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GROW SCHOOL
VOOR ONCOLOGIE EN
ONTWIKKELINGSBIOLOGIE
Hoe kan een gewone cel een kankercel worden; waarom houdt die cel
zich niet aan de regels? In haar studietijd raakte Manon van Engeland
al gefascineerd door die vraag. Sinds een jaar is ze wetenschappelijk
directeur van GROW, de School voor Oncologie en Ontwikkelingsbiologie.
“Vragen uit de kliniek zijn leidend voor ons wetenschappelijk onderzoek;
we werken intensief samen.”
De afwijkende groei van cellen vormt de basis van dat
onderzoek binnen GROW. “We kijken daarbij naar kanker,
maar ook naar afwijkingen in de ontwikkeling en groei van
het embryo.” Het onderzoek is onderverdeeld in vier onderzoekslijnen. “Het onderzoeken van de rol van omgevingsfactoren, zoals voeding en leefstijl, op het ontstaan van kanker
en de levenskwaliteit van kankerpatiënten staat centraal in
de eerste onderzoekslijn. Dit sluit ook aan bij de focus van
het Maastricht Comprehensive Cancer Centre in wording,
waarin GROW optrekt met het Oncologiecentrum. Onze
focus is namelijk het thema: overleven met functiebehoud.”
De tweede onderzoekslijn draait om innovatie van (vroege)
kankerdiagnostiek en beter op het individu afgestemde
kankerbehandelingen. Het fundamentele en translationele
onderzoek naar het ontstaan van kanker, de derde onderzoekslijn, draagt daar eveneens aan bij. De vierde onderzoekslijn richt zich op gezondheidsproblemen die

zich kunnen voordoen bij de voortplanting. In het
onderzoek werkt GROW onder andere nauw samen met
aan GROW verbonden hoogleraren in ziekenhuizen in de
regio en met het Kankeronderzoeksfonds en Kinderonderzoeksfonds Limburg. Deze fondsen stimuleren onderzoekers
om donateurs te vertellen wat ze doen. En dat is precies wat
onderzoekers van de vier onderzoekslijnen hier ook doen.

“VRAGEN UIT
DE KLINIEK ZIJN
LEIDEND VOOR
ONS”
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SCHOOLS EN DE KLINIEK

1: PREVENTIE
DE ROL VAN OMGEVINGSFACTOREN OP HET ONTSTAAN
VAN KANKER EN DE LEVENSKWALITEIT VAN KANKERPATIËNTEN.
“Lange tijd”, zegt Eline van Roekel, “lag de nadruk bij kankeronderzoek op behandeling, op de vraag: hoe kom je hier
goed doorheen? En patiënten zeiden: ik ben blij dat ik nog
leef, ik moet niet zeuren. Nu is er steeds meer aandacht voor
de levenskwaliteit in de periode erna.” Eline is moleculair
epidemioloog en universitair docent. Haar wens: een bijdrage leveren aan de uiteindelijke ontwikkeling van een begeleidingsprogramma dat kankerpatiënten na de behandeling
advies op maat biedt: zowel mentaal als op het gebied van
leefstijl. Zelf doet ze onderzoek binnen de EnCoRe-studie:
Energie voor het leven na ColoRectaalkanker. Die studie ging
in 2012 in Maastricht van start en inmiddels zijn er meer
dan 500 patiënten geworven. De onderzoeksvraag luidt: wat
zijn de gevolgen van darmkanker voor de kwaliteit van leven
en gezondheid? “We zoomen in op leefstijlfactoren zoals
voeding, beweging en fysieke fitheid.” Zelf onderzoekt ze
de biologische mechanismen die zijn verstoord bij patiënten
die na de behandeling kampen met langdurige vermoeidheid. Dat treft ongeveer een derde van de patiënten. “Als we
meer inzicht in de mechanismen krijgen, kunnen we betere
interventies ontwikkelen om vermoeidheid na darmkanker
te voorkomen en verminderen. Ik kijk daarbij naar de rol
die beweging hierin kan spelen en meer specifiek naar wat
daarin voor deze oudere patiëntengroep haalbaar is.” Door
vermoeidheid tegen te gaan, kunnen mensen beter en langer
meedoen in de maatschappij. “Mijn ambitie is om met onderzoek iets voor mensen te kunnen betekenen. En GROW
ondersteunt mij hier heel goed in.”

an
Eline v
l
Roeke

“MEER AANDACHT
VOOR LEVENSKWALITEIT IN DE
PERIODE NA
DARMKANKER”
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Lotte
Wieten

2. INNOVATIEVE KANKERDIAGNOSTIEK EN -THERAPIE
INNOVATIE VAN (VROEGE)
KANKERDIAGNOSTIEK EN
BETER OP HET INDIVIDU
AFGESTEMDE KANKERBEHANDELINGEN.
Natuurlijke killercellen, in een gesprek met immunoloog Lotte Wieten, kom je er niet omheen. Dit aangeboren type witte bloedcellen in ons lichaam ruimt kankercellen op, vertelt ze. Toch weten kankercellen deze
killercellen soms te omzeilen en gaat het fout. Samen
met de afdeling Hematologie onderzoekt ze hoe dat
kan. Met als uiteindelijk doel: het vinden van een therapie die de killercellen hun werk wel goed laat doen. En
die als eerste zal worden ingezet bij patiënten met de
ziekte van Kahler en borstkanker. Het typeert het werk
van Lotte: fundamenteel onderzoeken wat er gebeurt
om die kennis vervolgens naar de kliniek te vertalen.
Als onderzoeker en tevens waarnemend hoofd is Lotte
gestationeerd op de afdeling Transplantatie Immunologie. “Hier doen we met een fantastisch team ook de
diagnostiek voor stamcel- en niertransplantatie. En met
de kliniek doe ik onderzoek naar nieuwe methoden die
ons helpen daarvoor de meest geschikte donoren te
vinden.” In hoofdlijnen draait haar onderzoekswerk om
het ontwikkelen van immuuntherapie op maat bij kanker en transplantaties. Daarnaast onderzoekt ze de invloed van de omgeving van de tumor op de effectiviteit
van de therapie. In haar onderzoek werkt ze het meest
samen met Hematologie, maar ook met veel andere
afdelingen, van Nefrologie tot Gynaecologie. “We leren
veel van andere ziektes, bijvoorbeeld van de afstotingsverschijnselen bij niertransplantaties. Die kennis is weer
goed bruikbaar in het onderzoek naar stamceltransplantatie bij kanker en vice versa.” GROW ondersteunt
haar in die samenwerking. “En brengt onderzoekers bij
elkaar in een young investigator groepje. Dat heeft echt
meerwaarde voor het onderzoek.”

“WE LEREN VEEL
VAN ANDERE
ZIEKTES”
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Ludwig
Dubois

“BIOLOGEN KIJKEN
ANDERS NAAR EEN
KANKERTUMOR”

3: BASIS- EN TRANSLATIONELE
KANKERBIOLOGIE
DE ROL VAN OMGEVINGSFACTOREN OP HET ONTSTAAN
VAN KANKER EN DE LEVENSKWALITEIT VAN KANKERPATIËNTEN.
Bioloog Ludwig Dubois doet translationeel onderzoek. “Zo
kan ik het onderzoek naar de kliniek brengen en dat vind ik
heel belangrijk.” De universitair hoofddocent van de afdeling
Precision Medicine neemt graag de tijd om uit te leggen wat
hij onderzoekt. Biologen, zo begint hij een bevlogen minicollege, kijken anders naar een kankertumor. “Bij chemotherapie, bestraling en chirurgie wordt de tumor, kort door de
bocht, gezien als een geheel van allemaal dezelfde cellen.
Wij zien een tumor die bestaat uit wel tien typen cellen en
doen onderzoek binnen die primaire tumor.” Bijvoorbeeld
door op zoek te gaan naar de aanwezigheid van cellen die
de tumor ongevoelig maken voor een behandeling. Of door
cellen in beeld te brengen die duiden op een verhoogde
kans op uitzaaiingen. “Zo verwachten we volgend jaar bij
patiënten onderzoek te kunnen doen met een nieuw geneesmiddel dat schadelijke cellen opruimt die in lage zuurstof
gebieden overleven.” Een tweede onderzoekslijn is gericht
op immuuntherapie. “Dan draait het om de vraag: waarom
herkent het immuunsysteem de kankercel niet en hoe kun
je dat immuunsysteem wel laten functioneren?” Zo gaat de
onderzoeksgroep een grotere patiëntengroep een nieuwe,
experimentele behandeling geven: bestraling in combinatie
met immuuntherapie. Een kleine groep patiënten met vergevorderde kanker werd hier al mee behandeld en heeft er
duidelijk baat bij. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen (specifieke gebieden in) de tumor leidt tot minder
schade aan gezond weefsel met minder bijwerkingen tot
gevolg. Nieuwe (beeldvorming) technieken bevorderen
dat, evenals de onderzoeksstrategie van GROW, vindt
Ludwig. “Jonge onderzoekers worden op allerlei manieren
gestimuleerd en ondersteund. Dat draagt bij aan beter
onderzoek en onderwijs en dat is weer goed voor de zorg.”
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4: REPRODUCTIE EN
PERINATALE GENEESKUNDE
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN
BIJ DE VOORTPLANTING.
Ze werkte er al als AIO en bleef er hangen: de IVFafdeling. “Ik blijf het fascinerend vinden dat je buiten
het lichaam een embryo kunt maken en er dan negen
maanden later een baby wordt geboren”, vertelt Aafke
van Montfoort, senior onderzoeker op de afdeling. Zelf
heeft ze geen kinderwens, maar dat doet niets af aan
haar interesse voor kinderen. Integendeel. In haar onderzoek kijkt ze hoe het staat met de gezondheid van
kinderen die na een IVF-behandeling geboren worden.
Daarbij kijkt ze specifiek naar de mogelijke rol die de
vloeistof waarin embryo’s worden opgekweekt hierin
speelt. “In een IVF-traject is vaker sprake van complicaties tijdens de zwangerschap, zoals vroeggeboorte. Ook
zien we dat deze kinderen bij de geboorte gemiddeld
minder wegen en dat vergroot mogelijk hun kans op
hart- en vaatziekten.” Bedrijven zijn verantwoordelijk
voor de productie van de vloeistof; de samenstelling
van het kweekmedium verschilt. “Feit is dat het nieuwe
leven start in een vreemde omgeving”, zegt Aafke. Zij
doet op drie niveaus onderzoek naar de effecten daarvan. Zo is onderzoek op embryo’s mogelijk dankzij
ouders die instemmen met het gebruik van embryo’s
die overblijven na een IVF-traject. Daarnaast zijn er
zwangere vrouwen die meewerken aan onderzoek naar
de ontwikkeling en het functioneren van hun placenta.
Het derde en laatste niveau betreft het onderzoek op
basis van gegevens van kinderen die geboren zijn na
IVF: het gaat dan onder andere om gegevens zoals
het geboortegewicht, de gezondheid van de baby,
de zwangerschapsduur en eventuele complicaties.
Vijf IVF-centra in Nederland werken hieraan mee. “En”,
besluit Aafke, “omdat die twee soorten kweekmedium
gebruiken, kunnen we die zo met elkaar vergelijken.”

van
Aafke rt
oo
Montf

“BIJ IVF START
NIEUW LEVEN IN
EEN VREEMDE
OMGEVING”
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DE DAG VAN …

DE DAG
DIE IK NOOIT
VERGEET…
Teskst: Willy Janssen — Fotografie: Appie Derks

Een avond in februari 2017. Om 23.00 uur begint de
nachtdienst van ic-verpleegkundige Mariëlle Driessen.
Een van haar patiënten is een ernstig benauwde oudere
dame. Zij en haar man en dochters staan die avond voor
de keuze: wil ze nog aan de beademing of niet.
“Met haar uitgezaaide kanker vormt beademen
waarschijnlijk slechts verlenging van een uitzichtloze
situatie. Een zwaar dilemma. Ze is op, maar wil nog niet
sterven. Tegen middernacht gaat de familie naar huis. Maar
een uur later staat haar man toch weer aan haar bed. Terwijl
hij thuis de rolluiken sloot, voelde hij opeens dat hij bij zijn
vrouw moest zijn. Ik zie de opluchting bij zijn vrouw. Na
mijn taken besluit ik bij ze te gaan zitten. We spreken samen
over het leven, de kinderen en haar ziekte en behandeling.
Diep in de nacht vraag ik hen allebei wat het voor haar zo
moeilijk maakt om het leven los te laten.
Door de sfeer van dat moment kunnen ze dat opeens
toch naar elkaar uitspreken. Het is bijzonder om daar
bij te mogen zijn. Ik zie haar twijfel langzaam verdwijnen.
Ze is bijna klaar om het leven los te laten. Ik trek me terug.
Om 6.00 uur laat ze mij de kinderen bellen. Ze wil afscheid
nemen. Ik licht ook de arts in over haar besluit. Tegen de
middag slaapt ze rustig in.

Zulke situaties kom ik als ic-verpleegkundige regelmatig
tegen, maar het mag nooit een routine worden. Mijn vak
is niet alleen technisch. Op de Intensive Care is de situatie
voor een patiënt altijd uitzonderlijk.
Sommigen krijgen nog een kans om gezond naar huis
te gaan, anderen niet. Ik wil tot het laatste moment de
mens blijven zien. Het geeft voldoening als je mensen
ruimte en tijd kunt bieden om tot een besluit te komen.
Ik probeer altijd te handelen zoals ik bij mijn eigen familie
zou doen. Zo ben ik nou eenmaal. Je emoties meenemen
maakt je kwetsbaar, maar als je daardoor ook de emoties
van de patiënt kunt zien, maakt het je tot een betere
verpleegkundige. Familieleden kunnen hun verdriet beter
een plek geven als het op een goede manier gegaan is.”

11

“Ik zie
haar twijfel
langzaam
verdwijnen”
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We doen het allemaal: samenwerken. Elke dag, met veel verschillende mensen, in
wisselende groepen, met directe collega’s maar ook met mensen van buiten de eigen
organisatie. Hoe vanzelfsprekend samenwerken ook lijkt te zijn, ieder van ons weet dat
een goede en plezierige samenwerking goud waard is. Voor het werk én voor de mens.
Daar mag je best wel eens bij stilstaan. In deze rubriek vertellen twee steeds andere
mensen over hún manier van samenwerken.
Interviews: Silvia van de Put — Fotografie: Loraine Bodewes

Dit keer
Wie?
Bart de Koning
Maastricht UMC+)
(bioinformaticus klinische genetica
Christian Gilissen
d UMC)
(hoofd bioinformaticagroep Radbou
Over?
steeds meer
Binnen de Klinische Genetica zijn
complexere ondergespecialiseerde, uitgebreidere en
dat er enorm veel
zoeken mogelijk. Dat betekent ook
moet worden.
extra informatie - data - verwerkt
eegs team van in
Nijm
Een gecombineerd Maastrichts/
verkregen data snel
totaal 22 bioinformatici zorgt dat
, gerubriceerd en
én slim worden verzameld, verwerkt
-mining. Daardoor
opgeslagen. Dat noemen we data
in de laboratoria
kunnen de artsen en de specialisten
de uitslagen optimaal analyseren.

Christian: “Volgens mij is Klinische Genetica het eerste
specialisme dat ging samenwerken in het kader van de
Academische Alliantie*. Een van de eerste in elk geval.”
Bart: “We werken nu een jaar of vijf, zes samen. Op twee
locaties, maar toch als één team. Wekelijks - de ene week
op maandag, de andere week op dinsdag - hebben we
afdelingsoverleg, gewoon via Skype. Dan bespreken we
de voortgang van de lopende projecten. Ook werken
we met een gezamenlijk chatsysteem.”
Christian: “Bijna elke week is er wel iemand uit Nijmegen
in Maastricht of andersom. Alle communicatiemiddelen ten
spijt, soms is het nou eenmaal fijner om even tegenover
elkaar te zitten of samen achter het beeldscherm te kruipen.”
Bart: “Een groot voordeel van die intensieve samenwerking
is dat we samen veel meer kennis in huis hebben.”
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SAMEN BETER WERKEN

Christian: “Ons werk is maatwerk. Wij zoeken altijd naar
een degelijke, duurzame oplossing. De mensen in het lab
zijn onze partners. Wij overleggen met hen, denken mee,
geven advies en samen zoeken we naar de beste oplossing.”
Bart: “Door het samenvoegen van beide groepen is het team
zo ongeveer verdubbeld. De grotere capaciteit heeft ook als
voordeel dat je altijd back-up in huis hebt in tijden van grote
drukte, vakanties en ziekte, maar ook als er eens een acuut
probleem is.”

verloopt heel plezierig. De grootste uitdaging is dat je
te maken hebt met twee organisaties en dus met twee
protocollen, infrastructuren, budgetten enzovoort. Vooral
dat kost veel tijd, energie en moeite. Soms is het alsof je
met een Europese stekker voor een Amerikaans stopcontact
staat… Over pakweg twintig jaar hebben we die investering
terugverdiend, al moet ik zeggen dat we de eerste vruchten
van de samenwerking nu al plukken.”
Bart: “Of we ook gezamenlijke teamuitjes hebben?”

Christian: “Voor ons werk heb je niet alleen veel kennis
nodig van ICT, maar je moet ook begrijpen waarvoor je
een oplossing moet bedenken en hoe dat proces werkt.
Als je goede oplossingen wilt vinden voor de mensen in
het laboratorium, dan moet je ook verstand van de
materie zelf hebben.”

Christian: “Wij bioinformatici doen niet aan uitjes…”

Bart: “Sommige onderzoeken worden zowel in Maastricht
als in Nijmegen gedaan. Maar veel onderzoeken bundelen
we op één locatie, omdat er op de ene plek nu eenmaal
meer expertise op een bepaald gebied zit.”

Christian: “Toch maar weer eens op de agenda zetten.”

Christian: “De vakinhoudelijke en de intercollegiale
samenwerking op de afdelingen in Nijmegen en Maastricht

(beiden lachen)
Bart: “We hebben het er wel vaker over gehad,
maar het is er nog niet van gekomen.”

* Academische Alliantie: Radboudumc en Maastricht
UMC+ werken structureel samen en delen kennis en
expertise. Het doel is om het zorgaanbod in Zuidoost
Nederland te vergroten en te versterken.

“Ons werk is maatwerk.
Wij zoeken altijd naar een
degelijke, duurzame oplossing.”

INTERNE COLUMN

15

Hecht heeft een nieuwe columnist: Hans Kling, hoofd
dienst geestelijke verzorging. Hans neemt het stokje
over van Hans Fiolet. Hans welkom en veel succes!

Aanspreekcultuur?
Het woord hoor ik de laatste tijd vaker in het ziekenhuis:
aanspreekcultuur. Dikwijls verbonden met het woord
‘moeten’. “Wij moeten komen tot een aanspreekcultuur.”
Dit roept vragen op. Waarom moeten wij dat? En wellicht
belangrijker: wat bedoelen wij met aanspreekcultuur?
Laat ik met het woord zelf beginnen. Het is samengesteld uit
‘aanspreken’ en ‘cultuur’. Beide woorden gaan over contact.
Cultuur is wat gebruikelijk en gewoon is. “Zo doen wij dat
hier.” En dan kan het over van alles en nog wat gaan. Is het
gebruikelijk bij een vergadering op tijd te zijn? Is het gebruikelijk elkaar te begroeten als je aan het werk gaat? Cultuur
gaat erover hoe het daadwerkelijk gaat en niet over wat wij
op papier hebben afgesproken. Het kan daarom alleen samen
worden veranderd. Het gaat om doen en voordoen en minder
om woorden en goede voornemens.
Het woord aanspreken heeft meerdere betekenissen. Wat mij
aanspreekt is dat het zowel schoonheid als kritiek kan benoemen. Bijvoorbeeld: “Dat spreekt mij heel erg aan, hoe jij
vanmorgen met die patiënt sprak.” Of: “Ik wil je er op aanspreken hoe jij vanmorgen met die patiënt sprak.” Het één is
een compliment, het ander is kritiek. Aanspreken is positief
als iets je aanspreekt en wordt vaak als negatief ervaren als
iemand je aanspreekt.
Als ik het goed begrijp wordt met aanspreekcultuur vaak
de feedback- of kritiekkant van aanspreken bedoeld. Elkaar
scherp houden. Direct corrigeren als je iets opmerkt. Of dit
bijdraagt aan een beter en veiliger werkklimaat vraag ik me
af. De meesten van ons willen toch al vanuit zichzelf alles het
liefst perfect doen? Stel je voor, we gaan elkaar iedere keer
erop aanspreken als iets niet perfect gaat. Naast jezelf controleer je nog honderd anderen? Ik denk dat dit eerder druk en

onzekerheid in de hand werkt: nog meer op je hoede zijn om
maar niet aangesproken te worden. Want we weten allemaal
dat het nooit perfect is. En juist dat geeft ons de mogelijkheid
om te leren. Eén van mijn opleiders zei ooit: “Meestal is het
goed. Nooit is het perfect. Dat is jullie ruimte om te reflecteren en te leren.”
Deze ruimte om te leren en reflecteren kunnen wij het beste
samen benutten. Hierbij kan een aanspreekcultuur heel nuttig zijn. Maar dan graag positief over de inhoud en niet op
de persoon. Ik denk dat wij vaker collega’s kunnen aanspreken als wij iets aansprekends zien. Dagelijks zijn er mensen
in huis die iets extra’s doen voor een patiënt of een collega.
Omdat zij vinden dat dat nodig is. Dat spreekt mij aan, daar
word ik blij van. Ik hoop dat velen in zo’n geval tegen de
betrokkene zullen zeggen: “Dat sprak mij aan, wat jij daar
deed.” Als ikzelf zoiets zie, doe ik dat ook. Nog niet altijd.
Maar oefening baart kunst.
Zo hebben jaren geleden collega’s van Neonatologie ontdekt
dat de opa van een te vroeg geboren kind op sterven lag. De
opa was te zwak om naar het ziekenhuis te komen, het kind
was te klein om zonder hulp naar hem toe te kunnen. Samen
met de ouders hebben de collega’s van Neonatologie het kind
voor een bezoek naar opa begeleid. Dat sprak me enorm aan,
en dat heb ik tegen de collega’s gezegd.
Zo’n aanspreekcultuur is motiverend en biedt ruimte om van
elkaar te leren. Niet vanuit moeten, maar vanuit willen. Om
samen te blijven werken aan goede zorg. Aan zo’n aanspreekcultuur werk ik graag mee.
Hans Kling,
hoofd dienst geestelijke verzorging
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In het vorige nummer van Hecht kon je lezen, hoe de
strategie Gezond Leven van het Maastricht UMC+ in
elkaar steekt en welke programma’s ons daarbij helpen.
Nu zetten we de spotlight op twee programma’s: het
Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en Zorg, ook
wel Innovatiecirkels, en Onze Zorg van de Toekomst.

Op deze pagina’s lees je korte intro’s van mooie voorbeelden.
Op het intranet van de FHML lees je het hele verhaal via:
My UM> FHML Staff > Strategie > Strategie Maastricht
UMC+ > Onze Zorg van de Toekomst.

(on)Zichtbare meerwaarde op het
zorgpad MDL/GE
“Afdelingen die samenwerken bieden veel voordelen
voor patiënt én voor de medewerkers, ook al zijn
deze niet altijd zichtbaar”, zegt hoofdverpleegkundige Angelique Ghaye – Plusquin. Zij is projectleider
en met haar team verantwoordelijk voor het zorgpad
voor patiënten met acute buikklachten op de afdeling Maag Darm Lever en Gastro – Enterologische
chirugie (MDL/GE): “Wij willen de patiëntwaarde
verbeteren door de opnameduur te verkorten en
heropnames verminderen”, zegt collega, Maartje
Minderhoud-Broekhuizen, Physician Assistant (PA).
Samen zijn zij het erover eens: “Vanuit patiënten
perspectief willen wij niet meer terug.”

Lees de ervaringen van Angelique en Maartje op
intranet: via Organisatie/Visie en Strategie/Zorg
van de Toekomst/Zorgpaden/MDL/GE

Teksten: Ursula Klingenstijn, Femke Kools, Margo van Vlierden — Fotografie: Appie Derks

GEZOND LEVEN
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De reis van de Parkinsonpatiënt
Enkele tientallen Parkinsonpatiënten zijn bevraagd
over hun ervaringen met de zorg en behandeling
in het Maastricht UMC+. Neuroloog Mark Kuijf:
“Ons doel was beter te begrijpen hoe patiënten de
onderdelen van het zorgpad ervaren. Om onze zorg
te innoveren en de reis van de patiënt te verbeteren.
We willen beslist niet pamperen, maar patiënten juist
helpen om in beweging te blijven op alle mogelijke
manieren. Door er te zijn, goede informatie te bieden
en richting te geven. Dankzij dit traject kunnen we
dat beter vormgeven.”

Lees de ervaringen van Mark op intranet: via
Organisatie/Visie en Strategie/Zorg van de
Toekomst/Zorgpaden/Parkinson

Onze Zorg
van de Toekomst
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Het contact met de patiënt geeft ons onderzoek richting
Hoewel een cirkel officieel geen beginpunt heeft, kent de innovatiecirkel Artrose er wel
degelijk één; het probleem dat steeds meer, steeds jongere patiënten artrose krijgen. Dit
verbenen en afbreken van het kraakbeen leidt uiteindelijk soms tot een prothese, maar daar
wil je eigenlijk niet te jong mee beginnen. Tim Welting leidt het Experimentele Orthopedielab van MUMC+ en werkt nauw samen met orthopedisch chirurg Pieter Emans. Al meer
dan tien jaar zoeken ze samen naar oplossingen, met één gezamenlijk doel: dat mensen
langer kunnen blijven wandelen en bewegen zonder pijn. Om te overleggen moeten ze
soms creatief zijn met de tijd. Dus dan vergaderen ze tijdens een 'ongezond' pizzamoment.

Lees de ervaringen van Tim en Pieter op intranet via
Organisatie/Visie en Strategie/Verbinden Onderzoek
en Zorg/innovatiecirkel artrose

GEZOND LEVEN

Innovatiecirkel dikke darmkanker
“Dikke darmkanker is als een moeilijke puzzel die
we in het verleden in het MUMC+ vanuit eigen
disciplines probeerden op te lossen. Terwijl we weten
dat lastige vragen gemakkelijker te beantwoorden
zijn door hulp te vragen aan je buurman. Tot voor
kort ontbrak het echter aan structureel overleg tussen
de verschillende disciplines die zich bezighouden met
darmkanker”, vertelt colorectaal chirurg Stéphanie
Breukink. “Dat stoorde ons. Er bleek veel animo te
zijn voor een multidisciplinair overleg waarin clinici
én academici zijn vertegenwoordigd. Het doel: zorg
en behandeling van patiënten met darmkanker
optimaliseren. Dat was het startschot voor de
Innovatiecirkel Dikke Darmkanker.

Innovatiecirkel

Lees de ervaringen van Stéphanie op intranet
via Organisatie/Visie en Strategie/Verbinden
Onderzoek en Zorg/Over de grenzen van de
eigen discipline heenkijken
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SPITSUUR

Spitsuur

IEDEREEN
ELKE DAG
SCHONE WITTE
DIENSTKLEDING
In afwachting van de nieuwe outfits en de nieuwe kledinginname- en
kledinguitgifteapparaten (de KIA en de KUA) gaat het inleveren en ophalen
van dienstkleding een paar maanden ietsje anders. Leidraad voor de
tijdelijke, zorgvuldig doorgerekende en voorbereide oplossing van het
team van Textiel en Intern Transport daarbij was: hoe maken we het
voor onze collega’s zo gemakkelijk mogelijk?

Tekst: Silvia van der Put — Fotografie: Loraine Bodewes en Appie Derks
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n van de nieuwe witte
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uwe apparaten geïns
daarna worden de nie

Klaar voor de start
Zondag 11 augustus 2019, 12 uur. De KIA en KUA
worden voor het laatst leeg gemaakt. Negen collega’s
verhuizen 7.000 kledingstukken naar de nieuwe
tijdelijke ruimte. Daar wordt de kleding liggend in
plaats van hangend aangeboden, dus dat betekent
7.000 kledingstukken opvouwen, overzichtelijk
sorteren en netjes opstapelen. Om 17 uur plaatsen
ze de bewegwijzering: de tijdelijke werkwijze van
kledinginname en -uitgifte is officieel geopend!!

Waszakken XXXL
op de afdelingen…
Kriskras door het ziekenhuis, onder andere bij het
beddenverzamelpunt op elke verpleegafdeling, zijn
vijftien tijdelijke inleverposten geplaatst: waszakken
maatje XXXL op transportkarren. Verpleegkundige
Inge van Kruchten van C3 vindt de tijdelijke
inleverposten ideaal: “Op weg naar buiten, gooi je
je kleding heel gemakkelijk in de was. Geen gedoe
met pasjes, je hoeft niet naar de kelder, je hoeft de
kledingstukken niet een voor een in te voeren. Van
mij mag dat wel zo blijven.”
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Naar niveau 0…
Roger Haagmans van Intern Transport vertelt dat
zijn team er tijdelijk een extra taak bij heeft: “Op
elke afdeling verzamelen we twee keer per dag de
gebruikte dienstkleding en die gaat dan naar niveau
0.” Collega Koen Tordoir: ”Natuurlijk rapen we de
kleding die er ‘per ongeluk’ naast is gevallen even
op.”

Naar de wasserij…
Huiswasserij Nedlin rijdt zeven dagen per week op
en neer naar het ziekenhuis. Wekelijks wassen zij
19.000(!) kilo wasgoed voor ons. Jan van den Boogaard van Intern Transport rolt de laatste van de 46
rolcontainers de vrachtwagen in. Hij vertelt dat de
gebruikte witte dienstkleding dezer dagen voorrang
krijgt: “Die gaat als eerste de vrachtwagen in naar de
wasserij. Zo proberen we tekorten bij de uitgifte te
voorkomen.” (zie kader Verzoekje: #doeslief)

En weer terug…
In de uitgifteruimte wordt de voorraad weer
aangevuld. Alle kleding is opgevouwen op keurige
stapeltjes*. De ruimte is overzichtelijk ingericht.
Witte A4’tjes wijzen de weg: doktersjas met
lange mouw, doktersjas met korte mouw, polo’s,
damespantalons (én zwangerschapsbroeken),
unisekspantalons en een apart rek met
persoonsgebonden kleding.

SPITSUUR

*Gezocht!
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Wie is toch diegene die steeds het middelste of onderste
exemplaar van de stapel wil hebben en dan ‘vergeet’
om het rek weer netjes achter te laten?

Feiten en cijfers
27.500

De bestelling van de nieuwe dienstkleding:
27.500 stuks voor ruim 4.000 medewerkers.

XXS t/m XXL
Schone witte dienstkleding
ophalen
Met je personeelspas open je de deur van de tijdelijke
kledinguitgifteruimte op niveau 0. Daar is het zelfbediening. Net zoals altijd al, mag je maximaal twee
stuks meenemen. Joep van Rooy begint vandaag aan
zijn vierde dag als coassistent. “Ik weet gelukkig wat
mijn kostuummaat is en dus welke maat jas ik moet
hebben. Van andere coassistenten hoorde ik dat zij
dat niet wisten en dat ze zochten naar een maatje S,
M of L.”

Indien nodig wordt persoonsgebonden
kleding aangeboden.

Doktersjassen

Tot nu toe alleen maar uniseks doktersjassen,
vanaf 19 december: uniseksjassen én dames
doktersjassen.

Straks
Kledinguitgifteautomaat met zes in plaats van vier
uitgiftestations op niveau 0. Twee kledinginnameautomaten op niveau 0. Vier kledinginnameautomaten
op niveau 1 (twee extra aan AB-kant).

Verzoekje: #doeslief
Onder het mom van ‘dan hoef ik niet steeds helemaal naar de kelder’ nemen sommige
mensen toch een voorraadje voor de hele week mee. “Realiseren zij zich niet dat een collega
straks geen schone kleding in zijn of haar maat heeft? Of boeit dat niet? Totdat het hen zelf
een keer overkomt.”Jordy Stassen, teamleider van logistiek, baalt hiervan én van de beschamende reacties die zijn medewerkers krijgen als ze mensen daarop aanspreken. “Wij willen
er alleen maar voor zorgen dat iedereen schone dienstkleding krijgt. We hebben het allemaal
zorgvuldig doorgerekend: er zijn 30.000 stuks kleding in omloop, de hele reservepartij is
ingezet, twee keer per dag komt er schone was… Er is slechts één regel: maximaal twee
stuks per dag. Moeten we dan echt 24 uur per dag de kledinguitgifte gaan bewaken?”
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ALLES NAAR WENS?

Ook een
voedingssonde
vindt beter de
weg met GPS
Sondevoeding is soms de enige optie bij patiënten die door ziekte of een complexe
behandeling tijdelijk niet zelf kunnen eten. Vloeibare voeding wordt dan via een sonde
naar de dunne darm geleid. Het plaatsen van zo’n duodenumsonde, zoals die heet, is
geen pretje. De meeste patiënten zien er dan ook flink tegenop. Voor hen betekent de
introductie van de nieuwe Cortrak sonde een uitkomst. “Het is echt een verademing”,
zegt patiënt Tereska Heesen.

, Jischmaël van der Horst, Tereska

oud
Lieke Corpelijn, Maartje Minderh

Tekst: Yvette Kuiper — Fotografie: Appie Derks

Heessen, Christel Claesen

ALLES NAAR WENS?

Tot voor kort werd bij patiënten met
een verminderde werking van de maag,
bijvoorbeeld na een grote maag-darmoperatie, een voedingssonde via een
gastroscopie geplaatst. De maag-darmlever arts brengt de sonde via de mond
in de darm met een bestuurbare, flexibele slang. Maar het kan ook anders.
Zo zag verpleegkundig specialist
Jischmaël van der Horst in 2016 de
Cortak sonde op een congres in Amsterdam. “Deze sonde heeft een klein
magneetje dat tijdens het inbrengen
communiceert met een kastje op de
borst van de patiënt via een elektromagnetisch systeem. Er is geen röntgenstraling nodig om de sonde te
lokaliseren. Dat vind ik een groot
voordeel.” Dankzij het magneetje in de
top is de positie van de sonde zichtbaar
op een scherm en dat werkt veel sneller. “Klopt”, zegt Tereska Heesen. Toen
zij afgelopen zomer de Cortrak sonde
kreeg, was de bestemming in acht
minuten bereikt!
Niet meer zo bang
Voor haar is de Cortrak sonde een
uitkomst. Na een doorverwijzing naar
Maastricht kreeg zij de diagnose hEDS.
Dit is een aangeboren ziekte waarbij
het bindweefsel minder stevig is. De
gewrichten, de huid en de bloedvaten
kunnen hieronder lijden. Bij Tereska
is ook het bindweefsel in haar darmen
niet stevig genoeg. “Zonder sondevoeding red ik het niet. Maar in een
ander ziekenhuis had ik al vaak fysieke
schade opgelopen bij het inbrengen. De
ingreep moest bovendien vaak opnieuw
omdat de sonde dubbelklapte. Elke
keer kreeg ik meer angst.”

Moeder van drie
In Maastricht kreeg Tereska de nieuwe
Cortrak sonde van Jischmaël. “Het was
een verademing”, vertelt ze. “Hij legde
alles duidelijk uit, vertelde me waar
de sonde was en vroeg steeds hoe het
ging. Zelfs mijn neus was onbeschadigd, het kan dus echt anders!” De drie
kinderen van Tereska hebben ook kans
op de aandoening. “Dat was moeilijk
om te horen. Maar tegelijk heb ik in
Maastricht mijn vertrouwen in de zorg
teruggekregen. Ik weet dat ik niet ga
genezen van deze ziekte, maar er is
nu wel zicht op verlichting.”
Op de afdeling
Niet alle patiënten komen in aanmerking voor de nieuwe methode. Als
richtlijnen de Cortrak sonde voorschrijven, wordt deze ingebracht op de eigen
afdeling of in de polikliniek. Niet meer
op de endoscopiekamer. Dat is voor de
patiënt veel comfortabeler. En betekent
bovendien voor het ziekenhuis een
gehalveerde kostprijs, omdat bijvoorbeeld geen scopie en röntgenfoto nodig is. Verpleegkundig specialisten en
physician assistants kunnen de sonde
plaatsen. Voedingsverpleegkundige
Christel Claesen vergelijkt de Cortrak
sonde met een TomTom. “De sonde
volgt tijdens het inbrengen de natuurlijke weg binnen het lichaam. Deze weg
is te zien op het scherm. De methode
is minder belastend. Mensen hebben
minder last van kokhalzen en gevoelens van paniek. Het roesje dat gegeven
wordt bij de traditionele sonde is dan
ook niet nodig.”
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Snel de weg gevonden
“Het inbrengen van de sonde verloopt bij veel patiënten snel, zoals bij
Tereska. Soms heeft de sonde meer
moeite de weg te vinden. Er zijn een
aantal trucjes om het apparaatje te
begeleiden, waaronder verandering
van houding of bepaalde medicijnen.
Dan duurt de ingreep wat langer,
tot zo’n 45 minuten. Maar, meldt
Jischmaël snel, de oude variant
duurt altijd wel een half uur.”
Buitencategorie
Jischmaël is trots dat hij de Cortrak
sonde naar Limburg heeft gehaald.
“We zijn het enige ziekenhuis in de
provincie dat hiermee werkt. Tussen
mijn kennismaking met de sonde en
het moment dat we deze plaatste bij
een patiënt zaten ruim twee jaar.” Het
introduceren van de Cortrak-sonde was
een afstudeerproject voor Jischmaël,
maar wel één van de buitencategorie.
Hij voerde veel gesprekken met chirurgen, MDL-artsen, maar ook inkopers.
Dankzij zijn enthousiasme en overredingskracht genieten nu tientallen
patiënten per jaar deze behandeling.

“De sonde
volgt tijdens
het inbrengen
de natuurlijke
weg binnen het
lichaam”
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BIG
DATA
VERBETEREN
(ÉN VERANDEREN)
DE ZORG

B I G D ATA
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Als (kanker)patiënt wil je natuurlijk weten wat voor jou de beste behandeling is. Samen met
je dokter bespreek je de verschillende opties en bijwerkingen met behulp van een online
keuzehulp. “Nadeel van bestaande keuzehulpen is dat ze alleen een algemene indicatie
geven”, zegt promovendus Anshu Ankolar. “In de PROSPECT-studie proberen we nu juist
de risico’s op bijwerkingen zo veel mogelijk op maat te voorspellen voor patiënten met
prostaatkanker. Daarvoor maken we gebruik van big data.”
Interviews: Margo van Vlierden — Illustraties: Klaartje Berkelmans

André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science: “Wat wij
in de gezondheidszorg verstaan onder big data zijn simpelweg alle data die relevant zijn voor de gezondheid. Dat
zijn bijvoorbeeld persoonlijke en leefstijldata van patiënten,
genetische data, beelden (onder andere MRI’s, echo’s en
röntgenfoto’s), laboratoriumuitslagen, onderzoeksresultaten en ziektekenmerken. Ziekenhuizen hebben enorm veel
van zulke data. Het lastige is alleen dat ze gefragmenteerd
zijn, ongestructureerd (van pixels tot vrije tekst), continu
veranderen en groeien en op veel plekken beschikbaar zijn.
Big data bevatten een schat aan informatie. De kunst is de
gegevens zodanig te combineren dat je ze kunt gebruiken
om slimme modellen te ontwikkelen, die de kans op succes
of bijwerkingen van een bepaalde behandeling voorspellen.
Een voorbeeld is dus de PROSPECT-studie waarin we samenwerken met het Maastricht UMC+ en Zuyd Hogeschool.”
Optimale keuze voor de patiënt
Anshu legt uit: “In Nederland krijgen jaarlijks 11.000
mannen de diagnose prostaatkanker, waarvan 70 procent
niet-uitgezaaide kanker. Patiënten kunnen kiezen uit verschillende behandelopties: in- en uitwendige bestraling,
het operatief verwijderen van de prostaat of actief volgen
(niets doen). Elke behandeling kent zijn eigen bijwerkingen,
zoals urine-incontinentie, blaas- en darmproblemen of
erectiestoornissen. Om – samen met de arts - tot een weloverwogen keuze te komen, is het belangrijk dat de patiënt
de impact van de verschillende behandelopties op zijn
kwaliteit van leven begrijpt. Met de PROSPECT-studie
helpen we patiënten daarbij. We hebben het bestaande

keuzehulpmiddel verrijkt met voorspellingsmodellen.
Specifieke patiënt- en tumorkenmerken wegen nu mee in
het voorspellen van het risico op bijwerkingen. De patiënt
krijgt dus informatie op maat en kan een beter gefundeerde
beslissing nemen.”
Protonentherapie
Een ander voorbeeld is het voorspellen van het effect van
protonentherapie. André: “In Nederland zijn drie centra,
waaronder in Maastricht, waar in totaal 1.600 kankerpatiënten terecht kunnen voor bestraling. Als je weet dat er elk jaar
100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker krijgen,
dan begrijp je dat het belangrijk is die patiënten te selecteren bij wie het effect van de therapie het grootst zal zijn.
De database vullen we continu met nieuwe data, zodat we
alsmaar beter kunnen voorspellen.” Of een voorbeeld uit de
behandeling van longkanker: “Na analyse van heel veel longkankerpatiënten wereldwijd is een model opgesteld dat de
overleving voorspelt afhankelijk van de dosis radiotherapie
die wordt gegeven.”

“WAT WIJ IN DE
GEZONDHEIDSZORG
VERSTAAN ONDER BIG
DATA ZIJN SIMPELWEG
ALLE DATA DIE RELEVANT
ZIJN VOOR DE GEZONDHEID”
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Personal Health Train
“Hoe meer data, hoe beter de voorspellingen”, zegt
André. “We kijken dus nadrukkelijk over de muren van
Maastro Clinic en MUMC+ heen om zoveel mogelijk data
te verzamelen, over de hele wereld. Dat is best een grote
uitdaging. Data worden nog te weinig gedeeld. Dat heeft
te maken met onder andere zorgen over privacy en afstand
doen van controle over de data. Om die reden hebben we
hier de Personal Health Train* (PHT) bedacht. Kern van de
PHT is dat de data op de plek blijven waar ze zijn verzameld.
Een onderzoeker met een vraag stopt die in een ‘trein’ die
langs de verschillende datastations over de hele wereld rijdt.
Voorwaarde is wel dat de data bruikbaar zijn en volgens
internationale standaarden opgeslagen. We noemen dat FAIR
data (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar).
Mooie opsteker is dat Bruno Bruins, minister van medische
zorg en sport, de toepassing van PHT wil stimuleren.
We verwachten dat het concept hiermee een flinke
boost krijgt.”
Betere uitkomsten...
Big data zorgt voor betere patiëntuitkomsten omdat de
behandeling veel beter kan worden toegesneden op de
unieke kenmerken van de individuele patiënt. Dat besef
dringt steeds verder door. André: “Voor het MUMC+ lopen
projecten met radiologie, COPD, fysiotherapie, de ziekte
van Crohn en orthopedie. Daarnaast zijn externe partijen
geïnteresseerd. We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met
grote farmaceutische bedrijven Roche en Johnson &
Johnson. Zij willen onderzoeken welke patiënten baat
hebben bij bepaalde therapieën. Dat heeft enerzijds met
kosten te maken, maar ook met het welzijn van patiënten
die je niet wilt belasten met behandelingen waarvan je bij
voorbaat al weet dat ze niet werken.” Anshu vult aan: “Het
gaat ook om: krijgt de patiënt wat hij wil? Dat is wat we
onderzoeken in de PROSPECT-studie. Alle behandelopties
hebben een vergelijkbare levensverwachting; het zijn juist
de bijwerkingen die bepalen hoe iemand zich naderhand
voelt. Wat wij dus onderzoeken is de patiënttevredenheid.
Heeft een patiënt op basis van de aangeboden informatie
de keuze gemaakt die het beste bij hem past?”

“DE KANSEN DIE ER
LIGGEN ZIJN GIGANTISCH
EN BIJ LANGE NA NOG
NIET BENUT”
… én betere processen
Big data kan de zorg ook efficiënter maken. André
noemt als voorbeeld radiotherapie. “Voor elke patiënt
die bestraald wordt, moet de radiotherapeut alle organen
rondom een tumor intekenen op een CT-scan. Dat is
bijzonder arbeidsintensief en tijdrovend werk. Dankzij big
data kan dat nu automatisch, wat een grote efficiencyslag
oplevert. Voordelen daarvan zie je nu al in beeldgestuurde
disciplines zoals oogheelkunde, radiologie en radiotherapie,
dermatologie en pathologie. Daarnaast helpen big data om
processen te verbeteren door te voorspellen welke patiënten
komen er aan, wat voor mensen heb ik daarvoor nodig, hoe
kan ik beter plannen et cetera.”
Actuele vraagstukken
Big data kent dus alleen maar positieve kanten? André:
“De kansen die er liggen zijn gigantisch en bij lange na
nog niet benut, daarvan ben ik overtuigd. Tegelijkertijd
roepen big data allerlei vragen op van morele, ethische,
juridische, privacy en sociaalwetenschappelijke aard. Hoe
zit het bijvoorbeeld met digitale inclusie; hebben mensen
zonder computer of smartphone straks minder toegang
tot gezondheidszorg? Wat als mensen hun data niet willen
delen? Big data verandert ook de relatie arts-patiënt. Stel
dat kunstmatige intelligentie een antwoord geeft waarmee
de arts het niet eens is. Wie moet de patiënt dan geloven?
Vertrouwt hij de arts dan nog wel? Dat zijn relevante
vraagstukken waarop nog geen antwoord is.” Gunstig is wel
dat de meeste artsen positief zijn over de inzet van big data.
“De meerwaarde op het gebied van patiëntuitkomsten ziet
men echt wel in. Bovendien is het fijn dat al die registraties
niet ergens liggen te verstoffen, maar actief gebruikt worden
om de patiëntenzorg te verbeteren.”

B I G D ATA

“BIG DATA BEVATTEN
EEN SCHAT AAN
INFORMATIE”

PERSONAL
HEALTH TRAIN:
HOE ZAT HET
OOK ALWEER?

Om de gezondheidszorg te verbeteren, is veel medische data nodig om
te analyseren. Maar: deze gegevens bevinden zich op veel verschillende
plekken (bij artsen, ziekenhuizen, bij de patiënten thuis), vaak zijn ze niet
zomaar uitwisselbaar én dan is er nog het punt van de privacygevoeligheid.
Medische data zijn dus niet zomaar voorhanden om van te leren. The Personal
Health Train biedt hiervoor een oplossing: door onderzoeksvragen (treinen)
naar ziekenhuizen (stations) onder strenge voorwaarden te sturen, waarbij
de patiënt de controle houdt over welke trein welk station mag bezoeken
(spoor). De onderzoeksvragen worden daarbij beantwoord zonder dat de
patiëntgegevens het ziekenhuis verlaten: een ultieme oplossing voor de
bescherming.
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ONDERWEG MET...
WIEL WIJNEN

KLOMPVOET
BEHANDELING
IN AFRIKA

Tekst: Jules Coenegracht

O N D E R W E G M E T. . .

Naam:
Wiel Wijnen (59)
Functie:
verpleegkundig specialist orthopedie
Werkt bij Maastricht UMC+:
1986
Sinds 2007 ben je al achttien keer
in Afrika geweest om daarals verpleegkundig specialist vrijwilligerswerk te doen. Dat is 1,5 keer per
jaar. Hoe is dat begonnen?
“Toen ik mijn opleiding had afgerond,
wilde ik leuke dingen doen. Voor mij
was dat: mijn kennis ook ergens anders
toepassen. Ik had een vriend die al in
Afrika werkte, zo is het begonnen.”
Je bent in de Democratische
Republiek Congo geweest, in
Congo-Brazzaville, Burundi,
Rwanda en Ghana. Afrika is groot,
waarom die landen?
“Je gaat via een organisatie die actief
is in een bepaald gebied. In mijn geval
was dat de Belgische organisatie Artsen
zonder vakantie. Mijn vrouw zegt
altijd: ‘Met vakantie zul je bedoelen.’
Daar heeft ze nog een beetje gelijk in
ook. Al is het niet zo dat ik daar aan
het strand lig.”
Maar toch een beetje vakantie?
“Je werkt daar, je doet je ding. Samen
met de lokale artsen, verpleegkundigen
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en fysiotherapeuten ben je bezig
met patiëntenzorg, je leidt lokale
collega’s op. Maar daarnaast zit je
niet in de dwangbuis van de Westerse
samenleving. Mijn smartphone gaat
niet over, ik heb geen e-mail, ik hoef
geen boodschappen te doen. In Afrika
heb je bovendien een heel andere pace,
een heel ander ritme. Dat kan toch een
vakantiegevoel geven.”

Is er een ervaring die speciaal
indruk op je heeft gemaakt?
“Dat zijn er meerdere. We verzorgden
bijvoorbeeld een kind met forse
brandwonden aan het been. De
wonden wilden maar niet genezen:
elke keer als het kind thuis was
geweest, was het verband verwijderd.
De moeder haalde het eraf en verkocht
het verband op de markt.”

Je had het over het werk dat je daar
doet. Kun je een voorbeeld geven?
“Het klompvoetenproject in ZuidoostCongo bijvoorbeeld. Dat hebben we
vrij groots opgezet, samen met een
Belgische orthopeed. We hebben eerst
de professionals in de regio bewust
gemaakt van de mogelijkheden, de
vroedvrouwen en verpleegkundigen
van de gezondheidscentra: als een
kindje met een klompvoet geboren
wordt, leg je het niet achterin de hut.
Dit is goed te behandelen. Tegelijk
hebben we in drie ziekenhuizen in de
regio symposia georganiseerd over
de niet-operationele behandeling
van klompvoeten en de medewerkers
opgeleid.”

Het verband van haar eigen
kind? Dat klinkt onmenselijk.
“Ze deed het om eten te kopen voor
zichzelf en haar andere kinderen. Dat
was belangrijker dan de genezing van
dat ene kind. In Congo zijn plaatsen
waar mensen echt niets hebben.
We hebben het kind weten onder te
brengen bij de organisatie ‘Vrienden
van Kankala’ die zich bezighoudt
met de opvang en re-integratie van
straatkinderen. Toen het kind genezen
was, is het terug naar de moeder
gegaan. Je moet je voorstellen: je komt
als vreemde, als blanke bij zo’n gezin,
je spreekt elkaars taal nauwelijks. Je
zegt: ‘Ik wil je kind weghalen.’ Bizar,
ze zijn je nog dankbaar ook, want zelf
kunnen ze hun kind niet verzorgen.”

Wat leveren al die trips naar Afrika
jou als persoon op?
“Ik vind het leuk mijn werk zo te
doen dat het mij energie geeft. Ik
kom relaxed terug terwijl ik vaak hard
gewerkt heb. Soms kun je echt verschil
maken: een kind dat ik daar tegenkom,
heeft misschien gewoon geluk gehad.
Het is een druppel op een gloeiende
plaat, maar toch. De laatste tijd ligt
de nadruk op een meer structurele
aanpak, zoals het klompvoetenproject.”

Meer weten?
Lees eerder verschenen blogs van Wiel:
https://orthopedie.mumc.nl/blog
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“Voorlopig
kunnen we helaas
nog niet zonder
dierproeven”

Tekst: Flore Clerkx

PROEFDIERKUNDIG CENTRUM
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EEN NIEUW
PROEFDIERKUNDIG
CENTRUM
Hoewel wetenschappers hard werken aan alternatieven, is het (verder) ontwikkelen
van medicijnen of behandelingen nog niet mogelijk zonder proefdieren. En omdat dit
de komende decennia waarschijnlijk niet verandert, gaat de Universiteit Maastricht
een nieuwe voorziening bouwen in Randwyck, het BioMedisch Centrum (BMC).
“In het nieuwe gebouw kunnen we de efficiëntie én de kwaliteit van het werk
bevorderen, plus de hoeveelheid stress voor de dieren beperken”, vertelt
Andreas Teubner, hoofd van de proefdiervoorziening.
Als alles volgens plan verloopt, start begin komend jaar
de bouw van het BMC, een state-of-the-art biomedische
onderzoeksfaciliteit naast het Scannexus-gebouw aan
de Oxfordlaan. Hier worden niet alleen de proefdieren
van de Universiteit Maastricht gehuisvest, maar vindt
ook onderzoek naar alternatieven plaats. Het wordt
een multifunctioneel, flexibel ingericht gebouw met
laboratoria en dierenverblijven, dat ook aan veranderende
omstandigheden kan worden aangepast. Bijvoorbeeld
wanneer er in de toekomst minder dierproeven nodig zijn.
Waarom is nieuwbouw nodig?
Op dit moment bevinden de dierenverblijven zich in het
gebouw aan de Universiteitssingel, dat decennia geleden
werd gebouwd. Hoewel de voorziening voldoet aan alle

wettelijke eisen, zijn innovaties vanwege technische
beperkingen niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan zogeheten
luchtdouches voor het ‘schoonmaken’ van personen die een
proefdiervoorziening betreden. Zo kan de hoge hygiënische
standaard en de gezondheid van dieren beter beschermd
worden. Ook de verspreiding van diverse laboratoria in
het huidige gebouw, waar heel specifieke ingrepen worden
verricht op de dieren, is niet optimaal. De dieren moeten
ervoor vervoerd worden en dat kan ze stress bezorgen. In
het nieuwe BMC worden praktisch alle activiteiten in één
gebouw ondergebracht.
Drie pijlers en drie V’s
Andreas Teubner is hoofd van de huidige proefdiervoorziening en wordt dat straks van het nieuwe BMC. “In het
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nieuwe gebouw kunnen we de hoeveelheid stress voor de
dieren beperken en de efficiëntie én de kwaliteit van het
werk bevorderen. Dat zijn de drie belangrijkste pijlers onder
het nieuwe gebouw.” Wanneer het in Nederland gaat over
proefdieronderzoek komen de drie V’s ook altijd in beeld:
Vermindering, Verfijning en Vervanging. Elke aanvraag voor
een dierproef wordt zorgvuldig beoordeeld; kan het met
minder dieren, kleinere dieren, of zelfs zonder dieren?
Tegelijkertijd verplicht de Nederlandse en Europese overheid
wetenschappers om nieuwe medicijnen en behandelingen
eerst op dieren te testen, zowel voor de werking als de
veiligheid.
Vergelijk het met ambulancemedewerkers
Prof. dr. Leon de Windt onderzoekt, met en zonder
proefdieren, behandelmethodes voor een ziek hart. De
afgelopen twee jaar trok hij de kar van de nieuwbouw van
het BMC. “Natuurlijk test ik iets liever op menselijke cellen
dan op een diermodel”, zegt hij. “Maar voorlopig kunnen we
helaas nog niet zonder dierproeven.” Bang voor intimidatie
door anti-dierproefactivisten is hij niet echt. “Ik vind het
vooral moeilijk te begrijpen dat mensen je bedreigen omdat
je je werk doet. Ik vind het eigenlijk laf en onbegrijpelijk,
net als het belemmeren van ambulancemedewerkers bij het
doen van hun werk. Als je echt tegen dierproeven bent, kun
je bijvoorbeeld op de Partij voor de Dieren stemmen. Als die
partij dan een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer
krijgt en wetgeving doorvoert die dierproeven verbiedt, dan
zijn dierproeven verboden. Zo werkt een democratische
samenleving. Maar dan zou ik graag van die partij horen hoe
we dan wél tot doorbraken kunnen komen in de behandeling
van Alzheimer, hersentumoren en meer.”
Collega’s, kom gerust eens langs
Andreas Teubner vermoedt dat er ook wat spookbeelden de
ronde doen over hoe het er in een proefdiervoorziening aan
toe gaat. “De muizen hebben een verstopplek in hun kooi, de
schapen lopen zoveel mogelijk buiten in de wei en konijnen
wonen in groepsverband in een kantoorachtige ruimte.
Dieren worden eigenlijk volledig ontzorgd hier. Natuurlijk
is zo’n leven niet zo uitdagend als een bestaan in het wild,
maar het hebben van eten en drinken, een nest, beschutting

en een verrijkte omgeving biedt de dieren wel een leven dat
in alle basisbehoeften voorziet. We laten ook graag zien hoe
de dieren hier in de Maastrichtse proefdiervoorziening leven.
Medewerkers van de Universiteit Maastricht en
het Maastricht UMC+ kunnen een rondleiding krijgen.
We hebben niks te verbergen, dus bel of mail me gerust.”
Meer lezen?
Wil je meer weten over het nieuwe gebouw,
proefdieronderzoek en hoe bijvoorbeeld Deep Brain
Stimulation via deze weg werd ontwikkeld?
Ga dan naar www.maastrichtuniversity.nl/dierproeven

“In het nieuwe
gebouw kunnen we
de efficiëntie én de
kwaliteit van het werk
bevorderen, plus de
hoeveelheid stress
voor de dieren
beperken”

PROEFDIERKUNDIG CENTRUM

Prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur
van de Universiteit Maastricht: “Wij staan pal achter het
Nederlandse beleid van ‘Vervanging, Vermindering en
Verfijning’. De dierproeven die we uitvoeren, zijn wettelijk
goedgekeurd door de overheid en voldoen aan alle strenge
richtlijnen die ervoor gelden. Op het moment dat het anders
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kan, zullen we nooit voor een dierproef kiezen. Maar zolang
dierproeven nog de enige route vormen naar de verbetering
van behandelingen voor ziektes als kanker en diabetes,
vinden we het belangrijk hiervoor de best mogelijke
voorzieningen te creëren voor onze medewerkers.
Daarom is het nieuwe BMC noodzakelijk.”
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STOPPEN
MET ROKEN?

Tekst: Ursula Klingenstijn — Fotografie: Appie Derks
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Rokers weten het zelf ook wel: roken en meeroken, dat is slecht voor je
gezondheid. De cijfers spreken boekdelen: jaarlijks sterven 20.000 mensen
door roken en nog eens enkele duizenden door meeroken. Veel rokers
willen ook wel stoppen. Maar ze schuiven het voor zich uit; hebben vaak een
aanleiding nodig om de laatste sigaret te doven. En dan nog is het moeilijk.
Patrick Iliohan, teamleider logistiek van het Facilitair Bedrijf, weet er alles van.
Het goede nieuws: hij is inmiddels een jaar gestopt met roken.
“Ik had het niet van een vreemde. Mijn moeder rookte als
een ketter! Ik ben zelf begonnen op mijn twintigste en rookte
dertig tot veertig sigaretten per dag. Ik stak de ene na de
andere op. Soms gewoon uit verveling.”
Longkanker
“Mijn schoonmoeder is vorig jaar aan longkanker overleden. Zij ging ineens heel hard achteruit. Vlak daarna kreeg
ook mijn moeder te horen dat ze longkanker heeft. Zij heeft
uitzaaiingen en ondergaat momenteel immuuntherapie,
maar je weet dat het een aflopende zaak is. Het was een hele
zware en heftige periode in mijn leven. Je verlangt dan soms
juist naar die ene sigaret. Aan de andere kant wil je gewoon
stoppen met die rotzooi. Het was mijn vrouw die met een
laserbehandeling op de proppen kwam. De laserbehandeling
is een moderne accupunctuurbehandeling. Ze werken niet
met naaldjes, maar met een laserstraal. Ik geloof helemaal
niet in dit soort behandelingen, maar dacht: ‘baat het niet,

dan schaadt het niet’. In de auto, onderweg naar mijn laserbehandeling, stak ik nog even een laatste sigaret op...”
Bier + voetbal + vrienden= roken
“Ik had al eerder geprobeerd te stoppen, maar ben steeds
weer begonnen. Waarom ik precies terugviel, weet ik niet.
Het is gewoon zeer verslavend. Ik had toentertijd ook geen
dringende reden om te stoppen. Mijn schoonmoeder is zeker
een trigger geweest. Ze was heel trots dat ik gestopt ben.
Kort na mijn behandeling had ik een vriendenuitje. Een
voetbalwedstrijd en Oktoberfest in München. ‘Als ik dat maar
volhoud’ dacht ik nog. Bier + voetbal + vrienden = roken.
Maar het lukte! De kunst is om er gewoon niet aan te denken. Het grootste verschil met mijn andere stoppogingen,
was dat ik na deze laserbehandeling echt geen trek meer
had in een sigaret.
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Ik had gelukkig weinig afkickverschijnselen. Natuurlijk moet
het lichaam zich aanpassen. Daarna is het doorzetten en gewoontes doorbreken. De eerste weken nadat ik gestopt was,
ging ik niet meer zoals eerst mee om buiten te roken, maar
bijvoorbeeld met collega’s binnen samen lunchen. Ik was
bang dat ik door de geur van een sigaret weer terug zou vallen. Ik werd wel heel druk! De collega’s zeiden dan: ‘Wat ben
jij druk joh, ga maar weer roken!’ Als ik voelde dat ik hyper
werd, zocht ik in mijn vrije tijd afleiding, ging er even tussenuit of lekker wandelen. Ik bespaar nu trouwens ruim 200
euro per maand waar ik andere leuke dingen mee kan doen.”
Een rookvrij MUMC+
“Ik vind een rookvrij Maastricht UMC+ heel logisch. Je bent
tenslotte een zorginstelling! Wij zien collega’s, patiënten en
bezoekers bij de hoofdingang roken. Dat ziet er gewoon niet
uit. Als niet-roker valt het mij daarnaast op hoe erg je stinkt.
Zelf heb je dat niet in de gaten. Moet je je voorstellen hoe
dat aan het bed van de patiënt overkomt. Het MUMC+ moet
een duidelijke lijn trekken. Goed communiceren, elkaar erop
aanspreken en hulp bieden. Ik merk in mijn team dat feedback heel goed werkt. Als leidinggevende zal ik vanaf het
begin consequent zijn. Straks is het toch afgelopen, dan kun
je maar beter nu al stoppen, is mijn boodschap.”

“STRAKS IS HET
TOCH AFGELOPEN,
DAN KUN JE MAAR
BETER NU AL
STOPPEN, IS MIJN
BOODSCHAP”

Samen voor een rookvrij
Maastricht UMC+
De Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra
(NFU) heeft een intentieverklaring getekend met als doel de zorg rookvrij te maken.
Niet alleen het gebouw, maar ook het terrein van ons
ziekenhuis wordt daarom rookvrij. “We gaan dit samen
doen, voor onszelf, de patiënten, bezoekers en onze
medewerkers”, zegt Michiel Bannier, kinderlongarts
van het Maastricht UMC+, tevens ambassadeur van
de beweging Rookvrije Generatie. “Iedere medewerker
is ambassadeur van dit beleid. Je hebt tenslotte een
voorbeeldfunctie. We moeten een open cultuur creëren
en elkaar durven aan te spreken.”
Zorg en roken gaan niet samen
“We pakken het breder aan en gaan rokende medewerkers actief helpen. Als het even kan om helemaal
te stoppen met roken. We zoeken naar motieven om
te stoppen, die verschillen per persoon. Ruim tachtig
procent van de rokers heeft ook een stopwens. Vaak
zijn er allerlei redenen waarom het niet lukt. Stoppen
lukt niet even met een pilletje. Roken is een verslavingsziekte. Soms krijg je een terugval. Maar er komt
een keer dat het wel lukt!”
Zien roken, doet roken
Iedere dag starten 75 kinderen met roken. Onderzoek
heeft aangetoond dat zestig baby’s per jaar sterven
aan de gevolgen van roken gedurende de zwangerschap. “Daar begint het eigenlijk al”, vervolgt Michiel.
“Je mag straks ook niet meer in je dienstkleding roken.
Dat is niet voor niets. De schadelijke stoffen uit de rook
neem je mee in je kleding, handen en haren en die
breng je over op patiënten. In een onderzoek bij couveusebaby’s, van wie de moeders buiten het ziekenhuis
rookten, werden in de urine meerdere afbraakproducten van sigaretten gevonden. Je spreekt dan over derdehands roken. Gelukkig merken we een ommekeer.
Roken is gewoon niet meer van deze tijd.”

KORTJES
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LAAT JE
INSPIREREN
DOOR LEAN!
Bij FHML krijgt Operational Excellence steeds meer voeten aan de grond.
Operational wat? Even een kleine
reminder… Bij Operational Excellence
ligt de focus op het verhogen van de
klantwaarde. Hoe? Door het continu
verbeteren van processen, door het
toepassen van de Lean principes.

Wil je weten welke verbeterinitiatieven
binnen FHML zijn opgezet? Kom dan
op 31 oktober 2019 tussen 15.00 en
16.30 uur naar de Projectenmarkt in de
uitloopruimte van de Groene Zaal
aan de Universiteitssingel 50. En laat
je inspireren!

KLOKHUIS
WETENSCHAPSPRIJS
Jaarlijks wordt de Klokhuis
Wetenschapsprijs uitgereikt. Deze
prijs is bedoeld om een jong en
breed publiek bekend te maken
met Nederlands wetenschappelijk
onderzoek. Alle universiteiten,
hogescholen en umc’s van Nederland
kunnen onderzoek insturen. ‘Hersenen
in je buik’, is de inzending van Veerle
Melotte, universitair hoofddocent
bij de afdeling Pathologie, de School
for Oncology and Developmental
Biology (FHML). Met haar onderzoek
naar de rol van ‘het buikbrein’ in het
ontstaan van kanker is ze een van de

genomineerden voor deze prijs. Of
ze de Klokhuis Wetenschapsprijs ook
daadwerkelijk gaat winnen, horen
we op 6 november.

ACT

PLAN

Continuous
Improvement

CHECK

DO

Ook binnen het ziekenhuis is de aanpak van Operational Excellence al
een beproefde verbetertechniek. Op
dit moment werken zij bijvoorbeeld
aan het inrichten van de zorgpaden in
het kader van ‘Onze Zorg van de Toekomst’. Wil je meer weten? Blader dan
naar pagina 16 van deze Hecht.

OOK JE
VERHAAL
DELEN?
In ons ziekenhuis werken meer dan
7000 collega's in veel verschillende
functies. In de rubriek ‘Onze verhalen’
op intranet.mumc.nl lees je meer over
hun drijfveren, wat ze elke dag doen
en wat ze meemaken. Maar wij zijn
natuurlijk ook nieuwsgierig naar
jouw verhaal!
Wil je dit met ons delen?
Mail dan naar nieuwsredactie.
communicatie@mumc.nl
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“HET IS EEN
WONDER
DAT IK
WEER KAN
ZIEN”
Beeldend kunstenaar Anne-Mieke King werkt aan een plafondfresco als een brokje kalk
net langs haar veiligheidsbril in haar oog valt. “Kalk is een gemeen goedje, het brandt
verschrikkelijk en lost weefsel letterlijk op”, vertelt ze. “De pijn was hels. Op de Spoedeisende
hulp zijn ze uren met me bezig geweest om de kalk zo goed mogelijk uit mijn oog te
verwijderen. In de weken en maanden daarna volgen talloze ziekenhuisbezoeken.
Het hoornvlies van Anne-Mieke blijkt ernstig beschadigd.
Tekst: Margo van Vlierden — Fotografie: Appie Derks

Prof. dr. Rudy Nuijts, hoofd Hoornvlies
Centrum van de Universiteitskliniek
voor Oogheelkunde, legt uit: “Het
hoornvlies is het voorste deel van het
oog, dat licht binnenlaat. Het is een
uniek weefsel; doorzichtig en zonder
bloedvaten. Het hoornvlies bestaat uit
vijf lagen, waarvan de buitenste laag,
het epitheel, zorgt voor bescherming.

Het epitheel bestaat uit zogenaamde
epitheelcellen die het lichaam continu
vernieuwt. Het epitheel is het enige
deel van het hoornvlies dat na beschadiging volledig kan herstellen.”
Ernstige hoornvliesbeschadiging
Arts-onderzoeker Suryan Dunker: “Dat
geldt echter niet voor patiënten met

limbale stamceldeficiëntie. De stamcellen van deze patiënten zijn - bijvoorbeeld als gevolg van verbranding of
een oogziekte - zodanig beschadigd dat
het hoornvlies geen nieuwe epitheelcellen meer vormt. Omliggend weefsel
of de bloedvaten kunnen daardoor
over het hoornvlies heen groeien. Er
ontstaat dan een ondoorzichtige laag
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die leidt tot slecht zicht, irritatie en
lichtgevoeligheid. Bovendien ziet het er
lelijk uit.” Anne-Mieke King bevestigt:
“Mijn oog is zeker een jaar lang pijnlijk
geweest en erg rood. Ik liep voortdurend met een zonnebril op. Mijn zicht
was beperkt. Ik zag geen diepte meer,
nogal onpraktisch in mijn beroep en in
het dagelijks leven. Mijn oogarts in het
Radboudumc gaf aan dat er niets aan
te doen was. Ik was uitbehandeld.”
Innovatieve behandeling Holoclar
“Patiënten met een hoornvliesbescha
diging als gevolg van verbranding
hadden tot voor kort inderdaad pech”,
zegt Rudy Nuijts. “Er was geen goede
behandeling voorhanden.” Totdat
celbiologe Graziella Pellegrini (Universiteit van Parma) Holoclar ontwikkelt.
Dat is een vrij nieuwe behandelmethode die wel soelaas biedt. Het Italiaanse
Chiesi Pharmaceuticals brengt de

nieuwe innovatie op de markt. Maastricht UMC+ is het enige oogcentrum
dat de behandeling in Nederland uitvoert (na goedkeurig van onder andere
de zorgverzekeraar) en meedoet aan
twee Europese klinische studies die de
effectiviteit van Holoclar onderzoeken.
Suryan Dunker: “Holoclar werkt als
volgt: uit het gezonde oog nemen we
via een klein biopt (2 mm2) een kleine
hoeveelheid stamcellen af. Deze cellen worden opgekweekt in het lab
van Chiesi en na circa 2,5 maand teruggeplaatst op het zieke oog, nadat
het abnormale weefsel chirurgisch is
verwijderd. De nieuw gekweekte stamcellen zorgen vervolgens voor de aanmaak van nieuwe epitheelcellen.” Rudy
Nuijts: “Het voordeel van deze methode is dat de ingreep aan het gezonde
oog minimaal is en de hoeveelheid
teruggeplaatste epitheel- en stamcel-

len groot. Voorwaarde is natuurlijk wel
dat de patiënt één (deels) gezond oog
heeft waaruit we stamcellen kunnen
oogsten.”
Eerste Nederlandse
Holoclar-patiënt
Anne-Mieke King komt na uitgebreide
screening in aanmerking voor Holoclar. “Criteria voor deelname zijn dat
het oog waaruit het biopt genomen
wordt gezond is. Het zieke oog moet
een limbale stamceldeficiëntie hebben,
een goede traanfunctie en een normaal
gevoel hebben”, zegt Suryan Dunker.
Anne-Mieke King: Aanvankelijk zag ik
nogal op tegen de afname van stamcellen in mijn gezonde oog. De ingreep
viel echter mee en alles verliep volgens
plan. In de OK stonden al twee koeriers
klaar om mijn stamcellen naar Italië te
brengen. Een paar maanden later werd
ik opgeroepen voor de terugplaatsing.

“We onderzoeken nu of
Holoclar ook effectief is
bij patiënten met andere
stamcelziekten”

Rudy Nuijts, Suryan Dunker en Anne-Mieke King.
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Voor de behandeling.

Een bijzonder moment. Ik herinner me
vooral dat de OK helemaal vol artsen
stond. Niet raar als je bedenkt dat ik
de eerste Holoclar-patiënt in Nederland
was.”
Kwaliteitsgarantie
Holoclar is aan strikte regels gebonden. Suryan Dunker: “Chiesi geeft ons
operatiedata door. De planning van het
opkweken van materiaal ligt helemaal
vast, met één dag speling. Qua organisatie wel een uitdaging. Een biopt
mag uitsluitend in het lab van Chiesi
worden opgekweekt. Speciale koeriers
halen het op en brengen het transplantaat na enkele maanden weer terug.
Vooropgesteld dat het voldoet aan de
strenge kwaliteitseisen. We hebben al
eens meegemaakt dat de stamcellen
niet werden vrijgegeven omdat de
kwaliteit als onvoldoende werd beoordeeld. Dat is dan een grote teleurstelling voor de patiënt.” “In principe kan
het opkweken in kortere tijd, maar
vanwege de studie duurt het langer”,
aldus Rudy Nuijts. “Ook wordt een
deel van het weefsel ingevroren voor
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Na de behandeling.

eventuele controle achteraf. Het eerste
klinisch onderzoek naar de effectiviteit bij limbale stamceldeficiëntie is
inmiddels afgerond, een tweede studie
alweer gestart. Hierin onderzoeken we
of Holoclar ook effectief is bij patiënten
met andere stamcelziekten. Ik zie het
als een absolute kwaliteitsgarantie dat
het kweken van stamcellen voor heel
Europa plaatsvindt in één stamcelfaciliteit. Zo is voldoende volume gegarandeerd en continuïteit gewaarborgd.”

Anne-Mieke King is in 2017
geopereerd. “Ik beschouw het
als een wonder dat ik weer kan
zien”, zegt ze opgetogen. “Ik zie
weer diepte, kan weer autorijden
en me vrij bewegen. Ik ben prof.
Nuijts, Suryan Dunker en het
team ontzettend dankbaar. Twee
keer per jaar kom ik nog naar
Maastricht in verband met het
klinisch onderzoek. Dat is wel het
minste dat ik voor de wetenschap
kan terugdoen.”

“Patiënten met
een hoornvliesbeschadiging
als gevolg van
verbranding
hadden tot voor
kort inderdaad
pech. Er was geen
goede behandeling voorhanden”

WAT K R I J G E N W E N O U ?
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DE SLIMME PLEISTER
DIE PATIËNTEN ‘LEEST’
Tekst: Graziella Runchina — Fotografie: Appie Derks

Wie goed inzoomt, ziet een pleister. Niet zomaar een plakker,
maar een superslimme pleister die in staat is om patiënten
gemakkelijk en continu te monitoren. De dunne, waterdichte
pleister zit vol piepkleine elektronische componenten. De
patiënt krijgt deze opgeplakt tijdens een ziekenhuisopname
en de sensoren meten vervolgens lichaamsfuncties zoals
fysieke activiteit, temperatuur of vochthuishouding. Grootste
voordeel: een patiënt hoeft niet aangesloten te worden op
meetapparatuur en draden. De pleister kan de gemeten data
intern opslaan en doorsturen naar een smartphone of iPad
van de arts, de verpleegkundige of de fysiotherapeut.
Het ei van Columbus zou je zeggen: deze slimmerd maakt
werkprocessen efficiënt, omdat de verpleegkundige niet
alle metingen apart hoeft te doen én het is voor de patiënt
een stuk patiëntvriendelijker. “Ja absoluut, deze innovatie
scheelt tijd en verbetert de kwaliteit van de zorg”, licht
Freek Boesten, productmanager van Maastricht Instruments,
toe. Het bedrijf levert innovatieve technische oplossingen
voor de medische wetenschap en stond aan de wieg van de

ontwikkeling van de pleister. “Hoewel
de pleister nog in de testfase zit, is de
verwachting dat deze binnen afzienbare
tijd in de patiëntenzorg in het Maastricht
UMC+ wordt toegepast”, vertelt Boesten.
De pleisters die minimaal een week
blijven zitten op de huid van een patiënt,
zijn behalve gemakkelijk toepasbaar
ook betrouwbaar, wat een vereiste is bij het uitlezen van
de gegevens. “Technisch is het bovendien mogelijk om ze
oplaadbaar te maken. De vraag is of het vanuit hygiënisch
oogpunt gewenst is om ze te hergebruiken.”
Of de sensorenplakker een medische revolutie teweeg gaat
brengen, vindt Boesten lastig te voorspellen. “De potentie
van de ‘slimme’ pleister is in elk geval groot. We kunnen
immers continu monitoren hoe iemand herstelt na een
operatie en wat zijn beweegactiviteit is, in plaats van slechts
één of twee keer per dag langs het ziekenhuisbed lopen.
Op dit moment loopt er een proef in het ziekenhuis met
een kastje dat een patiënt bij zich draagt met eenzelfde
doel als de pleister. De beweegdata die dit kastje levert,
gebruikt de fysiotherapeut om zijn therapie op af te
stemmen. Bedrust tijdens een ziekenhuisopname zorgt
voor verlies van spiermassa, conditie en vaardigheden.
Bewegen, ook tijdens een opname, is dus heel belangrijk.
Het zou mooi zijn als we het kastje op termijn kunnen
vervangen door een pleister met beweegsensor.”
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Met een grote tennisbal
Wat doen ze daarmee, met die grote
tennisbal? Een balletje trappen. Een
potje volleybal. Overgooien. Spelen. U
had het begrepen: dit is geen serieuze
sportactiviteit. Maar wel leuk. En
ontspannend. Teamspirit bevorderend.
Initiatiefneemster Yil: “Het is meer
tussen het werken door even naar
buiten. Beetje bewegen.”
Lisa: “Een frisse neus halen.”
Marion: “Ook leuk dat er ruimte voor
is. Ik vind het heel tof, dat dit goed
gevonden wordt. Dat niemand raar staat
te kijken als je onder werktijd opeens
buiten gaat ballen.”
Ze doen het bij de vijver tegenover de
hoofdingang van het ziekenhuis. Als
het niet regent, tenminste. ‘Ze’, dat zijn
promovendi en junior onderzoekers van

de vakgroep Gezondheidsbevordering.
Hoeveel er meedoen varieert. Ergens
tussen de twee en acht, afhankelijk van
wie tijd en zin heeft. Ze hebben wel
sterk de neiging het op een vast tijdstip
te doen. Lisa: “Daar zijn we enigszins
koppig in.”
Is er nog iemand op een geniale
onderzoeksgedachte gekomen tijdens
het overgooien?
Marion vindt dat een leuke vraag, maar
wie een eenvoudig antwoord verwacht,
vergeet dat we te maken hebben met
onderzoekers. Over deze hypothese zijn
ze het eens:
Lisa: “Omdat je er even helemaal
uit bent en niet meer nadenkt over
onderzoek, kan het misschien toch
helpen.”

Yil: “Gewoon even verstand op nul.”
Lisa: “Een leeg hoofd.”
Marion: “Ja.”
Verstand op nul. Een leeg hoofd. Alles
hebben ze over voor hun onderzoek.
V.l.n.r.:
Yil Severijns (27)
promovendus
Marion Willems (28)
promovendus
Marika Veenstra (23)
junior onderzoeker
Lisa Harms (25)
promovendus
Adriana Solovei (27)
promovendus
Tekst: Jules Coenegracht
Fotografie: Franco Gori

