Praktijk is een uitgave van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Special
Zorg Thuis

1 | 20

Goedemorgen, ik ben Molly | We moeten nog meer samen doen |
Zorg voor kwaliteit en tijd van leven | Een geriatrisch succesverhaal

De overheid zet in op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
En zorg thuis of anders zo thuis als mogelijk. Dat betekent onder meer niet
langer in een ziekenhuis verblijven dan noodzakelijk, alleen intramuraal als
het echt nodig is. Deze transitie betekent ook dat de zorg anders georganiseerd
moet worden en deels ook al is. Ketenzorg wordt steeds belangrijker en er
worden nieuwe (thuis)zorgconcepten ontwikkeld. In deze eerste uitgave van
Praktijk in 2020 zoomen we verder in op het thema ‘Zorg thuis’.
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Het bed voor kortdurend Eerstelijns Verblijf (ELV) vervult een
centrale rol in de zorg voor met name oudere patiënten die
nog thuis wonen. Sinds 2018 is het aantal ELV-bedden in de
regio Maastricht/Heuvelland verdubbeld. De gemiddelde
leeftijd van een ELV-patiënt is 80,8 jaar. Ruim zestig procent
van de patiënten kon na de opname terug naar huis.
Naast de toename van het aantal ouderen dat nog thuis woont, is
de stijging van het aantal ELV-bedden deels toe te schrijven aan de
betere organisatie achter het ELV-bed. “Twee jaar geleden moest de
huisarts zelf nog een bed zoeken; daar was je makkelijk een middag
aan kwijt. Nu is een telefoontje naar TIPP genoeg en binnen enkele

Het ELV-bed
als pleister op
de wonde

uren is duidelijk waar en wanneer de patiënt opgenomen wordt”,
licht Jutta Feijts toe. Zij is locatiemanager bij TIPP dat het ELV-loket
verzorgt. “We werken inmiddels samen met elf zorgaanbieders. Ook
bij hen zie je een verandering. Was er twee jaar geleden nog enige
scepsis om alle gegevens door te geven, nu werken alle aanbieders samen om ervoor te zorgen dat de patiënt in het juiste bed de
juiste zorg krijgt. Ondanks de intensieve samenwerking stroomt de
keten echter vol: de vraag naar ELV-bedden is groter dan het aanbod. Daarnaast baart het groeiend aantal dementerende ouderen
met complexe somatisch klachten grote zorgen; deze patiënten zijn
in het huidige systeem nauwelijks elders onder te brengen.”
Frank Amory, programmamanager Ouderenzorg bij ZIO, wijst de
druk op het ELV-bed toe aan het wegvallen van de verzorgingshuizen. “Zo lang alles ‘goed’ gaat, kunnen veel ouderen lang thuis vooruit. Door ziekte, het wegvallen van een partner of een valincident
zie je dat het ineens mis gaat en ontstaat er een situatie die je met
thuiszorg alleen niet meer kunt oplossen. Tijdens een opname in een
ELV-bed kunnen we de zorgvraag in kaart brengen. Ik zie dat echter
als een pleister op de wonde. De druk is even van de ketel, maar
zeker met het oog op de toenemende vergrijzing moeten we voor
structurele oplossingen gaan. Er ligt al een advies van de Commissie Bos om meer te investeren in nieuwe kleinschalige woonvormen
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in combinatie met 24-uurs zorg. Daarnaast zitten we in onze regio
aan tafel om van al die verschillende loketten en labels af te komen,

Jutta Feijts is locatiemanager van het huisartsen-

die aan de zorg voor ouderen verbonden zijn. Het ideaalplaatje is

verwijsbureau TIPP bij ZIO.

één loket en één bed voor elke oudere om van daaruit te bekijken

Frank Amory is programmamanager Ouderen-

of hoog- of laagcomplexe zorg, revalidatiezorg, langdurige zorg,

zorg en vertrouwenspersoon ongewenste omgangs-

respijtzorg of palliatieve zorg nodig is. Hier ligt nog een uitdaging.”

vormen en integriteit bij ZIO.
Lees meer op www.zio.nl, zoekterm ‘ELV-bed’.
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De Schakel in een notendop
De Schakel is een initiatief van het Maastricht UMC+,
Envida, MUMC+ Herstelzorg en ZIO. De afdeling voorziet in de behoefte aan acute, kortdurende opname voor
(kwetsbare) ouderen die zich melden bij de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost. Tijdens hun verblijf op De
Schakel wordt passende zorg geregeld, variërend van
tijdelijke opvang in een verzorgingstehuis of geriatrische
revalidatie tot passende wijkverpleging.
Naast de negen verzorgingsbedden voor acute, kortdurende opname telt de afdeling intussen ook zeven
transferbedden voor patiënten die in het ziekenhuis
wachten op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. De intake en zorg zijn in handen van Envida. Het
Maastricht UMC+ ondersteunt de zorg met aangepaste
faciliteiten.

Eenjarige schakelafdeling
landelijk voorbeeldproject
Maart 2019 opende op de eerste etage van het beddenhuis van het Maastricht UMC+ ‘De Schakel’. Een speciale ‘tussenafdeling’
voor acute opname van met name kwetsbare ouderen, die na hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost
eigenlijk niet terug naar huis kunnen, maar ook geen indicatie voor een ziekenhuisopname hebben. Met deze effectieve
oplossing voor een groeiende groep patiënten gooien de partners achter De Schakel hoge ogen. De minister heeft hen
aangewezen als voorbeeldproject waar andere ziekenhuizen van kunnen leren.
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Ruud Nelissen is projectleider van De Schakel vanuit het

kunnen bieden. Het ziekenhuis wilde geen oneigenlijke opnames

Maastricht UMC+.

meer en MUMC+ Herstelzorg streefde naar goed geïndiceerde

“In september 2018 kwamen Envida, ZIO, MUMC+ Herstelzorg

patiënten. Natuurlijk hebben we in de aanloop naar De Schakel

(toen nog azM Herstelzorg) en het Maastricht UMC+ voor het

enkele hobbels moeten nemen. Wie werd bijvoorbeeld de hoofd-

eerst bij elkaar om een gezamenlijke oplossing te bedenken voor

behandelaar? De huisarts? Dat zou een logische keuze zijn; de

het opnameprobleem van kwetsbare ouderen vanuit de Spoed-

patiënten blijven immers in de eerste lijn. Maar hoe regel je dat

eisende Hulp en Huisartsenpost. Vrijwel dagelijks zien zij ouderen

met zoveel huisartsen? Uiteindelijk is deze functie toebedeeld aan

die – meestal na een valincident – niet terug naar huis kunnen,

de Specialist Ouderengeneeskunde van Envida. Een jaar verder

maar eigenlijk ook niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te

hebben we 250 patiënten opgenomen, die allemaal na een korte

worden. Omdat een ELV-bed niet snel genoeg te regelen is, kwam

opname ofwel met thuiszorg naar huis ofwel naar een andere pas-

deze groep vaak toch in het ziekenhuis terecht. Dit probleem

sende zorgplek zijn verwezen. De reacties van zowel patiënten

speelt overigens niet alleen in Maastricht; landelijk is het een be-

als zorgprofessionals zijn positief. De lof van de minister zorgt nu

kend fenomeen dat de spoedlijnzorg dreigt te verstoppen doordat

voor landelijke bekendheid. Op zijn verzoek geven we workshops

veel ouderen oneigenlijk in een ziekenhuisbed terechtkomen. In

en dragen we onze kennis uit tijdens een landelijke dag over acute

maart 2019, een halfjaar na ons eerste gesprek, hebben we De

opvang van kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg. Intussen

Schakel geopend. De voorbereiding is ongelofelijk snel gegaan,

pionieren wij met Envida verder. In de uitvoering van de zorg

mede dankzij het feit dat alle partners dezelfde ambitie deelden

lopen we regelmatig tegen uitdagingen aan die met name enige

en open en eerlijk hun belangen en wensen naar elkaar durfden

flexibiliteit in het omgaan met protocollen en richtlijnen vragen.

uit te spreken. Envida streefde naar goede opvang bij de poort

We gaan ze met plezier aan.”

van het ziekenhuis om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te

Lees verder op de volgende pagina.

Ruud Nelissen, projectleider De
Schakel vanuit het Maastricht UMC+

“De reacties van
zowel patiënten als
zorgprofessionals
zijn positief”
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Danae Burgers, teamleider
De Schakel vanuit Envida

“Als partners moet
je over de grenzen
van de protocollen
heen kunnen
en durven stappen”

patiënten eerder uit bed komen om te gaan ontbijten of om deel
Danae Burgers is teamleider van De Schakel vanuit Envida

te nemen aan activiteiten. Zij gaan hierdoor beter voorbereid naar

“Een van de succesfactoren van De Schakel is de strenge selec-

hun vervolgplek. Dat is een positieve bijvangst.”

tie aan de poort. Uitgangspunt voor opname is dat de patiënt
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na een opname van maximaal 72 uur op De Schakel terug naar

“Het Envida-team is een klein, zelfstandig team binnen het Maas-

huis kan of op een andere zorgplek naar zelfstandigheid toe kan

tricht UMC+. We merken dat we na een jaar aan elkaar gewend

werken. Tijdens de opname brengen we hiervoor middels een

zijn en dat iedereen het leuk vindt om van elkaar te leren. Collega’s

assessment zowel de patiënt als diens thuissituatie in kaart. Deze

van Envida en het MUMC+ bewegen steeds meer naar elkaar

beeldvorming zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek. Verder

toe om het beste voor de patiënten te realiseren. Zo hadden we

nemen we in principe geen mensen op met gedragsproblema-

laatst een man met een gebroken voet die een koelpomp nodig

tiek of dementiële problemen. Daar zijn we als open afdeling niet

had. Wij hadden nog nooit met zo’n pomp gewerkt. Een collega

op ingericht. Als verzorgingsafdeling in het ziekenhuis vinden wij

van de afdeling Orthopedie heeft de pomp gebracht en het ge-

vooral de mix van patiënten op De Schakel boeiend. Via de SEH

bruik ervan uitgelegd. De betreffende patiënt kon hierdoor op De

en de HAP zien we mensen met een acuut probleem, terwijl de

Schakel blijven en hoefde niet in het ziekenhuis opgenomen te

‘transferpatiënten’ wachten op een plek in een verzorgingstehuis.

worden. Ook zijn er duidelijke afspraken over reanimatie. In feite

We wilden deze patiënten in eerste instantie uit elkaar houden, maar

zouden wij 112 moeten bellen om een reanimatieteam in te kun-

ze gaan juist heel goed samen. Onze zorg voor acute patiënten is

nen schakelen; De Schakel is immers een ‘externe’ organisatie in

heel erg gericht op activeren; deze patiënten staan op om te eten,

het ziekenhuis. Om dergelijke administratieve uitdagingen op te

krijgen fysio- of ergotherapie en volgen een activiteitenprogram-

lossen, moet je als partners over de grenzen van de protocollen

ma. Zij liggen alleen in bed om te slapen of een uurtje te rusten.

heen kunnen en durven stappen. Die ruimte krijgen we gelukkig.”

Dit opstaan werkt aanstekelijk, want wij zien ook onze transfer-

Lees meer over De Schakel op www.envida.nl en mumc.nl,

Vanaf dit jaar is de naam van azM Her-

Herman Wijler (70)

stelzorg veranderd in ‘Maastricht UMC+
Herstelzorg’. Mensen die door hun leef-

“Ik krijg op dit moment een intensieve

tijd of aandoeningen kwetsbaar zijn of

behandeling in het Maastricht UMC+.

langer de tijd nodig hebben om te her-

Door mijn ziekte heb ik last van heftige

stellen, kunnen in deze externe afdeling

pijnscheuten, waardoor ik amper kan

van het Maastricht UMC+ revalideren.

bewegen. Thuis herstellen is daarom

Totdat het veilig is om naar huis of naar

geen optie. Het herstelzorg-thuisteam
heeft wel al een huisbezoek gedaan

een verzorgings- of verpleeghuis te

om te bekijken welke aanpassingen

gaan. Wie verblijven er zoal in Maas-

er thuis nodig zijn, zodat ik straks zelf-

tricht UMC+ Herstelzorg? We vragen

standig vooruit kan. Ook mijn therapie

het aan drie revalidanten.

is erop gericht om gauw naar huis te
gaan. Mijn persoonlijke doel is om zonCharles Haacke (77)

der krukken de deur uit te lopen. Daar
werk ik aan, maar zo lang ik de zeker-

“Tijdens het overwinteren in Benidorm

heden en houvast van het specialisti-

werd ik overvallen door een hartinfarct.

sche herstelteam nodig heb, ben ik hier

Vier bypasses heb ik in Spanje gekre-

op de beste plek. Het fijnste vind ik dat

gen. Dat was geen fijne periode. Eenmaal

de zorg op mij als persoon gericht is.

terug in Nederland heb ik eerst nog een

Humor en zo nu en dan een diepgaand

paar dagen ter controle in het Maastricht

gesprek houden mij op de been. Daar

UMC+ gelegen. Daarna kon ik in MUMC+

is alle aandacht voor.”

Herstelzorg met mijn herstel starten. Ik
moet zeggen, ze pakken me hier goed
aan. Elke dag heb ik therapie om mijn
conditie op te bouwen en sterker te worden. En ik krijg bijvoeding om weer op
krachten te komen. Ik geef mij volledig
aan het programma over, want ik wil zo
Maria Schroen (86)

snel mogelijk naar huis. Ook om de druk

“Ik herstel van een heupoperatie. Het is mijn

Samen verheugen we ons alweer op de

tweede heupoperatie, daarvoor heb ik ook
al een knieoperatie gehad. Alle drie de ke-

van de schouders van mijn vrouw te halen.
volgende winter: de bus naar Benidorm is
weer geboekt.”

ren ben ik naar wat nu MUMC+ Herstelzorg
heet in hartje Maastricht verwezen. Ik kan
de oefeningen dromen. Ze hoeven mij niets
meer uit te leggen, dat is soms wel grappig.
Een aantal oefeningen doen we in groepsverband. De revalidanten eten hier samen en
er is ’s middags ook altijd wel een activiteit
in het restaurant te doen. Ik doe met alles
mee. Ook van zo’n herstelperiode kun je iets
gezelligs maken. Al is het thuis toch altijd het
fijnst.”
7

91-jarige inwoonster van Bunde, die gerevalideerd
heeft bij MUMC+ Herstelzorg.
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Dr. Marja Olde Damink is huisarts in het
Bunde Medisch Centrum. Annie Lahaye is een

Een geriatrisch
succesverhaal

Het is 2018 als dr. Marja Olde Damink, huisarts in Bunde,

de zorg van MUMC+ Herstelzorg maximaal heeft benut. En dat

gebeld wordt door de dochter van de indertijd 89-jarige

is maar goed ook. Ze werd op een brancard binnengedragen,

mevrouw Lahaye. Haar moeder is ’s nachts gevallen. Ze

maar liep na twee maanden fit de deur uit. Eenmaal thuis be-

zijn bij de Huisartsenpost geweest, waar twee breuken in

sloot ze haar huis te verkopen. Een halfjaar later woonde ze

het bekken worden vastgesteld. Dit letsel heeft tijd nodig

– nog altijd zelfstandig – in een seniorenwoning in hartje Bun-

en mevrouw krijgt het advies om thuis rustig te herstellen.

de. Voor mij is mevrouw Lahaye het schoolvoorbeeld van de

De volgende ochtend is de pijn echter niet te verdragen en

waarde van geriatrische revalidatie. De herstelperiode is voor

is de situatie thuis niet langer houdbaar. De dochter trekt

haar een lot uit de loterij. Zowel in de eerste als de tweede lijn

aan de bel.

moeten we hier alert op zijn. Zeker als op hoge leeftijd niet de
juiste zorg wordt geboden, zie je vaak dat het niet meer goed

“In de laatste twee jaar is de zorg in onze regio gelukkig al zo

komt. Dankzij de revalidatie kan mevrouw Lahaye tot op de dag

veel beter georganiseerd dat mevrouw Lahaye nu bijvoorbeeld

van vandaag zelfstandig vooruit.”

op De Schakel in het Maastricht UMC+ opgenomen was”,
vertelt Marja Olde Damink, de huisarts van mevrouw Lahaye.

Noodklok Marja Olde Damink: “Zo lang er geen cognitieve pro-

“Voor mij was thuis blijven niet verantwoord. Mevrouw kon

blemen zijn is de keten voor ouderenzorg in onze regio dankzij

zich niet eens omdraaien in bed, laat staan dat zij kon opstaan

de rechtstreekse verwijsmogelijkheid naar geriatrische reva-

om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Haar man was op dat

lidatie, de toename van het aantal ELV-bedden en de komst

moment ziek. Dat had veel impact. En qua mantelzorg was er

van De Schakel verbeterd. Voor ouderen met een dementieel

wel een betrokken dochter, maar zij redde het alleen niet. Ik

syndroom lopen we nog compleet vast, terwijl juist deze groep

heb mevrouw direct naar MUMC+ Herstelzorg (toen nog azM

explosief groeit. De indicaties nemen te veel tijd in beslag en

Herstelzorg) verwezen voor geriatrische revalidatie. Ik kende

als er dan eindelijk een indicatie is, kom je op de wachtlijst. In

haar als een zowel mentaal als fysiek zeer fitte dame, die nog

onze praktijk heeft de POH Ouderenzorg zijn handen vol om

zelfstandig woonde in een bungalow met een behoorlijke tuin.”

elke patiënt te monitoren. Sinds kort krijgt hij hierbij ondersteuning van de casemanager dementie; de tijd moet nog uitwijzen

Lot uit de loterij “De herstelzorg startte met pijnstilling”, ver-

hoeveel verlichting dit geeft voor ons. In feite zou de zorg voor

volgt Marja Olde Damink. “Maar, al snel startte ook het herstel

deze groep patiënten een voorbeeld moeten nemen aan het

onder begeleiding van een fysio- en ergotherapeut, een diëtist

traject dat er is voor geriatrische revalidatie. Dat loopt vlot nu.”

en een psycholoog. Deze teamaanpak werkte. Mevrouw heeft
haar herstelperiode op eigen initiatief verlengd, waardoor zij

Lees verder op de volgende pagina >
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Annie Lahaye (91)

“Als ik maar in
beweging blijf”
“In twee maanden

loop ik rondjes over de gang. Als ik maar beweeg. Eenmaal

heeft het team van

thuis heb ik de knoop doorgehakt om het huis te verkopen

MUMC+ Herstelzorg

en in een seniorenwoning te gaan wonen. Dit is een goede

mij weer op de rails

stap geweest. Ik ben hier helemaal op mijn plek en ik merk ook

gekregen, want toen ik binnen werd gebracht kon ik helemaal

dat ik beter slaap. Misschien maakte ik mij onbewust in dat

niets meer. Zelfs geen boterham smeren. Ik weet nog goed dat

grote huis toch zorgen. In ons complex wordt net zoals bij

de verpleging elke nacht even langskwam om te kijken hoe

MUMC+ Herstelzorg van alles georganiseerd. Ik woon nu on-

het ging. Er was veel gebeurd in korte tijd. Als ik wakker was,

der leeftijdsgenoten en kan hier prima verder. Het vallen heeft

kreeg ik een pijnstiller en kwamen ze even zitten om te praten.

de boel in beweging gebracht. Dankzij alle goede zorgen ben ik

Als ik sliep, lieten ze mij slapen. Geen therapie heb ik overge-

er sterker uit gekomen. Daar ben ik iedereen ongelofelijk dank-

slagen. Het was zwaar, maar ik heb doorgezet. Ik was dan ook

baar voor.”

zo trots dat ik de deur weer zelfstandig uit kon lopen, zij het
met een rollator. Dat vind ik niet erg. Elke dag loop ik nu met
mijn rollator naar de supermarkt. En als het te slecht weer is,
Lees meer op www.mumc.nl, zoektermen ‘MUMC+ Herstelzorg’.

Maastricht UMC+ opent poli voor niet-genezende botbreuken
Patiënten met botbreuken die niet genezen kunnen in
het Maastricht UMC+ tegenwoordig terecht op een

gespecialiseerde poli, de zogeheten non-union poli.
Vooralsnog de enige in zijn soort in Nederland.

Op deze poli werken traumachirurgen, plastisch chirurgen
en orthopeden nauw met elkaar samen om tot een
effectief behandelplan te komen. Het overkomt jaarlijks
zo’n 80.000 Nederlanders: een botbreuk ofwel fractuur.

Afhankelijk van het soort breuk komt er al dan niet een
operatie aan te pas. Als alles goed verloopt, groeit het

botweefsel uiteindelijk weer aan elkaar. In ongeveer

2.000 gevallen treedt echter geen adequate genezing

op. Vaak vinden er dan een of meerdere (her)operaties
plaats en zijn patiënten soms jarenlang aan het sukke-

len. Die specifieke gevallen komen in aanmerking voor
analyse en behandeling op de non-union poli.

Lees ook het verhaal van Harry Keijzer op www.mumc.nl,
zoekterm ‘Harry Keijzer’. Hij werd op de non-union poli
succesvol behandeld voor een niet genezende breuk in zijn
scheenbeen.
Meer informatie www.mumc.nl, zoekterm ‘niet-genezende
botbreuken’.
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Zorg voor kwaliteit
en tijd van leven
Onder de grens Breda - Nijmegen worden circa 800 mensen thuis beademd. Verantwoordelijk voor deze IC-verplaatste zorg is
het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht (CtbM). Een team van 25 medewerkers – waaronder longartsen, verpleegkundigen
ondersteunend personeel en technisch specialisten – staat 24/7 paraat om deze complexe groep patiënten te ondersteunen bij
het realiseren van kwaliteit en tijd van leven.
Indicaties “De reden waarom iemand continu, enkele uren per

gevende factor is. Het hele mantelzorgsysteem rond de patiënt

dag of ’s nachts beademd moet worden, verschilt”, legt longarts

moet mee kunnen bewegen. Dit vereist scholing; niet van één

drs. Roy Sprooten uit. “Indicaties zijn neuromusculaire of neuro-

mantelzorger, maar van mantelzorgers uit het hele netwerk van

logische ziekten, thoraxafwijkingen en slaapgerelateerde adem-

de patiënt. Bij patiënten die bedlegerig zijn, is dit niet zo moei-

halingsstoornissen. Als laatste indicatiegroep zijn patiënten met

lijk te organiseren. Dit verandert als iemand nog actief is in het

ernstige longziekten zoals COPD benoemd. Intussen zien we

leven. De huidige generatie beademingsapparatuur maakt zelfs

ook het aantal kinderen dat thuis hulp krijgt bij het ademen,

reizen of een bezoek aan een festival mogelijk. Maar dan is het

groeien. Een paar jaar geleden werden er bijna geen baby’s

wel van belang dat mensen in alle kernen rond de patiënt, thuis,

thuis beademd. Op dit moment hebben we er alleen al in ons

op het werk, in de vriendenkring, op de sportclub, zelfs de taxi-

werkgebied vijf. Heel mooi om te mogen doen, maar je moet het

chauffeur moet weten wat hem of haar te doen staat als er iets

ook kunnen doen! Op dit grensvlak ligt de uitdaging van onze

mis gaat.” Deze cursus biedt het CtbM in samenwerking met de

organisatie; om ondanks schaarste aan middelen en mensen de

overige centra voor thuisbeademing aan via een landelijk E-learn-

best mogelijke zorg thuis te organiseren. Wij bieden onze patiënten

platform. Angeline Schoonbroodt: “We hebben een subsidie van

tijd; de kleintjes om zich te ontwikkelen, anderen om door te

de Provincie Limburg gekregen om onze informatie nog laag-

leven of het leven goed af te kunnen ronden.”

drempeliger aan te bieden. Onder onze patiënten bevinden zich
ouderen en ook laag opgeleide mensen. Vanwege het grote be-

Draagkracht en draaglast “Mede dankzij het feit dat de longart-

lang van kundig handelen binnen het netwerk van de patiënt

sen van het CtbM deel uitmaken van diverse multidisciplinaire

gaan we dit jaar al onze online en offline communicatiemiddelen

overleggen in de ziekenhuizen is de overdracht snel en warm”,

samen met taalambassadeurs screenen op toegankelijkheid en

vervolgt Angeline Schoonbroodt. Zij is hoofd Bedrijfsvoering

laaggeletterdheid.”

van het CtbM. “Niettemin doen we er alles aan om de verwijzing
zo comfortabel mogelijk te maken voor onze patiënten. Zij zijn

Kijk voor meer informatie op www.ctbscholing.nl.

vaak ongelofelijk ziek en met name het eerste consult is heel
intensief. Om de druk van dat consult af te halen, hebben we
een app ontwikkeld met een vragenlijst die patiënten en mantelzorgers thuis in alle rust kunnen invullen. Ook vinden ze er
kunnen voorbereiden. Denk aan de wensen ten aanzien van
het levenseinde. Dergelijke zaken moeten wij weten voordat de
beademing begint. Doordat de praktische vragen vooraf via de
app al behandeld zijn, ontstaat er in het eerste gesprek meer tijd
voor ander belangrijke thema’s binnen onze zorg.”
“Een zo’n thema is de vraag of thuisbeademing daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van leven”, vult Roy Sprooten
aan. “Het traject is dusdanig intensief dat naast comorbiditeiten ook

PERSOONLIJK

informatie over thema’s waarmee zij zich op het eerste consult

Drs. Roy Sprooten is longarts en thuisbeademingsarts bij het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht
(CtbM).

Angeline Schoonbroodt

is hoofd Bedrijfsvoering

van het CtbM.
Het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht is een van
de vier Centra voor Thuisbeademing in Nederland. De
overige centra liggen in Utrecht, Groningen en Rotterdam.

de draagkracht van het ecosysteem rond de patiënt een doorslag11

pleegkundig afdelingshoofd van verpleegafdeling
A1 waar patiënten met hoofd-halsoncologie in het
Maastricht UMC+ worden behandeld.

Sabine Paulussen

PERSOONLIJK

Marjo Kleijnen-van ‘t Hullenaar is ver-

is leidinggevende van het

Transferpunt Patiëntenzorg: rekening houdend
met de wet-regelgeving, onafhankelijk en objectief
regelen zij samen met de patiënt en zijn familie de
meest passende nazorg voor een patiënt naar huis
of naar een zorginstelling.

Op de foto van voor naar achter:
Veronique Eyben/Unithoofd afdeling A1, Lilian
Theunissen/transferconsulente, Sabine Paulussen/
leidinggevende, transferpunt patiëntenzorg, Marjo
Kleijen-van ’t Hullenaar/verpleegkundig afdelingshoofd A1, Marie José Burema/transferconsulte
Marjo Maria Van den Hove/Teammanager zorg,
Sevagram, Plataan.
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Zorgpad
hoofd-halsoncologie
biedt duidelijkheid
Het Maastricht UMC+ heeft als expertisecentrum voor

Gedeelde kennis en protocollen Voor het herstel van

hoofd-halsoncologie een bovenregionale functie. Vanuit het

hoofd-halsoncologie-patiënten is het tracheotomieteam van het

hele land komen patiënten voor deze ingreep naar Maas-

Maastricht UMC+ met twee GRZ-instellingen in de regio in ge-

tricht. De ervaring leert dat deze relatief kleine patiënten-

sprek gegaan. “Gezien de complexiteit en het relatief kleine

groep bovengemiddeld lang in het ziekenhuis verblijft. Het

volume hebben we in goed onderling overleg besloten om te

Zorgpad hoofd-halsoncologie brengt hier verandering in

gaan samenwerken met De Plataan (Sevagram) in Heerlen”,

door in de zorg vanuit het Maastricht UMC+ een brug te

vertelt Marjo Kleijnen-van ’t Hullenaar. “We hebben onze proto-

slaan naar zorgpartner De Plataan (Sevagram) in Heerlen.

collen gedeeld, met de academie voor zorgopleidingen hebben
we een leergang georganiseerd en we hebben interdisciplinaire

“De reden waarom deze patiënten zo lang in het Maastricht

afspraken gemaakt omtrent overdracht en overleg. Zo vindt er

UMC+ verblijven,” licht Marjo Kleijnen-van ’t Hullenaar toe, “is

na aanmelding van een patiënt door de specialistisch verpleeg-

dat het gaat om een relatief kleine patiëntengroep met een com-

kundige van de zorglijn hoofd-halsoncologie een telefonische

plexe en interdisciplinaire zorgbehoefte. Die bestaat uit fysio-

triage plaats door de transferconsulent. Doel van deze triage is

therapie voor conditionele verbetering, ergotherapie met de focus

erachter te komen of er revalidatiedoelen gesteld kunnen wor-

op dagelijkse handelingen en logopedie voor slikrevalidatie. De

den. Het hersteltraject is er immers op gericht om patiënten

afdeling Diëtetiek is betrokken vanwege de sondevoeding en

terug te leiden naar een zelfstandig leven thuis.”

de herstart van orale intake. Ook krijgen patiënten psychische
ondersteuning. Patiënten die een tracheotomie krijgen, moeten

“Patiënten die ‘leerbaar’ zijn melden wij direct aan bij De Plataan”,

daarnaast leren om zelf de tracheacanule te verzorgen. Door het

vervolgt Sabine Paulussen. “Als de operatie zonder complicaties

relatief kleine volume is er bij de meeste thuiszorgaanbieders

verloopt, kan de patiënt daar enkele dagen na de ingreep star-

en GRZ-instellingen onvoldoende expertise aanwezig om deze

ten. Om er zeker van te zijn dat dit inderdaad mogelijk is, vindt

patiënten in de herstelfase te begeleiden. Een alternatief is om

er postoperatief een tweede triage plaats. We willen namelijk

patiënten te verplaatsen naar een ziekenhuis in hun eigen omge-

geen patiënt doorsturen naar onze ketenpartner die bijvoor-

ving. Daar liggen ze dan vaak lang op de IC en dat is natuurlijk

beeld door de impact van de operatie nog niet kan starten met

ook niet wenselijk.”

revalideren. Alleen als de doelen duidelijk vastgesteld zijn en
gemonitord worden, kun je ervoor zorgen dat patiënten op een

Veilig en verantwoord Belangrijke voorwaarden voor een

veilige manier doorstromen en ontstaat ketensamenwerking op

transfer vanuit het Maastricht UMC+ zijn doelmatigheid en

basis van vertrouwen. Dat is heel wezenlijk om de juiste zorg

veiligheid. Sabine Paulussen: “Het Maastricht UMC+ staat

op de juiste plek in de keten te kunnen garanderen. De patiën-

ervoor dat patiënten verantwoord doorstromen naar huis of,

ten zijn erg positief over het pad. Zij zijn goed voorbereid en

als dat niet mogelijk is, naar een andere zorginstelling. In het

weten precies wat hen in het Maastricht UMC+ in Maastricht

laatste geval voelen wij ook een grote verantwoordelijkheid dat

en bij De Plataan in Heerlen te wachten staat.”

patiënten vanuit die zorginstelling veilig en verantwoord kunnen doorstromen naar huis. Of als er complicaties zijn, dat ze
terug kunnen naar het ziekenhuis. Als ketenpartners zijn we het
verlengde van elkaars zorg. Dat vraagt om naadloze samenwerking.”
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“We moeten nog meer

kundig Technisch Team (VTT) van Envida. Dit team
van 23 verpleegkundigen biedt complexe en/of technisch
ondersteunde ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis. Hun
werkveld strekt zich uit van Maastricht en het Heuvelland tot in Vaals. Sinds 2020 is het VTT 24/7 bereikbaar
via de Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland.

Veronique Hilhorst is apotheker in het Maastricht
UMC+.
14
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Yvette Florack, Chanice Leirer en Dave
Jongen (foto v.l.n.r.) maken deel uit van het Verpleeg-

SAMEN doen”
Steeds meer complexe ziekenhuiszorg kan thuis georganiseerd worden. Het Verpleegkundig Technisch Team (VTT) van
Envida heeft alle relevante specialismen hiervoor in huis. Het vraagt volgens de VTT-verpleegkundigen om een andere
‘mindset’ bij patiënten en hun omgeving dat complexe zorg niet per definitie in het ziekenhuis thuishoort. Niet zelden
herstellen patiënten zelfs sneller en beter thuis. In samenwerking met het Maastricht UMC+ worden steeds meer lijnen
voor ziekenhuisverplaatste zorg uitgezet.

“Wij verzorgen wonden en verwijderen hechtingen na bijvoor-

zorg al binnen 48 uur geregeld worden”, vult Chanise Leirer aan.

beeld een nieuwe heup- of knieoperatie”, somt VTT-verpleeg-

“Ook hebben we de samenwerking met de ziekenhuisapotheek

kundige Dave Jongen op. “Wij voeren infuusbehandelingen uit,

naar een hoger niveau gebracht. Samen hebben we een nieuw

dienen sondevoeding toe, brengen blaas- en maagcatheters in

protocol opgesteld dat het voor specialisten mogelijk maakt om

en verzorgen wonddrains. We hebben oncologie- en mamma-

bijvoorbeeld infuuszorg voor thuis aan te vragen en te regelen.”

carespecialisten in huis en kinderverpleegkundigen. We voeren

Vanuit het Maastricht UMC+ was Veronique Hilhorst, apotheker

nierspoelingen (CAPD) uit en wij begeleiden patiënten die on-

bij de poliklinische apotheek, bij dit project betrokken. Zij ver-

geneeslijk ziek zijn in de palliatieve fase. Vrijwel alle verpleeg-

telt: “In overleg met alle stakeholders, waaronder artsen, collega-

kundige handelingen die in het ziekenhuis verricht worden, zijn

apotheken en alle grote thuiszorgorganisaties, hebben we een

kortom ook thuis mogelijk. De winst is voor de patiënt, want die

generiek proces voor infuuszorg ontwikkeld dat elke arts in het

komt eerder het bed uit, is sneller geneigd om weer eens iets te

ziekenhuis kan opstarten. In feite hoeven de artsen alleen maar

doen, hoeft minder vaak naar het ziekenhuis of vindt thuis meer

te weten dat de mogelijkheid er is om infuuszorg thuis aan te

rust. Natuurlijk doen patiënten thuis wel eens te veel. Daar leer je

bieden. In het elektronisch voorschrijfsysteem vinden zij vervol-

van en kun je op anticiperen. Onder de streep herstellen mensen

gens het protocol om deze zorg in werking te stellen. Of ze bellen

thuis vaak sneller, ze voelen zich comfortabeler en hun naasten

77978, het telefoonnummer van de dagdienst apotheker van

hoeven niet te reizen. Dat zorgt ook voor rust.”

de poliklinische apotheek, en dan helpen wij verder. De thuiszorgorganisaties zijn heel behulpzaam geweest om dit traject

Nu ook via de HAP Sinds februari 2020 is het Verpleegkundig

goed te regelen en ook in de uitvoering zijn de ervaringen positief.

Technisch Team 24/7 bereikbaar via de Huisartsenpost Maas-

Patiënten kunnen inderdaad eerder naar huis waar zij, zoals

tricht & Heuvelland. “Het VTT is via dit centrale loket zichtbaar-

literatuur onderschrijft, vaak sneller herstellen. Wat mij betreft

der en makkelijker bereikbaar voor verwijzers van patiënten die

kan dit project als voorbeeld dienen voor andere vormen van

complexe of technisch ondersteunde zorg nodig hebben”, duidt

ziekenhuisverplaatste zorg.”

Yvette Florack. “Nog altijd komen mensen in een ziekenhuisbed
terecht die daar eigenlijk niet thuishoren. En nog altijd worden

Chanice Leirer: “Op dit moment bekijken we hoe we de overdracht

artsen opgeroepen voor zaken als een verstopte katheter, het

vanuit het Maastricht UMC+ nog verder kunnen optimaliseren. Die

zetten van een klysma, om suiker te prikken of de saturatie te

verloopt ‘to the point’ en helder, maar nog altijd op afstand, waar-

meten. Deze handelingen kunnen ook door een verpleegkundige

door je toch soms belangrijke informatie mist. In andere regio’s

gedaan worden. Met het oog op de vergrijzing zal de druk op

worden mooie resultaten behaald met een warme overdacht aan

de ziekenhuiszorg alleen maar toenemen. Des te belangrijker is

het bed. Daar streven wij ook naar. Door alle informatie die van

het om nog meer dan nu het geval is samen te werken, zodat

belang is in het bijzijn van de patiënt door te nemen, kunnen wij

de ziekenhuizen de specialistische zorg kunnen blijven bieden

ervoor zorgen dat de zorg automatisch doorgaat. Stap voor stap

aan patiënten die het nodig hebben. En dat er voor alle andere

maken alle oude schotten in de zorg zo plaats voor een nieuwe

– ook complexe – verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

route die de juiste zorg op de juiste plek mogelijk maakt.”

een mooi en snelgroeiend team klaarstaat dat de zorg kan overnemen. We zijn in korte tijd gegroeid naar 23 verpleegkundigen.
De verwachting is dat we snel doorgroeien.”
Gedeelde protocollen “Doordat wij over een eigen depot met
materialen beschikken, kan de overdacht van veel specialistische
15

derwijs en opleiden van verpleegkundigen, medisch
specialisten en andere (zorg)professionals voor het
Maastricht UMC+.

Michel van Zandvoort
Marion

is directeur van de MUMC+ Academie.
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De Maastricht UMC+ Academie zorgt voor het on-

Empowerment
voor patiënten en
mantelzorgers

van Mulekom is coördinator van het nieuwste
onderdeel, de Academie voor Patiënt en Mantelzorg.

Hoe kan ik na mijn behandeling weer vooruit? Het is ver-

waarbij we patiënten leren omgaan met E-health-toepassingen. De

moedelijk de meest gestelde vraag rond een behandeling

ervaring leert dat de apps of devices die patiënten aangeboden

of ingreep in het ziekenhuis. Het Maastricht UMC+ heeft de

krijgen om bijvoorbeeld hun gezondheid te monitoren, beter wor-

Academie voor Patiënt en Mantelzorg opgericht om patiën-

den benut als zij vooraf goed geïnstrueerd zijn. Op het gebied van

ten en mantelzorgers te ‘empoweren’ bij de overgang van

hartfalen bieden we deze instructies nu ook in groepsvorm aan.

ziekenhuis naar huis.

Patiënten delen in deze groepjes hun ervaringen en helpen anderen op weg. De informatie beklijft daardoor meer en de app wordt

Deze opleiding voorziet in trainingen en instructies van eenvou-

optimaler benut.”

dige medische handelingen, waarmee patiënten en mantelzorgers de zorg thuis zelf in handen kunnen nemen. “Denk aan een

Eigen initiatief De primaire route naar de Academie voor Pa-

trombosespuitje zetten, steunkousen aantrekken, een wond of

tiënt en Mantelzorger is vanuit een opname of behandeling in het

drain verzorgen, of ogen druppelen”, somt Michel van Zandvoort,

Maastricht UMC+. Mantelzorgers of huisartsen kunnen ook zelf

directeur van de MUMC+ academie, op. “Voor dergelijke handelin-

instructies aanvragen. Marion van Mulekom: “Recent hebben wij

gen werd automatisch thuiszorg aangevraagd, terwijl veel men-

een mantelzorger op eigen verzoek geleerd hoe hij vitamine

sen dankzij effectieve hulpmiddelen heel goed in staat zijn om de

B12-injecties intramusculair moest zetten. De patiënt hoefde hier-

handelingen zelf te doen. Veel patiënten staan hier open voor; ze

door minder vaak naar de huisarts en kon voor het eerst sinds jaren

zijn hierdoor minder afhankelijk van de agenda van de zorgverle-

weer op vakantie. Meer zorgpaden bieden zo ruimte voor eigen

ner, hoeven minder vaak terug naar het ziekenhuis en ervaren meer

regie. De arts kan de mogelijkheden hiertoe samen met de patiënt

vrijheid. De thuiszorg krijgt tegelijk meer ruimte voor de complexe

en de mantelzorger bespreken.”

zorg. Dit is een mooi neveneffect.”

Het Maastricht UMC+ ondersteunt de trainingen momenteel nog
vanuit het innovatiebudget. In 2020 wordt bekeken hoe het on-

Samen leren We bieden de medische vaardigheden vanzelfspre-

derwijs voor het empoweren van patiënten en hun mantelzorgers

kend alleen aan als patiënten en mantelzorgers de handelingen

structureel georganiseerd kan worden.

zelf kunnen én willen doen”, vult opleidingscoördinator Marion van
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Mulekom aan. “Veiligheid en het kunnen voeren van zelfregie zijn

Kijk voor meer informatie op https://academie.mumc.nl,

de belangrijkste voorwaarden. Daarnaast bieden we trainingen aan

zoekterm ‘mantelzorgacademie’.

Stamcellen ontdekt die maagkanker
kunnen veroorzaken
Wetenschappers hebben voor het eerst stamcellen ontdekt die zorgen voor het her-

stel van weefsel in de maag, maar tegelijkertijd ook aan de basis kunnen liggen van
het ontstaan van maagkanker (in het geval er cruciale genetische veranderingen in

optreden). De ontdekking biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van
maagtumoren. In het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’ beschrijft

een internationaal team van onderzoekers zijn bevindingen. Patholoog prof. dr. Heike

Risicogeleide
geboortezorg
in Limburg
werpt zijn
vruchten af

Grabsch van het Maastricht UMC+ is een van de auteurs.
Meer informatie www.mumc.nl, zoekterm ‘stamcellen’.

Een daling van het aantal kinderen dat wordt
geboren met een ernstige complicatie en

Nieuwe pacing-techniek bij
hartfalen toegepast

een jaarlijkse besparing van 22 miljoen euro
aan zorgkosten. Dat is de winst van de Limburgse netwerkaanpak en een voorspellend

Cardiologen van het Maas-

computermodel om zwangerschapscompli-

we methode onderzocht voor het

gerschapsrisico’s beter in kaart te brengen,

bij patiënten met hartfalen. Hier-

moeders in heel Nederland veel problemen

draad in de hartkamers geplaatst,

promotieonderzoek van Pim van Montfort

Deze methode levert verschillende

tricht.

deltijd naar verwachting korter en

Zwangerschapsdiabetes

tricht UMC+ hebben een nieu-

caties te voorkomen. Door individuele zwan-

aanbrengen van een pacemaker

kunnen bij pasgeborenen en aanstaande

bij wordt slechts één pacemaker-

voorkomen worden. Een en ander blijkt uit

in plaats van de gebruikelijke twee.

aan het Maastricht UMC+/Universiteit Maas-

voordelen op. Zo wordt de behande kans op bijwerkingen en heropnames kleiner. In het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift ‘Journal
of the American College of Cardiology (JACC)’ publiceren de cardiologen
hun bevindingen.

en

-vergiftiging,

vroeggeboorte, zuurstoftekort bij de pasgeborene of zelfs overlijden. Het zijn slechts een
paar voorbeelden van (ernstige) complicaties
(met zelfs mogelijk overlijden tot gevolg) die

Meer informatie www.mumc.nl, zoekterm ‘pacing-techniek’.

kunnen optreden rondom de zwangerschap.
Toch gaat men er in Nederland bij een eer-

Maastricht UMC+ rookvrij vanaf 21 maart
Vanaf 21 maart is de gehele Medical Health
Campus in Randwyck rookvrij. De rookabri’s zijn
afgebroken en er is strakker toezicht. Het is een
straffe maatregel, maar het Maastricht UMC+
met gezondheidsbevordering als speerpunt
vindt het niet passend dat er gerookt wordt in
en in de nabijheid van het ziekenhuis. Er kan
nu alleen nog op de openbare weg gerookt
worden. De contouren van het rookvrije gebied worden duidelijk aangegeven.
Meer informatie is te vinden op www.mumc.nl, zoekterm ‘niet roken’.

ste zwangerschap vanuit dat alles wel goed
zal gaan, terwijl dit niet voor iedereen geldt.
Met zorg op maat en preventieve maatregelen kunnen de risico’s worden beperkt. In
het Maastricht UMC+ is daarom een voorspellend computermodel ontwikkeld om een
gedegen risico-inschatting te maken bij wie
extra advies of behandeling nodig is. Met
succesvolle resultaten zoals nu blijkt.
In Limburg werken alle verloskundige hulpverleners samen in het programma LOQS
(Limburg Obstetric Quality System).
Meer informatie over het onderzoek en
de Limburgse aanpak is te vinden op
www.zwangerinlimburg.nl.
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en projectleider van de ontwikkeling en implementatie van de
zorgavatar Molly. Deze E-health-toepassing maakt deel uit van
de gepersonaliseerde behandeling van hartfalen.

Josiane Boyne is van origine verpleegkundig specialist. Zij

is sinds 2004 betrokken bij het onderzoek naar en de inzet van
technologie bij hartfalen. Molly is hier een van de resultaten
van.
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Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is cardioloog met aandachtgebied hartfalen in het Maastricht UMC+

Goedemorgen, ik ben Molly.
Hoe gaat het vandaag met u?
In het Maastricht UMC+ worden meerdere E-health-toepas-

kan leggen met de verpleegkundige of met spoed contact moet

singen ingezet voor diverse aandoeningen. Een opvallende

opnemen met een zorgverlener. Molly helpt patiënten zo tijdig

toepassing die in toenemende mate structureel onderdeel

te handelen en omdat er vanuit het ziekenhuis wordt meegeke-

wordt in de Maastrichtse hartfalenzorg, is de zorgavatar

ken, zijn wij sneller op de hoogte dan bij de gebruikelijke zorg.”

MOLLY. Deze virtuele verpleegkundige monitort en voorziet
patiënten van medische informatie.

Zelfredzaamheid De volgende stap na Molly laat niet lang
meer op zich wachten. Het doel is een nog slimmer instrument

Inmiddels twee jaar na haar introductie heeft Molly haar effect

te ontwikkelen waarmee patiënten zichzelf kunnen behandelen.

bewezen: het aantal ziekenhuisbezoeken is verminderd, terwijl

“Dit klinkt ingrijpender dan het is”, lacht prof. dr. Hans-Peter

patiënten zich meer op hun gemak voelen. Er kijkt immers con-

Brunner-La Rocca. “Molly is ontwikkeld voor monitoring en

stant iemand op afstand mee. Om de toekomstige uitdagingen

educatie. Nu we zien hoe goed deze app werkt, willen we in-

– lees: de groei van het aantal patiënten met hartfalen – het

teractie en therapeutische behandeling mogelijk maken zonder

hoofd te kunnen bieden, willen de onderzoekers achter Molly

tussenkomst van zorgverleners.

hun applicatie naar een volgend level tillen, zodat de patiënt

In de praktijk betekent dit dat Molly een virtuele arts wordt die

zichzelf kan behandelen.

antwoord geeft op gestandaardiseerde zorgvragen. Afhankelijk van data die de patiënt in de app invult met betrekking tot

Therapietrouw Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is

gewicht en bloeddruk, en op basis van bloedwaarden kan de

verantwoordelijk voor de introductie van de virtuele zorgapp.

virtuele arts aangeven of bijvoorbeeld de dosis van een medicijn

“Molly is de zogeheten interface, het vriendelijke gezicht van

verhoogd, verlaagd of gelijk moet blijven. Patiënten hoeven hier-

de hartfalencoach”, legt hij uit. “In de Maastrichtse hartfalen-

door nog minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Relevanter

zorg werkten wij al langer met deze coach door middel van

is echter dat de zelfredzaamheid van deze patiëntengroep toe-

een website. Bij hartfalen hebben we echter vaak met oudere

neemt doordat Molly veel houvast biedt. De patiënten weten

patiënten te maken. Juist deze doelgroep heeft baat bij mo-

dat er achter de schermen een zorgverlener meekijkt. Naar-

nitoring op afstand, maar vindt het lastig om met internet of

mate onze toepassingen slimmer worden, zal dit echter steeds

websites om te gaan. Molly is zeer gebruiksvriendelijk. Ze geeft

minder worden.” Op termijn zullen patiënten enkel contact

op een afgesproken tijdstip een seintje dat de patiënt de app

hebben met een fysieke zorgverlener als Molly niet in staat is

moet openen. Vervolgens vraagt ze hoe het gaat en anticipeert

om aan de zorgvraag van dat moment tegemoet te komen. De

op de gegevens die de patiënt invult met tips of informatie.

inzet van de virtuele arts in het dagelijkse zorgproces zal de

Bij gebruikers van de app zien wij dat de compliance hierdoor

druk op de zorgprofessionals zo verminderen en de kwaliteit

toeneemt. De patiënten weten door de uitleg die Molly geeft

van zorg behouden of zelfs naar een hoger niveau brengen.

meer over hun medicatie en zijn daardoor meer therapietrouw.

Zie ook www.mumc.nl, zoekterm ‘Molly’.

Bij hartfalen is dit cruciaal.”
Quickscan De frequentie waarin Molly opduikt in het leven van
patiënten met hartfalen verschilt. “Patiënten die zeer stabiel zijn
en geen klachten hebben, krijgen minder vaak een oproep”,
geeft Josiane Boyne aan. “Gaat het minder goed, dan komt
Molly op basis van de data die de patiënt zelf invult vaker in
beeld. Patiënten die zich ongerust voelen of vragen hebben,
kunnen via de app ook een quickscan doen. Molly geeft vervolgens aan of de patiënt nog even kan wachten, beter contact

Mijn IBD-coach
Voor patiënten met een chronische darmaandoening heeft het
Maastricht UMC+ de E-health-toepassing ‘MijnIBDCoach’
ontwikkeld, die inmiddels in meerdere zorginstellingen wordt
gebruikt. Deze tool heeft als resultaat dat patiënten tot vijftig
procent minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen en
tot veertig procent minder vaak in een polikliniek komen dan
voorheen. Zie ook www.mijnibdcoach.nl.
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Oog voor
mantelzorgers

In Nederland wonen steeds meer ouderen zelfstandig. Wanneer ze zorg nodig hebben
ontvangen zij die voor een belangrijk deel van mantelzorgers en hierin verandert de komende jaren weinig. Wel vindt er een belangrijke verschuiving plaats in de verhouding
mantelzorgontvanger en mantelzorggever. Waar in 2018 nog tegenover elke oudere, die
mantelzorg ontvangt, bijna vijf mantelzorggevers stonden, zijn dit er in 2040 nog slechts
drie. Met name ouderen die hulp bieden aan hun partner of leeftijdsgenoten ervaren een
toenemende druk. Zij zijn ook, door het afnemende potentieel aan mantelzorgers, vaker
de enige helper. Wie houdt dan nog zicht op hun welzijn?
Het blijkt, ook voor Steunpunt Mantelzorg Zuid, een flinke uitdaging om een mantelzorger
tijdig in beeld te krijgen. Daarom ben ik blij dat ik in deze column het woord tot u mag richten; onze samenwerkingspartners in de 1e en 2e lijn. U speelt hierin een belangrijke rol.
Door in het gesprek met de patiënt ook aandacht te hebben voor de aanwezige partner,
dochter of broer. Benoem kort het effect van de diagnose op de omgeving van de patiënt.
Het kan een eerste stap zijn om de mantelzorg en de belasting die daarbij komt kijken

Gertie de Veen,
directeur/bestuurder
Steunpunt Mantelzorg
Zuid

bespreekbaar te maken. Dat is van grote waarde in het voorkomen van overbelasting.
Laten we met z’n allen oog hebben voor de mensen die, uit het zicht van anderen, zich
dag en nacht inzetten in de zorg voor hun partner, familie of vrienden. Zij verdienen het.
En wijs hen, zo nodig, tijdig de weg naar organisaties die hen kunnen ondersteunen zoals
Steunpunt Mantelzorg Zuid.

