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Praktijk heeft als thema: Transmuraliteit. De centra van patiëntenzorg zijn 
steeds meer bezig zijn met de patiënt journey en de zorg, ook buiten de 
muren van het ziekenhuis. Door samen te werken met externe partijen en 
door ‘instrumenten’ in te zetten om de vinger aan de pols te houden en pa-
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PROM’s 
Patient Reported Outcome Measures:

Patient Reported Outcome Measures meten aspecten van gezondheid, die van belang zijn voor de patiënt maar niet 
objectief waarneembaar zijn. Ze kunnen alleen gemeten worden door het aan de patiënt te vragen. Er zijn inmiddels 
onwaarschijnlijk veel vragenlijsten, die voor steeds meer aspecten in de klinische praktijk worden ingezet. Prof. dr. 
Annelies Boonen vraagt zich af of dit een gewenste ontwikkeling is. 

Prof. dr. Annelies Boonen is reu-
matoloog in het Maastricht UMC+. Haar 
aandachtsgebied is socio-economische on-
gelijkheid en gezondheids-economische ge-
volgen van reumatische aandoeningen.
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“PROM’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld om de gevolgen van 

ziekte en behandelingen te meten in klinische studies”, legt zij 

uit. “In die setting bleken de vragenlijsten ook effectief om de 

‘gemiddelde’ effecten van ziekte en interventies op gezondheid 

te meten. Intussen worden PROM’s echter ook ingezet voor 

het vergelijken van zorguitkomsten tussen ziekenhuizen of art-

sen, voor onderzoek naar behandelingen in de werkelijkheid in 

plaats van in een klinische studie, en voor zorg van de indivi-

duele patiënt. Ik vind dat we de effectiviteit van PROM’s voor 

dergelijke doeleinden eerst moeten onderzoeken.” 

Dashboard “Bij Reumatologie hebben wij samen met onze pa-

tiënten bepaald welke PROM’s we in het zorgpad gebruiken. 

Die keuze is een letterlijke vertaling van de thema’s die onze 

patiënten belangrijk vinden om met de arts te bespreken: pijn 

en stijfheid, fysiek en mentaal functioneren, moeheid en impact 

van ziekte op werkvermogen (participatie). In een wereld met 

maar beperkte tijd om te spreken met patiënten is het goed om 

de gespreksonderwerpen efficiënt te kiezen. Handig is hierbij 

dat we één PROM en één ‘objectievere’ uitkomstmaat (meestal 

de ontstekingsactiviteit) uitzetten in een curve die het beloop 

weergeeft. Deze maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe bij-

voorbeeld een verandering in medicatie of een interventie uit-

pakt. Deze resultaten mogen geen eigen leven gaan leiden. Bij 

de interpretatie van een PROM moet je altijd rekening houden met 

de individuele context van de patiënt; er kunnen zo veel aspec-

ten van invloed zijn op iemands gezondheid. Een goed gesprek 

en klinisch redeneren blijven daarom het hoogste goed in de 

patiëntenzorg.”

Transmuraal PROM’s kunnen behandelaren en zorgverleners 

potentieel helpen naar efficiënte en patiëntgerichte zorg, denkt 

Annelies Boonen: “Zo zou het efficiënter zijn als alle zorgver-

leners in de eerste en tweede lijn – naast ziekte specifieke uit-

komstmaten - dezelfde PROM’s gebruiken en de uitkomsten 

daarvan in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) delen. 

Dan zien wij als behandelaren dezelfde informatie. Maar eerst 

moeten we meer inzicht krijgen in de vraag of (alle) patiënten 

wel baat hebben bij deze manier van werken, en of de zorgver-

leners hun gebruikelijke manier van polivoering kunnen aan-

passen aan deze innovatie. Daarin valt nog winst te behalen.”
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Efficiënte Diagnostiek

Jeffrey Hendriks is stafadviseur Business Development binnen 

de eenheid Diagnostiek en Advies van het MUMC+. Hij licht toe 

aan welke knoppen er is gedraaid om de route voor diagnos-

tiek vanuit de eerste lijn te optimaliseren. “Allereerst hebben we 

onze toegangstijden verruimd; we zijn dagelijks open van 7.30 

tot 23.00 uur voor complexe diagnostiek. Daarnaast hebben wij 

onze faciliteiten zo ingericht, dat wij snel tussen patiënten kun-

nen schakelen; terwijl de een zich na het onderzoek aankleedt, 

zit de volgende patiënt klaar. De belangrijkste winst is echter 

dat de radioloog in het MUMC+ zelf het onderzoek uitvoert. 

Hierdoor kan deze specialist, afhankelijk van de klinische 

vraag van de verwijzer, meteen tijdens het onderzoek breder 

kijken en eventuele randbevindingen opnemen. De afspraak is 

dat de rapportage binnen 24 uur terug is bij de verwijzer. Zodra 

de radioloog ernstige zaken ziet zal hij echter meteen in actie 

komen. Als hij niets ziet, kan hij de patiënt geruststellen. Dat is 

uniek in ons land.”

“Goed nieuws is dat er ook op het gebied van complexe on-

derzoekstechnieken nieuwe ontwikkelingen aan komen, die het 

mogelijk maken om sneller en efficiënter te schakelen. Jeffrey: 

“Op onze campus wordt onderzoek gedaan met een 9,4 Tesla 

MRI, die uiterst nauwkeurig in beeld brengt wat wij in beeld 

willen krijgen; deze technologie komt ook ter beschikking in 

de kliniek. Daarnaast zijn wij koploper in Europa in de toepas-

sing van combinaties van techniek. Baanbrekend is de PET/

MRI, die het mogelijk maakt om patiënten direct in de MRI op 

de juiste plek te behandelen met medicatie, straling of chemo. 

Jaarlijks voert de expertise-eenheid Diagnostiek en Advies van het Maastricht UMC+ 250.000 echo’s, röntgenfoto’s, 
CT- en MRI-scans uit. Circa 40.000 onderzoeken (15%) vinden plaats in opdracht van huisartsen. De afspraak: reguliere 
echo’s en röntgenfoto’s kunnen binnen 24 uur gemaakt worden. De aanvrager heeft vervolgens ook weer binnen 24 uur 
de rapportage in zijn bezit. “Dat werkt prima, efficiënt én is zeer patiëntvriendelijk.” 
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Jeffrey Hendriks is stafadviseur 
Business Development binnen de 
eenheid Diagnostiek en Advies van 
het Maastricht UMC+. 
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Efficiënte Diagnostiek
Tenslotte zijn er nieuwe protocollen in de maak waardoor huis-

artsen zonder tussenkomst van een specialist een CT of MRI 

kunnen aanvragen. Dit nieuwe protocol verwachten we spoedig 

voor borstkankeronderzoek. Via de Stadspoli is er nu al een 

snelle route richting complexe diagnostiek voor orthopedische 

zorgvragen. Al deze stappen bij elkaar zijn er op gericht om het 

motto ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te ondersteunen met de 

juiste en efficiënte diagnostiek.”

“Snelheid is altijd winst bij diagnostiek: voor de patiënt en voor 

ons als aanvrager”, vult Jeroen Smeets, huisarts in Maastricht 

aan. “Het is prettig dat patiënten snel terecht kunnen en dat er 

binnen 24 uur na het onderzoek een uitslag is. Dat zorgt voor 

rust. De kwaliteit van het onderzoek is in onze regio altijd hoog 

geweest en er wordt ook al langer snel geschakeld. 

Nu ligt de routing vast en zijn daar duidelijke termijnen aan ver-

bonden. En als het vanwege klachten nóg sneller moet, bel ik 

het spoednummer van de röntgen en wordt er altijd een plek 

vrijgemaakt. Wat mij betreft kan deze route inderdaad doorge-

trokken worden voor CT’s en MRI’s. Want het is natuurlijk gek 

dat ik een patiënt eerst naar een specialist moet verwijzen als 

een radioloog op basis van een röntgenfoto aangeeft dat er 

een CT gemaakt moet worden. In die verwijzing zit makkelijk 

een vertraging van drie weken. Ik heb meegedaan aan een on-

derzoek waarin huisartsen onder andere voor knieklachten zelf 

complexe diagnostiek konden aanvragen. Aan die verwijzing 

was een strikte indicatie verbonden. Hoe dan ook levert deze 

rechtstreekse route winst op. Als het nodig is kan ik de patiënt 

sneller naar de specialist sturen of ik kan hem geruststellen. 

Beide opties zijn goed.”
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in Maastricht.



Het Transmuraal Formularium Maastricht-Heuvelland is een feit

De eerste aanzet voor het Transmuraal Formularium Maas-

tricht-Heuvelland is in 2016 gezet met de ontwikkeling van het 

Longformularium. Longartsen, huisartsen, verzekeraar VGZ en 

zowel ziekenhuis- als openbare apothekers hebben hierin een-

duidig vastgesteld met welke medicamenten een betere kwa-

liteit en therapietrouw tegen een concurrerende prijs kon wor-

den bereikt. “Het Longformularium betrof de geneesmiddelen 

die gebruikt worden bij patiënten met COPD en astma”, blikt 

Robert Willemsen terug. Hij maakt vanuit de eerste lijn deel uit 

van de Werkgroep Doelmatig Voorschrijven. “Aanleiding voor 

de wens om met een formularium te werken, was de gezamen-

lijke constatering dat er veel verschillende middelen én toedie-

ningsvormen op de markt waren. De kwaliteit zou verbeteren 

als de hele keten dezelfde, overzichtelijke selectie van midde-

len zou voorschrijven, leveren én uitleggen. Tevens verwacht-

ten we kosten te besparen, want als middelen goed genoeg en 

gelijkwaardig waren, mocht de prijs de doorslag geven.”

Ervaring Van het Longformularium hebben we geleerd wat het 

effect van voorschrijven conform formularium is”, vervolgt Robert. 

“Na de introductie zagen wij bijvoorbeeld dat zo’n nieuw con-

cept wel als een goed idee kan worden ontvangen, maar dat 

niet iedereen ermee aan de slag gaat. Stelselmatig hebben we 

de drempels aangepakt om de eenduidige werkwijze die wij 

met het formularium nastreven, te integreren in de transmurale 

samenwerking. Formulariummedicatie gaat al vanaf het begin 

bijvoorbeeld niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. 

Het Longformularium is geïntegreerd in het elektronisch voor-

schrijfsysteem van de huisarts, en huisartsen worden bij het 

behalen van bepaalde percentages voorschriften conform for-

mularium beloond. Gaandeweg zagen we dat het formularium 

steeds meer werd opgevolgd en dat patiënten de kwaliteitsslag 

erkennen en waarderen.” 

Eén digitaal naslagwerk “Een soortgelijke exercitie als bij 

het Longformularium is herhaald bij de samenstelling van het 

CVRM-formularium”, vervolgt Liesbeth van de Ven. Zij maakt 

namens de apotheek van het MUMC+ deel uit van de Werk-
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Dit jaar zijn de eerste hoofdstukken van het Transmuraal Formularium Maastricht-Heuvelland live gegaan. Iedereen die 
medicatie voorschrijft kan nu online gebruikmaken van de medicamenteuze adviezen van de Werkgroep Doelmatig Voor-
schrijven voor de behandeling van COPD, astma, diabetes en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De bestaande 
long- en diabetesformularia zijn hiervoor vernieuwd en in het Transmuraal Formularium geïntegreerd. Daarbij is een nieuw 
formularium voor CVRM opgesteld, een handreiking voor orale antistollingsmiddelen volgt spoedig.



Het Transmuraal Formularium Maastricht-Heuvelland is een feit
groep Doelmatig Voorschrijven. “Ook dit tweede formularium is 

breed omarmd. In de werkgroep werd op een gegeven moment 

daarom geopperd om naar het voorbeeld van het Formularium 

Nijmegen en dat van Asten als vervanging van al die losstaan-

de formularia één Transmuraal Formularium op te stellen. Te-

gelijk zijn we gestart met het vullen van meer indicaties met 

transmurale afspraken tussen de eerste en de tweede lijn. Als 

eerste hebben we voor de diagnosegroep CVRM de indicaties 

‘hypertensie’ en ‘hypercholesterolemie’ transmuraal uitgewerkt 

en inmiddels online geplaatst. Hierna staan op ons wensen-

lijstje een formularium voor orale antistollingsmiddelen en voor 

pijnstilling en antibiotica. Voor de laatstgenoemde willen we 

eerst de voorschrijfcijfers bestuderen, om te beoordelen of het 

de moeite waard is om hier transmuraal afspraken over te ma-

ken. Stap voor stap vullen we het Transmuraal Formularium zo 

met adviezen voor eenduidige en doelmatige medicatie.”

Huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland hebben in hun 

voorschrijfsysteem toegang tot het formularium, specialisten 

in het Maastricht UMC+ (via mumc.transmuraalformularium.nl). 
Liesbeth: “We hopen dat de keuzes die de Werkgroep Doelmatig 

Voorschrijven bij de samenstelling van het Transmuraal Formu-

larium heeft gemaakt breed gedragen worden. Dat een zo groot 

mogelijke groep artsen er gebruik van maakt én dat ook specia-

listen in opleiding en coassistenten er tijdens hun opleiding er-

varing mee opdoen. Dat zij bekend worden met het maken van 

keuzes en formularia leren gebruiken. Floris Vanmolkot, inter-

nist en klinisch farmacoloog in het MUMC+, vult aan: “Het zou 

fijn zijn als het gebruik van het Transmuraal Formularium ervoor 

zorgt dat patiënten die van eerste naar tweede lijn gaan en om-

gekeerd worden behandeld met medicatie waarmee zowel de 

huisarts als de specialist ervaring heeft.” Liesbeth: “We horen 

nog wel eens het vooroordeel dat de keuzes louter op basis 

van kosten gemaakt worden. Bij het Long- en Diabetesformula-

rium zijn de kosten echter alleen doorslaggevend geweest voor 

de keuze tussen middelen, wanneer de kwaliteit gelijkwaardig 

was. Bij de nieuwe formularia spelen kosten geen rol, omdat 

het merendeel van de medicatie generiek beschikbaar is en de 

prijsverschillen klein zijn. Hierin is het bij de beoordeling van de 

voorkeursmiddelen sec op basis van effectiviteit (ook langeter-

mijnstudies), bijwerkingen, kosten, gebruiksgemak, risico op 

interacties, kinetiek (nier- leverfuncties, klaring) en multi-re-

gistratie indicatie gebleven. Conform formularium voorschrij-

ven is voorschrijven volgens een goed doordacht, eenduidig 

stramien. Samen dragen we zo bij aan een goede kwaliteit van 

zorg en kunnen we deze zelfs fundamenteel verbeteren. Dat 

werkt heel erg goed en uiteindelijk het beste voor de patiënt.”

7
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Van links naar rechts:
Dr. Floris Vanmolkot is internist en klinisch 
farmacoloog in het Maastricht UMC+.
Drs. Liesbeth van de Ven is apotheker en 
klinisch farmacoloog in het MUMC+. 
Drs. Robert Willemsen is kaderhuisarts 
astma-COPD en hart- en vaatziekten en werkt 
in huisartsenpraktijk Nazareth in Maastricht. 
Zij maken deel uit van de Werkgroep Doelmatig 
Voorschrijven die het Transmuraal Formularium 
Maastricht-Heuvelland ontwikkelt.
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Ziektelastmeter: 
liever géén rode ballon

Dr. Annerika Gidding-Slok promoveerde onder leiding van prof. 

Onno van Schayck op de Ziektelastmeter COPD. Nu begelei-

den zij promovendi Esther Boudewijns, Danny Claessens, Lotte 

Keijsers en Jeroen Gruiskens bij de uitbreiding daarvan, de Ziek-

telastmeter voor Chronische Aandoeningen. “De Ziektelastme-

ter COPD hebben we indertijd op verzoek van de Long Alliantie 

Nederland ontwikkeld, nadat de term ziektelast was opgenomen 

in de zorgstandaard COPD ”, blikt Annerika terug. “Zij wilden de 

impact van luchtwegobstructie op het dagelijkse functioneren 

van patiënten in kaart brengen. Het instrument dat naar aanlei-

ding van deze vraag ontstond, laat zien welke beperkingen de 

individuele longpatiënt ervaart in alle domeinen van het leven; 

bewegen, slapen, werk, medicatiegebruik, noem maar op.”

Uitbreiding Uit interviews met patiënten en zorgverleners merk-

ten de onderzoekers dat het gebruik van de Ziektelastmeter als 

een toegevoegde waarde werd ervaren. Annerika: “De ballonnen 

hielpen zorgverleners om moeilijke onderwerpen bespreekbaar 

te maken en keuzemogelijkheden voor de patiënt inzichtelijk te 

maken. Patiënten gaven aan dat de ballonnen hen motiveerden 

om ergens mee aan de slag te gaan. ‘Ik wil liever geen rode 

ballon’, is een veelgehoorde reactie. Bij presentaties in het land 

kregen we daarna geregeld de vraag waarom dit instrument er 

niet was voor bijvoorbeeld astma- of diabetespatiënten. Om-

dat het onwenselijk is om voor elke diagnosegroep een aparte 

Ziektelastmeter te maken, hebben we de Ziektelastmeter voor 

chronische aandoeningen ontwikkeld. Met een combinatie van 

Eenvoudiger dan met de Ziektelastmeter als gids kun je de patient journey van chronische patiënten niet uitstippelen. 
Op basis van een vragenlijst over fysieke, emotionele en psychosociale aspecten van de ziektelast die de patiënt ervaart, 
geeft dit instrument een scorelijst weer met ballonnen. De kleur - rood, oranje of groen - geeft aan welk domein aandacht 
verdient in de behandeling. 

Dr. Annerika Gidding-Slok 
is gezondheidswetenschapper. Zij pro-
moveerde in 2016 aan de Universiteit 
Maastricht op de ontwikkeling van de 
Ziektelastmeter COPD. 
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modules is deze al toepasbaar voor mensen met COPD, astma, 

diabetes mellitus type 2 en chronisch hartfalen. Voor mensen 

met artrose, oncologische patiënten en CVRM zijn modules in 

ontwikkeling.”

Naast de ontwikkeling en validatie van de Ziektelastmeter loopt 

een onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit en implementatie 

van het instrument. Hierbij worden ook de ervaringen van zorg-

verleners en patiënten in kaart gebracht. Annerika: “In 2023 ho-

pen we het effect van de Ziektelastmeter met kwalitatieve data 

te kunnen onderbouwen. De verwachtingen zijn hoog. Uit eerder 

onderzoek leerden we dat patiënten een verhoogde kwaliteit van 

leven en van zorg ervaren. De Ziektelastmeter helpt de zorgver-

lener het gesprek te voeren, maar helpt vooral de patiënt inzich-

telijk te maken waar hij het over wil hebben. Welke zorg hij wil 

ontvangen. Daarin kan de Ziektelastmeter het verschil maken. 

We kunnen chronische gezondheidsproblemen niet weghalen, 

wel kunnen we mensen begeleiden om ermee om te gaan.”

Beschikbaar Marcel Bruijsten werkt namens ZIO mee aan de 

implementatie van de Ziektelastmeter in de eerste lijn. “Sinds 

juni 2020 bieden we in de regio Maastricht/Heuvelland de Ziek-

telastmeter voor chronische aandoeningen aan. Daarvoor heb 

ik eerst uit de zorgpraktijk opgehaald wat volgens de gebrui-

kers - in de eerste lijn zijn dit vooral praktijkondersteuners - aan 

de hand van hun ervaringen met de Ziektelastmeter COPD be-

ter kon. De meeste reacties hadden te maken met de ICT. Die 

problemen zijn verholpen. De Ziektelastmeter is ingebed in het 

ketenzorg informatiesysteem MediX, waardoor het makkelijker 

toe te passen is. De informatie die ik nu terugkrijg is dat zorgver-

leners hun spreekuur met dit instrument efficiënt kunnen inrich-

ten. Doordat patiënten de vragenlijst vóór het gesprek invullen, 

kunnen zij vooraf bepalen waar zij het over willen hebben en zich 

daarop voorbereiden. De verwachte voordelen van de Ziekte-

lastmeter zijn dat patiënten meer inzicht krijgen in hun ervaren 

ziektelast en wat medicatie, behandelingen én wat zij zelf aan 

hun gezondheid kunnen doen. Dat wordt nog onderzocht. Coro-

na heeft helaas vertragend gewerkt bij de uitrol van dit project. 

Momenteel maken 41 praktijken gebruik van de Ziektelastmeter. 

Het instrument is echter voor alle huisartsenpraktijken in de re-

gio beschikbaar.”

Kijk voor meer informatie over de Ziektelastmeter op https://
software.memic.maastrichtuniversity.nl/ziektelastmeter/Home/
Index.

“Wij zijn vorig jaar fanatiek met de Ziektelastmeter begonnen en vonden veel patiënten 

bereid om de meter in te vullen. De voorbereiding kost wel wat tijd, maar die investering 

levert in het gesprek winst op. Je kunt gericht bespreken waar de patiënt tegenaan loopt 

in het leven. Gaandeweg merk ik dat zowel bij mijzelf als bij mijn patiënten de animo af-

zwakt, omdat de vragen hetzelfde blijven en het veel tijd - en toch ook wel administratie 

- blijft vragen om de vragenlijsten in te vullen. Die tijd is er soms niet. Desondanks zie ik 

pluspunten. De Ziektelastmeter werkt goed als reminder voor het aankomende consult. 

Vrijwel alle patiënten benutten hem om na te denken waarover zij het in het gesprek 

willen hebben. En het dashboard werkt sterk in het gesprek. De ballonnen geven op een 

overzichtelijke manier een ontwikkeling aan. Dat alleen al biedt voldoende aanknopings-

punten voor een goed en doelgericht gesprek met de patiënt.” 

Denise Visseren is praktijkondersteuner hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten en 
ouderzorg in Huisartsenpraktijk Dr. van Kleef in Maastricht.
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“In Nederland hebben bijna 90.000 mensen een inflammatory bowel 

disease (IBD), zoals de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De 

oorzaak van deze ziektes, die enorm veel impact hebben op 

het leven van de patiënt, is nog altijd niet bekend. Evenmin 

kunnen we het ziekteverloop voorspellen. Daartegenover staat 

dat er wel goede behandelingen zijn, die wij kunnen inzetten. 

Om dit doelgericht te kunnen doen, moeten we echter toch 

een voorspelling doen. Daarvoor hebben we data nodig: kli-

nische data én data over psychosociale en leefstijlfactoren. 

Daarnaast willen we onze patiënten strakker monitoren, om 

ernstige klachten te voorkomen. Echter niet alleen wij, ook onze 

patiënten hebben wensen. Zij willen niet naar het ziekenhuis 

hoeven komen als het niet nodig is. Zij willen geïnformeerd 

worden over hun ziekte, ook over de niet-medische aspecten. 

En zij willen direct contact met ons kunnen leggen als het niet 

goed gaat of als zij vragen hebben. 

Al deze wensen komen samen in MijnIBDcoach die de stichting 

mijncoach - met inbreng van zorgverleners uit de tweede en 

derde lijn, zoals verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, 

psychologen, de stoppen met roken poli en de patiëntenver-

eniging - met Sananet heeft gebouwd. Patiënten vullen in de 

app vragenlijsten over hun ziekte, leefstijl en dagelijks functio-

neren in; initieel om de maand, daarna om de vier maanden. 

Veel patiënten doen daarnaast regelmatig ontlastingstestjes 

die ontstekingen meten. Als iets niet goed is of als een patiënt 

een vraag heeft of zich niet goed voelt, wordt dit zichtbaar in de 

interventielijst bij de verpleegkundige. Deze neemt dan contact 

op. Daarnaast bevat de app e-learnings, waarin wij geperso-

naliseerd informatie aanbieden over factoren die van invloed 

zijn op de gezondheid van de patiënt. Denk aan informatie over 

therapietrouw, voeding en roken. Deze informatie en vragen-

lijsten zijn nu ook in gesproken tekst beschikbaar door toevoe-

ging van een avatar.”

Effect Het effect van de app hebben wij gemeten onder 1.000 

patiënten. Daaruit blijkt dat van de groep die MijnIBDcoach ge-

bruikt 37% minder vaak naar de poli komt, minder vaak in het 

ziekenhuis wordt opgenomen, minder opvlammingen heeft en 

even tevreden over de zorg is. Deze resultaten zijn in de Lancet 

(Hoe) werken apps in de zorg?

10

Er duiken steeds meer apps op in de zorg. Voor wie zijn ze bestemd? Hoe werken ze? En maken ze de verwachtingen 
waar? We zetten enkele ervaringen op een rij. 

Prof. dr. Marieke Pierik 
is maag-, darm-, leverarts in het 
Maastricht UMC+ en initiatiefne-
mer van de MijnIBDcoach. 
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gepubliceerd (2017). Het succes? We hebben niet alleen een 

app gebouwd maar zijn daadwerkelijk andere, integrale zorg 

gaan leveren, die beter aansluit bij de behoefte van de patiënt. 

De app is daar een onderdeel van. Dit E-health-zorgpad wordt 

intussen in 14 ziekenhuizen in ons land gebruikt; 20 zieken-

huizen zijn bezig met de implementatie ervan. De ruimte die 

dankzij MijnIBDcoach in het ziekenhuis ontstaat kunnen wij 

voor andere zaken gebruiken. Met de data in de app geven we 

die andere wens, het voorspellen van het verloop van inflam-

matoire darmaandoening, een boost.”

Voordelen “De voordelen van de Boezemfibrillatie-APP is evi-

dent: via de app kan de cardioloog in het ziekenhuis volgen wat 

er bij de patiënt thuis gebeurt. Als iemand veel boezemfibrille-

ren heeft, kan de specialist de behandeling daarop aanpassen. 

Gaandeweg, als de patiënt goed is ingesteld, kan de app ook 

fysieke controles vervangen. Voor huisartsen is er pas in een 

latere fase een potentiële meerwaarde. Als wij patiënten met 

atriumfibrilleren zien, is de onregelmatige hartslag vaak al ge-

accepteerd. Mocht een patiënt ondanks de juiste therapie toch 

hinderlijke ritmestoornissen hebben, dan zal in eerste instantie 

de cardioloog en niet de huisarts iets aan dat ritme doen. De 

huisarts kan wél naar het grotere plaatje kijken: is de hartslag 

niet te hoog of ontwikkelen patiënten misschien andere proble-

men? Daarom onderzoeken we de app momenteel verder met 

de vraag welk toepassingsgebied in de eerste lijn waardevol is. 

In algemene zin vind ik het een fijne ontwikkeling, dat patiën-

ten steeds meer gezondheidsaspecten laagdrempelig thuis 

kunnen meten. De meest eenvoudige apps en thuismetingen 

kunnen soms heel complexe diagnostiek vervangen. Dat is een 

groot voordeel en bevordert de zelfredzaamheid van de patiënt. 

Anderzijds, het feit dat je iets laagdrempelig kunt meten, wil 

niet altijd zeggen dat je het ook moet aanbieden. Belangrijk-

ste vraag blijft: is er een meerwaarde wat betreft behandeling 

en diagnostiek? Waar hebben zorgverleners en patiënten iets 

aan? Korte lijnen en een snel antwoord op vragen zijn zeker 

voordelen. Maar, voor elke app geldt dat je de zorgpraktijk zo 

moet inrichten dat je ook daadwerkelijk kunt reageren op afwij-

kende metingen. Anders loop je je doel mis.”

(Hoe) werken apps in de zorg?
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ma-COPD en hart- en vaatziekten en werkt in Huis-
artsenpraktijk Nazareth in Maastricht. Hij neemt deel 
aan een onderzoek van het Hart + Vaatcentrum van 
het Maastricht UMC+ naar de plek die de Boezemfi-
brillatie-App kan innemen in de eerste lijn.



Dr. Caroline Robertson (links) werkt als huisarts 
en kaderhuisarts urogynaecologie in Huisartsenpraktijk 
Dr. van Kleef en de Stadspoli Maastricht. 
Esther Coumans is locatiemanager van de Stadspoli 
in Maastricht.
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“De eerste pijler in de transmurale gynaecologische zorgke-

ten was de aanstelling van een echoscopist in de Stadspoli, 

waarnaar huisartsen kunnen verwijzen voor diagnostiek”, 

opent Esther Coumans. “Voorheen konden huisartsen voor 

een eerstelijns gynaecologische echografie verwijzen naar 

het MUMC+. Helaas is deze voorziening komen te verval-

len terwijl de huisartsen daar wel behoefte aan hebben. De 

Stadspoli heeft hierop ingespeeld. We zien dat in de perio-

de januari-september 2021 we ruim 600 gynaecologische 

echo’s hebben verzorgd. Acht van de tien patiënten hoeven 

na deze echo niet naar de tweede lijn.”

Anticonceptie De tweede pijler is de (huis)arts anticoncep-

tie in de Stadspoli, waarnaar huisartsen kunnen verwijzen. 

“Ook hierin komen we tegemoet aan een vraag vanuit de 

eerste lijn”, vervolgt Esther. “Om diverse redenen kan een 

huisarts soms besluiten een spiraaltje niet zelf te plaatsen. 

Niet elke huisarts kan hiervoor in de eigen praktijk terugval-

len op een collega die dat wel kan, of op een vrouwelijke 

collega als de patiënt daar specifiek naar vraagt. Het is dan 

mogelijk om laagdrempelig naar de Stadspoli te verwijzen 

zonder dat hiervoor (onnodig) een beroep wordt gedaan op 

de tweedelijns zorg. Onze arts anticonceptie, Lindy Frielink, 

is huisarts en heeft twee jaar gynaecologie-ervaring. Zij 

komt een dagdeel per week naar de Stadspoli om bijvoor-

beeld een spiraaltje te plaatsen of om meer diepgaande 

vragen over anticonceptie te beantwoorden.”

Niet meteen naar het ziekenhuis De volgende twee pijlers 

komen samen in de combinatie van de spreekuren van een 

kaderhuisarts urogynaecologie en de gynaecologen van 

het MUMC+ in de Stadspoli. “Door ook meer specialisti-

sche zorg naar de anderhalve lijn te brengen, voorkomen 

we dat veel patiënten naar het ziekenhuis moeten”, legt 

Caroline Robertson uit. “Vrouwen met allerlei gynaecolo-

gische klachten zoals buikpijn, menstruatieproblemen of 

verzakkingsklachten worden in de anderhalve lijn gezien. 

Afhankelijk van de klacht wordt de patiënt gezien door één 

van de gynaecologen, Marjo van Melick en Celine Lardinois, 

of door mij. De gynaecologen doen vaker spreekuur en 

zien de grote groep. Het zou mooi zijn als we nóg meer 

ondersteuning door een kaderarts zouden krijgen. Ik doe 

hierbij een oproep aan de huisartsen die interesse hebben! 

De Stadspoli is voor patiënten een prettige plek. Zij vinden 

het fijn dat zij niet direct naar het ziekenhuis hoeven. Het 

mes snijdt dus aan twee kanten, met aan de ene kant meer 

tevreden patiënten en aan de andere kant minder verwijzin-

gen naar het MUMC+.”

Duidelijke afspraken “Een belangrijk criterium voor een 

gynaecologische verwijzing naar de Stadspoli of het Maas-

tricht UMC+ is de vraag of de klacht met een eenmalig 

advies of maximaal twee consulten kan worden afgehan-

deld”, legt Esther uit. “Indien niet, dan moet de patiënt naar 

het ziekenhuis. Dat geldt ook voor second opinions en als 

het van tevoren al duidelijk is dat er een operatie nodig is. 

Dankzij deze differentiatie hebben we in de periode tussen 

januari t/m september 2021 ruim 1500 patiënten buiten het 

ziekenhuis kunnen helpen. Doordat het aanbod van zorg 

op de Stadspoli is toegenomen, hebben wij de wachttijden 

bovendien weten te halveren naar twee à drie weken. Keer-

zijde van de differentiatie is dat huisartsen op voorhand wel 

moet kiezen waar de patiënt thuishoort. Om hen hierbij te 

helpen hebben wij in TIPP in praktische pop-ups hulpvra-

gen ingebouwd. Daarnaast bekijken ook wij bij de triage 

of de patiënt op de juiste plek in de zorgketen ingepland 

wordt.”

Meer informatie op www.stadspoli.nl.

Gynaecologie goed 
gedifferentieerd
Vanuit het concept ‘de juiste patiënt op de juiste plek’ is de gynaecologische zorg in eerste, anderhalve en tweede 
lijn in Maastricht gedifferentieerd. Het resultaat: tevreden patiënten die sneller worden geholpen en een aanzien-
lijk lagere toestroom patiënten richting Maastricht UMC+. Stadspoli-locatiemanager Esther Coumans en kader-
huisarts gynaecologie Caroline Robertson leggen het concept uit dat rust op vier pijlers.

Gynaecologische consulten 
Stadspoli Maastricht
1-1-2021 / 1-10-2021

600 gynaecologische echo’s 

125 patiënten (huis)arts anticonceptie

781 consulten kaderhuisarts + gynaecoloog



zoek van het Maastricht UMC+ onder leiding van gynaecoloog Liesbeth Schee-

pers. Het onderzoek kreeg subsidie van het ZonMw als onderdeel van een pro-

gramma ter verbetering van de kraamzorg. Gynaecoloog Liesbeth Scheepers: 

“Deze uitkomsten laten zien dat de extra inzet van kraamzorg een doelmatige 

interventie lijkt. Verder onderzoek is nodig om te kijken of het geschikt is voor alle 

vrouwen in Nederland.”

Meer informatie www.mumc.nl/nieuws

Continue begeleiding van be-

vallingen leidt tot halvering 

van het aantal keizersneden 

en minder gebruik van pijn-

stilling. Daarnaast ervaarden 

kraamverzorgenden die in het 

onderzoek participeerden hun 

vroege inzet als verrijking van 

hun vak. Dat blijkt uit onder-

De laptop laat 
horen wat 
jouw hersenen 
willen zeggen

     Leefstijlinterventie voor
   borstkankerpatiënten met 
 overgewicht

Minder keizersneden door 
continue inzet kraamverzorgenden 
bij bevalling

 Vrouwen met borstkanker en 

overgewicht krijgen in het Maastricht 

UMC+ voortaan als standaard onderdeel 

van hun behandeling gecombineerde leef-

stijlinterventie aangeboden. Ze kunnen dan 

via de eerste lijn hulp krijgen van een leefstijl-

coach. Ook is er vanaf de intake aandacht 

voor medicatiegebruik, bewegen, slapen en 

Nederlandse en Duitse wetenschappers zijn erin 

geslaagd om iemand via een laptop het woord te 

laten horen waaraan zij precies op dat moment 

dacht. Het betekent een belangrijke stap in het 

onderzoek dat tot doel heeft om mensen met 

ernstige spraakstoornissen te laten communi-

ceren. In deze studie lieten onderzoekers van de 

Universiteit Maastricht, de universiteit van Bre-

men en expertisecentrum Kempenhaeghe een 

epilepsiepatiënte met diepte elektroden in haar 

hersenen via machine learning en in real time het 

woord horen dat zij zelf wilde uitspreken. De be-

vindingen zijn onlangs gepubliceerd in het weten-

schappelijk tijdschrift Communications Biology.

Aan het begin van de studie las de bewuste pa-

tiënte enkele teksten voor. Daaruit destilleerde de 

computer via machine learning de relatie tussen 

de uitgesproken woorden en de hersenactiviteit. 

Ten slotte genereerde het systeem rechtstreeks 

audio uit de gemeten hersensignalen, zelfs wan-

neer de patiënte zich alleen maar inbeeldde te 

spreken. “Ons systeem laat zien dat ingebeelde 

spraak en normale spraak enkele onderliggende 

hersenprocessen delen”, zegt onderzoeksleider 

Christian Herff. “Onze datamodellen die zijn ge-

baseerd op hersenactiviteit van normale spraak 

werken namelijk ook voor ingebeelde spraak.” 

Herff werkte voor deze studie nauw samen met 

neurochirurg Pieter Kubben van het Maastricht 

UMC+. Hij plaatste namelijk de diepte elektroden 

in het brein van de epilepsiepatiënte. Dat gebeurt 

vaker wanneer epilepsiepatiënten onder behande-

ling staan van de neurologen in Kempenhaeghe en 

duidelijk moet worden in welk deel van de herse-

nen precies de epilepsieaanvallen plaatsvinden.

Het bijzondere resultaat van deze studie naar 

imagined speech is een belangrijke stap voor-

waarts in het onderzoek naar de ontwikkeling van 

een neuroprothese voor spraak. 

andere zaken die van invloed kunnen zijn en is ondersteuning mogelijk bij het 

stoppen met roken en het verminderen van alcoholgebruik. Met deze aanpak 

is het ziekenhuis voorloper in Nederland. Zelf zien de chirurg-oncologen vrou-

wen pas als ze de diagnose borstkanker al hebben. Engelen: “Dat is voor ons 

gevoel dan eigenlijk al te laat. Maar dat betekent niet dat we niks meer kun-

nen doen. Juist om een chemobehandeling, bestraling of operatie goed te 

kunnen doorstaan is een gezonde leefstijl van wezenlijk belang.” Patiënten 

met overgewicht krijgen daarom bij hun intake meteen informatie aange-

boden over GLI, een gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf een BMI 

boven de 30 of boven de 25 met een risicofactor zoals hoge bloed-

druk of suikerziekte is deze volledig vergoed. “Daarnaast vragen we 

bij de intake ook standaard of vrouwen ondersteuning nodig heb-

ben bij het stoppen met roken of alcohol drinken. 

Meer informatie www.mumc.nl/nieuws
14



Lisanne Waterval is moeder van Pip (foto). Zij heeft long-
problemen en moet daarvoor regelmatig op controle in het 
MUMC+.
“De BeterDichtbij-app wordt op maat door het ziekenhuis aan-

geboden. Je krijgt je eerste berichtje van jouw arts of artsen en 

borduurt daarop voort. Het lijkt op WhatsApp en werkt dus heel 

makkelijk. Ik gebruik de app voor meer praktische vragen die 

niet kunnen wachten en waarvoor ik de arts vroeger zou bellen; 

ik ben heel kritisch in het gebruik. Juist omdat het contact zo 

laagdrempelig is wil ik het serieus en niet voor wissewasjes 

gebruiken. Laatst kregen we bijvoorbeeld nieuwe medicatie, 

die er anders uitzag dan de vertrouwde medicatie. Ik heb toen 

een foto van de verpakking gemaakt en deze via de app naar 

de arts gestuurd. Nog dezelfde dag kreeg ik antwoord; dat het 

dezelfde medicatie was maar dat het ziekenhuis van leveran-

cier was veranderd. Ik had natuurlijk ook kunnen bellen. Dan 

moet je alleen langs allerlei schakels en zit je vaak een tijdje 

in de wacht. Dankzij de app ben je je vraag kwijt en intussen 

weet ik dat ik snel antwoord krijg. Voor Pip werkt dit ook fijn; 

ik laat haar meekijken en soms stuur ik foto’s mee. Wij komen 

nu eenmaal vaak in het ziekenhuis. Dan is het fijn als zij een 

vertrouwensband heeft met haar arts.”

Renate Kamphuis is moeder van Ivo, die in behandeling is 
bij meerdere specialisten in het MUMC+. 
“Met de BeterDichtbij-app kan ik rechtstreeks een berichtje 

sturen naar een behandelaar en binnen een of twee dagen 

heb ik een reactie van de arts zelf. Er zijn dus geen tussen-

personen meer. Dat directe contact zorgt voor een open en 

persoonlijke communicatie. Dat voelt vertrouwd. Ik gebruik de 

app voor vragen die als het ware spontaan in het leven op-

duiken, maar waarvoor ik geen aparte afspraak wil maken. In 

Ivo’s klas was bijvoorbeeld een coronabesmetting. Wat moes-

ten we doen? Moesten we hem thuislaten of toch naar school 

laten gaan, juist omdat school zo belangrijk voor hem is en hij 

al zoveel gemist heeft. Het is ideaal dat wij via de app even 

met zijn hoofbehandelaar hierover hebben kunnen sparren. 

Mij helpt dit enorm. Met het advies kun je vragen loslaten en 

doorgaan met het leven. Plus, het is fijn om op deze persoon-

lijke manier contact te hebben.”

Een app die in de zorg van het Maastricht UMC+ snel aan populariteit wint, 
is de BeterDichtbij-app. Deze app wordt op dit moment gebruikt door de 
vakgroepen kindergeneeskunde, gynaecologie en orthopedie. Vanaf janu-
ari zullen de andere vakgroepen stapsgewijs aansluiten. Iedereen die voor 
zichzelf of voor een kind een afspraak heeft gepland in het MUMC+ kan via 
deze app vragen stellen of beeldbellen met zijn of haar zorgverlener. Ideaal 
of niet? 
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Een nieuwe route voor staar- en glaucoompatiënten
De Academie voor Patiënt en Mantelzorger van het Maastricht UMC+ empowert patiënten en mantelzorgers, zodat 
zij na een behandeling in het ziekenhuis geen of minder thuiszorg nodig hebben. Een nieuw zorgpad dat de afdeling 
Oogheelkunde samen met de academie, Envida en VGZ ontwikkelt, levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparende 
verbetering in de oogzorg op. Na een korte training hebben mensen na een staaroperatie - en intussen ook glaucoom-
patiënten - géén thuiszorg meer nodig. 

“Cataractoperaties zijn met 180.000 ingrepen per jaar de meest 

uitgevoerde operaties in Nederland”, opent prof. dr. Carroll 

Webers, afdelingshoogleraar Oogheelkunde in het Maastricht 

UMC+. “Na de operatie moeten alle patiënten circa vier weken 

volgens een afbouwschema het geopereerde oog druppelen om 

ontstekingen te voorkomen en de pijn te onderdrukken. Bij ou-

deren wordt hiervoor vaak de thuiszorg ingeschakeld. Ik juich 

dat toe, want dan weet ik zeker dat er goed gedruppeld wordt. 

Ik weet echter ook dat partners of mantelzorgers het net zo goed 

kunnen. En soms kunnen patiënten het zelf.” “Als gevolg van de 

vergrijzing zal het aantal staaroperaties fors stijgen. De druk op 

de thuiszorg zal hierdoor toenemen en ook financieel loopt deze 

zorg aardig in de papieren”, vervolgt Marion van Mulekom. “Ter-

wijl het om een eenvoudige verpleegtechnische handeling gaat 

die dus net zo goed door een mantelzorger uitgevoerd kan wor-

den. Wij hebben de handschoen opgepakt en in samenwerking 

met onze instructieverpleegkundigen een training ontwikkeld die 

wij aan alle patiënten die een staaroperatie moeten ondergaan, 

aanbieden.”

Een nieuw zorgpad De route die de cataractpatiënt aflegt in 

het MUMC+ is door de instructie veranderd. Voordat de operatie 

plaatsvindt, gaan patiënt en mantelzorger op de oogheelkunde-

poli langs de instructieverpleegkundige. Anja de Ruyter vertelt: 

“Met behulp van oefenmateriaal oefenen we heel praktisch het 

druppelen van de ogen. Wanneer het lastig is voor de patiënt 

maken we gebruik van een druppelbril om hiermee de druppels 

toe te dienen. Vooral probeer ik vertrouwen te geven, dat het 

lukt. Nu ze er toch zijn, stellen patiënten mij ook vragen over de 

operatie; wat zij erna kunnen verwachten én op welke tijdstip-

pen zij het beste kunnen druppelen. Patiënten geven aan dat zij 

het prettig geruststellend vinden. Voor mij voelt deze aanpak als 

heel klantvriendelijk.”

Twee ogen op één dag Bij staaroperaties worden beide ogen 

apart geopereerd met een tussenpauze van circa twee weken. 

Nieuw onderzoek van het MUMC+ laat zien dat het efficiënter en 

opnieuw kostenbesparend is om beide ogen op één dag te ope-

reren. “Zonder consequenties voor kwaliteit en veiligheid”, stelt 

arts-onderzoeker Lindsay Spekreijse. “Een substantieel onder-

deel van de kostenbesparing zit wederom in de thuiszorg”, legt 

zij uit. “Als beide ogen tegelijk geopereerd worden, kan het drup-

pelschema gelijktijdig uitgevoerd worden en is minsten twee we-

ken minder thuiszorg nodig. Tenzij de patiënt dit natuurlijk zelf of 

met hulp van mantelzorg doet. Uit metingen onder de patiënten 

blijkt dat zij de nieuwe aanpak prettiger vinden. Zij hebben na de 

operatie in beide gevallen voldoende zicht en in beide scenario’s 

hebben zij begeleiding nodig. Er is dus amper verschil, naast het 

feit dat zij in het nieuwe scenario in één keer van alles af zijn.”
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Een nieuwe route voor staar- en glaucoompatiënten

Zegt het voort “We zijn dit verbetertraject voor cataractpatiën-

ten begonnen”, besluit stafmedewerker Mireille van Helden. “Op 

verzoek van de thuiszorg zetten wij de instructies meteen bre-

der in en nemen wij ook glaucoompatiënten mee in deze zorg. 

Zij moeten immers hun leven lang hun ogen druppelen. Zodra 

huisartsen weten dat er een cataractoperatie aankomt of dat er 

thuis behoefte is aan ondersteuning bij het druppelen, kunnen zij 

de patiënt op de instructie attenderen. Op die manier proberen 

we met elkaar de zorg zo in te richten dat hij voor iedereen be-

hapbaar is.” Carroll Webers: “Net zoals bij de staarzorg komt de 

instructie ook de glaucoomzorg ten goede. Ik vraag glaucoom-

patiënten bij wie de ogen achteruit gaan wel eens of zij eens 

voor willen doen hoe zij druppelen. Het lijkt soms een slapstick, 

cabaret. De patiënt die het beste gedruppeld wordt is de patiënt 

die gedruppeld wordt door de partner, een mantelzorger of als 

het niet anders kan, de thuiszorg. Dan weet ik zeker dat het goed 

gaat.”

Foto’s van links naar rechts: 
Anja de Ruyter is instructieverpleegkundige bij de Acade-
mie voor Patiënt en Mantelzorger van het Maastricht UMC+ 
en Marion van Mulekom is opleidingscoördinator bij het 
MUMC+. 
Van de afdeling oogheelkunde nemen aan dit interview deel: 
prof. dr. Carroll Webers, stafmedewerker Mireille van 
Helden en arts-onderzoeker Lindsay Spekreijse.
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“Het mes snijdt aan twee kanten. 
De oogdruppelinstructie door de Academie voor Patiënt en Mantelzorger 

ontlast de thuiszorg en leert de patiënt óf de mantelzorger 
tegelijk een juiste druppeltechniek aan.” 

Marion van Mulekom
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Elke van Westering-Kroon is kinderarts-neonatoloog in het 
MUMC+ en een van de duale managers van het zorgpad 
Vroeggeboorte.
“Het zorgpad Vroeggeboorte is complex omdat er veel speci-

alismen uit de eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn bij 

de zorg voor moeder en kind over een lang traject. Dat start 

veelal bij de verloskundige, verplaatst zich naar het MUMC+ 

waar het kind na een premature geboorte onder 32 weken op 

de NICU wordt opgenomen. Na ontslag wordt de zorg overge-

dragen naar de ziekenhuizen en paramedici in ons werkgebied. 

In het MUMC+ zien wij de kinderen terug als zij zes maanden, 

een, twee, vijf en acht jaar zijn om hun ontwikkeling te volgen, 

bijtijds problemen te signaleren en waar nodig extra onder-

steuning in te schakelen. Voor het zorgpad brengen we met 

ons netwerk in kaart wie er in onze regio aan deze zorg bijdra-

gen, wat er goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Doordat 

we vanuit al die verschillende invalshoeken naar de zorg rond 

vroeggeboorte kijken, kunnen we deze ook fundamenteel ver-

beteren. Zo was de zorg voor de moeder in het zorgtraject voor 

de premature baby een aandachtspunt. We kunnen dan ook 

winst boeken in de samenwerking en communicatie met onder 

andere de kraamzorg - voor moeders die na de bevalling naar 

huis of het Ronald McDonald huis gaan, terwijl hun kind bij ons 

op de NICU moet blijven. In het MUMC+ willen we daarnaast 

de multidisciplinaire zorg die op de NICU prima functioneert 

doortrekken in de follow-up. Bijvoorbeeld door in het nazorg-

traject een gecombineerde afspraak mogelijk te maken met de 

gynaecoloog en neonatoloog. In dat gesprek kunnen de ouders 

al hun vragen over het kind maar bijvoorbeeld ook een volgen-

de zwangerschap in één keer kwijt. De winst van een zorgpad 

is dat alle kindpartners in de regio elkaar kennen en weten wie 

wat voor ouders en kind kan betekenen. Dit maakt het mogelijk 

dat wij waar dan ook in Limburg en Zuidoost-Brabant op de 

juiste plek de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben.”

Eva Janssen is als bedrijfskundige bij het Programmabureau 
van het Maastricht UMC+ bij de ontwikkeling van het zorg-
pad betrokken.
“Voor elk zorgpad dat wij vanuit het MUMC+ ontwikkelen, ha-

len wij aan de hand van vragenlijsten input op bij drie groe-

Het zorgpad Vroeggeboorte
Een moeder met een dreigende vroeggeboorte komt in een achtbaan terecht die langs tal van specialisten voert. Vanuit 
de wens om deze zorg beter te stroomlijmen, hebben de betrokken zorgverleners in het Maastricht UMC+ en externe 
zorgpartners het zorgpad Vroeggeboorte ontwikkeld. Dit nieuwe transmurale netwerk bestrijkt Limburg en Zuidoost-Bra-

Elke van Westering-Kroon Eva Janssen
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pen: de stakeholders, de betrokken medewerkers én patiënten. 

Bij het zorgpad Vroeggeboorte zijn dat de ouders en het kind 

- meestal ook via de ouders. Voor de insteek van de vragen 

hebben wij bekeken welke processtappen de deelnemers in-

dividueel op het pad doorlopen; op welk moment zij instromen 

en wat hun rol is. De deelnemers beantwoorden alleen vragen 

over hun individuele bijdrage en ervaring; op het zorgpad ko-

men de bijdragen samen en vullen de expertises elkaar aan 

in één aaneengesloten keten. Door elkaars kracht te benutten 

kunnen we samen de schouders zetten onder hoge patiënt- en 

medewerkerstevredenheid én een doelmatig en efficiënt inge-

richt zorgproces. Van grote waarde bij de ontwikkeling van de 

zorgpaden is de inzet van casemanagers. Zij kennen de zorg 

van binnenuit, geven het zorgpad een gezicht en zorgen er als 

de spin in het web voor dat de deelnemers elkaar bij elk indivi-

dueel zorgtraject vinden.”

Maud Jaspers en Chantal Consten zijn casemanager van het 
zorgpad Vroeggeboorte. Zij zijn van origine NICU-verpleeg-
kundige.
“In de eerste fase van de ontwikkeling van ons zorgpad zijn wij 

op zoek gegaan naar concrete verbeterpunten in de zorg voor 

moeder en kind. In dit voorbereidende deel hebben we onze 

zorgpartners goed leren kennen. Wat telkens terugkwam in de 

gesprekken is bewustwording: als zorgverlener moet je bij elke 

zwangere bewust zijn van klachten die kunnen duiden op drei-

gende vroeggeboorte. Dat duidelijk is wie je dan moet bellen en 

hoe je iemand moet overdragen. Maar ook dat diegene aan wie 

je de moeder wil overdragen benaderbaar is. Op het zorgpad 

Vroeggeboorte moet elke schakel letterlijk snel schakelen. Wij 

vervullen hier als casemanager een belangrijke rol in. Tegelijk 

staan wij vanaf het moment dat de moeder instroomt naast 

haar en haar partner. Wij begeleiden hen en bereiden hen zo 

goed als het kan voor op wat zij kunnen verwachten. In een 

periode waarin het stormt rond het gezin, wordt dat als heel 

fijn ervaren. Tegelijk ondersteunen wij onze collega’s. Juist in 

deze tijd met weinig personeel hebben wij tijd om te luisteren 

en werken we met de ouders toe naar het moment waarop zij 

en het kindje het MUMC+ verlaten. Als zij dan weten dat alles 

goed geregeld is en zij dit aankunnen, zijn we een heel eind 

voor een kansrijke start voor het gezin. Onze zorg stopt echter 

niet zodra zij ons verlaten. Als een kindje overgeplaatst wordt 

naar een ander ziekenhuis of naar huis, blijven wij bereikbaar.”

Het zorgpad Vroeggeboorte
Maud Jaspers Chantal Consten



 

Transmurale
zorg

Bénédicte van 
der Velden-van 
Ansem, 
huisarts

Als huisarts loop ik er warm voor. ‘Transmuraal’, ‘ontschotting’, ‘verplaatsing van in-

tramurale zorg’, het is maar welke naam je er aan geeft. Welke zorg kan verhuizen 

vanuit het ziekenhuis richting de voordeur van de patiënt?  Of gewoon: wat kan samen 

anders en hoe kijken we naar voorliggende kansen? 

Vanuit Valkenburg proberen we er al een tijd een draai aan te geven. Bij de ontwik-

keling van ons nieuwe multidisciplinaire ‘Medisch Centrum Valkenburg’ hebben we al 

verschillende gesprekken gehad met specialistische zorgverleners. Zo proberen we 

ook nieuwe initiatieven op te zetten. Denk hierbij aan oncologische nazorg, ouderen-

zorg, leefstijl-preventie en zorg door verpleegkundig specialisten buiten het zieken-

huis in nauw contact met ons eigen team.

De wil is er, de financiële structuren en staande patronen maken de start nog wat 

stroef. Juist nu we midden in deze intensieve Corona-tijd ons met vereende krachten 

staande proberen te houden is het nog nooit zo belangrijk geweest om samen te ver-

binden en te verknopen.

De initiatieven die er in onze regio’s al bestaan zoals de Stadspoli’s (Maastricht) , Plus-

punt (Kerkrade), de e-mail-meedenkconsulten en Tele-dermatologie zijn mooie pilaren 

om op voort te bouwen. Het begin is gemaakt; de zorg zal moeten gaan veranderen. 

Laten we samen de zorg beter en dichterbij inrichten waarbij we streven naar goede 

kwaliteit met een betaalbaar prijskaartje. Dus, artsen, verpleegkundig specialisten, 

wijkverpleegkundigen en nog vele anderen: verbinden, bedenken en doen!

Meer samen is samen meer.

 


