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Het personeelsfonds

Financiële bijstand voor medewerkers

 Het Personeelsfonds verleent financiële bijstand 
aan de deelnemende UMC Utrecht-medewerkers. 
Dit doen we door:
•  Leningen te verstrekken voor bijvoorbeeld een 

verhuizing, verbouwing van je woning, voor je  
studie of reis;

•  Tegemoet te komen bij bepaalde ziektekosten.

De voorwaarden, rentepercentages, aflossingen  
en aanvraagprocedures staan in het:

reglement van het UMC Utrecht Personeelsfonds

Tegemoetkoming of lening aanvragen

Je kunt direct via  connect een lening  
aanvragen door: 
•  de blauwe tegel , ‘Formulier lening’ , aan de 

rechterkant aan te klikken
•  Het volledig ingevulde formulier kan uitgeprint 

opgestuurd worden naar:

Postkamer UMC Utrecht
Postvak Personeelsfonds
Postbus 85500
3508 GA  Utrecht

umcpersoneelsfonds@umcutrecht

Lid worden
Als je nog geen deelnemer bent van het 
Personeelsfonds, dan kun je jezelf online 
aanmelden via de blauwe tegel ‘Lid worden’ 
Aan de rechterkant.
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Tekst Karin Fleuren

Fotografie Thirza Luijten

Onderzoek anders waarderen  

Nieuwe beoordelingsmethode 
voor wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek leidt misschien niet altijd 
direct tot producten of behandelingen waar patiënten meteen iets 
aan hebben. Toch moeten onderzoekers hun onderzoek zó opzetten 
en uitvoeren dat de kans zo groot mogelijk wordt, vindt het  
UMC Utrecht. Dat gebeurt nu lang niet altijd. Daarom heeft een 
commissie onder leiding van hoogleraar verplegingswetenschap 
Marieke Schuurmans zogenoemde indicatoren voor impact  
bedacht. Een methode om te beoordelen of onderzoeksgroepen  
en –programma’s deze doorontwikkeling naar toepassing voor de 
patiënt maken. Inmiddels zijn onderzoekers op diverse plekken 
binnen het UMC Utrecht ermee aan de slag gegaan. Hoe ze dat 
doen? Daarover gaat dit thema. 

Die nieuwe beoordelingsmethode is een praktische 
uitwerking van Science in Transition. Al in 2013 werd dit 
initiatief opgericht door vier Nederlandse hoogleraren, 
onder wie decaan Frank Miedema van het UMC Utrecht. 

Ze zetten vraagtekens bij het wetenschapssysteem. Daarin 
worden onderzoekers met name beoordeeld op aantallen 
publicaties en onderzoekssubsidies die ze binnenhalen. Deze 
beoordelingsmethode gaat ten koste van tijd en aandacht 
voor onderwijs en andere academische taken, zoals artikelen 
reviewen of commissielidmaatschappen.

In Nederland kwam de discussie vorig jaar terug. Zo gaf 
OC&W-staatssecretaris Sander Dekker afgelopen januari 
opdracht aan de KNAW - adviesorgaan van de wetenschap 
voor de regering -  om te komen tot alternatieve beoorde-
lingsmethoden die de maatschappelijke en economische 
impact van wetenschap meer inzichtelijk maken. Veel indruk 
maakte ook het strenge rapport van de Gezondheidsraad 

Op méér scoren dan alleen wetenschappelijke excellentie

over het onderzoek in UMC’s (2016). De raad stelt dat  
UMC-onderzoek meer kan bijdragen aan kwaliteit en 
betaalbaarheid van zorg en preventie, UMC’s zouden  
vragen moeten onderzoeken die er in de praktijk toe doen. 

Verandering zichtbaar
In verschillende UMC’s en universiteiten is inmiddels  
verandering zichtbaar. De Vrije Universiteit voert de discussie 
onder de noemer Bruto Academische Waarde. In het Radboud 
UMC bestaat het Sustainable Science initiatief. Bij het UMC 
Utrecht en de Universiteit Utrecht moeten kandidaat 
-hoogleraren en kandidaat-universitair hoofddocenten vóór 
hun benoeming een portfolio invullen op vijf domeinen: 
wetenschap, onderwijs, kliniek (indien van toepassing), 
innovatie & impact en leiderschap, ontwikkeling & samenwer-
king. Op deze manier krijgt een selectiecommissie de kans  
om onderzoekers te benoemen die op meer scoren dan 
alleen wetenschappelijke excellentie.

Ook onderzoekfinanciers reageren op de ontwikkelingen. 
KWF wil onderzoeksresultaten vaker en sneller vertalen naar 
toepassingen voor patiënt en publiek. De Hartstichting heeft 
patiënten en onderzoekers samen een onderzoeksagenda 
laten opstellen. Veel gezondheidsfondsen laten impact steeds 
zwaarder meewegen bij onderzoeksfinanciering.

UMC’s moeten vragen onderzoeken 
die er in de praktijk toe doen“
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Welke keuzes moet ik tijdens mijn onderzoek 
maken om er uiteindelijk de zorg echt mee te 
kunnen verbeteren? Die vraag loopt als een rode 
draad door een online module die de afdeling 
Experimentele Cardiologie wil ontwikkelen voor 
researchmedewerkers.

Hester den Ruijter, associate professor bij de afdeling 
Experimentele Cardiologie, komt ze steeds vaker tegen: 
studenten, promovendi en universitair (hoofd) docenten 
bij wie het wringt. Er moet een omslag komen in de 
beoordelingsstructuur van wetenschappelijk onderzoekers, 
omdat de huidige niet leidt tot waar onderzoek volgens 
hen voor is bedoeld: tot de ontwikkeling van diagnostiek, 
behandelingen of medicatie die de zorg daadwerkelijk 
vooruithelpen. Maar hoe moet het dan? Hoe lukt het ze 
met hun onderzoek wél impact te genereren? Op haar 
eigen afdeling werd dit onbehagen onder de daar 
werkende onderzoekers voelbaar toen ze in januari 
startten met het programma Samen voor de Patiënt.  
Geen toeval, het uitgangspunt daarvan is immers erachter 
te komen waar patiënten behoefte aan hebben en zorgen 
dat dat gebeurt. 

Scientific impact tool
En zo ontstond op de afdeling het idee voor een scientific 
impact tool voor researchmedewerkers – van onderzoeker 
tot analist. Een online module waarin ze ontdekken welke 
keuzes er bij iedere volgende stap in het onderzoekstra-
ject nodig zijn om impact te kunnen krijgen. Hester: “Een 
voorbeeld. Wat de meeste onderzoekers op dit moment 
bij een vinding automatisch doen is erover publiceren. 
Maar is dat de beste keuze als je die kan doorontwikkelen 
tot een product? Nee, want zodra informatie openbaar 
wordt, is een patent aanvragen lastig, zo niet onmogelijk. 
En dan is die volgende stap naar impact voor de patiënt 
dus niet te maken. Zo’n online tool informeert de onder-
zoekers in ieder geval over de keuzes die er zijn. Het start 
met bewustwording.”

Internationaal
Een werkgroep binnen de afdeling Experimentele 
Cardiologie start binnenkort met de ontwikkeling van 
de module. Dat gaan ze niet in hun eentje doen. Ze 
hebben de samenwerking gezocht met Berent Prakken. 
Niet uit hoofde van zijn functie als directeur van het 
onderwijscentrum, maar als medeoprichter van het Eureka 
Institute for Translational Medicine. Het internationale 
netwerk van kenniscentra en bedrijven die nadenken 
over hoe onderzoeksideeën te vertalen in waar patiënten 
zelf om vragen. 

“ Het start met  
bewustwording”

Hester: “Eureka werkt al jaren met internationale studenten 
die zelf actief met ideeën komen over hoe de translatie naar 
de patiënt te verbeteren. Je ziet dus overal eilandjes ontstaan 
rondom hetzelfde thema. Dat vraagt om een revolutie.” 

Hester den Ruijter
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Meer dan  
een nerd

Biomedisch onderzoekers, zijn dat niet van die 
mensen die de hele dag in een lab pipetteren en 
publiceren? “Volledige onzin”, stelt Paul Coffer, 
kernteamlid van het Center for Molecular
Medicine (CMM), het centrum voor fundamenteel 
onderzoek binnen de divisie Biomedische 
Genetica. Ook zij geven maatschappelijke impact 
aan de wetenschap. Hoe? Dat gaan ze beschrijven 
in een scientific narrative die Paul, samen met 
CMM collega’s, heeft ontwikkeld.

Het document bestaat uit zes criteria waarop de onderzoe-
kers hun wapenfeiten uiteen zetten, inclusief waaruit die 
blijken. Dat zijn behalve ‘wetenschappelijke publicaties’ ook 
onderwijsactiviteiten en leiderschap. Verder de maatschappe-
lijke relevantie van het onderzoek en citizenship, tot uiting 
komend in bijvoorbeeld een lidmaatschap van commissies en 
reviewactiviteiten. De narrative is voor een deel gebaseerd op 
een concept van een Britse onderzoeksfinancier. 

Ontwikkelinstrument
De narrative is niet alleen bedoeld om bij de buitenwacht    
en beginnend onderzoekers het beeld van de wereldvreemde 
nerd te laten kantelen. Paul: “Ik zie de scientific narrative als 
een ontwikkeldocument dat het voor onderzoekers en hun 
leidinggevenden helder maakt wat ze doen, wat bij hen past 
en waarin ze verder willen groeien. Activiteiten die net zo 
worden gewaardeerd als wetenschappelijke prestaties. Voor 
beginnend onderzoekers is de narrative een manier te 
ontdekken dat er überhaupt iets anders is – dat weten ze vaak 
niet - dan pipetteren en publiceren en zich daarop alvast te 
oriënteren.” De twintig groepsleiders – senioronderzoekers - 
starten volgend jaar met het invullen van het document. De 
junioren volgen daarna.
Behalve dat zich in de narrative gaandeweg het profiel van 
een onderzoeker uitkristalliseert  -  en daarmee de bijdrage 
aan het team  -  wordt het middel ook ingezet om van elkaar 
te leren. Het is de bedoeling dat onderzoekers hun scientific 
narrative gaan delen. 

Onderzoek anders waarderen  

Een onderzoeker die in een activiteit is geïnteresseerd kan 
dan bij die collega te rade gaan die daar al mee bezig is.  

Wetenschappelijke carrière
Wie niet grossiert in subsidies, publicaties en citaties, maar 
wel op andere aandachtsgebieden goed scoort, maakt in het 
UMC Utrecht dus net zoveel kans op een wetenschappelijke 
carrière als de “hardcore nerd”. Maar hoe liggen de mogelijk-
heden daarbuiten, binnen organisaties die de wetenschappe-
lijke prestaties wél als enige maat der dingen nemen? 

Helder maken wat bij onderzoekers 
past en waarin ze verder willengroeien“
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Onderzoek anders waarderen    

De Graduate School of Life Sciences (GSLS), die masters en promotie-
trajecten binnen de bètawetenschappen en (dier)geneeskunde 
organiseert, gaat onderzoeken waaraan een goed promotietraject 
moet voldoen. Ook promovendi worden op dit moment te eenzijdig 
op hun publicaties beoordeeld. 

“Het is een mythe dat een minimum aantal publiceerbare artikelen 
een voorwaarde is om te kunnen promoveren. In het promotieregle-
ment van de Universiteit Utrecht staat enkel dat promovendi een 
significante, originele bijdrage leveren aan wetenschappelijk onder-
zoek”, zegt Saskia Ebeling, coördinator promotietrajecten.

Dat alle pijlen op publicaties zijn gericht, begrijpt ze wel. Voor 
promotoren – dat zijn ook onderzoekers – tellen alle artikelen waarop 
zij als auteur staan vermeld. Vaak zijn die geschreven door de promo-
vendi die ze begeleiden. Daarom schrijven die geregeld na het 
doorgaans vierjarige promotietraject nog aan artikelen – eventueel in 
hun eigen tijd. Dat levert een spanningsveld op dat groter wordt nu 
steeds meer gepromoveerden niet meer verder gaan in het onder-
zoek – simpelweg omdat er geen onderzoeksplek is. 
Daarom heeft de GSLS onlangs een werkgroep ingesteld die met 
advies moet komen over een nieuwe opzet van een promotietraject. 
Eentje waarin promovendi ook vaardigheden en kennis opdoen die 
ze voorbereiden op een carrière buiten de onderzoekswereld.  

Intussen gaat de GSLS samen met het Julius Centrum een pilot 
starten om voor (beginnende) promotoren het doel en de minimum-
eisen van een promotie helder te maken en hen daarin te begeleiden. 
Aan de andere kant worden ook de promovendi gestimuleerd andere 
dan onderzoeksvaardigheden op te doen. Daarvoor kunnen ze 
programma’s volgen bij het PhD Course Centre van de GSLS waarvan 
Saskia directeur is: “De inspanningen van de werkgroep, de pilot en 
de workshops moeten leiden tot een hoger promotierendement en 
betere voorbereiding van promovendi op de arbeidsmarkt.”

Meer info: bit.ly/PhDCourseCentre

Belang promotor en promoven-
dus in evenwicht brengen

Paul: “Als die alleen een hardcore 
onderzoeker willen, dan moet je 
misschien niet verwachten dat je wordt 
aangenomen. Maar voor leidinggevende, 
onderwijs- of managementfuncties 
binnen het onderzoek wordt meestal 
toch iemand gezocht met een breder 
takenpakket. Ik ben dus niet bang dat 
onderzoekers die investeren in een wat 
breder aandachtsgebied buiten het 
UMC Utrecht niet meer aan de bak 
komen.” 

Paul Coffer
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Het Julius Centrum en de zeventigkoppige high 
field MR-onderzoeksgroep zijn al begonnen om 
de wetenschappelijk medewerkers te beoordelen 
op meer dan wetenschappelijke output alleen.  
De indicatoren daarvoor zijn soms anders gefor-
muleerd of gerangschikt, maar beide streven met 
andere beoordelingscriteria hetzelfde doel na: de 
wetenschapscultuur in beweging krijgen. Om het 
gesprek tussen onderzoekers en leidinggeven-
den op gang te brengen over hoe hun onderzoek 
de zorg beter maakt. 

Wetenschappelijke prestaties, zoals het aantal publicaties en 
citaties, blijven uiteraard als beoordelingscriterium gehand-
haafd. Daarnaast gaat het beoordelingsgesprek nu standaard 
ook over prestaties als docent: hoe worden ze door de 
studenten beoordeeld, hebben ze de benodigde onderwijs-
kwalificaties? Ook wordt besproken wat onderzoekers eraan 
doen om hun onderzoek maatschappelijke impact te geven: 
overleggen ze bijvoorbeeld met patiëntenverenigingen, 
treden ze in de media op? Leidinggevenden worden  
bovendien beoordeeld op leiderschapscompetenties die 
UMC-breed zijn vastgesteld zoals samenwerken, flexibel, 
vernieuwend en resultaatgericht zijn. Zowel bij het Julius 
Centrum als bij de high field MR-onderzoeksgroep worden  
de beoordelingscriteria al in de functieomschrijving – van 
hoogleraar tot promovendus – meegenomen. 

Onderzoeksteams
‘We zijn al een vijfhonderdpoot. Moeten we nu een duizend-
poot worden?’ Die verzuchting hoorde Marieke Langen, 
hoofd beleidsstaf Onderzoek en Onderwijs van het Julius 
Centrum, bij de introductie van het nieuwe beoordelingssys-
teem. Ze reageert: “Natuurlijk lukt het een individuele 
onderzoeker niet om op alle indicatoren te scoren. Dat hoeft 
ook niet. Omdat publicaties en citaties niet meer uitsluitend 
de kwaliteit van een onderzoeker bepalen, krijgen ze nu de 
kans te ontdekken of hun kracht binnen een ander beoorde-
lingscriterium ligt. Daarin kunnen ze zich dan verder ontwik-
kelen.” Haar droom is dat meer wordt gekeken naar onder-
zoeksteams en naar iemands bijdrage aan dat team. Op die 
manier kan alle kennis en kunde worden samengebracht die 
nodig zijn om onderzoek impact te geven. Wél moeten 
volgens haar de wetenschappelijke vaardigheden op een 
basisniveau liggen. Welke eisen dan worden gesteld moet 
nog verder worden bediscussieerd.

Onderzoekers ontdekken 
waar hun kracht ligt

“ Wat heeft de wereld aan 
wat ik doe?”

Linda Peelen, assistant professor epidemiologie van het 
Julius Centrum, werd eind vorig jaar voor het eerst langs 
de meetlat van het nieuwe beoordelingssysteem gelegd 
(pag 4) De vraag die ze zelf al langer in haar achterhoofd 
had, moest ze nu expliciet beantwoorden: wat heeft de 
wereld aan wat ik doe en hoe kan ik dat delen?                                                                                                                                           
                                                                                                          
Hoeveel publicaties heb je gehad, hoeveel subsidies heb 
je binnengehaald en hoeveel worden dat er volgend jaar? 
Daarover gingen grosso modo de beoordelingsgesprek-
ken bij Linda. Haar onderwijsactiviteiten en doelstellin-
gen daarin had ze zelf ter sprake gebracht – ze vindt dat 

We zijn al een vijfhonderdpoot. 
Moeten we nu een duizendpoot 
worden?

“

Onderzoek anders waarderen  
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ze ook op dit gebied een bijdrage levert aan de kwaliteit 
van het UMC Utrecht en het Julius Centrum.
Bij deze twee criteria kwam eind vorig jaar een derde: de 
maatschappelijke impact van haar onderzoek. Linda 
ontwikkelt methoden waarmee je per patiënt kunt 
voorspellen hoe groot de risico’s van een bepaalde 
interventie tijdens een behandeltraject of rondom een 
operatie zijn. Ze werkt in haar onderzoek samen met de 
daarvoor verantwoordelijke specialismen. “Met hardcore 
methodologie zit je niet in het achtuurjournaal of De 
Wereld Draait Door. Ik moest de maatschappelijke 
relevantie, hoe ik de wetenschap en de samenleving 
verder breng, in een andere hoek zoeken. Dat vond ik een 
uitdaging. Ik ben nagegaan welke producten, zoals 
software, ik heb gemaakt waar andere onderzoekers iets 
aan hebben.” Natuurlijk had ze achter het item maat-
schappelijke impact een streepje kunnen zetten, maar: 

“Dat doet geen recht aan het Science in Transition 
gedachtegoed. Bovendien wordt mijn onderzoek 
gefinancierd door het UMC Utrecht en andere geldver-
strekkers dus ik vind dat ik mij moet verantwoorden voor 
wat ik doe.”

De nieuwe beoordelingssystematiek helpt haar bewuster 
na te denken over hoe de methoden die ze nu ontwikkelt 
nog meer door anderen zijn in te zetten. Maakt ze die 
bijvoorbeeld beschikbaar als software? Zet ze haar 
programmeercode in een appendix bij haar onderzoeks-
artikel zodat anderen kunnen zien welke analyses ze 
heeft gedaan? Ook denk ze nu explicieter na over andere 
ziektebeelden waarbij haar methodologie is toe te 
passen. “Doel is dat ik zoveel mogelijk informatie deel. 
Hoe meer dat gebeurt, hoe meer patiënten ervan kunnen 
profiteren.” 

Niet-wetenschappelijke prestaties
Ook Dennis Klomp, leider van de high field MR-onderzoeks-
groep, staan gemixte onderzoeksteams voor ogen. De 
beoordelingsgesprekken, die hij al volgens de nieuwe 
systematiek voert, zijn voor hem een van de middelen om die 
uiteindelijk te kunnen samenstellen. Hij noemt een voor-
beeld: “Een van mijn onderzoekers is een kei in onderzoek 
doen en artikelen publiceren, maar subsidies binnenhalen 
vindt hij lastig. We hebben nu afgesproken dat hij zich daarop 
niet meer richt, maar zich toelegt op onderzoek. Dat kan 
alleen in een team waarin iedereen doet waar hij goed in is. 
Dat geeft energie. En die energie brengt het onderzoek weer 
vooruit. Dat vergroot de kans op subsidies weer waardoor de 
cirkel rond is. Misschien geen persoonsgebonden subsidies 
zoals een VENI, VIDI of ERC-grant, maar wel via andere 
bronnen. Ik merk dat er steeds meer geldverstrekkers komen 
die juist kijken naar de niet-wetenschappelijk prestaties.” 

Meer weten over de nieuwe beoordeling van 
wetenschappelijk onderzoek? Neem contact op 
met stafadviseur Rinze Benedictus van het 
Research Office: R.Benedictus@umcutrecht.nl

Iedereen doet waar hij goed 
in is. Dat geeft energie“

Onderzoek anders waarderen   

Dennis Klomp
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Poli 3.0  

Eén UMC-Utrecht poli in 
plaats van iedere divisie 
eigen poli
Tekst Elke Lautenbag Fotografie Erik Kortier

Joly Kenbeek



De huidige poli moet op de 
schop. Hij is niet meer van deze 

tijd. Het concept voor de nieuwe 
poli – poli 3.0 – ligt klaar.  

Het grootste verschil met de 
huidige: er is straks één UMC 
Utrecht-poli en niet meer per 
divisie een andere. Dat wordt 

een grote verbouwing. “Klopt”, 
zegt programmaleider Joly 

Kenbeek. “Maar eigenlijk is nog 
belangrijker dan verbouwen, dat 
we onze werkprocessen aanpas-

sen én ons gedrag.” Poli 3.0 is 
naar verwachting in 2022 klaar. 

Een nieuwe poli voor het UMC Utrecht, het zingt al jaren rond. 
Waarom is het tot nu toe niet gelukt en gaat het nu wel 
lukken? Joly: “Iedereen ziet wel dat het al heel lang nodig is, 
maar eigenlijk bleef het steeds steken bij dezelfde hobbel:  
de samenwerking tussen divisies. Iedere poli heeft nu zijn 
eigen processen, zijn eigen regels, zijn eigen gebruiken.  
Als we dat willen uniformeren, is er samenwerking tussen de 
divisies nodig. En daarvoor bleek in het verleden de urgentie 
niet groot genoeg. We accepteerden de nadelen van de 
verouderde poli om zo op onze eigen manier te kunnen 
blijven werken. Nu is die urgentie er wel. Met strategie 
Connecting U, met de behoefte aan een cultuurverandering 
en met de inmiddels verbeterde samenwerking tussen 
divisies, is er de wil om samen aan dat nieuwe betere UMC  
te werken. Poli 3.0 is daar een voorbeeld van.” 

Regie bij de patiënt
De ambitie ligt hoog. Poli 3.0 moet het mogelijk maken dat 
het UMC Utrecht de beste zorg kan bieden die aansluit bij de 
individuele patiënt, die zoveel mogelijk zelf de regie heeft. De 
medewerkers moeten er prettig, flexibel en multidisciplinair 
samenwerken. En patiënten en bezoekers voelen zich er 
straks welkom, veilig en goed geïnformeerd. Bij het ontwerp 
van het poli-gebouw en het inrichten van de processen zal 
steeds de patiënt het uitgangspunt zijn. Daarom maakt het 
project – overigens samen met het project ‘Vernieuwing 
entreegebied’ - gebruik van een patiëntenpanel, met wie ze 
alle plannen en dilemma’s bespreken. 
Hoe gaat dat straks? Een patiënt die voor een poli-bezoek 
naar het UMC Utrecht gaat, kan online een afspraak plannen 
of telefonisch, maar in ieder geval in overleg. Vervolgens 
krijgt hij enkele gegevens bevestigd: dag, tijdstip en arts. Als 
hij in het UMC arriveert krijgt hij een briefje met daarop de 
locatie en de eventuele wachttijd. Wanneer daar nog veel tijd 
tussen zit, kan hij in het entreegebied verblijven als hij dat 
wenst. Daar kan hij een lekker kopje koffie drinken, wat eten 
of wat rondlopen. Tegen de tijd dat hij aan de beurt is, gaat hij 
naar het poligebouw. Hier wordt hij ontvangen door een 
gastvrouw en naar de juiste plek verwezen. Al snel is hij aan 
de beurt, komt in de ruime spreekkamer bij een arts die tijd 
voor hem heeft. Na een goed consult, kan hij zo nodig een 
vervolgafspraak maken en verlaat met een positieve gastvrije 
beleving het UMC.

Poli 3.0  

We accepteerden de nadelen 
van de verouderde poli om 
zo op onze eigen manier te 
kunnen blijven werken

“
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Voor de medewerkers heeft poli 
3.0 onder meer de volgende 
gevolgen: 

•   Overleg en samenwerking  
tussen zorgverleners wordt beter 
gefaciliteerd en polimedewerkers 
kunnen zich terugtrekken op 
activiteit gebonden werkplekken. 

•   Mensen kunnen tijd- en locatie-
onafhankelijk werken via digitale 
werkplek. 

•   Patiëntgebonden activiteiten 
vinden in andere ruimtes plaats 
dan bijvoorbeeld administratief 
werk.

•   Bij alle specialismen is het 
mogelijk digitaal afspraken te 
maken en krijgen patiënten een 
herinnering indien een 
vervolgafspraak nodig is.

•   Elke specialist biedt de 
mogelijkheid om consulten 
telefonisch of via videoverbinding 
te doen, indien dit door de 
patiënt gewenst en medisch 
gezien mogelijk is. 

•   Combinatie en centralisatie van 
logistieke processen, uitvoering 
zoveel mogelijk buiten 
poliklinisch proces om. 
Bevoorradingstaken worden 
uitgevoerd door de logistiek 
medewerker (in plaats  
van polimedewerkers).

•   Iedereen werkt volgens de 
uitgangspunten van het uniforme 
poli-proces. 

Geen lege spreekkamers meer
Het poligebouw wordt ingedeeld in 
enkele clusters. Ieder cluster bevat een 
aantal spreekkamers en een frontoffice. 
Bij het frontoffice kunnen patiënten van 
alle artsen die hier spreekuur houden 
zich melden. Wie dat zijn, kan van dag 
tot dag of van uur tot uur veranderen. 
Niet meer 1 spreekkamer voor arts x die 
daar én zijn patiënten ziet én zijn 
administratie doet én zijn collegiale 
gesprekken voert. En al helemaal geen 
lege spreekkamers meer. Op ieder 
cluster komt een kamer voor intercolle-
giaal overleg. Daarnaast komt er per 
verdieping - waarop meerdere clusters 
zitten -  een backoffice en een multidis-
ciplinaire overlegruimte. In de back-office 
zitten alle medewerkers die op dat 
moment geen patiëntencontact 
hebben, maar bijvoorbeeld administra-
tief werk doen.

Beheer bij Facilitair Bedrijf
Facilitair bedrijf poli 3.0 centraal 
beheert. Zij gaan over de verdeling van 
de spreekkamers en de bevoorrading. 

Zodat in een overzicht te zien is welk 
specialisme, op welke dag, hoeveel 
poli’s draait, en hoeveel spreekkamers 
daarvoor hoe lang nodig zijn.  
Minder leegstand, efficiënter gebruik is 
het gevolg. Dat is ook nodig, want ook 
de poliklinieken die nu nog her en der 
in UMC Utrecht zitten, komen straks 
allemaal zoveel mogelijk in bouwdeel L.  

Vele bochten
De plannen zijn zeker nog niet in beton 
gegoten. “We hebben duidelijk voor 
ogen welke richting we op willen met 
poli 3.0, maar hoe we dat gaan doen,  
en hoe het er precies uit komt te zien, 
weten we nog niet. We zijn nu met de 
voorbereiding bezig om de nieuwe 
werkprocessen in te voeren. Ondertus-
sen gaan architecten aan de slag met 
bouwtekeningen. In 2020 gaat de bouw 
beginnen en in 2022-23 is naar ver-
wachting onze nieuwe poli een feit. 
Maar de weg ernaar toe zal nog vele 
bochten kennen, omdat we met elkaar 
en met patiënten gaan uitvinden wat 
het beste werkt.”
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Waaruit blijkt dat het werkt?
“Neem bijvoorbeeld de samenwerking met de TU-Eindhoven. 
Daarin trekken we vooral samen op in de regeneratieve 
geneeskunde en beeldvormende techniek. Dit heeft ertoe 
geleid dat we grote stappen hebben kunnen zetten bijvoor-
beeld op het gebied van imaging,  bioprinting en de ontwik-
keling van de kunstnier. Tegelijkertijd hebben we samen een 
driejarige masteropleiding opgezet, waar studenten worden 
opgeleid die deze ontwikkelingen nog veel verder kunnen 
brengen. De eerste lichting is afgelopen zomer afgestudeerd. 
Pas geleden hebben we dan ook deze samenwerking 
verlengd, waar overigens de UU eveneens deel van uit maakt.”

De afgelopen maanden zijn er weer hoogleraren 
aangesteld die bij een ander instituut en in deeltijd 
hier werken. Is dat bewust beleid?
“Ja, dat werkt heel goed in het bevorderen van de samenwer-
king. Recent hebben we een hoogleraar aangesteld die bij 
TNO werkt en er zijn een aantal die bij het RIVM werken. Al 
langer hebben we hoogleraren die ook bij het Hubrecht 
Instituut, het NKI/AVL en bij het PMC werken. Dat werkt heel 
verbindend.” 

Als je niet kunt delen, 
kun je ook niet 
vermenigvuldigen
Tekst Elke Lautenbag Fotografie Rogier Veldman

Interview: Frank Miedema   

Hier in Utrecht begon het zo’n tien jaar geleden al. 
De samenwerking met verschillende partijen op 
het Utrecht Science Park. Een paar jaar later 
startte de samenwerking met TU-Eindhoven 
waardoor twee belangrijke regio’s hun activiteiten 
afstemmen en versterken. Met TU Twente zijn 
inmiddels ook projecten gaande. Mede daardoor 
doet het UMC Utrecht prominent mee in de grote 
nationale samenwerkingsverbanden en staat er 
weer een nieuwe voor de deur. Rvb- vicevoorzitter 
en decaan Frank Miedema: “Dat wat wij hier op de 
campus als regionaal ecosysteem hebben opgezet, 
werkt. En dat zien anderen ook.”

Binnenkort start er een nieuwe landelijke samenwerking 
op het gebied van kanker. Wat is dat?
“Klopt. Dat heet Oncode en daar zijn wij een van de initiatief-
nemers van. Het gaat hier om prachtige, grote samenwerking 
tussen verschillende UMC’s en andere onderzoeksinstituten. 
We willen ons ondezoek over kanker bundelen, om zo sneller 
tot nieuwe therapieën te komen die echt werken bij patiënten. 
Maar het UMC Utrecht neemt deel aan meerdere vergelijkbare 
grote nationale samenwerkingsverbanden. Denk aan het 
National Center for One Health (NCOH) om de resistentie van 
bacteriën tegen te gaan.”

Leidt dat niet tot enorme bureaucratische rompslomp? 
Levert dat wel genoeg op?
“Samenwerken is lastig. Het is geven en nemen. Je moet elkaar 
wat gunnen. Maar, ik zeg altijd, als je niet kunt delen, kun je 
ook niet vermenigvuldigen. Steeds meer organisaties 
begrijpen dat en realiseren zich dat zij zelf maar aan een deel 
van het probleem kunnen werken, dat je met z’n tweeën of 
met een select stel partners meer kunt dan alleen. Als je echt 
impact wil hebben op de maatschappij, als je echt wil dat 
patiënten sneller profiteren van nieuwe ideeën in de kanker-
bestrijding, als je echt wil dat we hier in Nederland de 
resistentie van bacteriën binnen de perken houden, dan moet 
je dat samen doen. Steeds meer partijen zien dat en willen 
meedoen. Als je samen dat hogere doel scherp hebt en elkaar 
dingen gunt, gaat het goed. Het UMC Utrecht wil deze koers 
varen in de regio, in Nederland en in Europa.”
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Je geeft een patiënt 
meer empowerment“

Hart- en Vaatcentrum  

Alles is met alles 
verbonden  
bij hart- en vaatziekten
Tekst Sandra Genet  Fotografie Thirza Luijten

Vaatdokter, hartdokter en 
hoofddokter: de verbinding 
was de patiënt. “Toch wel 
grappig dat je moet constate-
ren dat je werkrelatie geba-
seerd is op de patiënt”, zegt Jan 
Westerink schertsend.  
“En het werkt, verdikkeme nog 
aan toe.” “Ja we zijn los”, 
beaamt Pieter Doevendans over 
het nieuwe hart- en 
Vaatcentrum. 

Goed nieuws voor de patiënt die 
voorheen én naar de cardioloog, én 
naar de neuroloog, én naar de vaatchi-
rurg moest, omdat het precieze 
probleem of de beste oplossing niet op 
voorhand duidelijk is. Want dat is niet 
meer van deze tijd vinden patiënt, 
cardioloog, vaatchirurg en Internist-vas-
culair geneeskundige.
Internist-vasculair geneeskundige Jan 
Westerink: “Het zit nooit op één plek. 
Stel je hebt een vaatlijden in je been 
(perifeer vaatlijden), dan heb je daarbij 
veel vaker ook hart-coronaire proble-
men of een vaatprobleem met je 
halsslagaders. En dus kans op hersenin-
farct.” “Alles is met alles verbonden bij 
hart- en vaatziekten”, zegt ook patiënt 
Max Groenhart. “Als de diagnose al 
rond is, is het helemaal geen probleem. 

Dan heb je al je aanspreekpunt. Maar 
als acuut hart- en vaatpatiënt zit je vaak 
nog in een fase waarin diagnostisch 
onderzoek verricht moet worden. Hoe 
kan ik als ik me beroerd voel het 
onderscheid maken tussen de cardio-
loog en de internist? Daarvoor heb ik als 
patiënt niet de kennis.”  

‘One-stop-shop’
De natuurlijke gang is dat iedere dokter 
naar zijn eigen tak van sport kijkt”, stelt 
Jan. “Stel er komt een patiënt binnen 
met een TIA en hij wordt onderzocht 
door de neuroloog. Na onderzoek blijkt 
dat de halsslagader ernstig vernauwd is. 
Er moet binnen twee weken geope-
reerd worden door een vaatchirurg. 
Soms is het zo dat er vragen zijn voor de 
cardioloog, bijvoorbeeld om goedkeu-
ring te geven aan de operatie. Wat is er 
gemakkelijker dan dat de neuroloog, 
vaatchirurg en cardioloog, die twee 
deuren verder werkt, direct al mee-
kijkt?” Vaatchirurg Stijn Hazenberg:  
“Het is inderdaad extra service naar de 
patiënt. We hebben bijvoorbeeld veel 
verwijzingen uit de tweede lijn. Als een 
patiënt verwezen wordt uit Almelo heb 
ik vaak al een plan klaarliggen. Dan 
weet ik ook eigenlijk al of ik de anesthe-
sist en een cardioloog wil consulteren. 
Maar het werken per discipline had 

meestal het gevolg dat ik zo iemand 
toch nog eens terug moest laten 
komen.” Ook cardioloog Hendrik 
Nathoe ziet de service aan  patiënten 
op het hartvaatcentrum duidelijk 
verbeteren. Door middel van een 
‘one-stop-visit ’ worden de aanvullende 
onderzoeken zoals echo’s, inspannings-
testen, laboratorium- en röntgenonder-
zoek zoveel mogelijk op dezelfde dag 
ingepland. Patiënt hoeven zo minder 
vaak voor onderzoek terug te komen 
naar het ziekenhuis.  En wij zelf 
verspillen ook minder geld met 
aanvullend onderzoeken per discipli-
ne.” Het aantal patiënten met chroni-
sche vaatproblemen stijgt exempla-
risch. Als we hiervoor de handen in 
elkaar slaan, heeft dat veel voordelen. 
Hoe je het ook wendt of keert, we 
willen iedereen behandelen naar 
laatste state-of-the-art en richtlijnen. 

“Ik sta volledig achter dit idee,” zegt 
Max. Hij raakte hierbij betrokken om de 
patiëntvisie te vertegenwoordigen. 
“Voorheen werkte ik op de ambulance 
en als verpleegkundig docent. Vanuit 
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Hart- en Vaatcentrum  

mijn werkpraktijk zag ik de lange 
perioden tussen afspraken bij patiënten. 
Dat is echt frustrerend: ze maken zich 
zorgen, kunnen in de tussenliggende 
perioden niet werken. En als klap op de 
vuurpijl geef je iemand aan het eind 
van de lange rit vijf brieven mee voor 
de huisarts. Je kunt een patiënt niet 
zonder een eenduidige uitleg wegstu-
ren: hij zit in de stress, onthoudt veel 
minder, heeft een verminderde 
cognitie. De ontslagbrief moet dus alle 
adviezen van de verschillende disciplines 

Het zijn net bloedvaten, ook verbonden. Dat is zo  
leuk aan de hart- en vaat specialismen, het zit overal.

(Vlnr) Jan Westerink, Bart v/d Worp, Henk Nathoe en Stijn Hazenberg

bevatten én leesbaar zijn voor de 
patiënt. Zo geef je een patiënt empo-
werment.” 

Hart- en Vaatcentrum is op weg 
Waar al direct succes mee is geboekt, is 
het overlegmoment aan het einde van 
de dag. Daarin sluiten vaatchirurg, 
cardioloog en neuroloog de dag af met 
de conclusies over een patiënt die ze 
alledrie net gezien hebben. Betere 
afstemming is dus het grote voordeel. 
Stijn: "Doordat ik direct in gesprek ben 

geweest met bijvoorbeeld de cardio-
loog kan ik snel het nodige in gang 
zetten voor de operatie. Van patiënten 
hoor ik dat ze hier heel blij mee zijn. 
Maar ook de kortere trajecten en 
eenheid in beleid pleiten voor samen-
werking zoals bij het nieuwe Hart- en 
vaatcentrum. “En”, voegt Jan eraan toe: 
“ook gericht op de lange termijn. We 
willen een vaatprobleem oplossen maar 
moeten ook voorkomen dat het 
opnieuw gebeurt. Als een verpleegkun-
dige specialist of internist kan meekij-
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Hart- en Vaatcentrum 

Aan de tekentafel werkten artsen, patiënten en leidinggevenden in enkele werkgroepen aan een nieuwe vorm van 
zorg voor hart- en vaatpatiënten. Professor Pieter Doevendans: “Vaatchirurg, cardioloog, neuroloog en internist/
vasculair geneeskundige bemensen het Hart- en Vaatcentrum samen. De patiënt ziet ze op een dag en krijgt de 
diagnose vanuit verschillende disciplines.” De zorg die geleverd wordt, komt van artsen en verpleegkundig specialis-
ten. De laatsten gaan een belangrijke plek krijgen in de zorgpaden die ze binnen het centrum aan het ontwikkelen 
zijn. Naast dat het centrum groter gaat worden, is een andere ambitie van cardioloog Hendrik Nathoe dat het tot 
inspiratie leidt, om elders in het ziekenhuis ook zo samen te werken. “Uiteindelijk moet je hier overal de patiënt 
centraal stellen.”

Centrale zorg rondom hart- en vaatpatiënt 

ken over de schouder van  bijvoorbeeld 
een vaatchirurg, dan gaat de patiënt 
niet alleen naar huis met een bloedvat 
in zijn been dat open is, maar ook met 
een goed ingestelde behandeling voor 
onderliggend lijden en met advies voor 
de huisarts.” Een laatste voordeel 
volgens Hendrik zijn de extra mogelijk-
heden om zo bij veel meer patiënten 
met meerdere vaatproblemen gericht 
onderzoek te doen. Hendrik: “Het is 
uniek dat we dit in een academisch 
ziekenhuis voor elkaar krijgen, de 
schotten tussen disciplines staan hier 
heel stevig, die zijn zowat in beton 
gegoten.” 

Over expertises heenstappen
Pieter erkent dat het in de aanloop 
zoeken was. “Daarom is het begonnen 
als pilot met collega’s die dit concept 
leuk vinden, die over hun eigen 
expertises heen kunnen stappen.” “Je 
moet heel laagdrempelig met elkaar 
communiceren, uit je comfortzone 
kunnen komen”, vult Hendrik aan.  
“Het begint klein”, stelt Pieter beschei-
den, “en dan kijken we of het groeien 
wil. Intern is het al een succes, het 
hart- en vaatcentrum is inmiddels van 
iedereen geworden.” Hendrik: “Het kost 
heel veel energie om dit voor elkaar te 
krijgen. Maar het leuke is, dit gaat 
lukken!”

Cijfers
Er zijn 1,1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland

Elk jaar worden zo’n 41.000 mensen getroffen door een 
beroerte. Dat zijn er ongeveer 113 per dag.

Iedere dag in Nederland: 
•  sterven ruim 100 mensen aan een hart- of  

vaatziekte: meer vrouwen dan mannen
•  sterven 25 mensen jonger dan 75 jaar aan een 

hart- of vaatziekte
•  worden 1.000 mensen in het ziekenhuis  

opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte 

Bij het UMC Utrecht groeide de groep cardiovasculaire  
patiënten met multidisciplinaire zorg tussen 2011 - 2014  
met 35%. Er is dus grote noodzaak tot betere organisatie van  
de multidisciplinaire zorg, zoals in het Hart- en vaatcentrum.

De nieuwe samenwerking in het Hart- en vaatcentrum zorgt 
ervoor dat het nog maar 4 uur duurt voordat de diagnose bij 
acute hartklachten er is, of in ieder geval het vermoeden wat  
er speelt.

In Nederland zijn er 12 hartcafé’s (1 per provincie), een  
hulplijn voor vragen, adviezen en lotgenotencontact.
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Niet
zomaar  
een lach
De ziekte van Crohn heeft een grote impact 
op het leven van Engelien. Dat maakt huisje, 
boompje, beestje voor haar niet vanzelfsprekend. 
Omdat wij samen met Engelien breder kijken  
dan haar ziekte alleen, heeft Engelien een 
positieve draai aan haar leven kunnen geven.  
Zo wordt binnenkort bij ons haar tweede  
kindje geboren. Een reden om te lachen.
www.umcutrecht.nl/engelien



Onderzoeker  
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Tanja Nijboer

“Gedrag bekeken in  
virtuele supermarkt” 

Tekst Sandra Genet Fotografie Thirza Luijten 

“Zo krijgen we meer inzicht in wat het 'normale' gedrag is en 
wat afwijkend is. Bij patiënten is zo beter vast te stellen of er 
sprake is van een tekort of zelfs een probleem met geheugen 
of aandacht.”

“Niemand is hetzelfde. Toch krijgt iedere patiënt voor 
diagnostiek of training vergelijkbare opdrachten. Als we 
patronen in gedrag gedetailleerder in kaart brengen, krijgen 
wij daarmee genuanceerdere individuele profielen en kunnen 
we gerichter behandelen. Hopelijk kunnen we zo ook in de 
toekomst beter voorspellen hoe iemand gaat functioneren in 
het dagelijks leven. Maar zo ver zijn we nu nog niet.” 

Diversiteit geeft energie
Het werken in een multidisciplinair team van dokters, 
neuropsychologen, ergotherapeuten, (neuro)wetenschap-
pers, informatici, en de creatieve industrie boort heel andere 
werkkwaliteiten aan merkt Tanja. "Die diversiteit geeft 
energie, je kunt van iedere expert weer wat anders leren 
tijdens het sparren over nieuwe toepassingen. Er zijn zoveel 
mogelijkheden. Als behandelaar kun je samen met de patiënt 
naar het filmpje kijken, zodat je beter kunt uitleggen wat er 
aan de hand is. Als de ontwikkelingen - ook de technologi-
sche - zo doorgaan, voorzie ik dat we dit soort metingen in de 
toekomst ook bij mensen thuis kunnen laten doen.”

Rustig is het niet in de Virtuele Supermarkt. 
Vanuit het niets duiken virtuele klanten op, 
terwijl een patiënt met een VR-bril op, control-
ler in de hand, het winkelgangpad doorkruist 
op zoek naar de pure hagelslag. 

"Na hersenletsel zoals een beroerte of ongeval springen 
motorische problemen in het oog, maar veel patiënten 
hebben ook onzichtbare, cognitieve klachten”, vertelt 
neuropsycholoog en gedragswetenschapper Tanja Nijboer 
van de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

“Wij wilden een manier vinden om die cognitieve klachten 
in kaart te brengen. En hoe is dat beter te doen dan in een 
waarheidsgetrouwe situatie zoals een drukke supermarkt? 
Precies zoals in dat dagelijkse leven.” 

Oogbewegingen
Tanja en haar team zoomen met een eyetracker in op 
oogbewegingen. Dat geeft inzicht in onder meer de mate 
van aandacht, prikkelgevoeligheid en zoekstrategieën. 
“Dertig keer per seconde kunnen we gegevens wegschrij-
ven met zo'n computersimulatie. Zoveel metingen doen 
lukt gewoonweg niet met papiertests. Echt naar de 
supermarkt gaan met iedere patiënt is niet haalbaar in de 
zorg en levert zeker niet de noodzakelijke controle over de 
'meetsituatie'."

Hiermee biedt ze een alternatief voor de huidige papier-
tests die iemand in een rustige omgeving uitvoert. In het 
onderzoek worden onder meer navigatie- en zoekpatro-
nen van patiënten vergeleken met de gezonde populatie. 

Onderzoeker  

We kunnen dertig keer per seconde 
gegevens wegschrijven
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Omgaan met agressie  

Minder agressie-incidenten: 
“Vaak helpt het al om je 

gezien te voelen” 

De training van het Crisis Prevention Instituut begin dit jaar 
heeft ervoor gezorgd dat Psychiatrie meer aandacht schenkt 
aan het voorkomen van agressie bij patiënten en dat er 
nadrukkelijker contact wordt aangegaan met agressieve 
patiënten. “De eerste vijf minuten zijn al heel belangrijk in het 
contact”, legt Roland Bosscha uit. Hij is verpleegkundige 
divisie Hersenen en agressietrainer, en vertelt over het 
moment van acute opname: “Iemand welkom heten, een 
kopje koffie aanbieden, de kamer op orde brengen voordat 
de patiënt er is. Met zoiets simpels kun je veel winnen.” Maar 
ook met het signaleren van onrust en irritatie is volgens hem 
succes te behalen. Bijvoorbeeld te vertellen waarom een 
afspraak uitloopt, verwachtingen te managen. “Vaak helpt het 
al als de patiënt zich gezien voelt.”

Carry van de Kappelle, stafmedewerker psychiatrie en 
agressietrainer: “Nu zijn we veel proactiever. Regelen zo nodig 
extra medicatie, proberen de angel er zelf al uit te trekken als 
iemand echt geïrriteerd raakt en begint te schelden.” Op het 
moment dat bij je patiënt de ratio verdwijnt, is het echt tijd 
om grenzen te stellen. “We waren vaak te aardig, terwijl dat 
gedrag op zo’n moment echt niet door de beugel kan. Deze 
training liet zien dat we dat echt moesten veranderen.” Als 

“Je ziet en hoort dat bij een patiënt de spanning 
toeneemt. De ademhaling wordt sneller. Dat is 

het moment om nadrukkelijker verwachtingen te 
managen.” Sinds de training ‘Omgaan met 

agressie’ is er bij de afdeling Psychiatrie een 
duidelijke daling van agressie-incidenten en 

separaties merkbaar. 

iemand verbaal agressief wordt, piepen de verpleegkundigen 
de beveiligers op. Zij hebben net zoals Roland en Carry dezelf-
de training gehad. “Heel prettig, want het heeft ertoe geleid 
dat de onderlinge samenwerking is verbeterd. We weten nu 
wat we aan elkaar hebben en wie wat doet, dat gaat de 
grenzen van de divisies over.”

Patiënt gecontroleerd uit laten razen
Ze zijn inmiddels zo succesvol met het voorkomen van 
agressie dat ze al bijna niet meer in de fase terecht komen dat 
patiënten echt fysiek agressief worden. Roland: “Maar als dat 
wel gebeurt, hebben we de technieken aangeleerd om 
iemand pijnvrij onder controle te krijgen. Dan laten we die 
patiënt gecontroleerd uitrazen terwijl we hem in een van de 
grepen houden. Dat vergt trouwens best veel van je. Door de 
training hebben we geleerd om met een ‘woordvoerder’ te 
werken, die de patiënt het beste kent en die iedereen vertelt 
wat te doen. Eigenlijk een soort ‘crisismanager’.” Nog iedere 
maand oefenen de verpleegkundigen de grepen. “Zo leren 
we elkaars reacties en uitdagingen goed kennen. Zeker bij 
een flink agressieve patiënt moet je van elkaar op aan kunnen. 
Maar ook raak je er gaandeweg meer bedreven in, oefening 
baart kunst.” 

Bij fysieke agressie kwam vaak het moment dat een patiënt in 
de separeerruimte moest. Soms werd die beslissing zelfs al 
genomen voordat de patiënt werd opgenomen, omdat hij als 
agressief bekend stond. “Maar ook daarvoor gebruiken we 
steeds meer de alternatieven als medicatie en holdingtech-
nieken tot iemand weer controle heeft en het weer veilig is 
voor iedereen.” Roland vertelt dat hij daar blij mee is. “Toen ik 
hier 15 jaar geleden begon, hadden we standaard twee à drie 
patiënten in de separeer, nu af en toe eens één.”
Het werkt dus. Maar ook maken andere ontwikkelingen zoals 
individuelere therapiemomenten en een korter lontje de 
noodzakelijkheid van de training duidelijk. Carry: “Patiënten 

Contact met agressieve patiënten 
aangaan in plaats van terugtrekken  

Tekst Sandra Genet  Fotografie Thirza Luijten
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Care, Welfare, Safety en Security zijn de fases waarmee het 
Crisis Prevention Instituut werkt. Internationaal wordt hij 
veel gebruikt, in Nederland is alleen het UMC bekend met 
de methode. Iedere laatste woensdag van de maand 
worden de grepen van de derde fase waarin de agressie uit 
de hand kan lopen (Safety) geoefend. De verpleegkundigen 
van de afdeling psychiatrie en beveiligers hebben die 
oefenmomenten nodig om de grepen in geval van crisis op 
de automatische piloot in te kunnen zetten. “Zo leren we 
elkaars reacties en uitdagingen goed kennen. Zeker bij een 
flink agressieve patiënt moet je van elkaar op aan kunnen. 
Maar ook raak je er gaandeweg meer bedreven in, oefening 
baart kunst.”

zitten vaker alleen op hun kamer, ze houden 
hun mobiele telefoon of laptop, kiezen voor 
een behandelingprogramma dat ze soms in 
hun eentje volgen. Het is nou eenmaal de 
trend om patiënten maatwerk te bieden in 
hun behandeling, maar het maakt het zicht op 
de gemoedstoestand van een patiënt of 
plotselinge veranderingen daarin soms wat 
minder goed. Preventie is dan weer wat 
lastiger.” Over een korter lontje bij veel 
mensen zegt Roland: “Tegenwoordig hebben 
we op steeds meer plekken te maken met 
verbale agressie, denk aan de ambulance, 
afdeling spoedeisende hulp, verpleegafdelin-
gen. Iedereen is erbij gebaat om meer te 
weten over preventie van agressie. De 8 mede-
werkers die hier de Train de Trainer cursus 
hebben gevolgd, kunnen dat gemakkelijk veel 
breder aanbieden bij het UMC Utrecht. Wij zijn 
de enige plek in Nederland die deze internati-
onale MAPA training van het Crisis Prevention 
Instituut hebben gevolgd." 

Omgaan met agressie  

Carry van de Kapelle en Roland Bosscha: "Vroeger hadden we standaard 
twee à  drie patiënten in de separeer. Nu af en toe eens één".
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>

Tekst Karin Fleuren Fotografie Thirza Luijten

Bij ongeveer 30 procent van patiënten die 
lang op de IC hebben gelegen, treedt een 
post intensive care syndroom (PICS) op. 
Dit kan zich uiten in spierzwakte, kortade-
migheid, angst, vergeetachtigheid, 
concentratiestoornissen, depressie en een 
posttraumatisch stress syndroom. Ook bij 
familie kan PICS optreden. Dan wordt het 
PICS-F genoemd, en gaat het vooral om 
verwerkingsproblemen. 
De IC wil PICS(F) zo vroeg mogelijk in kaart 
brengen. Daarom ontvangen alle patiënten 
die langer dan 48 uur op de IC hebben 
gelegen bij ontslag een uitnodiging om 

Senior-IC-verpleegkundige Marike Janssen geeft 
Jan Rooijakkers (70) een hand. Hij wacht samen 
met zijn vrouw Truus bij de receptie. “We lopen via 
de IC-gangen naar de gesprekskamer, dat kan 
emotioneel zijn.” Tranen springen in de helblauwe 
ogen van de magere man, maar hij gaat mee. 
Marike slaat een arm om zijn gebogen schouders. 
Ze worden gevolgd door Truus die Jan wijst op de 
kamer waar hij heeft gelegen. Hij herinnert er zich 
niets van.

Voor velen is zo’n 
gesprek de afsluiting 

van de IC-periode

Reportage: IC nazorgpoli  

IntensIve Care 
nazorgpolI
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> samen met hun familie naar de IC-nazorgpoli 
te komen. Die wordt één keer per maand 
gehouden. Vandaag hebben senior-
IC-verpleegkundige Marike Janssen en 
physician assistant Lidwina Wilschut 
spreekuur. Ze kijken met hen terug op de 
IC-opname en bespreken hoe het daarna is 
gegaan. Als dat nodig is verwijzen ze door 
naar passende hulp. Na het gesprek kunnen 
patiënt en familie de kamer nog eens zien 
waar ze verbleven. Voor velen is zo’n gesprek 
de afsluiting van de IC-periode. 

Jan heeft afgelopen februari 4 dagen op de 
IC gelegen, na een bypassoperatie in het 
UMC Utrecht. Hij kwam van een streekzieken-
huis waar hij een hartcatherisatie had gehad. 
Tijdens die behandeling is hij vier keer 
gereanimeerd. Een keer was hij nog bij 
bewustzijn: “Dat was afgrijselijk. Ik heb toen 
aangegeven dat ik geen reanimatie meer wil.” 
Waarom dat tijdens de operatie hier, toen hij 
weer een hartstilstand kreeg, dan toch is 
gebeurd wil Truus weten. “Omdat een 
hartstilstand tijdens zo’n operatie kan vóórko-
men, reanimeren is dan dus eigenlijk een 
onderdeel van de ingreep”, legt Lidwina uit.

Jans leven is na de operatie en IC-opname 
drastisch veranderd. Tot februari reed hij nog 
op de vrachtauto - “dat was mijn leven” - maar 
dat mag nu niet meer. Dus kijkt hij tv, leest de 
krant, doet boodschappen, gaat fietsen met 
Truus. “Maar ik zeur er nooit over hè, Truus?” 
Die beaamt dat. Toch ziet zij zijn verdriet over 
de beperkingen en dat doet haar pijn. Ook 
voor haar was het een hele omschakeling: 
haar man de hele dag thuis. Zeker in het 
begin, toen durfde ze hem geen seconde 
alleen te laten.
Wat beiden nog willen weten: hij doet soms 
vreemde dingen. Hij smeert bijvoorbeeld 
boter naast zijn boterham en bij sudoku’s zit 
hij naast het hokje dat hij wil invullen.

Reportage: IC nazorgpoli  

Jans leven is na de operatie  
en IC-opname drastisch  
veranderd.

“
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Lidwina denkt dat dit probleem mogelijk een 
gevolg is van de reanimatie. Ze adviseert Jan 
naar een neuroloog te gaan. Tot slot vraagt ze 
of beiden behoefte aan psychologische hulp 
hebben. “Nee, we kunnen het samen best 
verwerken.” 

Marike laat Jan en Els de IC-kamer nog zien en 
komt terug met Resie Bisschops (47), in 
rolstoel met mondkapje op. Vader Jos en 
moeder Els zijn ook mee. Twee keer heeft ze 
op de IC gelegen na een dubbele longtrans-
plantatie. Van de laatste keer herinnert ze zich 
hoe bang ze is geweest, vooral ’s nachts en 
wanneer haar man, kinderen of ouders er niet 
waren. Ook had ze van die nare dromen. Dat 
ze in een doolhof liep en punten moest halen 
om voor een transplantatie in aanmerking te 
komen. “Alle IC-medewerkers zijn zo lief, maar 
niet iedereen kon inspelen op die angst. ‘Daar 
kan ik ook niets aan doen’, zeiden ze dan. Dat 
klopt natuurlijk, maar ik had hen liever horen 
zeggen: ‘Je hoeft niet bang te zijn, ik blijf bij 
je.’ Dat vind ik belangrijker dan mijn snoet 
wassen. Je voelt je zo aan je lot overgelaten.” 
Marike noteert wat ze zegt: “We willen altijd 
weten wat we kunnen verbeteren.”

Met Resie gaat het goed. Haar wereld wordt 
langzamerhand weer groter: “Maar mijn 
moeder heeft het zwaar.” Behalve de constan-
te angst Resie te verliezen, zijn in die tijd ook 
de ouders van Resies man gestorven en 
pleegde de beste vriend van Resies zoon 
zelfmoord. Resie: “Mijn moeder heeft een kort 
lontje en dan is mijn vader de pisang. Daar 
voel ik me dan weer schuldig over.” Lidwina 
vertelt over PICS-F en raadt Els aan naar een 
psycholoog te gaan. Maar die heeft het niet zo 
op psychologen: “Ik vind dat ik het zelf moet 
kunnen oplossen.”

Reportage: IC nazorgpoli  

Het team 

• bestaat uit 3 IC-verpleegkundigen; 1 physician assistant;  
3 intensivisten;

• ziet jaarlijks 100 patiënten en hun familie.
•      wordt doorverwezen voor verdere fysieke of psychische 

hulp. 

Ik had hen liever horen  
zeggen: ‘Je hoeft niet bang 
te zijn, ik blijf bij je

“

1/3
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Onderwijs  

“Die ontwikkelingen zijn heel snel gegaan”, concludeert Jos. 
Hij en zijn collega Paul Dalton bij de Universiteit van Würz-
burg in Duitsland gingen direct aan de slag toen ze hoorden 
van de mogelijkheid voor Europese subsidie bij een uitwisse-
lingsprogramma met Australië.. “We wisten dat we met 
disciplines als (stam)celbiologie, engineering en robotica bij 
uitstek in een internationaal vakgebied zitten, dus je moet al 
die mensen aan elkaar verbinden.” Hun enthousiasme werd 
ingegeven door de behoefte in het veld aan goede onderzoe-
kers en specialisten. “Dat is maar goed ook”, zegt Jos. “Als we 
eerst met het papierwerk waren begonnen, dan hadden we 
het nooit gedaan. Nu we onderling al op een lijn zaten, 
volhardden we in het zoekwerk binnen ingewikkelde regels 
over collegegelden, het curriculum, en ook de uitdaging om 
de eisen van vier instituten aan elkaar te plakken.” 

Peer-teaching door studenten zelf
Dat de studenten niet allemaal dezelfde vooropleiding 
hebben gedaan, was geen probleem vindt Jos. “Ze zijn 
allemaal geselecteerd op hun kennis en niveau in een 
biologische hoek met technische affiniteit. Dat biedt de grond 
voor een gemeenschappelijke taal die ze allemaal spreken. 
Natuurlijk zijn er verschillen. Maar die bieden ook mogelijkhe-
den om ze zelf met ‘peer-teaching’ aan de gang te laten gaan, 

waarin ze lessen voorbereiden in groepjes. Hoewel niet alle 
lessen voor iedere student precies even interessant zullen 
zijn, tillen de verschillende achtergronden het gezamenlijke 
niveau omhoog.” Docenten zijn al net zo mobiel als hun 
studenten. Een Nederlandse docent kan ook lesgeven in 
Australië, en een Australische docent in Duitsland.

Gaasstructuurtje in hart
Malachy Maher - een van de studenten - laat tussen duim en 
wijsvinger zijn onderzoeksproject zien waar hij dit laatste 
masterjaar in Utrecht aan werkte: een speciaal wit gaasstruc-
tuur van 1 cm dat in de nabije toekomst wellicht in de 
hartspier geplaatst zal worden. “Dit kleine vormpje, dat ik met 
de printtechniek van het UMC Utrecht heb gemaakt, zal dan 
met de toevoeging van stamcellen gekweekt in een gel voor 
regeneratie van de hartspier gaan zorgen”, vertelt hij 

3D bioprinten en biofabrication: 
de nieuwe innovators komen eraan
Tekst Sandra Genet Fotografie Thirza Luijten 

“Tien jaar geleden kwam ik bij internatio-
nale congressen met mijn verhaal over 
printen van cellen en kraakbeen en keken 
ze me toch nog wat vreemd aan”, vertelt Jos 
Malda programmaleider van de masterop-
leiding Biofabrication. Maar het kan verke-
ren. In november krijgt een eerste lichting 
studenten uit Nederland, Duitsland en 
Australië hun masterdiploma op precies 
ditzelfde vakgebied.  

Een internationaal netwerk al 
voordat je met je echte eerste 
baan begint

“

Enige ‘Master of biofabrication’ ter wereld

Het UMC Utrecht biedt samen met de universiteit 
van Würzburg (Duitsland), Queensland University of 
Technology en University of Wollongong (beiden 
Australië) het enige masterprogramma ter wereld 
aan dat gaat over 3D bioprinten en biofabrication. 
De studenten komen van een universiteit in Europa 
en gaan naar een universiteit in Australië. Of 
andersom. Dit jaar viert de opleiding dat de eerste 
lichting studenten afstudeert en een ‘double 
degree’ in de Master Biofabrication behaalt. Dat is 
een mastergraad in Australië en Europa. Veertig 
studenten kunnen in de periode 2015 - 2018 met 
Europese subsidie hieraan meedoen. 
Hoewel de Europese subsidie voor de financiering 
voor mobiliteit van studenten in 2018 zal stoppen, 
gaan de vier universiteiten, waaronder ook het UMC 
Utrecht, met elkaar door. Zo wordt in november 
2017 al een samenwerkingscontract (MOU) met de 
Universiteit van Würzburg door rvb-vicevoorzitter 
Frank Miedema ondertekend.
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enthousiast. “Het materiaal moet nu nog verbeteren op 
eigenschappen als flexibiliteit én stevigheid, zodat het als 
het ware als een kameleon kan opgaan in de hartspierom-
geving. Maar ook de inhoud, de stamcellen in de gel, 
moet nog beter onderzocht worden op de werking, en 
volwassen worden.”
Malachy begon zijn master in september 2015 in Wollong-
ong Australië en ging het tweede jaar naar Utrecht. Daar 
kwam hij in een voor hem nieuwe wereld van de biomedi-
sche kant van onderzoek. “Geweldig om zo dicht bij de 
artsen in het ziekenhuis te werken. Ik zou er terug in 
Australië graag mee doorgaan.” Over een baan hoeft hij 

zich geen zorgen te maken, het volgende onderzoek naar 
een nieuwe bio-inkt begint alweer deze maand. Jos 
bevestigt dat het merendeel al een baan heeft terwijl ze 
nog niet eens zijn afgestudeerd. “En dat kan overal zijn. 
Een Nederlandse studente die het tweede jaar in Australië 
studeerde, krijgt nu een baan aan de Universiteit van 
Würzburg. Het is eigenlijk een internationale community. 
Precies wat we ook wel geprobeerd hebben te stimuleren. 
Daardoor hebben ze een groep mensen om zich heen die 
samen met hen de nieuwe innovators op dit gebied 
worden.”

Malachy Maher en Jos Malda 

Onderwijs  



Gastenverblijf viert eenjarig bestaan

Op 1 september bestond het gastenverblijf een jaar. Talentvolle collega’s vanuit allerlei divisies en 
directies verzorgden die dag muzikale optredens: van piano tot zang. In het afgelopen jaar hebben de 
gastvrouwen al meer dan 500 gasten mogen ontvangen. Het gastenverblijf is onderdeel van het Cancer 
Center, maar niet uitsluitend beschikbaar voor patiënten met kanker en/of hun naasten. Ook andere 
patiënten en hun naasten zijn welkom. Bijvoorbeeld als een patiënt de volgende dag vroeg in het 
ziekenhuis moet zijn voor onderzoek of opname.

Meer informatie: www.umcutrecht.nl/gastenverblijf  
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