

zorg op de juiste plek brengen?”, legt voorzitter Raad 

van Bestuur Pascale Voermans van SGE uit. “Wat mij 

betreft dé uitdaging/doelstelling voor nu en de komende 

jaren.” ”Hoe kunnen we zorglijnen optimaal aan elkaar 

verbinden”, vult Jeroen van Tilburg, directeur Catharina 

hart- en vaatcentrum aan.

Transmurale Samenwerking

Sinds twee jaar is er elke zes weken strategisch overleg 

met SGE, ook namens de andere twee huisartsen 

zorggroepen DOH en PoZoB. “Een waardevol overleg 

met altijd een volle agenda. De onderwerpen zijn 

uiteenlopend. Zo bespreken we de ontwikkelingen 

rondom Regionaal Transmurale Afspraken met elkaar. 

En zetten we initiatieven in gang om de transmurale 

samenwerking te verbeteren, zoals op het gebied van 

Nierschade, COPD en Diabeteszorg. Laaghangend fruit 

wellicht, maar absoluut belangrijke resultaten van de 

eerste twee jaar waar we met elkaar de verbondenheid 

zoeken”, aldus Pascale. 

Zinnige Zorg

Jeroen: “We praten elkaar ook bij, bijvoorbeeld op 

het gebied van Zinnige Zorg. Wat doen we binnen de 

muren van het Catharina Ziekenhuis als het gaat om 

Zinnige Zorg. We zullen het met elkaar moeten doen, 

willen we de zorg in Nederland betaalbaar houden. En 

als iets slimmer kan worden georganiseerd, waarom 

zouden we deze kennis dan niet met elkaar delen! We 

hebben allemaal te maken met dezelfde problematiek, 

lopen tegen dezelfde dingen aan. De zorg moet slimmer 

worden georganiseerd. En dat doen we o.a. door middel 

Samenwerken binnen veranderd zorglandschap

“Patiënt komt niet voor 1ste of 2e lijn, 
hij wil een antwoord op zijn zorgvraag”
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Jeroen van Tilburg en Pascale Voermans

van Value-Based Healthcare ofwel waarde gedreven zorg. 

Uiteindelijk moet de zorg iets toevoegen voor de patiënt. 

Is behandelen bijvoorbeeld altijd de beste keuze? Of kan 

het zinniger?”

Centraliseren van zorg

Pascale: “En als het gaat om de juiste zorg op de juiste 

plek, dan kun je je afvragen of patiënten altijd fysiek 

naar de polikliniek moeten komen. We gaan in de 

toekomst alleen maar meer alternatieven vinden voor 

fysieke contacten: digitalisering van zorg waar mogelijk 

in combinatie met fysiek contact waar nodig. En we 

praten ook over het centraliseren van zorg: “Wie gaat 

welke zorg doen, maar vooral ook wat gaan we niet doen 

als ziekenhuis of als huisarts. Dit vergt samenwerking 

binnen de gehele regio. De patiënt komt maar voor één 

ding; een antwoord op zijn zorgvraag. Hij komt niet voor 

de 1e of de 2e lijn, dat zegt hem helemaal niets.”
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Casuïstiek

gezien de zeer snelle progressie van het ziektebeeld. 
Ondanks deze behandeling verslechterde zijn toestand 
snel en werd hij opgenomen op de intensive care voor 
beademing en behandeling met vasoconstrictieve en 
inotrope medicatie. In de eerste uren van zijn opname 
op ic ontstonden petechien. De volgende 24 uur waren 
zeer forse hoeveelheden vocht (>30L) en inotropie 
nodig om de circulatie op peil te houden. Onder deze 
behandeling ontwikkelde zich een ernstig multi-orgaan 
falen. Als gevolg van de vloeistoftherapie ontstond een 
abdominaal compartiment syndroom. Omwille van de 
mogelijk negatieve invloed op de maximale respiratoire 
ondersteuning werd een laparotomie verricht. De huid 
toonde forse petechiën en echimoses. Verder hadden 
diverse vingers en tenen alsook delen van de neus en 
oren ernstige necrotische afwijkingen. Binnen 24 uur 
meldde de arts-microbioloog dat in het Gram-preparaat 
Gramnegatieve kokken zaten, zeer suggestief voor 
meningokok en dat het ingezette antibiotica beleid niet 
hoefde te worden aangepast. Nog eens 24 uur later 
liep de inflammatoire episode duidelijk op zijn eind, 
kon de hemodynamische ondersteuning snel worden 
afgebouwd en herstelde het multi-orgaan falen. In 
de afgenomen bloedkweek groeide een meningokok, 
zoals verwacht goed gevoelig voor penicilline, en dus 
ook voor ceftriaxon. Resistentie tegen antibiotica is bij 
meningococcen in Nederland geen probleem. Na het 
staken van de sedatie bleef de patiënt comateus met 
afwezigheid van hersenstam reflexen. Transcraniële 
doppler toonde een afwezige cerebrale bloedstroom. 
Dit was waarschijnlijk het gevolg van de zwelling van het 
brein door de grote hoeveelheid vloeistof die toegediend 
moest worden tijdens de initiële, septische fase. Tevens 
kan er zwelling van het brein zijn ontstaan als reactie 
op ischemie van het brein bijvoorbeeld door slechte 
perifere circulatie zoals ook op de huid zichtbaar was. Dit 
maakte de prognose voor een goed neurologisch herstel 
infaust. Hierop werd behandeling gestaakt en overleed 
de patiënt. Na het bekend worden van het Gram-
preparaat hebben we de GGD geïnformeerd voor verder 
contactonderzoek en het verstrekken van profylaxe. 
Tegen het eind van de IC behandeling werd bekend dat 
de patiënt geïnfecteerd was met meningokok serogroep 
(kapseltype) W.

Meningokokken sepsis, 
een casusbespreking

Door :  Kee s  Ve rduin,  a r t s -mic rob io loog,  s t i ch t ing 

PAMM en  Cathar ina  Z i ekenhui s  en  Pablo  van  de 

Be rg ,  in t e rn i s t - in t ens iv i s t 

Neisseria meningitidis (meningokok) kan 

sepsis en/of meningitis veroorzaken 

bij jonge, verder gezonde mensen. 

Het ziektebeeld kan zeer fulminant 

verlopen met de dood of ernstige 

blijvende schade tot gevolg. De gevolgen 

voor patiënt, familie en vrienden zijn 

daarmee desastreus en maken eveneens 

zeer diepe indruk bij betrokken 

hulpverleners. 

Ruim een jaar geleden presenteerde 
een 20-jarige jongeman met blanco 
voorgeschiedenis zich op de huisartsenpost 
met braken, diarree en koorts. Tot 
dat moment gaf hij leiding aan een 
introductiekamp van zijn studie. 
Daar collabeerde hij en werd naar de 
spoedeisende hulp gebracht. Hij vertelde 
dat hij zich sinds een dag toenemend niet 
lekker voelde met waterdunne diarree, 
braken en koorts met koude rillingen. Hij at 
en dronk nauwelijks. Op de spoedeisende 
hulp maakte hij een zieke indruk met hoge 
koorts. Hij was niet nekstijf, maar wel 
hypotensief, tachycard en tachypnoeisch. 
Zijn huid was gemarmerd maar zonder 
petechiën of andere afwijkingen. Het 
bloedonderzoek toonde een ernstige anemie 
op basis van hemolyse en trombopenie 
passend bij diffuus intravasale stolling in 
het kader van sepsis. Tevens was er een 
ernstige lactaat acidose. Na afname van 
kweken werd op de spoedeisende hulp 
direct  gestart met ceftriaxon in meningitis 
dosering en ruime vochttoediening met als 
werkdiagnose sepsis en mogelijk meningitis, 
waarschijnlijk op basis van meningokok 
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Pathogenese
Een aantal malen per jaar worden we op de IC 
geconfronteerd met een door meningokokken 
geïnduceerde sepsis. Meestal gaat dit niet gepaard 
met de desastreuze gevolgen zoals in de casus 
hierboven beschreven. Als de meningokok het lichaam 
binnendringt, wordt het door het immuunsysteem 
opgemerkt en er worden pro- en anti-inflammatoire 
responsen opgestart. Disbalans hierin, en met name 
een overreactie van het immuunsysteem, is de reden 
voor het al dan niet desastreus verlopen van de 
ziekte. Het ziekteverloop heeft deels te maken met 
patiënt gerelateerde factoren, deels met pathogeen 
specifieke factoren en hoogstwaarschijnlijk met een 
interactie tussen beide. Het is echter nog grotendeels 
onbekend welke factoren een belangrijke rol spelen. 
Patiëntgerelateerde factoren kunnen afwijkingen 
zijn in het aangeboren deel van het immuunsysteem 
(zoals deficiëntie van C3, C5-C8, properdine). Deze 
afwijkingen worden overigens maar zelden gevonden. 
Pathogeen specifieke factoren worden ook wel 
virulentiefactoren genoemd. Deze kunnen zich uiten in 
de aanwezigheid van een kapsel, het bezit van pili (nodig 
voor aanhechting aan het slijmvlies van de nasofarynx), 
en productie van endotoxine (lipopolysaccharide). 
Het polysaccharidekapsel van de meningokok is de 
belangrijkste virulentiefactor. Meningokokken die 
verantwoordelijk zijn voor invasieve ziektes zoals sepsis 
en meningitis zijn altijd gekapseld. Van de 12 bekende 
kapseltypes zijn er zes types (A, B, C, W, X, Y) die 
infecties veroorzaken bij de mens.  
Asymptomatische dragers vormen het reservoir in de 
bevolking. Geschat wordt dat 10-20% van de mensen 
op enig moment drager is van de bacterie. Ten tijde 
van een epidemische verheffing varieert het percentage 
dragers in de bevolking  van 5% onder jonge kinderen tot 
35% onder tieners en jongvolwassenen. Bij besmetting 

worden de meeste mensen tijdelijk asymptomatisch 
drager. Dragerschap leidt overigens ook tot (in ieder 
geval tijdelijke) immuniteit.

Bekende risicofactoren voor optreden van 
meningokokkenziekte zijn: (functionele) asplenie, 
voorafgaande infectie met influenzavirus, trauma waarbij 
een open verbinding ontstaat tussen neus/keelholte 
en hersenvliezen, maligniteiten, diabetes mellitus, 
chronisch obstructieve longziekten, nierinsufficiëntie, 
levercirrose en intraveneus drugsgebruik. Mogelijk komt 
meningokokkenziekte vaker voor bij mensen met een 
immuunstoornis en/of een hiv-infectie. 
Naast patiënt-specifieke aandoeningen die de kans op 
meningokokkenziekte vergroten, is ook de blootstelling 
van belang. Meningokokkenziekte komt vaker voor 
bij nauw contact met asymptomatische dragers, 
zoals bijvoorbeeld op een crèche met jonge kinderen 
(<5 jaar), of tijdens discotheekbezoeken van tiener, 
ontgroeningsperioden van eerstejaarsstudenten etc. Ook 
is dit de veronderstelde verklaring voor het verhoogde 
risico op meningokokkenziekte binnen gezinnen,  
alhoewel daar ook een genetische component kan 
meespelen. 

Preventie
Vaccinatie

Vaccinatie tegen meningokokken gebeurt met een 
conjugaatvaccin, waarbij een eiwit gekoppeld is aan 
suikerstructuren (polysaccharides) uit het kapsel 
van de meningokok. Blootstelling aan het kapsel 
alleen is namelijk onvoldoende om een goede 
immuunrespons op te wekken en immunologisch 
geheugen te laten ontstaan. Sinds de start van het 
Rijksvaccinatieprogramma tegen meningokokken is 
de incidentie van de verschillende meninogokokken 
serogroepen veranderd (figuur 1). Zo werd een sterke 
afname van serogroep B en C gezien en werd de laatste 
jaren een toename van serogroep W opgemerkt. 
Vanuit het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen 
sinds 2002 een vaccinatie tegen meningokokken-C  
als ze 14 maanden oud zijn. Sinds 1 mei 2018 is deze 
vervangen door een vaccinatie die beschermt tegen 
de typen A, C, W en Y.  Vanaf 2019 krijgen tieners 
tussen de 14 en 18 jaar een uitnodiging voor een prik 
tegen meningokokkenziekte type A, C, W en Y. In 
2018 kreeg een deel van de 14-jarigen hiervoor al een 

Bacteria-Neisseria-meningitidis-septicemia-cause
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septische artritis) in combinatie met tenminste 1 van 
de 3 laboratoriumcriteria (N. meningitidis in kweek 
uit anderszins steriele plaatst (bijvoorbeeld bloed of 
liquor); Gramnegatieve diplokokken in liquor, bloed 
of uitstrijkje/biopt van petechiën; N. meningitidis DNA 
in een normaal steriele plaats (bijvoorbeeld bloed of 
liquor).

Profylaxe

Om te voorkomen dat contactpersonen van een 
meningokok geïnfecteerde patiënt ook ziek worden, 
krijgen zij profylactisch antibiotica. Mensen met nauw 
contact met de patiënt in de 7 dagen voor het ziek 
worden, komen hiervoor in aanmerking. Dan moet 
gedacht worden aan gezinsleden en anderen die 
gezamenlijk een huishouden deelden, maar ook aan 
andere zeer nauwe contacten waarbij meer dan 4 uur 
aaneengesloten intensief contact was (bijvoorbeeld 
oppas, logerende vriend(innet)jes of slapen in dezelfde 
tent). Verder komen hulpverleners in aanmerking na 
mond-op-mondbeademing. Profylaxe kan worden 
gegeven in de vorm van rifampicine, ceftriaxon (im) of 
ciprofloxacin.

Conclusie
Meningokokken sepsis en meningitis kunnen ondanks 
de juiste behandeling snel en fataal verlopen. Dit is 
afhankelijk van interactie tussen patiënt- en bacterie 
specifieke factoren. In Nederland bestaat een 
vaccinatieprogramma tegen meningokokken A, C, 
W en Y. Het vaccin tegen meningokok groep B is wel 
beschikbaar maar maakt nog geen deel uit van het 
vaccinatieprogramma. Zie voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/meningokokken

uitnodiging. Dit is bedoeld om de kwetsbare 
leeftijdsgroep nu al te beschermen. Meer 
informatie hierover vindt u op de speciale 
website www.deelditnietmetjevrienden.nl. 
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd deze 
vaccinatie voor 14-jarigen ook standaard op 
te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Vaccinatie tegen meningokokken A, C, W en 
Y wordt ook geadviseerd aan gezinsleden van 
patiënten met meningokokkenziekte A, C, 
W of Y en soms aan reizigers die naar landen 
gaan waar deze meningokokkensoorten veel 
voorkomen. Voor de groep B meningokok, 
nog steeds de meest voorkomende 
verwekker van meningokokkenziekte, 
werkt het conjugaatvaccin op basis van 
het kapsel polysaccharide onvoldoende. In 
2013 is een vaccin op de markt gekomen 
dat gebruik maakt van 4 andere antigenen 
structuren van de groep B meningokok. 
Dit vaccin geeft een bescherming van 
60-80%, voor de Gezondheidsraad 
onvoldoende om dit vaccin op te nemen 
in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Veel deskundigen hebben hier tegen 
geprotesteerd, omdat naar hun mening 
hierdoor belangrijke gezondheidswinst 
wordt gemist.

Meldingsplicht

Er bestaat een meldingsplicht voor 
meningokokkenmeningitis en -sepsis. 
Melding aande GGD dient plaats te vinden 
als tenminste 1 van de 5 symptomen 
aanwezig is (koorts; menigeale prikkeling; 
petechiën; septische shock;  

Figuur 1. Incidentie van meningokokkenziekte per serogroep gedurende 1992-2016 in Nederland
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Door :  Danië l l e  Hurkmans,  Ve rp l e egkundig  Consu l ent  Team 

Onder s t eunende  en  Pa l l ia t i eve  Zorg

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg 
bestaat 5 jaar. Om dit te vieren werd op 
4 oktober een symposium georganiseerd 
waarbij de ontwikkeling van palliatieve 
zorg in het ziekenhuis centraal stond. 

Dagvoorzitter Judith Wilmer (klinisch geriater en 

medisch supervisor TOPZ), opende de middag en legde 

deelnemers het vuur aan de schenen middels een aantal 

pittige stellingen.

Bevlogen gastsprekers waren aanwezig waaronder 

Patricia van Mierlo (klinisch geriater en medisch 

supervisor COPZ).  Zij sprak over de oprichting van 

het palliatief team in Rijnstate 12,5 jaar geleden en de 

pioniersfase die zij hebben doorgemaakt. Inmiddels 

zijn zij uitgegroeid tot het expertisecentrum voor 

Ondersteunende en Palliatieve Zorg en behoren zij tot één 

van de meest vooruitstrevende teams van Nederland.

Kris Vissers (hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, 

Radboud UMC), sprak over de rol van elke zorgverlener 

bij signalering en behandeling van pijn in de palliatieve 

fase. 

Daarnaast sprak hij over ‘de opiatencrisis’ en de gevolgen 

daarvan, een actueel thema in de media.

Een interview met een mantelzorger benadrukte hoe 

moeilijk communicatie kan verlopen, vooral wanneer 

meerdere disciplines betrokken zijn. TOPZ bracht hierin 

structuur en duidelijkheid. Zij voelde de noodzaak haar 

ervaringen te delen tijdens dit symposium omdat dit een 

veel voorkomend probleem is in de dagelijkse praktijk. 

Birgit Vriens (internist-oncoloog, voorzitter en medisch 

supervisor TOPZ), nam ons mee terug in de tijd van 

oprichting van wat toen nog het ‘PAT team’ heette. 

Terugkijkend is er veel bereikt, maar er is nog veel werk 

Geslaagd symposium TOPZ 
Catharina Ziekenhuis

Kris Vissers, hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, Radboud UMC.
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waarin je als professional soms terecht komt en welke 

impact dit kan hebben op je leven. Het belang van goede 

zorg voor elkaar was voor velen herkenbaar en ontroerde 

menigeen.

Een hoge opkomst, inspirerende gastsprekers en vele 

hartverwarmende reacties hebben dit symposium tot een 

succes gemaakt. 

te verzetten willen we palliatieve zorg goed geïntegreerd 

krijgen in onze dagelijkse zorgverlening.

De laatste spreker, Sander de Hosson (longarts en 

medisch supervisor palliatief team te Assen), legde de 

nadruk op het belang van persoonlijke aandacht in het 

behandeltraject. Volgens patiënten maakt dit het verschil, 

is dit hetgeen wat hen bijblijft en wat zij heel hard nodig 

hebben tijdens het ziekteproces. Tenslotte vertelde hij 

over de dynamiek van palliatieve zorg, de acute situaties 

Patricia van Mierlo, klinisch geriater en medisch supervisor COPZ, Rijnstate.
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