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Voorwoord
Er is alweer bijna een jaar voorbij. Een jaar dat we 
gaan afsluiten met nummer 32 van HaCaSpect.
Bijzonder in dit nummer is dat zowel het 
levenseinde als geboortezorg ruim aan bod komen. 

Tijdens een symposium over goede zorg rondom 
het levenseinde, waar het belang van tijdig spreken 
over het levenseinde werd benadrukt, werd ook het 
boek Toegewijde dokters gepresenteerd met als 
subtitel: ‘waarom de niet-medische competenties 
geen bijzaak zijn’. Een zeer lezenswaardig 
boek dat een rijkdom aan praktijkervaringen, 
reflecties en handreikingen biedt. Ook tijdens 
twee drukbezochte publieksavonden stond 
het onderwerp centraal. Tot slot aandacht in 
dit nummer voor de app PalliArts die artsen 
ondersteunt in het geven van goede palliatieve 
zorg. Zeker downloaden op uw telefoon mocht u 
hem nog niet hebben! 
Ook aandacht voor het nieuwe leven in dit 
nummer. Met trots zijn op 7 juli door de afdeling 
verloskunde vijftien mooie en luxe kraamsuites 
in gebruik genomen. Dit in combinatie met 
ontwikkeling van integrale verloskunde binnen 
het project CenteringPregnancy™, maakt dat 
de geboortezorg in het Catharina Ziekenhuis een 
kwaliteitsimpuls heeft gekregen. 

In een artikel over (weefsel)donatie wordt 
stilgestaan bij de vraag of dit onderwerp 
thuis hoort of wellicht zou moeten horen in 
de spreekkamer van de huisarts. Gezien de 
recent verkregen Kamermeerderheid vóór het 
automatisch donorschap een actueel thema. 
Tot slot boeiende artikelen over het werken 
als huisarts in een AZC en de opkomst van de 
ziekenhuisarts waarvan de eersten hun opleiding in 
het Catharina Ziekenhuis recent hebben afgerond. 

De redactie wenst u veel leesplezier!
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Door :  E r i c  van  de  Laar ,  k l in i s ch  e th i cus 

Op dinsdagavond 5 juli vond 
in het Catharina Ziekenhuis 
het symposium Goede zorg 
rond het levenseinde plaats. 
Op dit symposium werden de 
resultaten gepresenteerd van 
het project Tijdig spreken over 
het levenseinde, waaronder 
het boek Toegewijde dokters. 
Waarom de niet-medische 
competenties geen bijzaak 
zijn. De belangstelling voor 
deze thematiek was enorm: 
de Wintertuin, waar zo’n 200 
mensen in kunnen, was vol en 
als de zaal twee keer zo groot 
was geweest, was die ook vol 
geraakt, gezien het grote aantal 
aanmeldingen.  

De eerste spreker, klinisch geriater Geert van der Aa van het 

Catharina Ziekenhuis, informeerde het publiek over de achtergronden 

en opbrengsten. Dit project is een initiatief van huisartsen en medisch 

specialisten uit deze regio met als doel artsen en patiënten eerder 

te laten nadenken over de zorg rond het levenseinde. Inzet is beter 

aansluiten met de zorg bij de wensen en verlangens van patiënt en 

familie en voorkomen van overbodige zorg. 

Concrete opbrengsten

Concrete opbrengsten zijn een Regionale Transmurale Afspraak 

(RTA) waarin handvatten geboden worden voor de inschatting van 

het goede moment om het gesprek aan te gaan (timing); afspraken 

tussen de eerste en tweede lijn over het proces en de zorgverlening; 

scholing voor huisartsen, medisch specialisten en artsen in opleiding 

om deze gevoelige gesprekken op een goede manier aan te gaan en 

informatieavonden in de regio voor patiënten en familie. 

Actuele thematiek

Na de inleiding volgden sprekers die telkens een specifieke 

moeilijkheid belichtten van de zorg rond het levenseinde. Suzanne 

van de Vathorst, bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste 

Overhandiging boek ‘Toegewijde dokters’

Symposium Goede zorg rond het levenseinde 

Van links naar rechts: Maaike Veldhuizen, Frank Smeenk, Suzanne van de Vathorst, Bert Buizert, Geert van der Aa, Joep Hubben.
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Sterfstijlen

De volgende spreker was Bert Buizert, directeur van de inmiddels 

landelijk zeer bekende stichting STEM. STEM staat voor ‘Sterven op 

je eigen manier’. De stichting heeft onderzoek gedaan naar de manier 

waarop mensen tegen sterven en dood aankijken en hoe zij ermee 

omgaan. Dat blijkt heel verschillend. Er zijn een vijftal ‘sterfstijlen’ 

te onderscheiden, die nogal uiteenlopen in het vermogen en de 

behoeften van patiënten om over sterven en dood te praten. Het is van 

belang dat artsen bekend zijn met die diversiteit en ook capabel zijn af 

te stemmen op de specifieke stijl van elke patiënt. In de scholing die 

in het project ‘Tijdig spreken’ ontwikkeld is, wordt hierop in gegaan. 

Onderwijs

Tot slot sprak Frank Smeenk, longarts in het Catharina Ziekenhuis 

en bijzonder hoogleraar bevordering medisch specialistische 

vervolgopleidingen in Maastricht. Hij ging in op de rol van het 

onderwijs aan artsen bij de zorg rond het levenseinde. Smeenk is een 

van de redacteuren van het boek ‘Toegewijde dokters’. In zijn lezing 

en in het boek onderstreept hij het toenemende belang van goede 

scholing in de algemene of niet-medische competenties. Hij liet zien 

hoe de aandacht voor competenties als communicatie, samenwerking 

en leiderschap zowel structureel verankerd wordt in het curriculum 

als ook in de praktijk van alledag gestalte krijgt, bijvoorbeeld door 

coaching, feedback en concrete trainingen zoals die van het leren 

voeren van een goed en tijdig gesprek over het levenseinde.  

levensfase en sterven aan het AMC, sprak 

over de actuele thematiek van het voltooide 

leven. Aan de hand van een casus van een 87 

jarige man, liet zij zien welke afwegingen in 

het geding zijn, als patiënten vinden dat zij 

klaar zijn met leven. De patiënt in kwestie 

was zeer stellig in de overtuiging dat hij 

het proces van zijn verdere lichamelijke 

aftakeling niet tot het einde toe wilde 

doormaken en koos, geadviseerd door de 

NVVE, voor stoppen met eten en drinken. De 

casus werd omkleed met wetenschappelijke 

gegevens en diverse standpunten uit de 

maatschappelijke discussie. 

Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht 

aan de Rijks Universiteit Groningen, boog 

zich onder meer over de dramatische casus 

Tuitjehorn, waarbij huisarts Nico Tromp 

een patiënt had geëuthanaseerd met een 

overdosis morfine, en waarbij Tromp, zoals 

bekend, in het vervolgtraject suïcide pleegde. 

Hubben belichtte de juridische kanten van 

levenseindebeslissingen en het handelen van 

artsen in het bijzonder. Hij had gaf adviezen 

bij de valkuilen. 

Verwachtingen

Een belangrijke vraag in het project 

‘Tijdig spreken’ en ook in de medische 

beroepsgroep is de vraag hoe om te 

gaan met de enorme medisch technische 

verworvenheden en de verwachtingen van 

patiënten die daarbij een rol spelen. Die 

verwachtingen worden sterk gevoed door de 

media en niet altijd op een onproblematische 

wijze. Longarts Stijn Mol uit het Máxima 

Medisch Centrum had samen met medisch 

ethicus Eric van de Laar uit het Catharina 

Ziekenhuis een verhaal voorbereid over de 

welbekende aansporing ‘Geef nooit op!’ 

Hoe goed bedoeld en begrijpelijk deze 

aansporing van onder meer het KWF ook 

mag zijn, het zet patiënten en artsen onder 

druk om letterlijk tot het bittere einde door te 

strijden. Artsen moeten zich bewust zijn van 

deze druk en waar nodig patiënten daar ook 

tegen beschermen. 

Overhandiging boek ‘Toegewijde dokters’ door Harm Rutten aan stafvoorzitter 

Laurence van Warmerdam



Het eigen leven vormgeven, 
ook in de laatste levensfase

om ondersteunende behandeling, gericht op de kwaliteit van leven, 

te bieden.De keuze af te zien van levensverlengende behandeling, 

betekent niet dat er geen behandeling geboden wordt. Er werd 

duidelijk uitgelegd wat deze palliatieve care inhoudt.

Er volgde een levendige  interactie met het publiek waaruit bleek dat 

velen met dit vooruitzien al bezig waren  en uitgesproken voornemens 

hadden, vaak in de vorm van een geschreven wilsverklaring. Zij wezen 

op het belang hiervan in acute situaties, waarin de patiënt vaak niet 

in staat is zijn/haar wil te uiten en vroegen naar de waarde ervan in 

deze situaties. Ook kwam aan de orde wat de waarde is van dergelijke, 

eerder vastgelegde, verklaringen  in het geval van dementie. 

Publiek debat

Deze zorg sluit aan bij het publieke debat, dat zich de laatste tijd ook 

over ’voltooid  leven’ ontrolt. De avond bevestigde de indruk, dat veel 

mensen wel degelijk nadenken over wat hen bij het ouder worden 

te  wachten staat en hoe daarop te anticiperen. De stuurgroep ’Tijdig 

Spreken over het Levenseinde’ wil ook aan de zijde van behandelend 

artsen de drempel tot dit anticiperend gesprek verlagen en heeft 

hiertoe trainingsavonden belegd. 

Door :  Gee r t  van  de r  Aa,  k l in i s ch  ge r ia t e r  n .p .

In het Catharina Ziekenhuis (19 
september) en in de Prinsenhof 
in Best (12 oktober) vonden twee 
drukbezochte publieksavonden 
plaats over ‘Tijdig spreken over 
het levenseinde’.

Sprekers waren een klinisch geriater, 

een medisch ethicus, een huisarts en een 

palliatief verpleegkundige. Zij gingen in 

op het natuurlijke beloop van chronische 

ziekten en kanker, de meest vóórkomende 

doodsoorzaken. Het levenseinde komt nooit 

op uur en tijd maar werpt zijn schaduw vaak 

ver vooruit. Patienten en hun naasten krijgen 

hierdoor de gelegenheid de laatste levensfase 

zelf mee vorm te kunnen geven. 

Advance Care Planning

Het helpt om tijdig de afloop onder ogen te 

zien en  gewenste en ongewenste scenario’s 

met de behandelend arts, specialist en 

huisarts te bespreken. Dit gesprek, beter te 

spreken van proces, wordt wel aangeduid als 

Advance Care Planning. Veel mensen geven 

er de voorkeur aan, thuis te sterven en dit 

blijkt vaak mogelijk, mits goede begeleiding 

en zorg geregeld wordt; daarover gaat dit 

gesprek juist. Ook kunnen mensen anderen 

aanwijzen als hun vertegenwoordiger op te 

treden, als zij zelf tijdelijk of blijvend niet in 

staat zijn hun wil te uiten. 

Palliatieve care

Tijdens de avonden werd ingegaan op 

‘drempels’ van artsen en patiënten om 

hierover te spreken en over maatschappelijke 

en culturele factoren, die acceptatie van de 

dood als uitkomst van ziekte en ouderdom in 

de weg staan.’De geneeskunde, dat is soms 

genezen, vaak verlichten, altijd troosten’.

Naast behandeling, gericht op herstel (cure), 

heeft geneeskunde ook een taak en middelen 
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is de app toegankelijk voor alle andere zorgverleners die palliatieve 

zorg verlenen. 

Bijzonderheden

-  De app bevat een combinatie van landelijke en regionale 

informatie. Voor gebruik kiest de arts de regio waar hij/zij 

werkzaam is. Behalve de landelijk toegevoegde content is ook 

specifieke informatie van de regio zichtbaar: denk hierbij aan een 

sociale regionale kaart, regionale transmurale afspraken, folders 

en checklists. 

-  Vanuit de app kan direct gebeld worden naar hospice, thuiszorg, 

ziekenhuis, (dienst)apotheek. Daarnaast zijn er links van diverse 

websites aanwezig. 

-  De app heeft een geografische kaart en gebruikt de locatie waar 

de huisarts zich bevindt: hierdoor zijn afstanden tot bepaalde 

organisaties in kilometers zichtbaar. 

-  Het aantal vrije palliatieve bedden in de regio is zichtbaar: een 

arts kan direct contact opnemen met betreffende organisatie. 

Door de kilometeraanduiding op de kaart wordt tevens zichtbaar 

welke  hospicevoorziening het dichtstbij is. Dit onderdeel wordt 

twee keer per week bijgewerkt. 

-  Patiëntenfolders kunnen vanuit de app gemaild worden naar 

patiënt of naasten.

Misschien heeft u nog informatie die u graag aan de app wilt 

toevoegen? Laat het ons weten via m.brull@stichtingkoh.nl. 

Door :  Mar i j e  Brü l l ,  coörd inator  Ne twerk 

Pa l l ia t i eve  Zorg  ZOB

De app PalliArts ondersteunt 
(huis)artsen, medisch 
specialisten en andere 
professionals bij het verlenen 
van goede palliatieve zorg, 
afgestemd op de wensen van de 
patiënt en diens naasten. Overal 
en op ieder moment.

PalliArts is een initiatief van Marije Brull en 

Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve 

Zorg Zuidoost Brabant, ontwikkeld 

in samenwerking met IKNL en deels 

gefinancierd door VGZ. Begin maart van 

dit jaar was de lancering van de app, die 

inmiddels al meer dan 23 duizend keer is 

gedownload.

Huisartsen in de regio Zuidoost Brabant 

hebben in het verleden vaker aangegeven 

een slechte toegankelijkheid te ervaren 

ten aanzien van praktische informatie 

met betrekking tot palliatieve zorg. De 

reguliere wegen, bijvoorbeeld via folders 

of samenwerkingsafspraken bereiken 

de doelgroep nauwelijks. Ook was men 

slecht op de hoogte van de sociale kaart. In 

samenspraak met de doelgroep is bekeken 

hoe de informatieoverdracht beter zou 

kunnen plaatsvinden: hier is de wens geuit 

informatie te koppelen aan smartphone of 

tablet. 

Met het idee ‘mobiele palliatieve zorg-

app’ heeft het Netwerk Palliatieve Zorg 

Zuidoost Brabant uiteindelijk de wedstrijd 

‘VoorGoedeZorg’ van VGZ gewonnen. 

Vervolgens is het Netwerk samen met  

IKNL en VGZ aan de slag gegaan met het 

ontwikkelen van de app, genaamd PalliArts.    

Doelgroep

De app is primair ontwikkeld voor 

huisartsen, medisch specialisten en  

specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast 

Palliarts: eerste hulp bij Palliatieve zorg

Inhoud van de app 
-  Samenvatting van alle 

richtlijnen op het gebied 
van palliatieve zorg

- Medicatie en tabellen
- Checklists
- Bedden vrij

-  Organisaties (uitgebreide 
sociale kaart)

- Consultatiemogelijkheden
- RTA’s
- Voorlichtingsfolders
- Handige links
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in het zorgproces. Zo meten de zwangeren zelf hun 

bloeddruk, wegen ze zichzelf en houden ze ook zelf hun 

dossier bij. 

Daarnaast maakt de begeleiding door 2 zorgverleners uit 

verschillende echelons (bijvoorbeeld een verloskundige 

en een gynaecoloog), dat de zwangere optimaal 

geïnformeerd en gecontroleerd wordt. De  continuïteit 

van zorg blijft gewaarborgd.

Hoe werkt CenteringPregnancy™?

Twee vaste zorgverleners uit de 1ste +  2de lijn begeleiden 

de groep. Zo zijn er groepen die begeleid worden door 

een 1ste + 2de lijns verloskundige of een 1ste lijns 

verloskundige + gynaecoloog. Maar er zijn in onze regio 

ook groepen die begeleid worden door een 1ste lijns 

verloskundige +  een kraamverzorgster/jeugdzorg.  

De zorg wordt aangeboden op verschillende locaties: bij 

de verloskundigenpraktijken en in het ziekenhuis.

Tijdens een bijeenkomst combineren de betrokken 

zorgprofessionals de medische zorg met:

-  Voorlichting over allerlei onderwerpen rond 

zwangerschap en ouderschap; zowel medisch als 

praktisch.

- Het uitwisselen van kennis en ervaringen;

-  Het leren van gezondheidsvaardigheden zoals het 

belang van een gezonde leefstijl (niet roken en 

drinken, gezonde voeding en voldoende beweging).

Waarom CenteringPregnancy™?

Meer tijd voor uitleg en vragen

Een groepsbijeenkomst duurt veel langer (120 minuten) 

dan een gangbaar individueel consult van gemiddeld 15 

minuten. Er is dus veel meer tijd voor onderzoek, uitleg 

en het stellen van vragen. In deze tijd kunnen allerlei 

onderwerpen worden besproken over de zwangerschap, 

bevalling en het toekomstige ouderschap. 

Geen tussentijdse verwijzingen

Er wordt zorg gegeven door meerdere professionals 

uit de 1e en 2de lijn die alles weten van zwangerschap, 

bevallen en ouderschap. Zo wordt de zwangere niet 

van de ene naar de andere zorgverlener gestuurd (of 

van de 1e naar de 2e lijn verwezen). Dat geeft rust in de 

zwangerschap.

Door :  S imone  Kuppens ,  gynaeco loog,  E l s ina  S t e enbakker s ,  2e 

l i jns  v e r lo skundige ,  Mar l i e s  K lu i t e r s ,  1 e  l i jns  v e r lo skundige

In Nederland zien we steeds meer vraag 
om pijnstilling tijdens de partus, een hoger 
aantal verwijzingen en steeds minder 
moeders starten met borstvoeding. Door 
het hoge aantal verwijzingen tijdens de 
partus van 1e lijn naar 2e lijn lopen de 
zwangeren meer risico op complicaties 
tijdens de partus.

Daarom heeft de overheid de geboortezorg hoger op de 

agenda gezet. Van de zorgverleners die betrokken zijn 

bij geboortezorg wordt verwacht dat zij intensiever met 

elkaar gaan samenwerken. De afgelopen jaren is dat dan 

ook steeds meer zichtbaar geworden. Meerdere VSV’s 

(verloskundig samenwerkingsverbanden van onder 

andere gynaecologen en verloskundigen) in Nederland 

bespreken structureel casussen, voeren risicoselectie uit 

en bepalen gezamenlijk het zorgplan.

Ook in het Catharina Ziekenhuis is er 1x per week een 

bespreking met de 1e en 2e lijns verloskundigen en 

gynaecologen. Maar in ons verzorgingsgebiedgaan 

we nog een stap verder: we zijn met enkele projecten 

van start gegaan om de geboortezorg in de praktijk 

daadwerkelijk naar een hoger plan te tillen. Een van die 

projecten is CenteringPregnancy™, tot nu toe nog uniek 

in deze regio.  

Wat is CenteringPregnancy™?

CenteringPregnancy ™ is een zorgconcept uit Amerika. 

In dit concept wordt zwangerschapszorg gegeven aan 

een groep van 8 tot maximaal 12 zwangeren (die zijn 

uitgerekend rond dezelfde tijd). In 10 bijeenkomsten (9 in 

de zwangerschap en 1 na de bevalling) komen medische 

zorg, voorlichting en voorbereiding op het ouderschap 

samen. Het medische onderzoek is privé; dat doet de 

verloskundige of de gynaecoloog alleen met de zwangere.

Het idee achter CenteringPregnancy™

De zwangere centraal stellen is  van groot belang in de 

verloskundige zorg. In CenteringPregnancy™ wordt de 

zwangere niet meer top down benaderd maar krijgt zij 

samen met andere zwangeren, een actieve rol toebedeeld 

Integrale verloskunde op zijn best: 
CenteringPregnancy™
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Hoe aanmelden voor CenteringPregnancyTM ?

Een zwangere van 12-16 weken kan zich aanmelden in de 

1e lijn of in de 2de lijn. De deelnemende praktijken in de 

1e lijn zijn:

- Praktijk 040 Verloskunde 

- Verloskundigen Tongelre 

- Verloskundigenpraktijk Clair de Lune 

- Verloskundigen Praktijk Gestel-Strijp

In de 2e lijn nemen deel: 

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anna 

Ziekenhuis in Geldrop

Voor deelname aan CenteringPregnancy™ worden geen 

extra kosten in rekening gebracht.

Meer informatie?

Surf naar www.catharinaziekenhuis.nl/verloskunde of 

kijk op www.centeringhealthcare.nl. 

U kunt ook contact opnemen met gynaecoloog 

Simone Kuppens: 040 - 239 93 34.

Literatuurreferenties zijn op te vragen bij de redactie via 

infohaca@catharinaziekenhuis.nl

De groepsdynamiek

Het unieke aan CenteringPregnancy™ is de 

groepsdynamiek: alle groepsleden (zowel de zwangere 

als de zorgverlener) hebben eigen inbreng, vullen 

elkaar aan en helpen elkaar. Alles wat de zwangere 

bezighoudt is bespreekbaar: ervaringen, vragen, zorgen 

en onzekerheden, noem maar op. CenteringPregnancy™ 

geeft ook de mogelijkheid om het eigen netwerk te 

vergroten of nieuwe vriendschappen te sluiten.  

Gezond bevallen

Heel recent onderzoek in Nederland wijst uit dat 

zwangere vrouwen die bij de verloskundige of in het 

ziekenhuis groepssessies hebben met andere zwangeren, 

minder vaak pijnstilling gebruiken bij de bevalling, 

vaker voor borstvoeding kiezen en minder vaak worden 

doorverwezen naar de gynaecoloog.

Meer zelfvertrouwen 

De groepsbijeenkomsten dragen bij aan meer 

zelfvertrouwen, vertrouwen in de zwangerschap, de 

bevalling en de toekomstige rol als moeder. De zwangere 

gaat heel goed voorbereid het ouderschap in.

CenteringPregnancy™ studies

Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat 

vrouwen die CenteringPregnancy™ hebben gehad meer 

prenatale kennis  hebben, beter voorbereid zijn op de 

bevalling en minder pijnstilling nodig hebben, vaker voor 

borstvoeding kiezen en meer tevreden zijn over de zorg. 

Daarnaast zijn er studies die een daling van het aantal 

vroeggeboorten, hoger geboortegewicht, langere 

zwangerschapsduur en minder substandaard zorg 

aantonen. 

Deelneemsters eerste Centering groep
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De ‘geboorte’ van vijftien mooie kraamsuites                            

Door :  V iv iane  Di e t z ,  gynaeco loog

Voor de inwoners van Eindhoven en 
omstreken is de mogelijkheid om dichtbij 
huis en in Eindhoven te bevallen in een 
nieuwe luxe kraamsuite gegarandeerd. 
Op donderdag 7 juli opende de afdeling 
Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis 
officieel haar gerenoveerde verloskamers 
en afdeling. Vier zwangere dames 
(inmiddels al bevallen) knipten officieel het 
lint. De nieuwe afdeling is nu dus al enige 
tijd volop in bedrijf. 

De nieuwe kraamsuites zijn sfeervol, ademen rust uit 

en zijn voorzien van moderne faciliteiten. Patiënten 

verblijven voor, tijdens en na de bevalling in de 

kraamsuite. Moeder en kind blijven bij elkaar en ook de 

partner kan blijven slapen. Het Catharina Ziekenhuis 

is hierin uiteraard niet uniek. Overal in het land en ook 

in de ziekenhuizen om ons heen zijn al kraamsuites of 

ze worden gebouwd. Wij zijn blij dat we onze patiënten 

deze service nu ook kunnen geven. De goede medische 

zorg is nooit verdwenen; deze vindt nu echter plaats in 

een prettige, sfeervolle omgeving. Dit is wat patiënten 

tegenwoordig graag willen. Luxe is voor patiënten nog 

niet het belangrijkste, maar privacy wel. En privacy is een 

kamer alleen met sanitair, zodat het gezin inclusief de 

vader bij elkaar kan blijven na de bevalling, zolang dat 

nodig is. 

Wat bieden de kraamsuites? 

Patiënten en hun partners hebben nu de garantie dat ze 

een mooie frisse kamer voor zich alleen hebben. Deze 

is uitgerust met onder meer eigen sanitair, een keuken 

met koelkast en televisie. Er zijn drie grote kamers met 

een bevalbad. Dit was een nadrukkelijke wens van de 1e 

lijns verloskundigen. Zij hebben met ons meegedacht in 

het ontwerp en de daadwerkelijk renovatie van de suites. 

Eén van deze suites is ook groter en gebruiken we bij de 

bevalling van meerlingen. 
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Heel mooi al die faciliteiten; uiteraard gaat het om de 

kwaliteit van zorg.  Daaraan werken we dagelijks hard. 

Het is een continu verbeterproces. Een van de pijlers van 

de zorg op de verlosafdeling in het Catharina Ziekenhuis 

is één op één begeleiding van de vrouw in partu. We 

hebben een werkwijze én cultuur ontwikkeld waarin we 

de zwangere vrouw niet alleen laten, een verpleegkundige 

staat haar continu bij op de kamer. De handen echt aan 

het bed. 

Op deze manier creëren we maximale rust en aandacht, 

wat zeer bevorderlijk is voor een zo natuurlijk mogelijk 

bevalproces. Wij doen dit nu een aantal jaren en horen 

terug van zowel patiënten als 1e lijns verloskundigen 

dat zij dit enorm waarderen.  Nieuwe kraamsuites zijn 

fantastisch maar goede zorg is waar we het echt voor 

doen. En daar blijven we ons voor inzetten!

Twee nieuwe kraamsuites in het Catharina ziekenhuis
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Door :  Ja cque l ine  van  Dongen,  donat i e coörd inator 

Donatie is een regelmatig terugkerend 
thema in de media. Middels 
publiekscampagnes en een landelijke 
donorweek worden mensen opgeroepen 
om hun donorkeuze vast te leggen. Donatie 
in het algemeen en weefseldonatie in het 
bijzonder, is echter zelden onderwerp van 
gesprek bij de huisarts. Hierdoor worden 
jaarlijks vele potentiële donoren gemist en 
wordt de eventuele wens van de overledene 
niet nageleefd. 

Dit was voor Nienke Kessels, waarnemend huisarts in 

Eindhoven, reden om weefseldonatie in de 1e lijn onder 

de aandacht te brengen. Haar ’uit de hand gelopen 

verbeterproject’ is nu een landelijk samenwerkingsproject 

van Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), NHG 

en InEen. De pilot vindt momenteel in Oost-Brabant 

plaats en is 1 november van start gegaan. Per toeval 

kwam zij in contact met Jacqueline van Dongen, 

donatiecoördinator in het Catharina Ziekenhuis. Zij 

heeft dezelfde verwondering: “Nu wordt slechts 5% 

van de weefseldonoren benut.” Jacqueline stelt vast 

dat er nog teveel onduidelijkheden en misverstanden 

bestaan rondom weefseldonatie waardoor de vraag aan 

de familieleden, bij overlijden van een dierbare, vaak 

achterwege wordt gelaten door een huisarts.

De vraag is dan ook: maakt donatie na overlijden 

onderdeel uit van de patiëntenzorg in uw praktijk? Van 

Dongen: “Menig huisarts staat er niet dagelijks bij stil dat 

donatie van weefsels in veel gevallen mogelijk is wanneer 

een patiënt thuis overlijdt. Een aanmerkelijk aantal 

patiënten is medisch geschikt en heeft laten vastleggen 

in het Donorregister na overlijden donor te willen zijn. 

Of hun nabestaanden maken de keuze wanneer dit niet 

is vastgelegd. In die gevallen kan een huisarts betrokken 

raken bij het opstarten van een donatieprocedure. Een 

procedure die leidt tot een transplantatie voor een andere 

patiënt.” 

Maakt donatie na overlijden onderdeel uit 
van de patiëntenzorg in uw praktijk?

Jacqueline van Dongen
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ligt en een intacte circulatie heeft. Bij ieder overlijden 

in het ziekenhuis is de betrokken arts verplicht om na 

te gaan of de overledene geschikt is voor orgaan- of 

weefseldonatie.” De recente aanpassing van de Wet op 

de Orgaandonatie (Wod, juli 2013) geeft een arts tijd om 

door te behandelen, nadat de beslissing van een infauste 

prognose door de artsen is genomen. De behandeling 

mag doorgaan totdat het toestemmingstraject is 

afgerond.

Donatiecoördinator 

Van Dongen heeft de laatste jaren in het Catharina 

Ziekenhuis het aantal weefselmeldingen zien stijgen 

door voorlichting. “Er bestaan veel misverstanden. Ik ben 

sinds 2010 in het ziekenhuis de donatiecoördinator. Door 

voorlichting en informatie te verschaffen heb ik gemerkt 

dat het aantal weefselmeldingen is gestegen van 35 

aanmeldingen per jaar in 2010 naar 69 in 2015 én 2016! 

Ook zie ik een duidelijke groei van raadplegingen in het 

donorregister. Van 70 procent in 2010 naar 87 procent 

in 2016. Het gaat niet om de ‘Ja’, maar om wat de patiënt 

graag wil.”

Stappenplan

Van Dongen vervolgt: “Ik begrijp heel goed dat een 

donatievraag wel de meest ongelukkige vraag is op het 

meest ongelukkige moment aan de meest ongelukkige 

familie. Bij de vraag om orgaandonatie of weefseldonatie 

is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en de 

nabestaanden goede uitleg te geven. En daar ligt een 

belangrijke taak voor de zorgverleners, waaronder de 

donatiecoördinator van het betreffende ziekenhuis of nog 

belangrijker, de huisarts. Het gaat om het nemen van een 

juiste beslissing en niet zozeer om toestemming voor 

donatie te verkrijgen. De stappen van het protocol dienen 

te worden gevolgd. Zo moet gecontroleerd worden wat de 

criteria en de contra-indicaties voor de donatie zijn. Deze 

zijn te vinden in het ‘Modelprotocol postmortale orgaan- 

en weefseldonatie’ en bijbehorend ‘Criteriakaartje 

orgaan- en weefseldonatie’. Deze zijn op te vragen 

via de Nederlandse Transplantatie Stichting.” Van dit 

criteriakaartje is door Kessels een huisartsvriendelijke 

versie gemaakt, die ook in de schouwenvelop zit 

(stappenplan). 

Donatie na euthanasie

Een nieuwe ontwikkeling binnen orgaandonatie is 

donatie na euthanasie. Kan dat? Van Dongen: “Het 

is de laatste jaren in Nederland al een aantal maal 

voorgekomen. Patiënten die ondraaglijk lijden en 

‘Weefseldonatie in de 1e lijn-Ja!’

Kessels is projectleider van het project ‘Weefseldonatie 

in de 1e lijn-Ja!’. “Ik ben dit project gestart uit 

verwondering. Een donatieprocedure speelt vrijwel nooit 

een rol in de 1e lijn, in tegenstelling tot het ziekenhuis, 

waar ik voor mijn huisartsopleiding werkte en veel 

ervaringen heb opgedaan met schouwen en donatie. 

De boodschap die ik met dit project wil overbrengen is; 

‘Stel de vraag bij overlijden’.  Ik vind dat het hoort bij je 

maatschappelijke taak als huisarts. Ik kan niet aan mijn 

moeder uitleggen dat zij een codicil heeft, maar dat deze 

geen waarde heeft als zij thuis overlijdt. Tegelijkertijd 

zijn er wachtlijsten en potentiële donoren. Op dit 

moment missen we 2000 donoren per jaar omdat wij als 

huisartsen gewoonweg de vraag niet stellen.”

Ze vervolgt: “Redenen om het gesprek niet aan te gaan 

zijn onbekendheid met de materie, praktische bezwaren 

en een tijdrovende procedure, zeker tijdens een drukke 

dienst.“ Naast ’bewustwording’ moet er dus ook in 

de praktijk wat veranderen, zodat het huisartsen zo 

makkelijk mogelijk gemaakt wordt om een donor aan 

te melden. Huisartsen hebben behoefte aan praktische 

tools. Om deze reden is de schouwenvelop ontwikkeld, 

welke vanaf 1 november op alle huisartsenposten van 

Oost-Brabant te vinden is. In deze envelop vind je naast 

de gebruikelijke A- en B-formulieren ook een C-formulier 

voor donatie, een stroomschema/stappenplan voor 

de 1e lijn, een overzicht met vragen die tijdens een 

donoraanmelding worden gesteld en tot slot een folder 

voor nabestaanden. Daarnaast is een PIN Weefseldonatie 

(online nascholing) van het NHG beschikbaar. Tot slot is 

de raadpleeg- en aanmeldprocedure bij de Nederlandse 

Transplantatie Stichting kritisch bekeken, zodat we ook 

daarin de huisartsen maximaal faciliteren.” 

Kwaliteit van leven

Voor weefseldonatie komen hoornvliezen, bot- en 

peesweefsel, hartkleppen, bepaalde grote bloedvaten 

en huid van rug, flanken en benen in aanmerking. 

“Weefseltransplantatie betekent voor de ontvangers dat 

hun kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Zo 

is bijvoorbeeld een hoornvliestransplantatie voor veel 

patiënten de enige manier om het gezichtsvermogen te 

verbeteren. Huidtransplantatie is noodzakelijk voor veel 

brandwondenslachtoffers”, legt Van Dongen uit. Veel 

patiënten, ook op hoge leeftijd, zijn geschikt om donor 

te zijn. “Weefseldonatie is in veel gevallen mogelijk of de 

patiënt nu in het ziekenhuis of thuis overlijdt. Dat heeft 

geen invloed. Orgaandonatie is mogelijk als de donor op 

de Intensive Care gaat overlijden en aan de beademing 



HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 201614

om die reden om euthanasie vragen, willen anderen 

helpen door na hun overlijden organen te doneren. 

Een indrukwekkend gebaar dat veel bewondering 

verdient. Maar het is ook belangrijk dat artsen een 

dergelijk verzoek zorgvuldig bekijken. Weefseldonatie 

is na euthanasie relatief eenvoudig. Na overlijden 

beoordeelt een arts of een overledene daadwerkelijk 

donor kan zijn. De procedure voor weefseldonatie na 

euthanasie verloopt zoals bij elk ander overlijden.” 

Orgaandonatie na euthanasie kan echter alleen in het 

ziekenhuis plaatsvinden. “Euthanasie gebeurt meestal 

thuis. Bij orgaandonatie na euthanasie kan dat niet. 

Orgaandonatie vindt altijd plaats in een ziekenhuis: 

artsen moeten de organen immers binnen korte tijd 

na overlijden uitnemen. Dat betekent meestal dat de 

patiënt speciaal voor de euthanasie naar het ziekenhuis 

vervoerd moet worden. En omdat de donoroperatie 

direct na het intreden van de dood start, is er na de 

euthanasie maar kort tijd voor familie om afscheid te 

nemen van de overledene. Na de donoroperatie kunnen 

nabestaanden wél uitgebreid afscheid nemen. Iemand 

die organen doneert, kan gewoon opgebaard worden 

en de begrafenis of crematie hoeft niet uitgesteld te 

worden. Orgaandonatie na euthanasie kan tot maximaal 

75 jaar. Of donatie mogelijk is, hangt af van de medische 

conditie, de conditie van de organen en de ziekte van 

de patiënt.” Ziekenhuizen en beroepsverenigingen 

werken momenteel aan een landelijke handreiking 

over orgaandonatie na euthanasie. De Nederlandse 

Transplantatie Stichting (NTS) ondersteunt dit proces. 

Meer informatie 

“Ga het gewoon eens proberen. Alle praktische 

ondersteuning is nu voor handen om de vraag te kunnen 

stellen, de procedure te doorlopen en een potentiele 

donor niet verloren te laten gaan”, aldus Kessels en 

Van Dongen. Meer informatie is te verkrijgen via www.

transplantatiestichting.nl/weefseldonatie-de-1e-lijn.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Jacqueline 

van Dongen via: 

Telefoon: 040 - 239 57 27 

E-mail: jacqueline.v.dongen@catharinaziekenhuis.nl
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naar enkele objectieve parameters die gebruikt worden in 

de evaluatie en follow-up van littekenbehandeling. 

Cosmetische ingreep

In dit proefschrift werd de relatie onderzocht tussen de 

gewoonte van het al dan niet roken en de leeftijd waarop 

een cosmetische ingreep wordt ondergaan. Het doel 

van deze studie was om te evalueren of rokers eerder 

een blepharoplastiek (superior) hebben ondergaan ten 

opzichte van de (gemiddelde niet-rokende) bevolking. Er 

werd een vragenlijst gestuurd naar een groep patiënten 

die een bovenste ooglidcorrectie hadden ondergaan. De 

ingreep werd voor alle deelnemers vergoed waardoor 

een socio-economische bias vermeden werd. Statistische 

analyse toonde geen verschil in rookgedrag tussen de 

algemene bevolking en de blepharoplastiek groep. 

Rokers ondergingen de operatie 3.7 jaar eerder  

(ρ = 0.0007) dan ex-rokers en ex-rokers ondergingen 

de operatie 3.5 jaar eerder dan nooit-rokers (ρ = 0.006). 

Dit is de eerste studie die beschrijft dat rokers eerder 

een bovenste ooglidcorrectie hebben ondergaan. In 

de literatuur wordt reeds beschreven dat roken, naast 

zonlicht, een van de belangrijkste factoren is die leidt 

tot vroegtijdige veroudering. Dit effect wordt op cellulair 

niveau toegeschreven aan een veranderde reactie van de 

fibroblast. Er werd geen verschil gezien in tijdstip van 

chirurgie tussen ex-rokers en nooit-rokers. Dit laatst 

genoemde effect zou mogelijk impliceren dat de huid 

over een regeneratief vermogen beschikt waardoor er 

geen verschil in tijdstip van opereren is tussen ex- en 

nooit-rokers. 

Nicotine

Vervolgens werd het effect van nicotine gedurende 

de inflammatoire fase van cutane wondgenezing bij 

muizen bestudeerd. In deze studie werd, nadat eerst een 

excisie van de huid van de rug plaatsvond, een nicotine 

of een natriumchloride (NaCl) oplossing geïnjecteerd 

in de wondranden. Er werd geen significant verschil 

in de snelheid van wondgenezing gezien tussen beide 

groepen. Een significant verschil in downregulatie van 

de expressie van groeifactoren waaronder PDGF, TGF-β1 

en TGF-β2 werd geobserveerd na injectie met nicotine 

Door :  An  De l iae r t ,  p las t i s ch  ch i rurg  i .o .

Op 8 december 2015 promoveerde An 
Deliaert aan de Universiteit Maastricht met 
haar proefschrift getiteld: Smoking and 
other influencing factors on skin and scar 
quality in surgery. Haar promotoren waren 
prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst en prof. dr. 
E. van den Kerckhove.   

De inflammatoire fase in de wondgenezingscascade 

speelt een essentiële rol in wondgenezing en 

littekenvorming. Deze twee processen zijn onherroepelijk 

met elkaar verbonden. In dit proefschrift werd onder 

andere het effect van roken en het gebruik van een 

antiseptische (triclosan) hechtdraad op wondgenezing en 

littekenvorming geëvalueerd. Daarnaast werd er gekeken 

Proefschriftbespreking 

Smoking and other influencing factors 
on skin and scar quality in surgery

Omslag promotieonderzoek
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patiënt haar eigen controle was. Er werd geen voordeel 

van TC op postoperatieve wondgenezing geobserveerd. 

Daarentegen werd er drie weken postoperatief een 

stijging in wonddehiscenties gezien (ρ = 0.023). 

Hypertrofische littekens

Wonden waarbij epithelialisatie meer dan twee tot drie 

weken duurt, zijn gevoelig voor de ontwikkeling van 

hypertrofische littekens. Diepe brandwonden (vanaf diep 

tweedegraads) bevinden zich in een dergelijke situatie 

waarbij de genezingsduur deze termijn overschrijdt. Een 

adequate beoordeling van de diepte van de brandwond 

is van cruciaal belang gezien de diepte een onderscheid 

maakt tussen een conservatieve dan wel een chirurgische 

procedure. Een oppervlakkige brandwond geneest 

meestal zonder aanvullende chirurgie in tegenstelling 

tot een diep tweedegraads brandwond waarbij chirurgie 

in de meeste gevallen noodzakelijk is. Laser-Doppler 

imaging (LDI) heeft reeds aangetoond om effectief te 

differentiëren tussen deze twee zones van beschadiging, 

resulterend in een adequaat behandelplan.  

Na wondsluiting is een objectief meetinstrument 

belangrijk om het litteken en het huidige behandelplan 

te evalueren. Frequent onderzochte parameters in de 

follow-up van littekens zijn kleur, dikte en elasticiteit. 

Erytheem heeft reeds aangetoond om een waardevolle 

voorspeller te zijn in het mogelijk ontstaan van 

hypertrofische littekens na brandwonden. 

(10-8 M). Ook werd het effect van nicotine toediening 

op de macrofagen bestudeerd vermits deze cellen van 

cruciaal belang zijn vanwege hun effect op de release 

van groeifactoren in het wondbed. Hiervoor werden 

in vitro macrofagen van muizen gebruikt. Na nicotine 

stimulatie werd een significante downregulatie van TNF 

door macrofagen gezien. Dit resultaat is vergelijkbaar 

met in vivo resultaten waarbij toediening van nicotine 

resulteerde in een downregulatie op mRNA niveau en op 

eiwitniveau van VEGF, PDGF en TGF-β1 in bone marrow 

derived macrophages. TGF-β2 was niet detecteerbaar. 

Nicotine toediening heeft in deze studie een remmend 

effect op de productie van groeifactoren gemedieerd door 

de macrofagen. 

Verschillende therapieën

Wondinfectie en dehiscentie zijn beide belangrijke 

factoren die bijdragen aan de postoperatieve morbiditeit. 

Er zijn dan ook verschillende therapieën gericht op het 

reduceren van postoperatieve infecties. Een belangrijke 

rol is weggelegd voor hechtmateriaal gezien het een 

excessieve inflammatoire respons kan induceren. In 

een van de hoofdstukken van dit proefschrift werd 

geëvalueerd of subcutane hechtingen, gecoat met een 

antiseptisch middel triclosan (TC), postoperatieve 

wondcomplicaties verminderen. In deze dubbel 

blinde gerandomiseerde studie werden vrouwen die 

borstchirurgie ondergingen geïncludeerd waarbij iedere 

An Deliaert tijdens haar promotie
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thorax onderzocht. In deze prospectieve studie werden 

90 patiënten gevolgd die een mediane sternotomie 

ondergingen. De follow-up vond plaats gedurende 

1 jaar op 4 verschillende tijdstippen (6 weken, 3, 6 

en 12 maanden postoperatief). Zowel objectieve als 

subjectieve metingen werden verricht. De kleurenmeter 

werd gebruikt voor de objectieve meting en de POSAS 

schaal (Patient and Observer Scar Assessment Scale) 

werd gebruikt voor de subjectieve evaluatie van de 

littekens voor zowel de patiënt als de observator. In 

totaal werden 23 rokers, 52 ex-rokers en 15 nooit-rokers 

met een gemiddelde leeftijd van 61.5 jaar bestudeerd. Er 

werd geen significant verschil gezien in de afname van 

roodheid tussen rokers, ex-rokers en nooit-rokers. Er 

was wel een trend ten voordele van de rokers zichtbaar 

die resulteerde in minder rode littekens. Daarnaast werd 

geobserveerd dat het caudale litteken vaker hypertrofie 

vertoonde dan het proximale en middelste deel van het 

litteken (ρ < 0.05). 

In dit proefschrift werd een mogelijk positief effect van 

roken aangetoond op littekenvorming. Roken wordt 

gezien de verhoogde kans op hart- en vaatziekten, 

longziekten, het verslavende aspect en het carcinogene 

effect niet aangeraden als preventieve therapie voor 

de beïnvloeding van littekengenezing. Patiënten met 

een verhoogde kans op hypertrofische littekens zoals 

brandwonden en patiënten met geïnfecteerde wonden, 

zouden zowel vanuit medisch, maatschappelijk als 

economisch standpunt gebaat zijn met een therapie 

welke deze vorm van littekengenezing reduceert. Verder 

onderzoek is noodzakelijk om het precieze mechanisme 

te ontdekken waarbij in de toekomst littekenvorming 

gereguleerd kan worden. 

De evaluatie van kleur en met name roodheid 

wordt veelal gebruikt als een standaard parameter 

voor littekenevaluatie. In dit proefschrift werden 

twee elementen van erytheem geëvalueerd in de 

evaluatie van littekens. De bloeddoorstroming werd 

geëvalueerd middels de laser-doppler (Moor-LDI-B2; 

Moor Instruments, Devon, UK) en de roodheid werd 

geëvalueerd met behulp van een kleurenmeter (Minolta 

Chromameter CR-300; Konica Minolta Holdings, 

Inc., Tokyo, Japan). De intraclass correlatie coëfficiënt 

(ICC) en de standaard meetfout (standard errors of 

measurement, SEM) werden gebruikt om de intra-

observator betrouwbaarheid van beide toestellen te 

kwantificeren. De kleurenmeter heeft in deze studie 

aangetoond beter reproduceerbare resultaten te geven 

in vergelijking met de LDI bij de evaluatie van post-

chirurgische littekens en littekens na brandwonden.

Verhoogde kans

Roken draagt bij tot een verhoogde kans op 

postoperatieve infecties en de hierbij horende verlengde 

wondgenezingsduur, mogelijk ten gevolge van een 

verstoorde macrofaag inductie. In dit proefschrift 

werden littekens tussen rokers en niet-rokers na een 

mammareductie geëvalueerd. Objectieve littekenevaluatie 

vond plaats middels de bepaling van erytheem met de 

kleurenmeter (Minolta Chromameter CR-300; Konica 

Minolta Holdings, Inc., Tokyo, Japan). Deze metingen 

vonden plaats op vier gestandaardiseerde locaties van 

het litteken en op vier verschillende postoperatieve 

tijdstippen (1, 3, 6 en 9 maanden) postoperatief. In deze 

studie hadden rokers significant meer postoperatieve 

wonddehiscenties in vergelijking met niet-rokers  

(ρ < 0.05). In beide groepen nam de roodheid van de 

littekens met de tijd af. Er was echter een verschil ten 

voordele van de rokers zichtbaar, resulterend in minder 

rode littekens op verschillende locaties in het litteken en 

op de verschillende meetmomenten. We concludeerden 

dat littekens van rokers na een mammareductie minder 

erytheem vertonen en sneller uitrijpen dan littekens bij 

niet-rokers. 

Thorax

Spanning op de wond, is naast een verlengde 

inflammatie een belangrijke factor die kan bijdragen 

aan de vorming van hypertrofische littekens. De meest 

voorkomende locaties voor het optreden van litteken 

hypertrofie zijn: de rug, schouders, thorax en billen. 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift werd het 

effect van roken op littekenvorming ter hoogte van de 
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gebruik gemaakt van geprotocolleerde taakdelegatie: de PVK werkt 

vóór de huisarts en de consulenten GGZ bieden 1e lijns GGZ-zorg op 

alle centra. Daarnaast is er op sommige centra ook een POH-somatiek 

werkzaam.  

Mijn werkdag

Mijn werkdag loopt van 08.00 tot 17.00 uur en bestaat naast het eigen 

huisartsenspreekuur voor een groot gedeelte uit supervisie van PVK’s 

en PA’s. Daarnaast zijn er de gebruikelijke taken als post koppelen 

en recepten autoriseren. Zelf geef ik regelmatig onderwijs aan PVK’s 

en PA’s. We bespreken dan NHG standaarden of actualiteiten uit de 

media. 

Huisvesting

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt in Nederland 

voor huisvesting van asielzoekers. Zolang asielzoekers in de COA-

opvang zitten, biedt GC A (GezondheidsCentrum Asielzoekers) hen 

huisartsenzorg. Deze zorg verloopt in de meerderheid van de gevallen 

met hulp van een tolkentelefoon, die vergoed wordt door het COA. 

Zodra asielzoekers een status en een huis in een gemeente krijgen, 

zoeken/krijgen ze een huisarts in die gemeente.

Praktijklijn

De GC A Praktijklijn is het medisch callcenter in Wageningen 

waar triagisten en huisartsen werken en waar 24/7 inzage is in alle 

patiëntendossiers van de asielzoekers. Als externe zorgverlener kun 

je altijd contact opnemen als je met spoed iets moet weten over een 

patiënt. De asielzoeker kan dag en nacht bellen met de Praktijklijn als 

hij medische vragen heeft. Daarnaast kan de asielzoeker bellen met de 

Praktijklijn wanneer hij een afspraak moet maken in het ziekenhuis 

of bij de tandarts. Ook bij de Praktijklijn wordt standaard met tolken 

gewerkt wanneer de asielzoeker geen Engels of Nederlands spreekt.

Asielzoekers vallen onder de regeling zorg asielzoekers (uitgevoerd 

door MCA van Menzis), deze regeling is te vergelijken met de 

basisverzekering maar kent geen eigen risico. 

Problematiek 

Bij binnenkomst in Nederland worden asielzoekers opgevangen in 

een Centrale Ontvangst Locatie (COL). Budel is ook zo’n locatie. 

Afhankelijk van het land van herkomst wordt er gescreend op 

tuberculose en krijgt men een anti-scabiës behandeling. Daarnaast 

wordt een medische screening gedaan. De gezondheidstoestand 

wordt middels triage (NTS) in kaart gebracht en zonodig wordt 

er direct zorg ingezet bij urgente medische risico’s. Na een kort 

verblijf in de COL stromen de asielzoekers door naar een ander type 

opvanglocatie, afhankelijk van de verdere asielprocedure. De duur van 

Door :  Nienke  Kes s e l s ,  hui sar t s

Het laatste jaar kan het 
u niet ontgaan zijn: het 
vluchtelingendebat. Mensen 
die huis en haard hebben 
verlaten om elders een veiliger 
onderkomen te vinden. 
Ook Nederland heeft vele 
vluchtelingen een veilige plek 
geboden Op dit moment zijn er 
in Nederland 32.000 asielzoekers 
in 107 AZC’s met ruim 100 
huisartsen die zorg leveren 
voor asielzoekers*. Ook ik wilde 
graag mijn steentje bijdragen en 
werk daarom sinds 1 jaar iedere 
vrijdag als huisarts in het AZC in 
Budel.   

Ik heb me altijd al geïnteresseerd in  

kwetsbare groepen en minderheden. Al 

tijdens mijn studie geneeskunde kookte ik 

regelmatig met asielzoekers. Ik vind het leuk 

en belangrijk om maatschappelijk zinvol 

werk te doen. Vanuit huisartsenoogpunt 

zijn vluchtelingen een interessante 

populatie: ze hebben soms tropische 

ziektebeelden, andere culturele opvattingen 

over ziekte en gezondheid en een immense 

gezondheidsachterstand na een vaak 

lange vlucht. Regelmatig zijn mensen 

getraumatiseerd en hebben ze last van 

psychische klachten of herbelevingen. 

Het is een populatie met soms ernstige 

problematiek, maar daarnaast ook alledaags 

huisartsenwerk. Het werk ervaar ik niet als 

zwaar: het past bij me en ik krijg er energie 

van. 

Achtergrond informatie

Huisartsenzorg voor asielzoekers is zo 

regulier mogelijk: een huisartsenteam 

werkt op (of nabij) elk AZC en bestaat 

uit een praktijkassistente (PA), 

praktijkverpleegkundige (PVK), huisarts en 

GGZ consulent (geen vrijwilligers!). Er wordt 

Werken als huisarts in het asielzoekerscentrum

HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 2016
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vluchtverhalen kunnen soms heftig zijn. Ook is er het gemis van 

familie en vrienden die achtergebleven zijn, of in andere noodopvang 

in het land of buitenland verblijven.

Leefomstandigheden

Regelmatig komen mensen op het spreekuur met verzoeken tot 

overplaatsing of een versnelde procedure, wat, indien dit niet lukt, 

soms kan leiden tot suïcidaal gedrag of honger/dorststaking. De 

leefomstandigheden in het AZC zijn goed, maar sober en niet te 

vergelijken met de eigen standaard. COA en GC A hebben een 

afgebakend takenpakket, waardoor er geen belangenverstrengeling 

kan ontstaan en de procedure zo zuiver mogelijk blijft. Als er een 

medische indicatie is voor overplaatsing, kan ik daar als huisarts wel 

een aanvraag voor doen. 

Verrijking

Het werken in het AZC verrijkt mij als huisarts, maar ook als persoon. 

Het doet me iedere week weer beseffen dat het leven wat je vandaag 

leidt niet vanzelfsprekend is en zomaar kan veranderen. Deze mensen 

hadden ook een leven in hun land van herkomst, met een huis, 

vrienden en een baan. Alles achterlaten en getraumatiseerd in een 

totaal vreemd land aankomen, lijkt me afschuwelijk. Het minste wat 

wij dan kunnen doen is ze een dak boven hun hoofd bieden, met een 

fatsoenlijke maaltijd en goede medische zorg. Daar draag ik graag 

mijn steentje aan bij. 

*Zomer 2016

COL tot (tijdelijke) verblijfsvergunning kan 

soms wel enkele maanden tot een jaar duren. 

In de spreekkamer zie je allerhande 

pathologie voorbij komen. Problematiek die 

vaak voorkomt: 

-  Geweld: seksueel geweld incl. soa’s/

ongewenste zwangerschappen/abortus, 

hoofdtraumata (na vechtpartijen), 

traumatische geperforeerde 

trommelvliezen en chronische wonden 

(na marteling)

-  Psychisch: PTSS, angst/paniek klachten, 

depressieve klachten, suïcide preventie, 

verslavingszorg

-  Chronische zorg: met name DM en 

hypertensie

-  Infectieziekten: kinderen met koorts, 

scabiës, luchtweginfecties, malaria

-  Huidafwijkingen (lastiger op een 

donkere huid!)

-  Brilverzoeken (gebroken/zoek geraakt 

onderweg).

Uitdagingen 

Het werk is uitdagend  en niet standaard. 

Naast de medisch inhoudelijke 

ziektebeelden, heb je te maken met diverse 

andere facetten: vaak hebben asielzoekers 

een beperkte kennis van het eigen lichaam 

en andere culturele opvattingen over 

ziekte en gezondheid. Er zijn taalbarrières, 

die deels te slechten zijn met hulp van 

de tolkentelefoon, maar soms niet goed 

overbrugbaar zijn omdat er bijvoorbeeld 

sprake is van analfabetisme. Maar het leidt 

ook tot grappige situaties: In het Tigriaans 

is er bijvoorbeeld maar één woord voor én 

ontlasting én urine: ‘shinty’. Dan kan het 

dus voorkomen dat een patiënt ontlasting 

inlevert voor een urineonderzoek. 

Nederlandse zorgsysteem

Ook is het Nederlandse zorgsysteem vaak 

heel anders dan gewend. Hier kun je niet 

zelf een specialist benaderen voor een MRI, 

maar ga je eerst naar de huisarts. Ook kun 

je niet rechtstreeks naar de apotheek voor 

medicatie, zoals in het land van herkomst 

vaak wel het geval is. Vluchtredenen en Nienke Kessels aan het werk in het AZC
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Door :  Eve l ine  Be s s e laar ,  in t e rn i s t  en  op l e ide r  en  Ar thur 

Bouwman,  anes the s i s t  en  waarnemend  op l e ide r 

Ruim drie jaar geleden luidde de kop in 
HaCaSpect; ‘eerste ziekenhuisartsen 
gestart’.
Nu kunnen we zeer trots zeggen dat de 
eersten klaar zijn en ze hebben een baan!

Drie jaar geleden memoreerden we hoe de opleiding 

tot stand is gekomen; nu richten we ons op de 

toekomst. De ziekenhuisartsen in opleiding hebben 

op een aantal afdelingen hun functie zo kunnen 

invullen zoals we hoopten dat ze zouden doen. 

Het verzorgen van generalistische basiszorg op 

alle specialistische afdelingen is bewaarheid. De 

ziekenhuisartsen onderscheiden zich door hun rol 

in kwaliteitscommissies. Zo hebben ze deelgenomen 

aan een groot aantal commissies waaronder de  

geneesmiddelencommissie. Ook waren ze actief 

betrokken bij complicatieregistratie en het verbeteren 

hiervan. Ze deden audits en de eerste meesterstukken op 

de afdelingen neurologie (Nassira Amine Aichi) over het 

verbeteren van registreren van complicaties en Virgil van 

Limbeek op de orthopedie over het perioperatief gebruik 

van urinecatheters zijn geschreven.

Onbekendheid

We merken dat er bij de huisartsen nog onbekendheid 

heerst over dit nieuwe profielspecialisme, wat  sinds 

juli 2015 erkend is. Een aantal ontwikkelingen hebben 

geleid tot een behoefte: de kwetsbare patiënt met 

mulitproblematiek en polyfarmacie, de verregaande 

specialistische behandelingen, waarbij de specialist de 

gehele dag op de OK staat en de afdeling door ANIOS/

VS/PA gedaan wordt. Tevens zijn er ziekenhuizen waar 

geen ANIOS of afdelingsartsen zijn. De ziekenhuisarts 

verzorgt brede basiszorg en weet waar zijn/haar grenzen 

liggen en consulteren de specialist wanneer nodig. Door 

hun intensieve opleiding in kwaliteitsaspecten voegen zij 

een geheel nieuwe competentie toe. 

Opleiding

De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar wordt 

gevolgd op de afdeling interne geneeskunde, waar de 

basiszorg met betrekking tot bijvoorbeeld infuusbeleid, 

hemodynamiek, voeding en infecties aan bod komt en 

de interne competenties voor de ziekenhuisarts zoals 

De eerste ziekenhuisartsen zijn klaar!

Van links naar rechts: Casper Huijben, Cihan Mutlu, Aysun Cakmak, Hendrik Best, Brit Verberne, Arthur Bouwman en Eveline Besselaar
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 Meesterstuk en keuzestage

Tot slot volgt een meesterstuk en keuzestage. Deze 

zes maanden worden besteed aan het schrijven van 

een meesterstuk over een onderwerp op de afdeling 

van keuze. Dit onderwerp wordt verwerkt volgens de 

kwaliteitsaspecten die tijdens een drie jaar durend 

lintprogramma worden geïntegreerd in hun dagelijkse 

praktijk. Na drie jaar is de opleiding afgerond en 

onze eerste twee jonge klaren hebben een functie als 

ziekenhuisarts op een AOA afdeling. Mooie functies waar 

hun brede kennis en opleiding volledig tot hun recht 

komen.

Er volgen nu nog zes anderen: Aysun Cakmak, Brit 

Verberne, Stephanie Scheffer, Casper Huijben, Hendrik 

Best en Cihan Mutlu. De kans dat u een ziekenhuisarts 

(io) tegen gaat komen wordt dus groot!

Wij zijn natuurlijk graag bereid om verdere informatie 

te geven en zeker ook om van gedachten te wisselen 

over verdere invulling van stages. Het is een dynamische 

opleiding waar continu veranderingen en verbeteringen 

ingepast worden.

diabetesregulatie, hypertensie, nierfunctiestoornissen 

en anaemie eigen gemaakt worden. Een deel vindt 

plaats op SEH of AOA. Daarna volgen vier maanden 

anesthesiologie, waarnaar de verworven vaardigheden 

worden meegenomen en verdere verdieping plaatsvindt 

in pre- en postoperatieve patiëntenzorg, pijnbestrijding 

en hemodynamiek. Een deel van deze stage vindt plaats 

op de ICU. Daarna gaan ze richting heelkunde gedurende 

4 maanden om ze verder te bekwamen in de heelkundige 

zorg. Een stage neurologie en geriatrie volgen daarna, 

beiden vier maanden.

Dan volgt een bijzonder onderdeel voor een 

profielspecialisme: een extramurale stage van twee 

maanden. Er kan gekozen worden voor een verpleeghuis, 

de huisartsenpraktijk en ook is Zonhove bereid om deze 

stage te vervullen, wat in de praktijk zeer goed is bevallen. 

Bij deze twee maanden durende stage ligt de nadruk 

op kennismaken met de verwijzers en de omgeving 

waarnaar de patiënt na de ziekenhuisopname wordt 

overgedragen. Vooral dit laatste is steeds belangrijker. Na 

stage te hebben gelopen in het verpleeghuis, gaf dit een 

verandering in het overdragen vanuit de afdeling waarbij 

deze ervaringen werden geïntegreerd. 
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Verbeterteam

“In Zorg voor Verbetering vergelijken we in een 

zogenaamde scorecard tussen de zes Santeon 

ziekenhuizen de uitkomstindicatoren die patiënten 

belangrijk vinden, kosten- en procesindicatoren. We 

kijken waar verschillen zitten die de moeite waard zijn 

om nader te onderzoeken én te verbeteren. Wat ik zo 

bijzonder vind aan Zorg voor Verbetering, is dat we elke 

twee maanden als compleet borstkankerteam  bij elkaar 

zitten, inclusief patiënten”, aldus Yvonne van Riet. 

Kleine dingen, grote impact

Mirjam Voragen is een van die patiënten en maakt 

deel uit van het VBHC-verbeterteam borstkanker van 

het Catharina Ziekenhuis. In 2014 kreeg Mirjam zelf 

borstkanker en is haar linkerborst verwijderd. Ze 

is nu ‘schoon’ en zit middenin het proces van een 

borstreconstructie. “Kritisch naar jezelf kijken is altijd 

belangrijk, niet altijd makkelijk maar wel noodzakelijk 

als je wil verbeteren. Kleine dingen kunnen een grote 

impact hebben, zeker voor patiënten”, zegt Mirjam. 

“Als een ziekenhuis de patiënt centraal stelt, zie je direct 

Door :  Eve l ine  van  de  Ven 

Value Based Health Care is hip. Het is als 
idee erg eenvoudig en charmant: zorg moet 
georganiseerd worden rondom waarde 
(value) voor patiënten. In Nederland 
verzamelen we ongelooflijk veel data, 
zeker op het gebied van borstkanker. De 
zes Santeon ziekenhuizen, waaronder 
het Catharina Ziekenhuis, zijn in 2014 
gestart met het Value Based Health Care 
programma dat bestaat uit Zorg voor 
Uitkomst en Zorg voor Verbetering. Een 
programma dat uniek is in Nederland. 

Het is niet het enige data-verzameltraject, maar wel 

het enige traject waarin naast het verzamelen van data, 

ook de vervolgstap naar concreet verbeteren wordt 

gezet. Patiënten hebben een belangrijk aandeel in het 

programma. “Zorg voor Uitkomst is de aanleiding en 

Zorg voor Verbetering is een logische volgende stap”, 

legt chirurg  Yvonne van Riet uit. 

Als een ziekenhuis de patiënt centraal stelt, 
zie je direct welke processen overbodig zijn

Yvonne van Riet
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welke processen overbodig zijn. Processen moeten voor je werken 

en in mijn ogen moet je niet zelf een proces worden. Dat zie je vaak 

gebeuren. Ik vind het dan ook bewonderenswaardig dat de Santeon 

ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, ‘zwaktes’ durft 

te benoemen en open staat voor verbeteringen. Hiermee geef je 

een duidelijk signaal af; de patiënt staat centraal. Dat getuigt van 

professionaliteit”.

Diverse onderwerpen

Iedere twee maanden komt de projectgroep, die bestaat uit 

specialisten en patiënten bijeen om met elkaar over diverse 

uitkomsten te praten. De onderwerpen zijn uiteenlopend;  van de 

tijd dat een patiënt op de operatietafel ligt tot tissues op een bureau 

en uitkomsten van overleving in de diverse ziekenhuizen. “De 

onderwerpen zijn heel divers. Ik weet nog dat ik in 2014 te horen 

kreeg dat ik borstkanker had en mijn tranen moest drogen met zo’n 

hard papieren handdoekje uit een automaat. Iets ontzettend kleins 

maar oh zo waardevol. Nu staan er dozen met zachte tissues. Dit 

is natuurlijk iets heel simpels wat ook 

zo opgelost kan worden. Het geeft wel 

aan dat ook minder medische zaken 

besproken worden”.

 Toekomst

Het Catharina Ziekenhuis hoopt dat het 

Value Based Health Care programma het 

besef doet groeien dat data niet het doel 

is maar de acties die eruit voortkomen.  

“Waar we naartoe willen is dat je 

dynamisch met je data omgaat en in 

een cyclus terecht komt. Dat je kritisch 

blijft kijken, hoe doe ik het en hoe kan 

ik verder verbeteren? Dat dat ingebouwd 

raakt in je systeem van kwaliteit”, 

benadrukt Yvonne van Riet. 
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klaren. Binnen deze relatief korte tijd zal ook het overtollige vocht 

verwijderd moeten worden. Bij grotere hoeveelheden vocht, vaak na 

het lange dialyse interval (weekend), zal er sprake zijn van een hogere 

bloedstroomsnelheid wat bij deze patiënten kan leiden tot versnelde 

atherosclerotische schade, progressieve linker ventrikel schade en 

interdialytische stunning, waardoor sneller een achteruitgang van de 

linkerventrikelfunctie ontstaat. 

Vochtbeperking

Om dit te voorkomen hebben de meeste hemodialyse patiënten een 

vochtbeperking. De mate van vochtbeperking varieert van patiënt tot 

patiënt, maar als vuistregel kan 1.0 tot 1.5L plus eigen diurese worden 

gehandhaafd. Dit is inclusief al het vocht uit eventuele maaltijden. De 

grootste drijvende kracht achter vochtinname, de dorstprikkel, is de 

inname van zout, daarom gaat bij deze mensen de vochtbeperking 

Door :  Cons tant i jn  Konings ,  Idowu Ayoola, 

Mar i jke  Dekke r

Steeds meer mensen maken 
gebruik van fysieke activiteit 
trackers, zoals bijvoorbeeld een 
Fitbit, om meer inzicht te krijgen 
in hun dagelijkse lichamelijke 
activiteit. Recent onderzoek 
heeft laten zien dat wanneer 
patiënten met een chronische 
aandoening (zoals chronische 
nierschade) meer inzicht krijgen 
in hun lichamelijke activiteit, 
door middel van directe feedback 
via een Fitbit, dit kan leiden tot 
een meer actieve levensstijl. 

Naast meer lichamelijke activiteit zijn er 

wellicht ook nog andere facetten in het 

dagelijks leven van patiënten met chronische 

nierschade waar het geven van directe 

feedback kan leiden tot betere handhaving 

van de gewenste leefstijl, bijvoorbeeld een 

vochtbeperking. 

Patiënten die nierfunctie vervangende 

therapie ondergaan in de vorm van 

hemodialyse hebben vaak een sterk 

afgenomen of afwezige urineproductie. De 

hoeveelheid vocht die wordt ingenomen 

tussen twee aaneengesloten dialysesessies is 

daardoor bepalend voor de hoeveelheid vocht 

die er bij de dialyse moet worden onttrokken 

(ultrafiltratie volume). Een grotere 

gewichtstoename tussen twee dialysesessies, 

is geassocieerd met een slechtere overleving. 

Dit komt enerzijds door de schade van de 

overvulling aan het vaatsysteem zelf, maar 

ook door de snelheid waarmee het vocht 

moet worden verwijderd tijdens de dialyse. 

Een gemiddelde hemodialyse patiënt 

zal minimaal driemaal per week 4 uur 

gedialyseerd moeten worden om in ieder 

geval de uremische toxinen voldoende te 

Inzicht krijgen in een vochtbeperking 
met behulp van nieuwe technologie  

HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 2016

De applicatie van de MySleeve op een mobile telefoon (boven), de MySleeve hier om een mok 

bevestigd (onder).
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We hopen dat dit uiteindelijk ook zal leiden tot minder symptomen 

gerelateerd aan teveel vocht wat dan weer zou kunnen leiden tot een 

betere kwaliteit van leven, een betere nachtrust en een meer actievere 

levensstijl. 

Start studie

De studie is inmiddels gestart op de hemodialyse afdeling in het 

Catharina Ziekenhuis en werd door deze, toch vaak al wat oudere 

patiënten populatie, zeer positief ontvangen. Patiënten die zelf niet 

in het bezit waren van een smartphone kregen er een in bruikleen 

en waren allen na enkele dagen zeer bekwaam de MySleeve en de 

applicatie te gebruiken. Op dit moment hopen we nog meer patiënten 

te kunnen includeren om daarna te beginnen met de analyses van de 

resultaten. 

altijd samen met een zoutbeperkt dieet. 

Desondanks is het zeer moeilijk om een 

vochtbeperking zeer strikt te handhaven 

en uit studies blijkt dan ook dat dit slechts 

succesvol is in 30-60% van de gevallen. 

Een van de redenen dat het voor patiënten 

moeilijk is om zich aan een vochtbeperking 

te houden is dat het vaak niet inzichtelijk is. 

Patiënten moeten complexe lijsten bijhouden 

en rekenen met de verschillende inhoud 

hoeveelheden van de gebruikte mokken, 

bekers en glazen.

Naast zout zorgen ook hormonen, 

gewoontes, sociale druk en lichamelijke 

inactiviteit ervoor dat het moeilijk is om 

een vochtbeperking goed vol te houden. 

Het niet adequaat kunnen volhouden 

van een vochtbeperking geeft vervelende 

symptomen als perifeer oedeem, 

kortademigheidsklachten bij inspanning 

of zelfs al in rust en bij plat liggen. Dit 

zorgt ervoor dat patiënten minder kunnen 

bewegen, wat niet alleen nadelig is voor 

het verlies van spierkracht maar ook de 

actieradius en daarbij de leefomgeving 

van deze patiënten ernstig kan beperken. 

Dit heeft tot gevolg dat patiënten minder 

zelfstandig kunnen functioneren maar ook 

vooral dat hun kwaliteit van leven sterk 

achteruit gaat. 

MySleeve

De MySleeve is een bandje wat om elke 

willekeurige mok, beker of glas kan worden 

vastgeklikt en de inhoud van het glas 

bepaalt. Door de zeer specifieke beweging 

die je maakt met je hand en pols wanneer 

je een slok neemt uit deze mok, registreert 

de MySleeve de ’drink-beweging’. Hiermee 

kan dus per dag worden geregistreerd hoe 

vaak iemand iets drinkt en hoeveel per keer. 

Deze informatie wordt door de MySleeve 

doorgestuurd naar een applicatie op de 

smartphone van de patiënt, die daardoor 

direct kan zien hoeveelheid vocht er de rest 

van de dag nog mag worden ingenomen. 

Het doel van het onderzoek is om te kijken 

of het geven van deze directe feedback het 

voor patiënten gemakkelijker maakt om de 

dagelijkse vochtbeperking vol te houden. 
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Uitgelicht

Paralympische Spelen 
Rio de Janeiro; waar de 
besten wonnen! 

Door :  Pe t e r  JCM van  Le euwen,  r eva l idat i ear t s  en 

in t e rnat ional  c la s s i f i e r  IPC  Ath l e t i c s

De Paralympische Spelen vonden van 
7-18 september, enkele weken na de 
Olympische spelen, eveneens in Rio de 
Janeiro plaats. Voor de Nederlandse 
ploeg zeer succesvolle Spelen, maar 
ook voor de organisatie werden deze 
Spelen een groot succes. Mede doordat 
de kaarten aanzienlijk goedkoper 
waren dan bij de Olympische Spelen 
maakten veel Carioca’s (inwoners 
van Rio) gebruik van deze mogelijk 
om de diverse stadions te bekijken 
en de interessante sportwedstrijden 
van nabij te zien.  2,2 miljoen 
toeschouwers zorgden voor een 
bezettingspercentage van 86%.  
 

Paralympische Spelen hebben hun 
oorsprong in Engeland waar onder de 
bezielende leiding van sir Ludwig Guttmann 
in 1948 de eerste wedstrijden voor 
mensen met een lichamelijke beperking 
werden georganiseerd. Sinds 1988 vinden 
deze Spelen steeds plaats waar ook de 
Olympische spelen plaatsvinden. Na 
Olympische Spelen en het WK voetbal 
zijn de Paralympics het derde grootste 
sportevenement ter wereld. In totaal deden 
er 4333 deelnemers (man 2663, vrouw 1670) 
mee in 22 sporten (kanovaren en triathlon 
waren nieuw), deze deelnemers kwamen 
uit in totaal 159 landen. Er hebben in totaal 
528 medaillewedstrijden plaatsgevonden 
en dat is aanzienlijk meer dan tijdens de 
Olympische Spelen.

Classificatie
Dat er zoveel medailles te verdelen zijn, komt door de 
hoeveelheid klassen waarin de paralympische atleten zijn 
ingedeeld. De zogenoemde classificatie is onlosmakelijk 
verbonden aan gehandicapten-wedstrijdsport. Voor 
de incidentele toeschouwer en tv kijker is dit systeem 
ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Classificatie (het 
indelen in klassen) heeft als doel de ernst van de 
lichamelijke beperking zo min mogelijk van invloed te 
laten zijn op het eindresultaat van de wedstrijd. De best 
getrainde met het beste wedstrijdinzicht, de  sterkste 
mentaliteit en de juiste vorm van de dag moet in staat 
zijn te kunnen winnen. Daarom is vanaf het begin van 
aangepast sporten een classificatie toegepast. Omdat 
bij verschillende sporten andere biomechanische 
eigenschappen van belang zijn op de prestatie is er per 
sport een classificatiesysteem ontwikkeld. Bijvoorbeeld: 
een amputatie door de onderarm heeft nauwelijks 
invloed tijdens lange-afstand lopen maar is van grote 
invloed tijdens het zwemmen.
Om toch enigermate uniformiteit te creëren, heeft 
het International Paralympics Committee (IPC) een 
handboek geschreven met daarin het raamwerk waaraan 
classificatie moet plaatsvinden en een code ontwikkeld 
waaraan alle classifiers (mensen die de classificatie 
uitvoeren) en atleten en coaches zich dienen te houden. 
Het raamwerk omschrijft bijvoorbeeld ook dat er een 
tiental stoornissen zijn die kunnen leiden tot een 
classificatie. Dit zijn spasticiteit, coördinatie stoornissen 
terug te voeren op een neurologische aandoening, 
athethose, amputatie (aangeboren of verworven), 
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beenlengteverschil > 7 cm, kleine gestalte, beperkte 
gewrichtsbeweeglijkheid, verminderde kracht op basis 
van een neurologische aandoening, ernstige visuele 
beperkingen/blindheid en een intellectuele beperking. 
Slechts indien een medische aandoening aanleiding 
geeft tot een van deze stoornissen, is er sprake van 
een te classificeren aandoening. Pijnsyndromen zoals 
Complex Regionaal Pijnsyndroom type 1 (CRPS) vallen 
hier dus niet onder, ook hypermobiliteit is dus een niet te 
classificeren aandoening. De medische diagnose is dus 
van groot belang. Atleten zijn verplicht gewaarmerkte 

medische informatie te  overhandigen. Omdat Engels de 
voertaal is in classificatie, moet deze informatie in het 
engels zijn opgesteld. 

Beoordeling
In de atletiek (ik neem deze sport omdat ik daarin 
werkzaam ben) behelst het classificatie-proces drie 
onderdelen die allen moeten worden doorlopen. 
Als eerste een gesprek en onderzoek in de 
’onderzoekskamer’. Dit is vaak een kleedkamer die wordt 
ingericht tot onderzoekskamer. De steeds wisselende 
ruimtes vergen heel wat creativiteit en flexibiliteit van 
de classifier. De atleet mag tijdens deze fase begeleid 
worden door een teambegeleider (bijvoorbeeld een 
coach) en indien nodig ook door een vertaler. De atleet 
is samen met zijn nationale bond zelf verantwoordelijk 
deze vertaler mee te nemen. Zoals gemeld verloopt de 
communicatie (en verslaglegging) in het Engels. Bij 
het onderzoek ’on the bench‘ wordt de te classificeren 
stoornis beoordeeld en wordt ook de ernst van deze 
stoornis beoordeeld. Bij amputaties, beenlengteverschil 
en mensen met een korte gestalte worden metingen 
verricht. Vervolgens volgt een technische evaluatie 
waarbij de atleet, na een warming up, gevraagd wordt 
oefeningen uit te voeren die een wedstrijdsituatie 
nabootsen. Deze fase is bedoeld om na te gaan welke 
functionele beperkingen aanwezig zijn tijdens het 
uitoefenen van zijn/haar atletiekonderdeel. Na deze fase 
wordt bepaald in welke klasse een atleet aan de wedstrijd 
zal deelnemen. Indien er twijfel is over een klasse wordt 
hij/zij ingedeeld in de hoogste klasse waarover getwijfeld 
wordt, dus die klasse waarin men minder beperkt is. Dan 
wordt er namelijk maar hooguit één atleet benadeeld en 
niet een hele groep. 

Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, zomer 2016. Foto’s Peter van Leeuwen
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Het beleid van de IPC is om tijdens grote evenementen 
geen of zo min mogelijk classificaties uit te voeren. Dit 
om tijdens deze wedstrijden zo min mogelijk  discussie 
en ruis te krijgen en om concentratie van publiek en 
pers alleen te richten op de wedstrijden zelf. Wij, de 
classifiers, maken wel gebruik van deze wedstrijden, 
waarbij niemand zich meer kan verstoppen, om eerder 
gemaakte definitieve beslissingen te toetsen. Hierbij 
kunnen we dan mooi gebruik maken van de gemaakte tv 
beelden om atleten vanuit diverse posities te bekijken. 
Het is dan mogelijk om bij een volgende wedstrijd de 
atleet te onderwerpen aan een nieuwe classificatie. 
Ik heb zeer veel geleerd en enorm genoten van de 
Paralympische Spelen. Geleerd van  de collega classifiers 
en geleerd waartoe atleten in staat kunnen zijn met een 
lichamelijke beperking. Laten wij als zorgprofessionals 
onze patiënten vooral  ook kennis maken met sport en 
bewegen, dit om hen hetzelfde plezier te laten beleven 
aan beweeg en sportactiviteiten als waarmee topatleten 
hun sport beleven. Hoewel natuurlijk alleen de 
allerbeste, en niet zoals u hierboven hebt kunnen lezen 
degene met de minste lichamelijke beperkingen, met 
goud naar huis gaat. 

Observatie
Het laatste deel van de classificatie is observatie tijdens 
zijn/haar eerste deelname aan de wedstrijd. Daarbij 
wordt nagegaan of de eerdere bevindingen consistent 
zijn met die tijdens de wedstrijd. Daarna wordt de 
definitieve beslissing genomen over de klasse. Indien 
over de klasse geen twijfel is krijgt men een definitieve 
klasse toegewezen (Confirmed = C) en bij twijfel of 
ziektebeelden met een wisselend karakter (zoals MS) 
krijgt men een tijdelijke klasse (Review = R) en moet men 
bij de volgende internationale wedstrijd opnieuw worden 
beoordeeld.
Een classificatieteam bestaat uit twee personen. 
Minimaal iemand met een medische achtergrond 
(arts, fysiotherapeut) en maximaal een persoon 
met technische achtergrond (coach, ex-atleet, 
bewegingswetenschapper). 

Betrouwbaarheid?
Een probleem bij de huidige classificatie is, dat de 
systemen bij de diverse sporten zijn ontstaan door expert 
opinie (van de classifiers) en op basis van empirie. 
Standaardisatie wordt nagestreefd door intensieve 
opleidingen. Betrouwbaarheid van de testen en metingen 
laat nog te wensen over. Zo wordt de Ashworth-schaal 
gebruikt voor spasticiteit en zijn er heel wat haken en 
ogen aan deze schaal. Maar omdat meer objectieve 
metingen niet wereldwijd worden toegepast, is nog 
bewust voor deze schaal gekozen. Geleidelijk wordt er 
meer onderzoek verricht naar een solide basis voor de 
classificatie en komen we steeds meer tot een evidence 
based classificatie. 



De redactie van HaCaSpect wenst 
u fijne feestdagen en een jaar 
met een gouden randje toe

Naschrift Peter van Leeuwen

Het is indrukwekkend en overweldigend om 
onderdeel uit te maken van zo’n mondiaal 
sportevenement. Je ziet mensen uit de hele wereld 
en sporters met aandoeningen die we in Nederland 
al lang niet meer zien. Je ziet oplossingen om met 
deze aandoeningen te kunnen functioneren. Van 
een allereenvoudigste stok/stelt onder een veel te 
klein been tot de meest geavanceerde elektrische 
rolstoelen en elektronisch ondersteunde protheses. 
Ook zie je heel wat atleten die geen aanpassingen 
gebruiken en functioneren op basis van adaptatie 
en training.

Dit alles in een bijzondere stad. Ik had maar weinig 
tijd voor uitstapjes maar gebruik maken van het 
openbaar vervoer in deze metropool, was een 
ware belevenis. Voor de rest van de tijd zaten we 
in het zwaarbeveiligde en van de buitenwereld 
afgesloten Paralympisch dorp, wat hetzelfde is als 
het Olympisch dorp en waren we in het  Olympisch 
atletiek stadion. 

Je werkt samen en wordt omgeven door 
bevlogen mensen uit de hele wereld. De 
vrijwilligers, die ondersteunen met hand en 
spandiensten, zijn heel bijzonder en hebben 
er zelf veel voor over om als vrijwilliger erbij te 
kunnen zijn. De vrijwilligers, die ook uit de hele 
wereld komen, moeten namelijk reis en verblijf 
zelf betalen. 

Paralympische Spelen een mondiaal 
sportevenement met kippenvel verwekkende 
openings en sluitingsceremonie in het beroemde 
Maracanã voetbalstadion (80000 toeschouwers)
en met Braziliaans publiek wat oorverdovend kan 
juichen en toejuichen.
Dit schrijvend komen de mooie herinneringen 
weer bovendrijven, gelukkig heb ik de foto’s nog.
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Onderwijsagenda

Bedside teaching
17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 
20 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 
19 december, tijd 17.30 - 19.30 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
1 t/m 4 februari 2017 Lillehammer

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.

Grand Café HaCa
Data nog niet bekend 

Tijdens deze bijeenkomst staat de samenwerking 
tussen huisartsen en een specialisme centraal. 
Wensen en knelpunten in samenwerking komen aan 
bod en actuele ontwikkelingen worden besproken. 
De avond wordt voorgezeten door een huisarts 
en alle huisartsen ontvangen een verslag met 
leerpunten.

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
9 en 30 mei, huisartsenopleidingen van Maastricht en 
Nijmegen 

In samenwerking met de dienst Onderwijs en 
Onderzoek en het Skillslab in het Catharina 
Ziekenhuis worden jaarlijks vaardigheidstrainingen 
georganiseerd. Voor elk onderwerp wordt het 
programma voorbereid door een specialist en 
een huisarts, waarbij de huisartsgeneeskundige 
invalshoek duidelijk op de voorgrond staat. Sommige 
vaardigheidstrainingen worden gezien de grote 
belangstelling tweejaarlijks herhaald.

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.


