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p de omslag van dit jubileummagazine staat
Paula met de pasgeboren Mats. Paula was een
van de eerste baby’s die 25 jaar geleden in het
nieuwe ziekenhuis geboren werd. Heel bijzonder is dat ze
tegenwoordig als verpleegkundige werkt op de afdeling
verloskunde van… CWZ. Mooi om te zien hoe een piepklein
meisje jaren later een veelbelovende volwassen vrouw is
geworden. Een voorspoedige groei wensen wij ook Mats toe!
Ook het ziekenhuis is 25 jaar ouder, sinds het op de koude
lentedag 16 april 1992 de deuren opende aan de Weg door
Jonkerbos. En wat is er veel veranderd! Alleen al het aantal
mensen dat in en uit loopt: veel meer patiënten en veel meer
medewerkers en artsen dan toen. De technieken die we in
de zorg gebruiken, zijn stukken geavanceerder dan in de
jaren ‘90. Computers waren nog in opkomst, het internet nog
onontdekt. We omarmden de afgelopen jaren vele nieuwe
onderzoeksmethoden, nieuwe behandelingen, nieuwe
medicijnen. Door toename van het aantal patiënten groeiden
we al snel uit ons jasje. De laatste jaren zijn we flink aan het
verbouwen, zodat het huis weer prettig en
eigentijds aanvoelt.

Onze patiënten zijn óók veranderd. Mensen zijn beter
geïnformeerd dan 25 jaar terug en laten zich meer horen.
Door de vergrijzing wordt het steeds drukker op de
spoedeisende hulp en de poliklinieken. Ons ziekenhuis gaat
met de tijd mee en zal dus blijven veranderen. We willen
onze patiënten meer de regie geven. En waar dat kan, de
ziekenhuiszorg naar hen toebrengen. We streven ernaar
mensen zorg te geven die bij hen past en die ook echt nodig
is. Waarbij we ook letten op de kosten. En we willen de zorg
waarin we uitblinken verder ontwikkelen, zodat patiënten een
behandeling krijgen volgens de allerlaatste inzichten.
Sommige dingen veranderen gelukkig niet. We zijn nog
steeds het ziekenhuis van Nijmegen waar mensen zich thuis
voelen. Dat is te danken aan al onze vriendelijke en kundige
artsen, medewerkers en vrijwilligers. Ook in de toekomst zal
dat zo blijven. Samen maken we het verschil!
Raad van bestuur
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mee. Om thuis nog eens door te lezen’, aldus Kim. Niet meer
overspoeld worden door informatie, maar gericht naar een
doel toewerken: het maakt dat mensen bewustere keuzes
maken. En daardoor hebben behandelingen weer meer effect.

Sleutel tot succes

Kim: ’Ik werd
goed voorgelicht
door de arts over
de behandelingen
die mijn voorkeur
hadden.’

‘De keuze is aan u, mevrouw’

De kracht van patiëntbetrokkenheid
Vijfentwintig jaar geleden luisterde de patiënt vooral naar de arts. Vandaag de dag worden
mensen meer bij hun behandeling betrokken. Gevoed door belangrijke informatie en handige
keuzehulpen zijn ze over het algemeen in staat om weloverwogen keuzes te maken. Hoe ervaren patiënten deze ontwikkeling in de praktijk?
Kim van de Water (41) is onder behandeling voor overmatig
bloedverlies tijdens haar menstruatie. De pil en een spiraaltje
werkten niet afdoende. Na twee jaar hinder van haar
aandoening, heeft Kim nu besloten om haar baarmoeder te
laten verwijderen. Een keuze die zij dankzij haar arts, goede
informatie en een keuzehulp van het ziekenhuis heel bewust
heeft kunnen maken.

Wat past bij mij?
Nog voordat Kim het eerste consult had, kreeg zij een
digitale keuzehulp toegestuurd. Een handige lijst waarop zij
verschillende behandelingen kon aanvinken. Daarmee krijgt
de patiënt inzicht in de mogelijkheden en behandelingen

bij een aandoening. Daarnaast ziet de arts meteen de
voorkeuren van de patiënt. Kim: ‘De keuzehulp was een
mooie manier om me aan te zetten tot nadenken. Wat kan
eraan gedaan worden en wat past er bij mij?’

Het halve werk
De keuzehulp was volgens Kim een goede voorbereiding op
de eerste afspraak. Dokter en patiënt kunnen al in de eerste
afspraak toespitsen op de behandelingen die bij de patiënt
passen. Het zijn dan ook alleen deze ingrepen waar de patiënt
meer informatie over krijgt. ‘Ik werd goed voorgelicht door
de arts over de behandelingen die mijn voorkeur hadden.
Na de afspraak kreeg ik daar nog informatiefolders over

Door betere informatie voelen patiënten zich meer betrokken
bij de behandeling. Kim vertelt: ‘De arts luistert naar je en
neemt je serieus. Het is bijzonder dat je als patiënt inspraak
hebt, ook als het gaat om de meer risicovolle ingrepen.’
Doordat mensen zich serieus genomen voelen en inspraak
hebben, gaan ze meer in gesprek. Kim merkt dit ook in haar
werk als verpleegkundige. ‘Er ontstaat een mooie samen
werking, waarin de patiënt zijn verhaal kwijt kan en de arts
de veiligheid waarborgt.’ Keuzes van patiënten moeten
immers verantwoord zijn: veiligheid en kwaliteit gaan
boven alles.

Een extra steuntje in de
rug: digitale keuzehulp
Met een digitale keuzehulp geeft de
afdeling gynaecologie van CWZ haar patiënten nóg
beter inzicht in hun mogelijkheden. In vijf stappen ziet
de patiënt direct de mogelijke behandelopties en de
voor- en nadelen van elke optie. Aan de hand van
enkele vragen en in overleg met de gynaecoloog, kan
zij vervolgens een weloverwogen keuze maken voor
de behandeling die het beste bij haar past.
Sinds april 2017 test CWZ de keuzehulp bij drie
aandoeningen: vleesbomen, hevig bloedverlies tijdens
de menstruatie, en verwijderen van de baarmoeder.
Maar liefst 75 van de vrouwen vult de lijst in.
Gynaecoloog Jan de Kruif hoort veel positieve reacties
na het gebruik: ‘Mensen voelen zich door de
keuzehulp goed geïnformeerd en kunnen daardoor
ook een actieve rol pakken tijdens het consult.
Bovendien neemt de stress over het nemen van de
juiste beslissing af.’

Kim van de Water in gesprek met arts-assistent gynaecologie
Caroline Kruijdenberg over haar behandelopties.

Betrokken
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Met je medisch dossier op de bank
In 1992 wist nog bijna niemand wat internet was. 25 jaar later gaat bijna alles digitaal.
Een grote stap zet CWZ eind dit jaar, als er voor het eerst één digitaal dossier (EPD) komt.
Een van de nieuwe voorzieningen van het EPD is een
persoonlijk patiëntportaal. CWZ-patiënten kunnen hier
straks inloggen om een deel van hun eigen medische
dossier te bekijken. Welke afspraken ze hebben met
welke arts of verpleegkundige. Welke vragenlijsten ze
voor de ziekenhuisafspraak moeten invullen. Wanneer de
opnamedatum voor een operatie gepland is. En welke
brieven de specialist aan de huisarts heeft gestuurd.

Uitslagen
Ook uitslagen staan straks in het patiëntportaal. De patiënt
heeft zelf de keuze om deze direct of later in te zien. De een
wil immers snel de uitslag weten en goed voorbereid op het
gesprek met de arts komen. De ander wil liever dat de arts de
uitslag tijdens de afspraak vertelt en uitlegt wat het betekent.

Eigen regie
Het digitaal dossier en patiëntportaal zorgen voor de nodige
tijdwinst. Mensen hoeven maar één keer hun verhaal te
doen, want andere zorgverleners halen deze basisinformatie
daarna uit het dossier. Bovendien kunnen mensen straks hun
medische gegevens inzien waar en wanneer ze maar willen.
Eigen regie voor de patiënt, daar gaat het om.

Slimmer werken met het EPD
Zorgverleners kunnen dankzij het EPD actuele medische
en verpleegkundige gegevens inzien van patiënten die
zij behandelen. Op ieder moment, op elke locatie en op
elke pc, laptop of smartphone. Als patiënten hiervoor
toestemming geven, kunnen deze gegevens uitgewisseld
worden met huisartsen. Hierdoor kunnen zorgverleners
efficiënter en sneller werken, beslissen en schakelen.
Dit verbetert de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Patiënten gaan dit straks zeker merken, thuis met het
medisch dossier op de bank.

‘Na middernacht mag u
niets meer eten’
Vroeger was je afhankelijk van de zorgverlener als het om informatie ging. Tegenwoordig
helpen het internet en digitale media. Patiënten zijn daardoor beter op de hoogte en meer
betrokken bij hun zorg. Afdeling orthopedie haakte in op deze behoefte en ontwikkelde een
eigen app.
De gratis app geeft informatie over behandelingen, filmpjes
met oefeningen en korte filmpjes van de artsen. Inmiddels is de
app al meer dan 2.300 keer gedownload en meer dan 162.000
keer bekeken. Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van de
Hei was nauw betrokken bij de ontwikkeling en vertelt erover.

Spannend
‘Een operatie is vaak spannend. Iemand krijgt in korte tijd
een hoop informatie en we weten dat daar niet veel van
blijft hangen op zo’n moment. Door de app kunnen we de
juiste informatie op het juiste moment geven. De dag vóór de
operatie krijgt de patiënt bijvoorbeeld om elf uur ’s avonds via
de app een herinnering dat hij na middernacht niets meer mag
eten. Mensen vergeten nu niet meer dat ze nuchter naar CWZ
moeten komen. We hoeven dus minder operaties te verzetten.’

Persoonlijker
‘Na het downloaden van de app kiest de patiënt het type
operatie en de datum waarop deze plaatsvindt. Daarna krijgt
hij een tijdlijn te zien met informatie over wat hem te wachten
staat vóór, tijdens en na de operatie. De app geeft ons ook de
mogelijkheid om korte vragen te stellen. We vragen bijvoor
beeld naar de pijnscore vóór de behandeling, twee dagen na
thuiskomst, en na zes en acht weken. Zo weten we of de
pijnstilling die mensen meekrijgen voldoende is. In de toekomst
willen we de app nog persoonlijker maken. De patiënt ontvangt
dan afspraakherinneringen. En als hij bijvoorbeeld twee keer
een pijnscore aangeeft van vijf of hoger, krijgen wij een melding
om contact met de patiënt op te nemen.’

Samen beslissen
‘We onderzoeken ook of we de app kunnen inzetten om
mensen beter voor te bereiden op de eerste afspraak in
het ziekenhuis. Het consult is te kort om iemand goed te
informeren, waardoor die nu eigenlijk niet goed weet waar
over hij beslist. Idee is om mensen al vijf dagen vóór het
consult iedere dag een informatief filmpje te sturen. Een goed
voorbereide patiënt kan dan samen met de behandelaar een
goede beslissing nemen over de behandeling. Ik denk dat een
app hét communicatiemiddel voor patiënten van nu is.’

CWZ in de
regio

9

Van jong tot oud
Leeftijd
patiënten

Patiënten
man/vrouv

Totaal
135.222
patiënten
Cijfers van 2016

Cijfers van 2016

Kwaliteit verzekerd!

Het ziekenhuis
van de regio
Goede zorg kunnen we alleen leveren door
samen te werken in de regio. Vooral met
onze partners in de zorg. Maar evengoed
met regionale opleidingen, leveranciers én
onze sponsors. Op deze kaart is een deel
van de regio met een aantal belangrijke
zorgpartners van CWZ te zien. In blauw
ziekenhuizen, in rood huisartsen en in
groen verpleeghuizen.

Werken in CWZ iets voor jou?
Mensenwerk dat ertoe doet. In een interessante
medische wereld die nooit stil staat. Dát is werken in
een ziekenhuis. Denk jij erover om een opleiding in
de zorg te gaan volgen? Of ben je op zoek naar een
baan? CWZ ziet je graag komen! Vooral in de acute
zorg staan we te springen om nieuwe collega’s. Voor
de opvang van mensen na een ongeval of hartinfarct.
Voor de bewaking van patiënten tijdens de operatie
of op de intensive care. Afwisselende jobs voor als je
van hectiek houdt. Ook andere ziekenhuisafdelingen
bieden volop uitdaging. Bekijk de filmpjes en vlogs
maar ‘ns op www.werkenbijcwz.nl.

Bedankt voor uw gift
De vriendenstichting haalde in 2016 3.400 euro op
voor de verbouwing van een familiekamer en 1.450
euro voor een beweegtuin voor kinderen (samen
met Stichting Mijn Liefste Wens).

Een dikke 8!
In 2016 gaven poliklinische patiënten
de CWZ-zorg een 8,3 en opgenomen
patiënten een 8,1.

CWZ haalde in mei 2017
de NIAZ-accreditatie.
We waren het eerste
ziekenhuis dat in één
keer 100% goed scoorde
op alle 18 Vereiste
Instellingsrichtlijnen.
Hieraan móeten ziekenhuizen voldoen om de
accreditatie te behalen. Van de meer dan 2.000 andere
getoetste criteria kreeg maar liefst 97% een groene vink.

Trots op
mijn CWZ
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‘Voor mijn gevoel heb ik half
Nijmegen behandeld’
‘Zeker ben ik trots op dit huis!’, zegt wond- en decubitusconsulent Ronny Manupassa. ‘Ik ben
in 45 jaar vergroeid geraakt met CWZ. Mijn hele werkzame leven ligt hier. In al die jaren heb
ik mogelijkheden en vertrouwen gekregen. Dat geeft me een goed gevoel.’
‘Als broekie begon ik in ’72 aan de opleiding
A-verpleegkundige in het Wilhelminaziekenhuis. In ’75
fuseerden we met het Canisius. Onder het regime van
de religieuzen werd ik leidinggevende bij heelkunde. Na
een grote reorganisatie in ‘97 koos ik voor de functie van
wondconsulent. Deze heb ik helemaal zelf handen en
voeten gegeven. Wij waren in CWZ pionier op dit terrein.
Inmiddels heb ik een dynamische baan waarin behandeling
en advies hand in hand gaan. We werken samen met alle
specialismen in huis. Elke week zie ik zo’n 60 tot 80
patiënten. Kun je nagaan hoeveel mensen ik alles
bij elkaar heb gezien! Voor mijn gevoel heb ik
half Nijmegen behandeld.’

Navolging
‘De ontwikkelingen in CWZ staan niet stil.
We werken nauw samen met huisartsen
en wijkverpleegkundigen. Dat gaat op een
prettige manier. De lijnen zijn kort. Ik houd
van laagdrempeligheid. Twee jaar geleden
zijn we gestart met beeldbellen. De
wijkverpleegkundige ‘belt dan de patiënt
in’. Ik kan op mijn computer in CWZ de
wond zien en adviseren over de
behandeling. Zo’n 10 patiënten
per week zie ik op deze
manier. Het grote voordeel
voor patiënten is dat ze
lekker thuis kunnen

blijven en dat familie of mantelzorgers niet worden belast met
een extra ziekenhuisbezoek. Het leuke is dat deze werkwijze
navolging krijgt. Bij de behandeling van COPD en bij enkele
cardiologische aandoeningen zijn soortgelijke plannen in
de maak.’

Wondexpertisecentrum
‘Mijn laatste project hier is het opzetten van een
wondexpertisecentrum voor CWZ. Landelijk zijn er al
een aantal van die centra. Samen met mijn collega
Roelof Visser ben ik bezig om dit ook hier voor
elkaar te krijgen. In de toekomst zal CWZ een
spilfunctie hebben in de organisatie van de
wondzorg. Nu ik ouder ben, vragen mensen
me vaker: “Hoe lang moet jij nog?”. Dat
vind ik zo negatief klinken. Ik ben nog
steeds lekker aan het werk. De omgeving
is vertrouwd, ik kan mijn eigen draai geven
aan het werk, ik krijg vertrouwen van mijn
leidinggevenden en ik heb een goede relatie
met heel veel mensen. Ik zit goed in
mijn vel.’

Ronny:
‘In de toekomst zal
CWZ een spilfunctie
hebben in de
organisatie van
de wondzorg.’

Sacha: ‘Bedankt
dat je even wilde
luisteren, zeggen
mensen vaak.’

‘Na 25 jaar hoor ik onderhand bij
het CWZ-meubilair’
Dit jaar is ze precies 25 jaar in dienst. “Je hoort onderhand bij het meubilair”, zeggen
patiënten wel eens tegen haar. ‘Ik had ook niet gedacht dat ik het zo lang zou volhouden,
maar ik ben er nog steeds. Eigenlijk zit ik hier gewoon vastgeroest’, lacht Sacha Neuij,
roomservice-medewerker op verpleegafdeling longziekten.
‘Mijn moeder werkte hier destijds in de schoonmaak’, vertelt
Sacha. Ze hoorde dat het ziekenhuis op zoek was naar voedingsassistenten en zei “Ik weet wel iemand”. De volgende
dag kwam ik als 19-jarige op gesprek. Ze vroegen meteen
wanneer ik kon komen. Ik begon als oproepkracht op drie
afdelingen, waaronder verpleegafdeling B22 waar ik nu nog
steeds werk. Sindsdien is er veel veranderd. Zo ben ik geen
voedingsassistent meer, maar roomservice-medewerker. Ik
heb het nog vaak over toen. “Jij altijd met je vroeger”, zeggen
collega’s dan. Dat krijg je als je hier al 25 jaar werkt!’

Soepje

Contact

Ze denkt wel eens dat ze weinig ander soort werk heeft gedaan. Sacha: ‘Hoe zou het zijn om iets anders te doen? Maar
ik ga nog altijd met plezier naar mijn werk. Vroeger heb ik wel
eens schoongemaakt. Het verdiende hartstikke goed, maar ik
vond het vreselijk. Mijn collega’s zeggen altijd “Sacha, jij gaat
hier niet weg, jij gaat niet iets anders doen hè?”.

Wat ze nog steeds het leukste vindt aan haar werk is duidelijk:
contact met patiënten. ‘Op de longafdeling komen mensen
vaak terug en dan is het van “Jij ook nog hier?” of “Hé, een
bekend gezicht!”. Als roomservice-medewerker kom je met
niks vervelends. Je brengt wat te eten, te drinken en maakt
een praatje. Dat waarderen mensen enorm. “Bedankt dat je
even wilde luisteren”, zeggen ze dan.’

Naast het directe patiëntencontact houdt ze ook van een
uitdaging. ‘Ik vind het leuk om mensen aan het eten te krijgen. Als je ziek bent heb je minder honger, maar ik probeer
ze toch iets te laten eten. “Neem anders een soepje met een
sneetje brood of aardappelpuree met een beetje jus, dan kun
je een beetje soppen”, zeg ik dan. Ik loop niet zomaar weg als
iemand zegt dat hij het eten vanavond liever overslaat’,
aldus Sacha.

Plezier in het werk

Waardevolle
zorg
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Luc: ‘Door
Value Based
Health Care
leren ziekenhuizen
van elkaar.’

‘Samen scherp, samen sterk’

Borstbesparend opereren in dagbehandeling
Luc Strobbe, chirurg-oncoloog in CWZ, is zeer actief in het landelijk onderzoek naar borstsparend
opereren bij borstkanker. Met een minder ingrijpende operatie in dagbehandeling bereiken artsen
betere resultaten en is de kans op complicaties aanzienlijk kleiner. Zo wordt de behandeling voor
patiënt én ziekenhuis waardevoller.
Borstsparend opereren in dagbehandeling is een mooi
resultaat van Value Based Health Care, kortweg VBHC. Dat is
een kwaliteitsinstrument dat de zeven Santeon-ziekenhuizen,
waaronder CWZ, inzetten om de zorg te verbeteren. Samen
bekijken ze dossiers van hun patiënten. Welke behandeling
hebben ze gehad? Waren er complicaties? Als de gegevens
van alle ziekenhuizen verzameld zijn, kan elk ziekenhuis daar
lessen uit trekken. Een groep, bestaande uit één patiënt en

verscheidene specialisten samen, kijkt dan wat er beter kan
in het zorgtraject. Vervolgens zetten de ziekenhuizen een
verandering in die ze continu monitoren.

Dagbehandeling
Met VBHC krijgt de zorg voor de individuele patiënt én het
ziekenhuis meer waarde. Als voorbeeld noemt Strobbe de
dagbehandeling bij borstsparend opereren. ‘Wat bleek? In

Santeon ziekenhuizen ging slechts de helft van de vrouwen
na de ingreep dezelfde dag naar huis, terwijl er juist minder
ontstekingen en complicaties als trombose optreden als
vrouwen een dagbehandeling krijgen. Dat komt omdat ze
weer sneller deelnemen aan het dagelijks leven.’

Snel weer erop uit
Door dat inzicht en gestimuleerd door VBHC biedt ook CWZ
tegenwoordig veel vaker borstsparende operaties aan in
dagbehandeling. De dag na de operatie belt de mammaver
pleegkundige op om te horen hoe het gaat. Op deze manier
houdt het ziekenhuis vinger aan de pols en voelt de patiënt
zich niet aan haar lot overgelaten. Strobbe: ‘Dit is waardevol
voor vrouwen. Zij kunnen er snel weer op uit, doen wat ze
willen. En worden zelden gehinderd door complicaties of
onnodige opnames.’

Krachten gebundeld
VBHC bundelt dus de krachten van verschillende zieken
huizen. De zorg wordt waardevoller en doelmatiger. Meer
mensen worden geholpen, de behandeling is beter en er is
meer aandacht voor de patiënt. Of VBHC op dit moment tot
meer financiële ruimte voor het ziekenhuis leidt, is volgens
Strobbe de vraag. ‘Daar gaat het echter in eerste instantie
ook niet om. Het gaat het ziekenhuis om kwaliteit van zorg.’
Strobbe hoopt nog lang met VBHC te werken. ‘Het houdt ons
samen scherp, samen sterk.’

Waardevolle
zorg
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Wie staat er aan uw bed?
Soms kan het druk worden rond uw bed. Allemaal zorgverleners die ervoor zorgen dat u zo
snel mogelijk weer op de been bent en naar huis mag. Internist en opleider Ton Dofferhoff
schetst een beeld van de veranderingen in de afgelopen jaren.
‘Ruim 25 jaar geleden kwam er een dokter of een zuster
aan je bed. Maar de verpleegkundige beroepsgroep maakte
in de loop van de jaren een enorme beweging. Er kwamen
nurse practitioners (tegenwoordig heten zij verpleegkundig
specialist) die onder verantwoordelijkheid van de arts steeds
meer dingen zelfstandig gingen doen. Van patiëntenzorg
volgens protocol tot het uitschrijven van recepten. Er kwamen
gespecialiseerde poliklinieken die werden aangestuurd
door gespecialiseerde verpleegkundigen. Bijvoorbeeld de
mammacare bij heelkunde en collumcare bij orthopedie.’

specialist een nieuwe specialist. Nu staan we voor de vraag of
we niet beter kunnen kiezen voor meerdere PA’s of voor een
ziekenhuisarts. Ik voorspel dat binnen 25 jaar het aantal
medisch specialisten sterk is afgenomen. En dat er dan veel
meer ondersteunende zorgverleners rondlopen die de zorg
van de patiënt 24/7 managen.’

Regie

Korter in het ziekenhuis
Het aantal ligdagen in CWZ is de afgelopen 25 jaar spectaculair gedaald. Duurde een opname
vroeger gemiddeld iets meer dan 10 dagen, tegenwoordig mag iemand na een krappe vijf
dagen weer naar huis. Dat komt door betere operatietechnieken, efficiëntere behandelingen
en nieuwe inzichten. Een enorme verbetering voor de patiënt. Want waarom langer in het
ziekenhuis blijven dan nodig?
De afdeling orthopedie regelde begin 2017 dat een groot
aantal schouderoperaties in dagopname kan gebeuren.
Vóór de operatie al krijgt de schouderpatiënt instructies van
de fysiotherapeut om te oefenen. Na de operatie gaat er
pijnmedicatie mee die geschikt is om thuis te gebruiken. Is er
nazorg nodig? Dan vraagt CWZ deze al voor de operatie aan,
zodat alles is geregeld bij thuiskomst. Een speciale behandelapp geeft stap voor stap instructie. Zo heeft de patiënt steeds
de juiste informatie op het juiste moment.

Uitgerust
Steeds meer specialismen nemen hun zorgprocessen
onder de loep. Borstsparende operaties bij borstkanker

bijvoorbeeld gebeuren tegenwoordig ook in dagbehandeling
om complicaties te voorkomen. Sinds april 2017 worden
vrouwen die een grote gynaecologische operatie krijgen,
op de operatiedag opgenomen in plaats van de dag ervoor.
Oncologieverpleegkundige Rosalie Hamer: ‘Bij heelkunde
doen we dat al langer en dat blijkt een groot succes. Mensen
vinden het erg fijn om de avond voor de operatie thuis te
kunnen slapen. Ze komen meer uitgerust in het ziekenhuis.’

‘Daarnaast deed zo’n 10 jaar geleden de physician assistant
(PA) zijn intrede. Eigenlijk zit die functie tussen verpleeg
kundig specialist en arts in. Een HBO-verpleegkundige of
andere paramedicus met een aantal jaren zorgervaring kan
een 2,5-jarige opleiding volgen om deze masteropleiding te
halen. De PA kan taken overnemen van de arts. Heelkunde
was een van de eerste specialismen met een PA. Daarna
volgden anderen als cardiologie en nefrologie/dialyse. De
nieuwste trend is de komst van een ziekenhuisarts. We
hebben net bij interne geneeskunde de eerste binnengehaald.
Deze zorgverlener is opgeleid tot basisarts en heeft een
driejarige KNMG-erkende vervolgopleiding gevolgd. De
ziekenhuisarts heeft naast de dagelijkse zorg vooral de regie:
wat is nodig voor de patiënt, wie moet ik erbij halen en hoe
is de nazorg geregeld?’

24/7
‘In 2013 kwamen de ziekenhuizen en de overheid een
Opleidingsakkoord overeen om de bezuinigingen van het
Regeerakkoord 2012 te realiseren. Door deze maatregel
krijgen ziekenhuizen minder geld voor het opleiden van artsassistenten (AIOS) en vermindert het aantal opleidings
plaatsen. Dit heeft grote gevolgen voor de ziekenhuizen.
Daarom zijn we in CWZ bezig met een taakherschikking van
diverse functies, zodat we de juiste persoon op de juiste plek
kunnen zetten. Insteek is: kwaliteit waarborgen tegen zo min
mogelijk kosten. Onze uitdaging is om de zorg naar een hoger
plan te tillen. Voorheen kwam er bij pensionering van een

AIOS: arts in opleiding tot specialist. Een (basis)arts die
een opleiding volgt voor een medisch specialisme.
ANIOS: arts niet in opleiding tot specialist. Een (basis)arts
die geen opleiding volgt voor een bepaald specialisme.
PA: physician assistant. Verpleegkundige of paramedicus
op HBO-niveau die een 2,5-jarige opleiding heeft gevolgd,
vaak intern.
NP/VS: nurse practitioner/verpleegkundig specialist.
Verpleegkundige die een HBO-masteropleiding Advanced
Nursing Practice heeft gevolgd.
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Reportage

Yahye (10):
‘Ik meet elke morgen en
dan heb ik 18, 19 of 20.
Dan moet ik insuline
spuiten, rustig aan doen
en daarna weer water
drinken, denk ik.’

Diabetesverpleegkundige
Marie-Louise:
‘Je gaat zélf de insuline
pen erin doen en er ook
zelf weer uithalen. Dat
spreken we af, okee?’

Steun en toeverlaat
bij kinderdiabetes
‘Wat een leuk klein ziekenhuisje’, zei een jongen ooit toen hij voor het eerst bij
het Kinderdiabetescentrum Nijmegen (KDCN) kwam. Maar vergis je niet.
Achter de bruine houten wanden van het gebouwtje achter CWZ bevindt zich
een centrum met heel veel kennis en landelijke bekendheid. We keken een
middag mee tijdens het spreekuur.

Jurrien (13) wacht op een nieuwe afspraak. Soms heeft
hij een beetje buikpijn, wat kan komen door een te hoge
bloedsuiker. Hij vertelde de dokter dat hij zijn duiven voor
de wedstrijd altijd krachtvoer geeft. ‘Maar eerst goed voor
jezelf zorgen hoor en daarna voor je duiven’, drukte dokter
Noordam hem op het hart.

Wout (17) heeft sinds zijn tiende diabetes. ‘Ik ben er niet
somber over, want daar schiet ik niks mee op. En ik doe
gewoon alles. Ja, misschien ook wel dingen die ik beter
niet kan doen. Mijn HBAIC (gemiddelde bloedwaarde over
een langere periode) is al een tijdje te hoog. Eigenlijk zou ik
regelmatiger moeten meten en bij spuiten.’
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Reportage

Kinderdiabetescentrum
Nijmegen

Kinderarts Kees Noordam uit het
Radboudumc stond aan de wieg van
het KDCN. ‘CWZ had meer patiënten en
het Radboud meer wetenschappelijke
expertise. Samen konden we een groot
expertisecentrum worden. Onze patiënten
komen vooral uit de regio, maar ook
daarbuiten weten ouders en zorgverleners
ons te vinden voor consult of second opinion.
Het academische onderzoek is vooral gericht
op e-health: hoe kunnen patiënten digitale
tools gebruiken om beter voor zichzelf te
zorgen. Ook psycho-sociale zorg heeft onze
aandacht. We werken veel samen met
psychologen en instanties als jeugdzorg.’

Ahmed hoeft vandaag zelf niet op controle, maar is mee
gekomen met vriendje Yahye. Kan hij mooi een spelletje
spelen op de Wii met het broertje van Yahye.

‘In het begin overrompelt de diagnose diabetes enorm.
Je bent dan 24/7 steun en toeverlaat voor die kinderen en
hun ouders’, vertelt diabetesverpleegkundige Wendy Litjens.
‘Diabetes is een complexe ziekte die om continue begeleiding
vraagt. Dat spreekt me aan. We zien ze hier binnenkomen als
kind en vertrekken als volwassene. Het is mooi dat je in al die
tijd zoveel kunt betekenen. In goede én slechte tijden.’

Het KDCN bestaat sinds 2009. Het is
een samenwerking tussen CWZ en het
Radboudumc. Er komen jaarlijks 350 kinderen.
Het team staat 24/7 voor hen klaar. Drie keer
per jaar is er een controle bij de kinderarts
en de verpleegkundige. En één keer per
jaar krijgen de kinderen in groepjes van
acht een uitnodiging voor een speciale poli
op maat in CWZ Druten, waar ze ook met
diëtisten en psychologen kunnen spreken.
Verder zijn er spreekuren voor kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben tussen
de controles door en is er een dagelijks
telefonisch spreekuur.

Doktersassistente Ingeborg Vermeij prikt bloed bij
Jolène (19). ‘Dit is mijn laatste controle bij het KDCN,
want ik ga studeren in Rotterdam. Ze gaan daar een internist
zoeken, die mij verder gaat begeleiden. Ik heb al diabetes
vanaf mijn zevende en weet dus heel goed hoe ik ermee
moet omgaan. Alleen als ik nieuwe dingen doe, pakt het
soms anders uit. Zo ging ik deze zomer duiken en toen ik
bovenkwam, had ik een flinke hypo. Best schrikken. Dadelijk
even vragen wat ik bij extreme sporten moet doen. De
gesprekken hier zijn heel open en het is fijn dat ik altijd
vragen kan stellen.’

Marie-Louise van Kruijsen is diabetesverpleegkundige van
het eerste uur. Zij zette in 1998 de kinderdiabeteszorg in CWZ
op samen met een kinderarts. ‘Ik vergelijk het omgaan met
diabetes met autorijden. Leren om met de bocht mee te
gaan, met mooi weer én regen. We begeleiden de kinderen
en hun ouders daarbij. Er zijn in al die jaren veel nieuwe
mogelijkheden bijgekomen. Wat niet is veranderd, is dat
kinderen moeten leren hoe ze zelf hun bloedsuiker kunnen
reguleren. Wereldwijde studies laten zien dat je daar niet
vroeg genoeg mee kunt beginnen. Bij pubers kan het lastig
zijn. Die denken niet aan complicaties.’

Van alle tijden

1974: fusie met
Wilhelminaziekenhuis

1850: Houtstraat
Het eerste Canisius ziekenhuis werd in 1850 gesticht aan de Houtmarkt. Toen
dit aan de gemeente werd afgestaan voor de verpleging van cholerapatiënten,
werd op de Doddendaal een nieuw ziekenhuis ingericht. Omdat het te klein
werd, kocht het bestuur dat zich het lot van de armen aantrok, enkele huizen
in de aangrenzende Houtstraat (1886). Daar konden 100 patiënten terecht.
Zij werden verpleegd door de Zusters van Liefde uit Tilburg. De gebouwen zijn
volledig verwoest in de oorlog.

Het protestantse Wilhelminaziekenhuis, in 1895 geopend,
had net als het Canisiusziekenhuis nieuwbouwplannen.
Maar Den Haag zag liever een fusie tussen beide
ziekenhuizen en beloofde dat het snel zou
meewerken aan nieuwbouw als deze fusie
tot stand kwam. In 1974 was de Stichting
Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis
Canisius-Wilhelmina een feit. Er vielen
geen ontslagen en drie jaar later
werd het gebouw aan de Dr. Claas
Noorduynstraat definitief verlaten.

2017: alle specialismen op
één terrein
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In juli verruilde dermatologie de oude villa
aan de Sint Annastraat voor de prachtige
nieuwe polikliniek Jonkerbosch achter
het ziekenhuis. Ook plastische chirurgie
nam hier haar intrek, na jarenlang huren
in Sanadome. De sportartsen verhuisden
van Sanadome naar het hoofdgebouw van
CWZ. Zo zitten voor het eerst alle CWZspecialismen bij elkaar op één terrein.

1929: ‘modern ziekenhuis’

1926: naar de Annastraat
Architect Eduard Cuypers (bekend van
het Rijksmuseum en Centraal Station
Amsterdam) kreeg de opdracht om het
nieuwe ziekenhuis aan de Annastraat te
ontwerpen. Het werden afzonderlijke
paviljoens, verbonden aan een
hoofdgebouw. Op 18 mei 1926 was de
plechtige inwijding van het gebouw.

8 specialismen, 9 specialisten en 150 medewerkers
maken het Canisius tot een ‘modern ziekenhuis’
aldus geneesheer-directeur dr. J. Enneking in
1929. Vooral de chirurg was in dat prille begin een
duizendpoot. Urologen en orthopeden bestonden
nog niet. Er was ook maar één internist en de
röntgenafdeling was net opgericht. In de jaren erna
nam de medische vooruitgang een grote vlucht.

1992: patiëntverhuizing
naar Weg door Jonkerbos
De stemming zit er goed in en het weer werkt
lekker mee: harde wind en regen. Vanaf vier
uur ‘s ochtends op 16 april zijn motoragenten,
chauffeurs en CWZ’ers bezig om 179 patiënten
veilig, droog - wat niet altijd lukt - en zonder al
te veel schokken naar het spiksplinternieuwe
ziekenhuis te vervoeren. De patiënten nemen
het voor lief onder het motto ‘we zijn een
dagje uit’. Het is op de kop af 2478 dagen na
de officiële toestemming voor de nieuwbouw.

2008: eerste robotoperatie
Uroloog Jean Paul van Basten haalde in 2008 de eerste operatierobot
binnen, waarmee de meest geavanceerde kijkbuischirurgie mogelijk
werd. ‘Als leek denk je misschien aan een piepende blikken pop, die
z’n eigen gang gaat. Maar in werkelijkheid is het een apparaat dat niets
zelfstandig kan doen. De robot biedt de patiënt alle voordelen van een
kijkbuistechniek, met een grotere kans op herstel zonder operatieschade.’

Feiten
& cijfers
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cijfers
van 2016

Waar woont onze patiënt?

over CWZ

697

CWZ verzorgt het grootste deel van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Nijmegen
en omstreken. In ons verzorgingsgebied is het marktaandeel meer dan 50%. Dit betekent
dat ruim de helft van de mensen in de regio Nijmegen voor ziekenhuiszorg naar een
polikliniek van CWZ gaat. Van vorig jaar zijn de cijfers nog niet bekend, maar van de
jaren ervoor wel. We brachten in kaart welke inwoners van welke gemeenten toen voor
ons kozen.

MAN

3.039
VROUW

26,3

23,8

26,1

22,5

Overbetuwe

75,5

70,7

75,7

34,1

Lingewaard

70,1

Druten

32,2

64,3

Beuningen

62,7

West Maas en Waal
Nijmegen

75,0

Wijchen

61,9

60,4

74,8

60,3

57,7

Grave

Groesbeek

Heumen

67,5
67,0

2015
2014

% van de inwoners per gemeente
die in 2015 / 2014 voor CWZ kiezen

Cuijk

51,4

21,2

Mook en
Middelaar

49,1

19,7

Gennep

Patiënten van CWZ per gemeente (marktaandeel)

13,8
14,1

Juiste zorg op
de juiste plek
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Hemodialyse thuis

Van patiënt naar regisseur
Nieren zijn van levensbelang. Ze reinigen het bloed, regelen de vochtbalans en maken hormo
nen aan. Als de nieren erg slecht werken, is buikdialyse of hemodialyse nodig totdat er een even
tuele niertransplantatie mogelijk is. CWZ-patiënten kunnen sinds 12,5 jaar ook thuis dialyseren.
Bij hemodialyse filtert een kunstnier in een machine het bloed.
Dat gebeurt meestal in het ziekenhuis. De patiënt komt drie
tot vier keer per week op een vast tijdstip naar het ziekenhuis
om een dagdeel te dialyseren. Het reizen en dialyseren is
voor veel patiënten zo vermoeiend dat na de dialyse de dag
voor hen voorbij is. Dat kan anders dankzij thuisdialyse!

Hoe werkt thuisdialyse?
Het dialysetraject start altijd in het ziekenhuis. Arts én
patiënt kiezen samen de meest geschikte behandeling: buik
dialyse, hemodialyse met dialyseverpleegkundige aan huis,
hemodialyse met hulp van een partner of zelfstandig
dialyseren. In de laatste twee gevallen krijgt de patiënt eerst
een opleiding. CWZ werkt hiervoor nauw samen met het
Radboudumc, Dianet en VieCuri. Sinds drie jaar leidt CWZ
zelf patiënten op voor behandeling met NxStage. Dat is een
makkelijk te bedienen dialyseapparaat, waarmee ze helemaal
zelfstandig dialyseren.

De regie terug
Volgens nefroloog Michaela Ixkes en verpleegkundigen
Wendy Fleuren en Nynke Bergsma krijgen mensen door
thuisdialyse grotendeels de regie over hun leven terug:
‘Patiënten zijn niet langer gebonden aan vaste aansluittijden
en kunnen de behandeling zelf plannen rondom werk, gezin
en sociale activiteiten.’ Langer en vaker dialyseren wordt ook
gemakkelijker. Daarnaast raakt de patiënt meer betrokken bij
zijn eigen behandeling. ‘Wie zelf de dialyse uitvoert, begrijpt
beter wat er speelt en wat goed voor hem is’, aldus Ixkes.

Veiligheid boven alles
Iemand mag pas met hemodialyse thuis starten bij stabiele
ziekenhuisdialyses en een stabiele toegang tot de bloed
baan. Thuisdialysepatiënten komen eens in de zes tot acht
weken op de polikliniek voor controle. Zijn er bijkomende
problemen? Dan komen ze tijdelijk weer in het ziekenhuis
dialyseren. Veiligheid gaat immers boven alles.

Vooruitgang
Eind 2017 is er ook dialyse in verpleeghuizen mogelijk.
Nefroloog Marc ten Dam is hiervoor een samenwerkings
project gestart. Verpleeghuispatiënten hoeven dan niet
langer naar het ziekenhuis vervoerd te worden en revalidatie
patiënten hoeven hun traject veel minder te onderbreken.
Ixkes: ‘Zo brengt CWZ thuisdialyse nóg verder. Onze dialyse
afdeling is altijd bezig om nieuwe ontwikkelingen in te zetten
voor patiënten om dialyse zo draagbaar mogelijk te maken
voor mensen. Want als het om leven gaat, is alleen het
beste goed genoeg.’

‘Ik zou niet anders meer willen!’
Mevrouw Jansen-Kuhnen (zie foto) uit de wijk
Horstacker dialyseert vier ochtenden in de week op
haar gemak in haar slaapkamer annex dialyseruimte.
Dialyseverpleegkundige Grace van den Bosch (rechts op
de foto) heeft zojuist mevrouw geprikt en aangesloten
op het apparaat met de kunstnier. De komende drie
uur zuivert dit apparaat het bloed van mevrouw.
‘Gelukkig krijg ik sinds twee jaar thuisdialyse. Het is een
enorm verschil met de behandelingen die ik voorheen
had in het ziekenhuis. Thuis heb ik veel meer rust en
heb ik mijn eigen dingen om me heen. Als ik zin heb
om een leuk tv-programma te zien, is de tv binnen
handbereik. Als ik alleen al denk aan die keren dat ik op
de taxi heb moeten wachten om opgehaald te worden
uit CWZ! Dit is een enorme vooruitgang. Ik zou niet
anders meer willen.’
Als mevrouw is aangesloten, komen twee van haar vijf
chiwawa’s, Chica en Boyke, vrolijk binnen trippelen. Ze
nestelen zich op haar schoot. ‘Dat zou in het ziekenhuis
niet kunnen’, zegt mevrouw Jansen lachend.

Mevrouw Jansen-Kuhnen:
‘Thuis heb ik veel meer
rust en heb ik mijn eigen
dingen om me heen.’

Juiste zorg op
de juiste plek
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Slaap
onderzoek
in je eigen bed
‘Ik ben een slechte slaper. De laatste
tijd lijkt het of ik minder goed adem
’s nachts. Het slaapcentrum in CWZ
gaat nu bekijken hoe ik slaap’, vertelt
Bert Groffen.

Huisarts appt
met specialist
Stel dat de huisarts een vraag heeft over zijn
patiënt die onder behandeling is in het ziekenhuis. En dat hij snel even wil horen wat
de expert in het ziekenhuis vindt. Hij kan de
telefoon pakken, maar kleine kans dat hij
de medisch specialist te pakken krijgt. CWZ
lanceerde als eerste ziekenhuis in Nederland
een speciale app voor deze communicatie.
Hoe werkt het? De huisarts stuurt vanuit zijn systeem een
berichtje, dat verschijnt op de mobiele telefoon van de
specialist. Die beantwoordt de vraag dan op een voor hem
geschikt moment. Een soort WhatsApp dus, maar dan goed
beveiligd. En met het voordeel dat de berichten automatisch
in het systeem van de huisarts komen én straks in het
digitaal dossier van het ziekenhuis. Een heel snel en praktisch
communicatiemiddel dus. Passend bij deze tijd, waarin
huisartsen en medisch specialisten steeds vaker
samen patiënten behandelen.

Binnenkort heeft hij een afspraak bij de longarts.
Daar krijgt hij registratieapparatuur om thuis een
nacht mee te slapen. Die apparatuur meet de
ademhaling, de hoeveelheid zuurstof in het bloed
en de hartslag. De volgende ochtend levert hij de
spullen in, waarna het ziekenhuis de metingen
beoordeelt. Een week later krijgt hij de uitslag.
‘Dit onderzoek kan gemakkelijk thuis gebeuren’,
zegt longarts Yvonne Berk. ‘Mensen zijn meer
ontspannen als ze in hun eigen bed slapen,
dus het onderzoek geeft dan een betrouwbaar
beeld. Het is mooi meegenomen dat het ook
dure ziekenhuisopnames voorkomt. Uitgebreider
slaaponderzoek gebeurt overigens wel in CWZ.’
Bert is blij met het thuisonderzoek.
‘Ik denk dat ik in het ziekenhuis geen
oog dicht zou doen. Nu ben ik in een
vertrouwde omgeving. Wel zo fijn.’

Nieuwe polikliniek CWZ Waalsprong

‘Ruimer, maar net zo persoonlijk’

De inwoners van Nijmegen-Noord kennen de buitenpoli van CWZ wel. Dat lage, grijze
noodgebouw. Goed nieuws: de poli heeft eindelijk een permanente huisvesting. Sinds
oktober vinden alle spreekuren en ondersteunende activiteiten plaats in het gloednieuwe
gebouw erachter.
Jet Liebrand, hoofd buitenpoliklinieken, is vooral in
haar nopjes met de ambiance van de nieuwe spreek- en
onderzoekskamers. ‘Ze zijn ruimer, schoner en hebben een
frisse uitstraling. Dit past heel goed bij de gastvrijheid waar
CWZ voor staat. De oude huisvesting, dat kan echt niet meer’.

MRI
Meerdere spreekkamers hebben een onderlinge
verbindingsdeur. Bij kindergeneeskunde bijvoorbeeld
hoeven de kinderen die al uitgekleed zijn niet meer via de
gang naar de arts toe. In plaats daarvan komt de dokter
via de tussendeur naar de kinderen toe. ‘Veel vriendelijker
en handiger’, aldus Jet. Het nieuwe gebouw heeft vier
wachtkamers: twee op de begane grond en twee op de eerste
verdieping. De baliemedewerker vertelt elke bezoeker bij
binnenkomst persoonlijk waar hij moet plaatsnemen. Een
van deze wachtkamers bevindt zich in het ‘diagnostiekdeel’,
waar de MRI de grootste blikvanger is. Jet bevestigt trots: ‘De
nieuwe MRI is een geweldige aanwinst voor de regio.’

Gastvrij
De temperatuur zal in het nieuwe gebouw aangenamer en
stabieler zijn dan voorheen, dankzij de luchtbehandeling.
Verder blijven de door patiënten geroemde voordelen van
gratis parkeren en gratis koffie en thee bestaan. Jet licht
toe: ‘De ruimten mogen dan sober zijn, de vriendelijke
ontvangst en de gratis faciliteiten zijn voor ons zeer belangrijk
om het laagdrempelige karakter van de Waalsprong te
kunnen voortzetten.’ Jet is niet bang dat het nieuwe pand
onpersoonlijker is. ‘Het persoonlijke is wat telt. Gastvrijheid
en oog voor iedere patiënt afzonderlijk staan bij de
medewerkers van de Waalsprong hoog in het vaandel.’
Bijna alle specialismen houden spreekuur in CWZ Waalsprong.
Zie voor de spreekuren www.cwz.nl/waalsprong.

Jet Liebrand (links) en Mariël Kamps, het huidige en het
nieuwe hoofd buitenpoliklinieken.
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Samen sterk

Landelijk op de kaart
CWZ is hét ziekenhuis voor Nijmegen en omgeving. Maar we kijken natuurlijk ook
over de regio-grenzen heen, omdat onze zorg daar beter door wordt. Over welke
landelijke samenwerkingen hebben we het dan?

In het kort
Naam: Stichting Vrienden van CWZ
Sinds: 1987
Wat: Deze stichting maakt extra
voorzieningen en activiteiten mogelijk
die niet betaald kunnen worden uit het
ziekenhuisbudget.

Santeon

‘Wij dragen al 20 jaar een steentje bij’,
aldus Familie Treijen-Houdijk,
vaste donateurs

Misschien heeft u het logo van Santeon al gezien in
CWZ. Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen
uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. CWZ
is één van de zeven Santeon ziekenhuizen. Naast het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis
in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch
Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam
en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.
Samen leveren we 13% van de ziekenhuiszorg in
Nederland.

Vrienden
maken
het verschil

Wat hebben patiënten daaraan? De Santeon zieken
huizen willen van elkaar leren. Artsen en verpleeg
kundigen kijken bij elkaar in de keuken. Ze vergelijken
behandelingen en resultaten. Als een behandeling het
beste is, nemen de andere ziekenhuizen die over.
Zo wordt de kwaliteit in álle Santeon ziekenhuizen
aantoonbaar beter. Het gaat daarbij niet alleen om meer
medische kwaliteit, maar ook om betere informatie,
zodat patiënten goede beslissingen kunnen nemen.

Goed doel: workshops
‘Look good, feel better’
(foto deelneemster
Jantien van Dam)

Vrienden van CWZ lopen Vierdaagse
voor het goede doel (foto dialysepatiënt
Joop Willems (rechts) met vrijwilliger
Albert Eerenberg)

STZ
CWZ is een opleidingsziekenhuis. Daarom zien
patiënten geregeld artsen aan het bed die
in opleiding zijn. Voor deze arts-assistenten
hebben we goede faciliteiten. Zij worden intensief
begeleid door medisch specialisten. Met het opleiden
van dokters houdt CWZ de zorgverleners alert en
creatief. Het maakt dat we op de hoogte blijven van de
laatste wetenschappelijke inzichten. Zo behouden
we onze kwaliteit.

Goed doel:
cello-optredens aan
bed (foto Muziek
aan Bed op de
kinderafdeling)

Opleidingsziekenhuizen zijn lid van STZ, Samenwerkende
Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Topklinische zorg
is zorg die om speciale expertise vraagt, die niet ieder
ziekenhuis kan bieden. In CWZ geldt het bijvoorbeeld
voor de prostaatkankerzorg. Mensen worden van
heinde en verre voor deze zorg naar ons verwezen. Als
topklinisch ziekenhuis doen we ook wetenschappelijk
onderzoek. Expertcentra en wetenschap: het zijn
allemaal voorwaarden om ons STZ-lid te mogen noemen.

Namens alle CWZ-patiënten en hun familie,
bedankt voor uw bijdrage!

Goed doel: bewegen tijdens
dialyse (foto meneer Bouten en
verpleegkundige Nynke Bergsma
met dialysefiets)

Vriend worden?
Een vaste vriend steunt maandelijks of
jaarlijks. Dit kan al voor € 5,- per maand.

Lees meer op www.vriendenvancwz.nl en volg ons op Facebook.

/vriendenvancwz

Een eenmalige gift is ook van harte
welkom! U kunt geven aan één doel of
aan Vrienden van CWZ in het algemeen.
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Nice to know

Maaltijdsalade geitenkaas

Onze huisdieren
Vossen en konijnen. Eekhoorns en zanglijsters. En niet te vergeten: alles wat rond zoemt.
Het groen rond CWZ is een paradijs voor dieren.
Als je op een verpleegafdeling van CWZ ligt, kan het zomaar
gebeuren dat je bij het ochtendgloren een vos langs de
bosrand ziet wandelen. Of bij het vallen van de avond een
paar konijntjes ziet dartelen over het gras. Bij kantoorgebouw
Jonkerbosch zijn het vaak de eekhoorns die voor een glimlach
zorgen met hun capriolen hoog in de boomtoppen.

Ooievaars
Sommige dieren doen CWZ maar eventjes aan. Zoals de groep
ooievaars die ooit neerstreek op de stalen pilaar bij de hoofd
ingang. Of de steenmarter die de Stuurhut in Jonkerbosch een
tijdje als zijn onderkomen gebruikte. In het voorjaar zijn
er al een paar keer jonge vosjes gesignaleerd.

Bijen
Tijdelijke bewoners waren ook de bijenvolkeren
van anesthesioloog Marc Snoeck die vier jaar
terug verschillende bijenkasten plaatste op het
CWZ-terrein. Helaas werden er mensen gestoken
tijdens hun wandeling achter het ziekenhuis.
De bijen zijn dus verhuisd naar Molenhoek, na een korte logeerpartij in de tuin van Sanadome. En wie herinnert zich de
goudvissen nog die rondzwommen in de Binnenhof? En dat zij
elke dag trouw verzorgd werden door de beveiligers? Gelukkig
vonden ze allemaal een nieuw thuis toen er in de verbouwde
Binnenhof geen plaats meer was voor water.

Hét succesrecept van
restaurant de Binnenhof
‘De maaltijdsalade met geitenkaas is al ruim een jaar een van onze toppers’, lacht kok Frans van Dreumel.
‘De salade is bijna niet aan te slepen. We verkopen er zo’n 60 van per dag! Het leuke is dat je kunt variëren
met de noten en pitten. In het recept hebben we rekening gehouden met zwangere vrouwen. Zij mogen ook
gepasteuriseerde geitenkaas eten.’

Hoe maken?

Smakelijk
eten!

Ingrediënten
(voor 4 personen)
400 gram Betinne Blanc (gepasteuriseerde geitenkaas)
600 gram ijsberg slamix
2 tomaten
½ komkommer
1 paprika
2 gekookte eieren
150 cc zonnebloemolie
50 cc azijn
1 el mix Italiaanse kruiden
10 gr suiker
½ tl groentebouillonpoeder
peper en zout naar smaak
2 handen vol gemengde noten (bijvoorbeeld walnoten,
hazelnoten of pijnboompitten)
2 el bloemenheidehoning (of andere honing)
4 plakken oerbrood (maïsbrood of donker volkoren)

Bereid de heldere CWZ-huisdressing: meng hiervoor de
zonnebloemolie met azijn, Italiaanse kruiden, suiker,
groentebouillon en peper en zout naar smaak.
Verdeel de sla over 4 borden.
Rooster de gemengde noten ongeveer 10 minuten in de
oven, stand 180 graden.
Schep de honing over de noten en meng tot een geheel.
Garneer de rand van het bord met tomaat, komkommer,
plakjes ei en blokjes paprika.
Verwarm 1 tot 2 minuten de geitenkaas in de oven, stand
100 graden. De kaas mag niet uitlopen!
Leg de verwarmde geitenkaas op het bedje van sla.
Dek de kaas af met een topping van het noten-honing
mengsel.
Snijd elke plak brood in twee stukken en leg op het bord.

Producten uit de streek

Frans werkt al 31 jaar in CWZ. Eerst als kok in de
centrale keuken, daarna als eerste medewerker bij
de roomservice. Sinds 2011 runt hij samen met kok
Daniël en keukenassistenten Suzan, Jolanda en Tarana
het kleine keukentje achter het uitgiftepunt van
restaurant de Binnenhof. Frans: ‘We proberen zoveel
mogelijk streekproducten in onze menu’s te verwerken.
Groenten, fruit en vlees komen bijvoorbeeld uit de
regio en het brood komt van bakkerij de Kraayennest in
Wijchen die het ambachtelijk bakt. We weten precies
waar onze producten vandaan komen, zodat we
kwaliteit kunnen bieden. Daar vragen onze gasten om.
En terecht!’
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Weer in de running

Jongeren uit hele land
naar knie-expert CWZ
Van het bewegingsapparaat geven de nek, rug en knie de meeste klachten. Orthopedisch
chirurg Sander Koëter verdiepte zich de laatste tien jaar in knieproblemen. Hij staat landelijk
bekend als expert in PFPS, een aangeboren afwijking aan dit kwetsbare gewricht.
Sander: ‘Bij het patello-femoraal pijnsyndroom, ofwel PFPS,
heb je pijn in je knie. De pijn wordt erger als je hurkt, knielt,
lang zit met gebogen knieën, of als je traploopt. Vaak krijgen
kinderen die een groeispurt maken tijdens hun pubertijd deze
klachten. Het is een aangeboren afwijking, waarbij er te veel
speling zit op de knieschijf.’

Schoolplein
‘Sommige patiëntjes hebben er zo’n last van, dat ze
regelmatig vallen op het schoolplein. Langer lopen gaat
moeilijk en sporten is onmogelijk. Dat heeft een behoorlijke
impact op een kind. Helaas kunnen we pas opereren als
ze uitgegroeid zijn. Dat is bij meisjes meestal rond de 14
en bij jongens rond de 16 jaar. Vaak hebben ze al een heel
traject achter de rug. Eerst zagen ze de huisarts, dan de
fysiotherapeut en daarna een orthopeed voordat ze naar
CWZ werden doorverwezen.’

‘Collegaorthopeden
vanuit het hele
land verwijzen
naar ons door’

Ervaring
‘Zo’n 150 tot 200 jongeren behandel ik per jaar. Vanochtend
heb ik bijvoorbeeld vier kinderen gezien. Die kwamen uit
Amsterdam, Hoorn, Rotterdam en Stadskanaal. Collegaorthopeden vanuit het hele land verwijzen naar ons door.
De ingreep is best complex. De klachten hebben vaak
verschillende oorzaken, waardoor ik meerdere operaties
moet combineren. Daarin heb ik inmiddels veel ervaring.’

Samenwerken
‘Ik vind het belangrijk om mijn kennis over te dragen. Daar
om geef ik scholing en doen we veel aan wetenschappelijk
onderzoek. Ik ben co-promotor van mijn collega Siebren
Tigchelaar en begeleid vijf promovendi. Bij een van de

stafleden uit het Radboudumc was ik promotor. Nu werken
we samen op dit terrein. Dat is heel inspirerend.’

In de running
‘Het geeft veel voldoening om deze kinderen te kunnen
helpen. Ze zijn zo blij als ze na alle beperkingen weer
helemaal in de running zijn. Ik zie ze vaak gedurende
verschillende jaren. Mooi is het om te zien hoe ze zich
ontwikkelen. Ze komen vaak wat verlegen en stil aan de
hand van hun ouders binnen en een paar jaar later
voeren ze zelf het woord.’
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Robotoperaties bij prostaatkanker in CWZ
‘Even’ naar een ander ziekenhuis voor een complexe operatie. Omdat
daar de ervaring het grootst is. Dat lijkt omslachtig, maar het loont.
De robotoperaties bij prostaatkanker in CWZ bewijzen het.
De ervaring van de operateur bepaalt het resultaat. Dat blijkt uit onderzoek en uit de praktijk. Neem
de ingreep waarbij de prostaat wordt verwijderd met de operatierobot. Hoe vaker een uroloog deze
complexe ingreep doet, hoe beter hij daarin wordt. De kanker wordt dan beter weggehaald. En de kans
op complicaties als incontinentie en impotentie daalt.

Samenwerken loont
CWZ, Radboudumc en Catharina Ziekenhuis Eindhoven sloegen daarom de handen ineen bij de
prostaatkankerzorg. Een uroloog uit Radboudumc en een uroloog uit het Catharina Ziekenhuis komen
speciaal voor de robotoperaties naar CWZ en nemen hun patiënten mee. Samen met twee CWZurologen doen zij alle operaties op één plek met één toegewijd operatieteam. Patiënten profiteren
door deze samenwerking van een ervaren operatieteam. Én van de kennis die andere ziekenhuizen
meebrengen. Want in het Radboudumc bijvoorbeeld doen ze weer een PSAMA PET scan, een
onderzoek dat niet in CWZ kan. In het Catharinaziekenhuis vindt inwendige bestraling plaats die niet
in Radboudumc en CWZ gebeurt. Zo heeft elke patiënt toegang tot de beste faciliteiten met de meest
precieze diagnose en de best mogelijke behandeloptie.
Jacqueline Coenen, uroloog in opleiding (2014)

Landelijk centrum voor
zeldzaam genetisch foutje

Trots
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf
de erkenning voor een periode van vijf jaar. Anesthesioloog
Marc Snoeck, oprichter van het MH-centrum, is er trots op.
En ook op zijn team. ‘Al in 2016 kregen we een voorlopige
erkenning van één jaar. Om die te verlengen, moesten we aan
een paar punten voldoen. We moesten het team uitbreiden
en samenwerken met het Radboudumc bij wetenschappelijk
onderzoek. Ook moesten we de voorlichting aan patiënten
verbeteren met een website of door het oprichten van een
patiëntenvereniging. Dat hebben we gedaan.’

Maligne hyperthermie (MH) is een zeldzame
genetische aandoening. Daarbij kan er een
levensbedreigende complicatie optreden
tijdens algehele anesthesie. Dit jaar kreeg
CWZ de landelijke erkenning voor het
Expertisecentrum Maligne Hyperthermie.

150 families

Bij MH raakt het lichaam ‘oververhit’ met mogelijk fatale
gevolgen. Dit gebeurt drie à vier keer per jaar in Nederland.
De oorzaak zit verstopt in de spieren. Op de bouwtekening,
het gen van een belangrijk eiwit in de spieren, zit een ‘foutje’,
waardoor deze reactie kan optreden. CWZ geeft advies over de
aandoening en test mensen.

Snoek: ‘Vanuit het hele land komen mensen naar ons
centrum. We onderzoeken ongeveer 75 mensen per jaar.
Inmiddels zijn er zo’n 1000 mensen uit 150 families getest.
Ofwel via een spieronderzoek in CWZ ofwel via genetisch
onderzoek in het Radboudumc. Als vastgesteld is dat
mensen verhoogd risico lopen, zorgen we dat ze toch veilige
anesthesie krijgen bij alle operaties.’

Susanne Buvelot

Wetenschap houdt ons up to date
Hoofd research cardiologie Susanne Buvelot onderzoekt, ontwikkelt en verbetert met haar
team de behandeling van de cardiologische patiënt. Ze is ermee in haar nopjes. ‘Je blijft als
ziekenhuis up to date én het is goed voor de patiënt.’
‘Neem het veranderde inzicht rondom het behandelen van
patiënten met een hartinfarct. Voorheen kreeg iemand
medicijnen toegediend met trombolyse. Nu wordt de patiënt
in de meeste gevallen gedotterd. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat dotteren schade voorkomt en beperkt. Mede door deze
inzichten hebben we besloten dat mensen ook in CWZ een
dotterbehandeling kunnen krijgen. Voorheen moesten wij hen
verwijzen naar een ander ziekenhuis.’

Enthousiasme
‘We zitten boven op de nieuwste ontwikkelingen binnen
hart- en vaatziekten. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met
een onderzoek naar hartfalen, cholesterol en hartritme.
Enthousiasme voor ons werk is de kracht van ons team. We
zijn een grote research afdeling en krijgen veel support van de
maatschap. Daardoor kunnen we echt een bijdrage leveren
aan verbetering van de zorg!’

Medicijnen testen
‘Ons researchteam voert klinisch wetenschappelijk onderzoek
uit op menselijke proefpersonen. In 90% van de gevallen gaat
het om het testen van medicijnen. Alle bevindingen bij een
patiënt voert de research professional in een internationale
database in. Het studieteam van de farmaceut analyseert
achter de schermen alle wereldwijde gegevens. Wij stappen
meestal in een latere fase in het onderzoek, als de meeste
risico’s al bekend zijn. De onderzoeksvragen zijn dan voor
Nederland al ethisch goedgekeurd. In CWZ is er nog een
extra toetsing door de ethische commissie. Het ziekenhuis
wil namelijk weten welke onderzoeken er allemaal in huis
lopen en of deze haalbaar en ethisch zijn voor de patiënt. Het
research support center van CWZ begeleidt dat voor ons. ‘

Check
‘Het is niet moeilijk om aan patiënten te komen die willen
deelnemen. De meesten vinden het fijn dat we extra tijd en
aandacht kunnen geven. Patiënten die bijvoorbeeld net een
hartinfarct hebben gehad, voelen zich veilig bij een extra
check. Ze vinden het prettig dat wij hen regelmatig zien,
makkelijk te bereiken zijn, een kort lijntje met de cardiologen
hebben en extra onderzoek kunnen uitvoeren. Regelmatig
ontdekken we dingen in een vroeg stadium die anders later
aan het licht waren gekomen en die niet persé met het
onderzoek te maken hebben.’

Het researchteam van cardiologie telt 5 personen.
Allemaal zijn het opgeleide researchprofessionals die nauw
samenwerken met de CWZ-cardiologen. Jaarlijks lopen er
10 tot 12 onderzoeken bij ongeveer 350 tot 400 patiënten.

Weetjes
over je lijf
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Er zitten meer bacteriën in je mond dan dat
er mensen op aarde leven.

Moet je een vies drankje drinken? Knijp dan je
neus dicht, want daardoor verlies je een groot
deel van je smaak.

Hoe goed ken jij je lichaam?
Je lichaam is een wonderlijk instrument. Als je het koud hebt krijg je kippenvel, als je
verlegen bent ga je blozen. Weet je dat jouw hart per dag 100.000 keer slaat? In één jaar is dat
ongeveer 40 miljoen keer. Check met deze quiz hoe goed je je lichaam kent. De antwoorden
vind je op www.cwz.nl/quiz.

Weet je hoeveel
procent?

5

Hoeveel bacteriën zitten
er in je mond?

7

meer dan 4 miljard bacteriën
30% smaakverlies

meer dan 5 miljard bacteriën

50% smaakverlies

meer dan 7 miljard bacteriën

80% smaakverlies
Je eten maakt een flinke reis door je lichaam,
voordat het weer als poep naar buiten komt.

Als je niest, komt de lucht met een grote
snelheid je neus uit. Niet zo snel als een
formule 1-racewagen, maar toch ...

Weet je hoeveel botten er
in je voet zitten?

1

Hoe snel is dat
ongeveer?

3

120 kilometer per uur
180 kilometer per uur

12 botten

Hoeveel cellen moeten
hiervoor per uur worden
vernieuwd?

7 meter

ongeveer 100.000 cellen per uur

10 meter

ongeveer 500.000 cellen per uur

8

ongeveer 1 miljard cellen per uur

10 botten
Ademhalen gaat vanzelf. Zucht... In één dag adem
je zoveel lucht in dat je er 33.000 colablikjes mee
kunt vullen.

Weet je hoe vaak je
ademhaalt in een jaar?

6

4 meter

100 kilometer per uur
19 botten

Hoeveel meter
legt het eten af?

Wist je dat je lichaam ongeveer jaarlijks
wordt vernieuwd?

UITGANG

2

Weet jij hoeveel bloed
er in je lichaam zit?

4

In je lichaam zitten veel bloedvaten.

Hoeveel kilometer lengte
meet het totaal aan vaten?

bijna 10 miljoen keer

3 liter

5.000 kilometer

bijna 15 miljoen keer

5 liter

15.000 kilometer

bijna 7 miljoen keer

10 liter

100.000 kilometer

9

Contact met
CWZ

Onze
klantenservice!
Wat vindt u van onze zorg en dienst
verlening? Dat vinden wij belangrijk om
te horen. CWZ doet er alles aan om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
Complimenten zijn altijd welkom.
Maar het kan ook gebeuren dat u niet
tevreden bent over een behandeling of
service. We horen dit graag, dan
kunnen we er iets aan doen.
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Bereikbaarheid
E-mail:
klantenservice@cwz.nl
Telefoon:
024 365 73 00
(op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur)
Post:
Klantenservice
Antwoordnummer 90
6500 WL Nijmegen

Waardeer ons op ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is een onafhankelijke website. Hier is het zorgaanbod
in Nederland te vinden. Op deze website kunt u uw zorgverlener en de
zorgorganisatie waarderen. Zo helpt u andere bezoekers die op zoek zijn
naar een zorgverlener. CWZ stimuleert het gebruik van ZorgkaartNederland,
omdat we vinden dat de zorg in Nederland voor iedereen inzichtelijk moet
zijn. Iedere patiënt moet de zorgaanbieder kunnen vinden die het beste bij
hem past. En wij krijgen eerlijke adviezen van onze patiënten, waarmee we
onze zorg nog beter kunnen maken.

CWZine houdt u op
de hoogte
Drie keer per jaar brengen wij het online magazine CWZine
uit. Wilt u meer over allerlei ontwikkelingen binnen het
ziekenhuis lezen? Meld u dan aan op www.cwz.nl/cwzine.
Daarna ziet u het magazine in uw mailbox verschijnen.

U kunt op verschillende manieren uw opmerking, compliment, vraag of klacht aan ons doorgeven. Het werkt
het allerbeste wanneer u uw ervaring direct bespreekt
met de afdeling of persoon waarmee u te maken had.
Dan kunnen ze er daar meteen mee aan de slag. Maar
u kunt ook contact opnemen met de klantenservice.

De klantenservice
luistert naar u
helpt u een oplossing te vinden
regelt een gesprek tussen u en degene
waar de vraag of klacht over gaat
geeft u informatie en advies
schakelt zo nodig klachtenfunctionaris
Jacqueline Lambert in, die onderzoek kan doen
en voor u kan bemiddelen.

Volg ons laatste nieuws
via social media

/cwznijmegen

Meepraten via
het patiëntenpanel
Wij vinden uw mening belangrijk, want die helpt ons
onze zorg te verbeteren. Regelmatig leggen we ons
patiëntenpanel vragen voor. Lijkt het u leuk om mee te
doen? Meld u dan aan op www.cwz.nl/patientenpanel.
Als we uw mening over een bepaald thema willen horen,
ontvangt u een uitnodiging per mail.
Daarin staat een link naar het online
onderzoek. De resultaten leest u later
op onze website.

Allemaal

jaar
Op de foto van links naar rechts:
Michelle Sobot, Lieke van der Weijde, Daniël Daam,
Melissa Vergeer, Sanne Hendriksen en Aytül Yurttas.

Gezocht: covermodel!
Dinsdag 29 augustus plaatsten we een berichtje op Facebook en Twitter.
Gezocht: covermodel! Daarin vroegen we 25-jarigen, die in 1992 in het toen
gloednieuwe CWZ aan de Weg door Jonkerbos geboren zijn, om te reageren. Het berichtje
ging viraal. Aan het eind van de week bereikte het ruim 30.000 mensen, kregen we zo’n 160
reacties en likes en werd het meer dan 150 keer gedeeld.
Wat een mooie samenloop van omstandigheden dat de 25-jarige Paula Scholtens zich meldde!
Ze was niet alleen een van onze eerste baby’s, maar is ook nog eens werkzaam in CWZ op
de afdeling verloskunde. Natuurlijk werd zij het covermodel van dit jubileumnummer. Maar
ook de andere 25-jarigen gunden we de spotlights. Een gezamenlijke fotoshoot leverde deze
feestelijke foto op. CWZ feliciteert en dankt deze enthousiaste modellen!

