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Scanner wordt 
magazine!
In je handen ligt de laatste 
Scanner oude stijl. Vanaf 
juni krijg je een Scanner in 
een heel nieuw jasje. 

De krant van twaalf pagina’s 
transformeert in een fris, mo-
dern, full colour magazine van 

24 pagina’s. De facelift van Scanner 
staat niet op zichzelf. Het nieuwe 
magazine krijgt later dit jaar ook een 
broer en zus. Dat zijn de bestaande 
bladen Monitor en Amazing. 
We werken momenteel aan een 
nieuw uiterlijk van de tijdschriften 
zodat ze beter passen bij elkaar, 
maar ook bij alle andere informatie-
kanalen van het Erasmus MC, zoals 
onze website, intranet, Facebook en 
Twitter. 

Meer persoonlijke verhalen
In de nieuwe Scanner komt meer 
ruimte voor persoonlijke verhalen 
van collega’s: wat zijn jullie drijfveren 
en ambities op het werk maar ook 

privé? Hoe staan jullie in verbinding 
met de andere collega’s en met jullie 
studenten en/of patiënten? Kortom: 
we willen je nog dieper meevoeren in 
de wereld van het Erasmus MC en de 
mensen die er werken en studeren. 
En natuurlijk nemen we jullie mee in 
de wereld van de mensen voor wie 
we het uiteindelijk allemaal doen: 
onze patiënten.

Vanzelfsprekend blijft er ruimte 
voor achtergronden bij het nieuws 
en uitleg over bijvoorbeeld nieuw 
beleid. Maar dat wordt dan verteld 
aan de hand van ervaringen van de 
medewerkers zelf. Kort nieuws blijft 
gewoon worden gemeld op intranet, 
de plek waar nieuwsberichten nu 
vaak ook al staan. 
De eerste nieuwe Scanner valt begin 
juni op je deurmat en verschijnt 
daarna om de twee maanden. 
Omdat we tijd nodig hebben om het 
magazine te produceren, komt het 
mei-nummer te vervallen. 

We wensen jullie veel leesplezier!
Sylvia Marmelstein, hoofdredacteur 

In het Erasmus MC Patiëntvrij Leerziekenhuis wordt aan de lopende band 
simulatieonderwijs gegeven op basis van real life scenario’s. Verpleegkundigen 
in opleiding, geneeskundestudenten, maar ook afgestudeerde en ervaren ver-

pleegkundigen, medici en andere zorgprofessionals kunnen hier terecht om hun 
vaardigheden te oefenen. Fouten maken is geen probleem. “Je brengt immers 
niemand schade toe.” Meer op pagina 6 en 7

Vervolg op pag. 3

Marathon: 375 
Erasmus MC’ers

Dit weekend (8 en 9 april) is de 
37e editie van de NN Mara-
thon Rotterdam. Duizenden 

lopers uit binnen- en buitenland 
gaan voor een finish op de Coolsin-
gel. Ook 375 Erasmus MC’ers lopen 
de hele, de kwart- of de minimara-
thon, gefaciliteerd door een team 
van onze eigen Arbodienst. Lees er 
alles over op pagina 9.  
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Leren van real 
life scenario’s

Afdelingen meten 
verbeteracties
Verrassend: veel afdelingen kiezen voor een hermeting 
van verbeterpunten uit het medewerkeronderzoek.   
TEKST: ANNEKE AALDIJK

Goed hoor, dat tweejaarlijkse me-
dewerkeronderzoek waarin we 
kunnen aangeven hoe tevreden 

(of ontevreden) we zijn over het Eras-
mus MC en over onze werkomstandig-
heden. Maar gebeurt er eigenlijk wel 
iets met de resultaten? 
“Het is de bedoeling dat elke afdeling 
op basis van punten uit het medewer-
keronderzoek met verbeteracties start. 
En dat wordt volop gedaan, maar tot 
voor kort was het organisatiebreed 
niet altijd duidelijk wat dit nou precies 
opleverde”, weet adviseur HR Agnes 
Blanken. “Daarom hebben we aan  
het laatste medewerkeronderzoek  
- uitgevoerd in november 2015 - een 

verdiepend onderzoek inclusief een 
evaluatie in de vorm van een her-
meting gekoppeld.”
Dit moet inzicht geven in wat er 
gebeurt met de resultaten en in wat 
verbeteracties opleveren. Blanken: 
“Mensen willen bijvoorbeeld verbete-
ren qua werkdruk of in de omgang met 
collega’s. Per afdeling bekijken we twee 
verbeteracties én een trotspunt. De af-
delingen geven zelf aan welke ze willen 
laten evalueren. Wij zetten vervolgens 
de hermeting in gang en bekijken 
samen met de leidinggevenden welke 
vragen uit het medewerkeronderzoek 
ze willen herhalen en of er misschien 
aanvullende vragen nodig zijn. 

Medewerkers van de afdeling krijgen 
vervolgens het verzoek een vragenlijst 
in te vullen die specifiek over de in 
gang gezette verbeteracties gaat. De 
hermeting is echt maatwerk.”  

Tweehonderd reacties 
Het is overigens, zegt Blanken, niet 
verplicht om mee te doen aan de 
hermeting. De beslissing ligt bij de 
leidinggevende. Juist daarom is ze 
verrast dat zoveel afdelingen meedoen. 
“Ik ben enorm enthousiast dat men op 
zo’n grote schaal met de resultaten aan 
de slag is gegaan."
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Picknick!
De datum van de Picknick in het Park 
is bekend: dit jaar is ie op dinsdag  
13 juni. Het evenement valt net als 
vorig jaar tijdens de Ramadan, maar 
er wordt gezorgd voor een vervangend 
meeneempakket. 

Aanmelden kan vanaf medio mei. Je 
ontvangt tegen die tijd een persoon-
lijke uitnodiging via je mailbox. Meer 
info volgt via intranet en een speciale 
website. (AA)

Veranderingen 
Havenzieken- 
huis
 
Om financiële problemen te onder-
vangen wordt het Havenziekenhuis 
komende tijd omgevormd tot een 
poliklinisch centrum. Dit betekent dat 
zowel opnames als operaties worden 
verplaatst naar ziekenhuizen in de 
regio die zich hebben verenigd om de 
behandelingen van patiënten van het 
Havenziekenhuis in de toekomst veilig 
te stellen. De ziekenhuizen garanderen 
daarmee ook gezamenlijk de werkgele-
genheid van alle medewerkers met een 
vast dienstverband bij het Haven-
ziekenhuis. Het Erasmus MC heeft 
hiervoor een ambitieovereenkomst 
getekend samen met het IJsselland 
Ziekenhuis en de BeterKeten-partners: 
Franciscus & Vlietland en het Maas-
stad Ziekenhuis. De plannen worden 
komende tijd verder uitgewerkt.

De poliklinische zorg van het Haven-
ziekenhuis verandert niet. (AA)  

Onderzoek 
bijwerkingen 
 
Onderzoekers van het Erasmus MC 
gaan samen met het Leids Universitair 
Medisch Centrum en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht uitzoeken 
hoe ze psychische bijwerkingen van 
zogenaamde corticosteroïden (medi-
cijnen die ontstekingen of zwellingen 
onderdrukken) kunnen voorkomen. 
Ze krijgen hiervoor een subsidie van 
ZonMw en de Hersenstichting. Dat 
meldt het LUMC.

Ruim achthonderdduizend Nederlan-
ders gebruiken corticosteroïden. “Een 
deel van hen krijgt te maken met psy-
chische bijwerkingen zoals een som-
bere stemming en slaapproblemen”, 
aldus hoofdonderzoeker Onno Meijer 
van het LUMC. “Soms gaat het zelfs om 
zeer ernstige depressieve of angst-
klachten, psychose of (gedachten aan) 
zelfmoord. Ons doel is het testen van 
een behandeling om deze psychische 
problemen te verminderen. We richten 
ons daarbij op dexamethason, een veel 
voorgeschreven corticosteroïd. Patiën-
ten die een hersenoperatie ondergaan, 
gaan we behalve dexamethason ook 
het lichaamseigen hormoon cortisol 

toedienen. Het idee is dat cortisol het 
normale hormonale evenwicht in de 
hersenen kan herstellen, waardoor de 
psychische bijwerkingen sterk zullen 
verminderen.”  
 
De onderzoekers bestuderen ook 
tumoren en hersenweefsels die tijdens 
een deel van de operaties verwijderd 
worden. “Zo kunnen we in het labo-
ratorium kijken hoe cortisol gewerkt 
heeft op het niveau van cellen en 
moleculen.” (AA)

Dagje studeren 
 
Basisschoolleerlingen die meer willen 
weten over de wereld van de genees-
kunde kunnen op woensdag 10 mei 
komen proefstuderen. Het thema: 
bacteriën, antibiotica en antibiotica-
resistentie.

De proefstudeerdag wordt georga-
niseerd in het kader van de Mini  
Med School, een initiatief van het 
Erasmus MC, het Wetenschapsknoop-
punt en de Thomas More PABO. De 
dag begint met een inleidend college 
door echte artsen over bacteriën en 
hoe die bestreden kunnen worden 
met antibiotica. Na het college gaan de 
leerlingen in groepjes zelf aan de slag 
met interactieve workshops. 
Wil je jouw kind aanmelden om deel 
te nemen? Inschrijven kan tot en met 
1 mei door een mail te sturen met de 
naam van de leerling, groep en basis-
school en eventueel begeleider naar 
minimedschool@erasmusmc.nl. (AA)

E-health vaker 
vergoed
Thuis je eigen hartfilmpje maken en 
de gegevens delen met je cardioloog. 
Voor duizenden hartpatiënten wordt 
dit mogelijk nu vijf zorgverzeke-
raars de kosten voor HartWacht, een 
e-healthprogramma, volledig vergoe-
den. Patiënten met hartfalen, hart-
ritmestoornissen of cardiovasculaire 
problemen verkeren voortdurend in 
onzekerheid over het functioneren van 
hun hart. Met de HartWacht kunnen 
zij met een apparaatje en smartphone 
thuis hartritme en bloeddruk meten en 
de gegevens delen met hun cardioloog. 
Die kan dan op afstand adviseren over 
bijvoorbeeld medicatie.

Tot nu toe was Zilveren Kruis de enige 
verzekeraar die HartWacht vergoedde 
voor de patiënten die onder behande-
ling zijn bij één van de tien hartklinie-
ken van Cardiologie Centra Nederland. 
Daar komen nu vier verzekeraars bij: 
VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland. 
Bron: AD (AA)

Vici voor 
Tiemeier 
 
Mooi nieuws voor Henning Tiemeier 
van de afdeling Kinderpsychiatrie. Hij 

kreeg onlangs een Vici-subsidie voor 
zijn onderzoeksvoorstel over depressie 
bij adolescenten en hij mag anderhalf 
miljoen euro besteden om de komen-
de vijf jaar een eigen vernieuwende 
onderzoekslijn te ontwikkelen en een 
onderzoeksgroep op te bouwen. Vici 
is een van de grootste persoonsge-
bonden wetenschappelijke premies 
van Nederland en is onderdeel van de 
Vernieuwingsimpuls van NWO.

Het onderzoek van Tiemeier gaat over 
hoe we de hersenen van onze kinderen 
beïnvloeden: van tegenslag op jonge 
leeftijd tot adolescente depressie. Veel 
kinderen maken negatieve ervaringen 
mee zoals verwaarlozing, mishande-
ling of pesten. De onderzoekers volgen 
meer dan vierduizend kinderen om 
te bestuderen of dergelijke negatieve 
ervaringen de hersenontwikkeling 
veranderen en hoe dit tot depressie bij 
adolescenten kan leiden. Zij onderzoe-
ken ook wat het effect van negatieve 
ervaringen kan tegengaan. (AA)

Te optimistisch
Patiënten denken vaak te licht over 
een operatie waarbij ze dezelfde dag 
naar huis kunnen. Ze herstellen vaak 
trager dan ze verwachten. Ook hebben 
patiënten in veel gevallen dagen later 
nog last van hevige pijn. Dat conclude-
ren het Maastricht UMC en het Jessa 
Ziekenhuis in Hasselt na onderzoek. 
Volgens anesthesioloog Björn Stessel 
was het herstel bij slechts zeventien 
procent van de patiënten vier dagen na 
de dagbehandeling goed te noemen. 
Het gaat ook vaak mis doordat patiën-
ten hun pijnstillers, zoals paracetamol, 
tramadol en ibuprofen, niet volgens 
voorschrift nemen.   
 

De anesthesioloog onderzocht meer 
dan duizend patiënten die verschillen-
de chirurgische ingrepen ondergingen 
in dagbehandeling. Het ging om onder 
meer kijkoperaties, het verwijderen 
van de galblaas of een schouderope-
ratie. Bij meer dan de helft van alle 
operaties gaat de patiënt tegenwoordig 
dezelfde dag nog naar huis. Stessel 
werkte aan een model om te voorspel-
len welke patiënten de grootste kans 
lopen op matige tot hevige pijn. “Bij 
deze mensen kun je extra maatregelen 
nemen. Zo kun je ze beter gaan opvol-
gen door meer contactmomenten in te 
plannen of hulpmiddelen bieden om 
het slikken van pijnmedicatie te verbe-
teren”, aldus de anesthesioloog. (AA)

Veel op orde 
 
Het gaat goed met onze informatiebe-
veiliging: het Erasmus MC behaalde 
onlangs twee certificeringen. Het ene 
certificaat was al sinds 2011 aanwezig 
en gaat over een Nederlandse norm 
voor informatiebeveiliging in de zorg, 
NEN7510. Het tweede certificaat is 
voor het eerst behaald en is gebaseerd 
op een internationale norm, ISO27001. 
Voor dit laatste is gekozen om ook bij 
internationale onderzoeken, trials en 
dergelijke te kunnen aantonen dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met ver-
trouwelijke gegevens. Externe partijen 
stellen dit steeds meer als voorwaarde.
 
“De audits leiden tot meer bewust-
zijn over informatiebeveiliging, maar 
ook tot nieuwe inzichten”, aldus 
Chief Information Security Officer 
Jan Willem Schoemaker. “De externe 

auditors zien soms zaken die ons zelf 
niet meer opvallen. We hebben aan 
de auditors kunnen laten zien dat we 
veel op orde hebben, maar er zijn ook 
mogelijkheden voor verdere verbete-
ringen aangetoond. Hiermee gaan we 
in de komende maanden aan de slag, 
waardoor informatiebeveiliging verder 
wordt verbeterd.” (JWS)

Gezond: 
vrijwilligers- 
werk 
Mensen die vrijwilligerswerk doen, 
blijken gezonder te zijn dan degenen 
die dat niet doen. Dat is de uitkomst 
van een recent onderzoek van de  
Universiteit Gent in België.  
Het onderzoek is onderdeel van de  
European Social Survey die tussen 
2012 en 2013 onder veertigduizend 
Europeanen uit 29 landen werd 
uitgevoerd. In dit onderzoek werden 
analyses gemaakt van overtuigingen, 
voorkeuren en gedrag. Daarbij werd 
gecontroleerd op sekse, leeftijd, op-
leidingsniveau, afkomst en religie.

Volgens de onderzoekers valt de uit-
komst deels te verklaren door het inko-
men. Zo zouden vrijwilligers over het 
algemeen een hoger inkomen hebben 
wat volgens de wetenschappers zorgt 
voor een betere algehele gezondheid. 
Verder helpt vrijwilligerswerk het zelf-
vertrouwen te vergroten en iemands 
sociaal netwerk te verbeteren. Daar-
naast bleek uit neurologisch onder-
zoek dat het helpen van anderen zorgt 
voor het vrijkomen van de hormonen 
oxytocine en progesteron, die op hun 
beurt weer helpen om weerstand te 
bieden tegen stress en virussen.  
Bron: Nu.nl (AA)

Meer kans op 
dementie
Mensen met een auto-immuunziekte, 
zoals Multiple Sclerose (MS), hebben 
mogelijk twintig procent meer kans om 
dementie te krijgen dan degenen zon-
der zo’n ziekte. Analyse van patiënt-
gegevens van 1,8 miljoen mensen 
liet dit zien. Er werd gekeken naar de 
gegevens van ziekenhuis patiënten  
die waren opgenomen vanwege een 
auto-immuunziekte in de periode 
tussen 1998 en 2012. 
 
Bij achttien van de 25 onderzochte  
auto-immuunziekten was sprake van 
een significant verband met dementie. 
Bij MS ging het om een verdubbeling 
van het risico, bij psoriasis steeg de 
kans met 29 procent. Het verband bleef 
vaak vijf jaar of langer na opname in 
het ziekenhuis bestaan. Verder onder-
zoek is nodig om de relatie te bevesti-
gen. Bron: Nu.nl (HV)

Gele koorts 
terug
Voor het eerst in dertig jaar is een Ne-
derlander besmet geraakt met het gele-
koortsvirus. Dat heeft het Rijks instituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) bekend gemaakt. De patiënt 
blijkt in Suriname geweest te zijn.

Gele koorts is een infectieziekte die 
verspreid wordt door hetzelfde type 
mug dat ook het zikavirus verspreidt. 
Verschijnselen zijn onder andere het 
uitvallen van organen en bloedingen 
uit mond, neus en ogen. De ziekte kan 
dodelijk zijn. Gele koorts is niet over-
draagbaar van mens op mens. Voor 
mensen die naar Suriname gaan, geldt 
het advies zich te laten vaccineren. 
Bron: Nu.nl (HV)

Veilig 
bestanden 
versturen 
Voor iedereen die weleens bestanden 
verstuurt via bijvoorbeeld WeTransfer, 
YouSendlt of HighTail is er binnen 
het Erasmus MC sinds kort een veilig 
alternatief: SURFfilesender. 

SURFfilesender is makkelijk in gebruik. 
Je hoeft niets te installeren om be-
standen te versturen en te ontvangen, 
je hebt alleen een browser nodig. De 
dienst is gekoppeld aan SURFconext, 
waardoor je eenvoudig kunt inloggen 
met je Erasmus MC-account en wacht-
woord. Verder is gastgebruik mogelijk, 
zodat je ook veilig bestanden kunt 
uitwisselen met personen die geen 
SURFfilesender-licentie hebben.

Wie vertrouwelijke gegevens tot 250 
MB wil versturen, kan er ook voor 
kiezen om het bestand op te slaan door 
middel van encryptie. Je verstuurt dan 
via een tweede kanaal (bijvoorbeeld 
tele fonisch of per sms) een ‘sleutel’ 
naar de ontvanger. De ontvanger 
voert deze sleutel vervolgens in om 
het bestand te kunnen ontcijferen en 
vervolgens te kunnen downloaden. 
 
Door de komst van SURFfilesender is 
het op termijn niet meer mogelijk om 
bestanden vanuit het Erasmus MC te 
versturen via diensten als WeTransfer. 
Hierover volgt later meer informatie. 
De handleiding en veelgestelde vragen 
staan in Service Portal op het intranet 
(zoekterm SURFfilesender). (AA)

Fiets mee!
Elk jaar organiseert ons Vriendenfonds 
de Erasmus MC Tour de Rotterdam, 
met elk jaar een ander goed doel. Dit 
jaar is ie op zaterdag 24 juni en gaat 
de opbrengst naar onderzoek naar 
Multiple Sclerose (MS). Ongeveer 
twintigduizend mensen in Nederland 
lijden aan deze aandoening. Meer dan 
de helft van de patiënten gaat gelei-
delijk aan achteruit. MS verloopt erg 
onvoorspelbaar en brengt veel onze-
kerheid met zich mee. In het Erasmus 
MC is één van de twee academische 
MS Centra van Nederland. Hier wordt 
onderzoek verricht naar oorzaken en 
genetische kenmerken om het verloop 
beter te kunnen voorspellen. Om de 
enorme variatie van de symptomen 
van de ziekte te begrijpen en een bete-
re therapie op maat mogelijk te maken 
is nog veel onderzoek nodig.
 
De Tour bestaat ook dit jaar weer uit 
verschillende tochten, voor elk wat 
wils! 25, 45, 85, 105 en 135 kilometer 
vrij rijden op uitgepijlde routes, of de 
pelotonstocht met politie- en motor-
begeleiding. Meedoen? Kijk op www.
erasmusmctourderotterdam.nl (DD)
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Vervolg van pag. 1
Afdelingen meten verbeter-
acties

Blanken: "Ik had verwacht dat er 
misschien zo’n vijftig afdelingen 
zouden deelnemen, maar ik heb 
nu al bijna tweehonderd reacties 
binnengekregen! Daaruit blijkt 
wel dat dit echt belangrijk wordt 
gevonden. Medewerkers zeggen 
vaak: Waarom zou ik meedoen 
aan het medewerkeronderzoek, 
er gebeurt toch niets mee. Maar er 
wordt op een heleboel plaatsen 
in de organisatie dus wél iets mee 
gedaan.”

Veel hermetingen zijn inmiddels 
uitgevoerd, Blanken en haar team 
gaan nu aan de slag met de uit-
komsten. “De resultaten zijn van 
belang voor afdelingen zelf, maar 
er volgt ook een rapportage welke 
onderwerpen nou precies zijn 
geëvalueerd. Hoeveel afdelingen 
hebben er bijvoorbeeld verbeter-
acties opgestart op werkdruk of 
sociale onveiligheid? We kunnen 
hier conclusies uit trekken of best 
practices - zoals: Wat is nou dé ma-
nier om werkdruk aan te pakken? 
- voor de hele organisatie.”
Afdelingen die nog geen herme-
ting hebben aangevraagd kunnen 
dat volgens Blanken alsnog doen. 
Meer weten? 
Stuur een mail naar medewer-
keronderzoek@erasmusmc.nl of 
naar a.a.blanken@erasmusmc.nl.  

De eerste resultaten van de 
hermeting zijn eind maart 
gepresenteerd aan Jan Jaap 
Ensing, directeur Human 
Resource, en staan op  
http://intranet.erasmusmc.nl/
tevredenheidsonderzoeken

Zet je proefschrift in de App Store
En heb er de rest van je leven plezier van!

Vergeet het papieren proefschriftboekje dat tot in lengte 
van dagen stof staat te vergaren in je moeders boeken-
kast. Uiteindelijk belandt vrijwel de gehele oplage in de 
papiercontainer. Papier is 2016! De hippe promovendus 
van 2017 maakt van zijn proefschrift een interactieve 
app. TEKST: JOYCE DE BRUIJN

Tik in de App Store ‘Korevaar’ in 
en daar verschijnt de thesis van 
Tim Korevaar, die op 22 februari 

promoveerde op zijn proefschrift ‘Thy-
roid hormone availability during preg-
nancy and early life: determinants, 
interpretation and consequences’. Wie 
de app installeert, bladert handig door 
het proefschrift, leest dus alles over 
schildklierhormoon en zwangerschap 
en kan Korevaar daarover direct van-
uit de app een vraag stellen.
Met één tik op het scherm opent de 
Twitterfeed en wordt duidelijk wat er 
zoal door en over de promovendus is 
getwitterd, daaronder scrolt men door 
een indrukwekkend cv. Ook vreselijk 
handig: een hoofdstukje directions. 
Tik daarop en Google Maps verschijnt 
om je de weg te wijzen naar de zaal 
waar de promotie en de bijbehorende 
festiviteiten plaatsvinden. Wie zich 
verveelt, speelt de Thyroid Game.

Researchgate en Publons 
Tim Korevaar is de eerste onderzoe-
ker van het Erasmus MC met zo’n 

kekke interactieve app, die als groot 
voordeel heeft dat ie een heel leven 
meegaat. “Ik stop na mijn promo-
tie niet met onderzoek. Aan deze 
proefschrift app kun je na je promo-
tiedatum nog allerlei bevindingen 
toevoegen. Ik heb er links in gezet 
naar Pubmed, waar je publicaties 
kunt delen, en naar Researchgate, 
een sociaal netwerk voor weten-
schappers. De app is ook gekoppeld 
aan Google Scholar en Publons. In 
Google Scholar kun je zien hoe vaak 
jouw publicaties worden geci-
teerd, en in Publons registreer 
je hoeveel artikelen je zelf hebt 
gereviewd.”
Korevaar ontwikkelde de app 
samen met zijn maat Harm Ebben, 
die als arts-onderzoeker op de 
afdeling Heelkunde van het VUmc 
werkt, maar als hobby al jaren 
bezig was met film, video en nieuwe 
media. Ebben maakte de allereerste 
app voor zijn copromotor Kakkhee 
Yeung en heeft sindsdien samen 
met technisch partner Woost het 

concept verder ontwikkeld. “Tim is  
de eerste promovendus van het  
Erasmus MC voor wie we een eigen 
app hebben gemaakt. Maar je kunt 
er ook een maken voor een afdeling, 
een onderzoeksinstituut 
of zelfs voor een 
hele universi-
teit. Zo heb 
ik er bijvoor-
beeld een 
gemaakt voor 
de afdeling 
Fysiologie 

van het VUmc. Daar kan de afdeling 
de proefschriften van de researchers 
in laten plaatsen.”

Duurzaam 
Pluspunt is ook dat nog niet gepubli-
ceerde artikelen uit een proefschrift 

met een wacht-
woord 
kunnen 
worden 
beschermd. 
Korevaar: 
“Ik heb in 
mijn app 

een hoofdstuk ingeruimd voor de 
Schildklier Organisatie Nederland, 
zodat ook patiënten gemakkelijk 
toegang kunnen krijgen tot mijn 
wetenschappelijke publicaties, de 
commentaren daarop en andere  
relevante publicaties. Patiënten  
krijgen via de SON een mailtje met  
de wachtwoorden.”  
Tenslotte verdient ook nog de duur-
zaamheid van een app de aandacht. 
Het drukken van boekjes die na 
verloop van tijd bij het oud papier 
belanden, is slecht voor het milieu. 
“Ik heb voor mijn promotie minder 
boekjes hoeven laten drukken”, voegt 
Korevaar daaraan toe. “Dat scheelt 
druk- en verzendkosten van hard 

copy exemplaren. Deze app bevat 
niet alleen mijn proefschrift, 

maar is in feite ook mijn 
visitekaartje dat heel 

lang mee gaat.”

En dit 
kost het

De kosten van een 
eigen, customized 

proefschrift app bedragen 
675,- euro. De app kan zowel op 
Android telefoons als op iPhones 
worden geopend. Nieuwsgierig? 
Zoek op ‘phd korevaar’ in de App 
Store. Meer informatie is ook te 
vinden op www.thesisapps.com 

Leuker kan de METC 
het niet maken…
Wel iets makkelijker.  TEKST: JOYCE DE BRUIJN

De Medisch Ethische Toetsings 
Commissie (METC) van het 
Erasmus MC voert vanaf dit 

voorjaar stapsgewijs een nieuwe, vol-
ledig digitale aanmeld- en voortgangs-
procedure in voor medisch-weten-
schappelijk onderzoek met mensen. 
Het nieuwe motto: de onderzoeker 
die de benodigde paperassen ‘volledig 
en juist’ aanbiedt, rolt snel en soepel 
door de procedure heen. 
Zorgvuldige onderzoekers worden be-
loond met een goed te monitoren af-
handeling. “Nu wordt er over en weer 
gecorrespondeerd door het secretari-
aat van de METC en de onderzoeker. 
We hebben dit of dat nog nodig. Hier 
ontbreekt een handtekening. Kun je 
dit nog even aanleveren?”, illustreert 
METC-secretaris Carin Bron. “Voor 
beide partijen is dat energie- en tijd-
rovend.” 

Projectmanager Conny Demper: 
“Daar komt bij dat onderzoeksvoor-
stellen op usb-sticks of cd-roms 
worden ingeleverd. Die kunnen zoek-
raken. Niet dat er patiëntgegevens 
op de gegevensdragers staan, maar 
er staan wel data op die intellectueel 
eigendom zijn van het Erasmus MC, 
de industrie, of een ander ziekenhuis. 
Die kunnen interessant zijn voor 
andere partijen. Ons nieuwe aan-
meldsysteem staat garant voor meer 
kwaliteit én veiligheid.” 
Met een intern projectteam en in 
nauwe samenwerking met enkele 
trialbureaus is eraan gewerkt, vertelt 
Demper. “De kwaliteit van het proces 
verbetert omdat het wordt gestroom-
lijnd. Hierdoor ontstaat meer tijd om 
de inhoudelijke toetsing nog efficiën-
ter te kunnen doen. Met de nieuwe 
aanpak kan de onderzoeker monito-

ren in welke fase van de toetsing het 
onderzoeksvoorstel zich bevindt. En 
het systeem biedt de mogelijkheid om 
vanuit tal van invalshoeken manage-
mentinformatie te genereren.” 
De aanmelding van onderzoeks-
voorstellen verloopt straks helemaal 
digitaal via een portaal. De verant-
woordelijkheid voor het volledig en 
juist aanleveren van onderzoeksvoor-
stellen ligt dan bij de onderzoeker. Al 
wordt deze in het begin, en zeker bij 
afwezigheid van een professioneel 
trialbureau op zijn of haar afdeling, 
wel begeleid door het secretariaat van 
de METC.

Papierwinkel 
Bron en Demper beseffen het terdege: 
een aanvraag indienen bij de METC  
is geen sinecure. “Wij denken wel 
eens: de METC is de meest gehate 

commissie van het Erasmus MC. 
Vaak heeft de onderzoeker al een hele 
papierwinkel moeten aanleveren voor 
de aanvraag van de onderzoeksubsi-
die. En dan komt de METC ook nog 
een keer.” 
Bron bevestigt: “Vroeger had je voor 
een onderzoeksvoorstel misschien 
vijf documenten nodig. Nu zijn dat er 
soms wel twintig. Maar als de METC 
er eenmaal zijn goedkeuring aan heeft 
gegeven, is het wel een onderzoek dat 
de toets der kritiek kan weerstaan. We 
doen dit tenslotte om de veiligheid 
van de proefpersoon te waarborgen.”

Begin op tijd
De METC vergadert vier keer per 
maand, en per vergadering worden 
maximaal zes voorstellen behandeld. 
Demper en Bron hebben daarom twee 
tips: bel tijdig het secretariaat van de 
METC als je je subsidie binnen hebt. 
En begin op tijd met het aanleggen 
van het vereiste dossier!

Meer weten? Check de website 
https://www.erasmusmc.nl/
commissies/metc/metc/577817/ 
Bellen mag ook: toestel 34428. 

Jaarlijks 750 dossiers
Nederland kent de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Daarin staat dat ‘indien perso-
nen worden onderworpen aan handelingen, of als hen gedragsregels worden opgelegd’, de studie vooraf ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd aan een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. 
De METC van het Erasmus MC telt circa 35 leden en twee voorzitters. Er komen jaarlijks ruim 750 onder-
zoeksvoorstellen binnen. Tweehonderd behoeven een volledige WMO-toets. Een WMO-toets wordt gedaan 
door de volledige vergadering van de METC. Zo’n dossier kan makkelijk zevenhonderd pagina’s omvatten.  
Daarnaast toetst de METC ruim 450 keer per jaar of een studie überhaupt WMO-plichtig is. Ook toetst de 
METC honderd voorstellen op lokale uitvoerbaarheid. Dat zijn multicenter trials die door een andere  
erkende METC zijn beoordeeld, maar waaraan het Erasmus MC ook bijdraagt. 
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collega’s

korter kunnen. Dat 
heeft allereerst 
te maken met 
bewustwording 
op de werkvloer. 
Het helpt al veel 

als we vaker de 
telefoon pakken 

om met de huisarts te 
overleggen en in afstem-

ming het ontslag te plannen voor 
patiënten bij wie de zorg niet eindigt 
met het verlaten van het ziekenhuis.

Stel, je was de baas van het Eras-
mus MC. Wat zou je veranderen?
Ik zou meer aandacht creëren voor 
de rol en het carrièreperspectief van 
verpleegkundigen. Hen meer ruimte 
bieden voor zelfontplooiing. Waarbij ze 
binnen hun functie kunnen groeien, als 
verpleegkundige aan bed. We zijn ont-
zettend gezegend met al deze collega’s.

Welk boek ligt er op je nachtkast-
je?
Leven & Lot van Vasili Grossman. Het 
boek verhaalt over het lot van ‘gewone’ 
mensen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Ha nee, bepaald geen lichte 
kost. Maar ik hou van mooi geschreven 
verhalen die inzicht geven in hoe een 
persoon iets heeft beleefd.

Waar ken je Marijanne (andere 
kolom) van?
Ik ken haar nog uit de tijd dat ze in de 
Daniel den Hoed werkte als verpleeg-
kundige. Nu is ze terug als promovenda 
en zijn we allebei betrokken bij onder-
zoek naar transmurale samenwerking 
in de palliatieve zorg. 
Ik bewonder Ma-
rijanne enorm dat 
ze op latere leeftijd 
nog deze weg is 
ingeslagen. Dat ook 
zij een dochter uit 
China heeft, schept 
een extra band.

Beste beslissing 
ooit?
Zonder twijfel: hier 
komen werken! Dat 
voelde als thuisko-
men. De sfeer, korte 
lijnen en het op een 

persoonlijke manier begeleiden van pa-
tiënten in een academische setting vind 
ik prettig. Patiënten zijn vaak erg ziek. 
Toch ervaar ik mijn werk niet als zwaar. 
Doordat ik veel voor hen kan betekenen. 
Zo probeer ik in samenwerking met 
collega’s snel duidelijkheid te creëren. 
Erg belangrijk! Want zelfs de slechtste 
zekerheid is voor de patiënt minder erg 
dan onzekerheid.  

Waar sta je over tien jaar? 
Dan ga ik bijna met pensioen! Dat vind 
ik best een lastige gedachte. Natuurlijk 
is het heerlijk om dan al die boeken 
te kunnen lezen die ongelezen in de 
boekenkast staan. Maar een hobby is 
eigenlijk het leukst als je er nauwelijks 
tijd voor hebt.

Heb je ergens van spijt van?
Nee. Zes jaar geleden kon ik overstappen 
naar een ander academisch ziekenhuis. 
Ik ben bewust hier gebleven. Vanwege 
alle mogelijkheden en fijne sfeer. Een 
goede keuze!

Typisch Lia?
Planmatig, graag in control, optimistisch 
en ik sta met een bepaalde luchtigheid in 
het leven. Dat helpt om me staande hou-
den in dit vak. En ik hecht veel waarde 
aan samenwerking. Om met elkaar het 
beste te bereiken voor de patiënt. Ha, ik 
ontwaar opeens een rode draad in mijn 
betoog: samenwerking! Dat is inderdaad 
absoluut van toepassing op mij en vind 
ik in sterke mate in ons ziekenhuis. Mede 
daarom heb ik hier écht mijn thuishaven 
gevonden.

WIE=WIE
Met bijna twaalfduizend medewerkers en meer dan tweeduizend studenten is het Erasmus MC 
een grote organisatie. De truc om je daar thuis te voelen, is mensen leren kennen. In elke Scanner 
laten we twee medewerkers aan het woord. TEKST: CLAUDIA LANGENDOEN, BEELD: LEVIEN WILLEMSE

Lia van Zuylen
internist-oncoloog 

afdeling Interne 
Oncologie van het 

Erasmus MC 
Kanker Instituut.

Wie is Lia van Zuylen?
Ik ben 56 jaar, getrouwd met Marcel en 
moeder van twee dochters. Minke van 
18 en Weia van 16 jaar. Ik kwam hier in 
1996 werken in de veronderstelling dat 
dit voor drie jaar zou zijn. Ik ben echter 
nooit meer weggegaan. We wonen in 
Rotterdam-centrum.

Wat doe je voor werk?
Ik ben internist-oncoloog. Op de 
polikliniek zie ik vooral vrouwen met 
eierstokkanker. Tevens ben ik lid van 
het consultatieteam Pijn en Palliatieve 
Zorg en begeleid ik onderzoekers die 
zich bezighouden met onderzoek op het 
gebied van palliatieve zorg.

Waarom heb je dit werk gekozen?
Eigenlijk wilde ik kinderarts worden. 
Totdat ik als art-assistent op een interne 
afdeling ontdekte dat dit werk me erg 
aansprak. Ik vind de interactie met vol-
wassen patiënten in combinatie met de 
samenwerking met collega’s fijn.

Waar word je blij van?
Als ik zie dat het goed gaat met mijn kin-
deren. Minke en Weia zijn allebei gebo-
ren in China en door ons geadopteerd. 
Mijn dochters geven me altijd nieuwe 
energie. Blij word ik ook van het lezen 
van boeken. En ik kijk graag Engelse en 
Scandinavische detectives. 

Waar maak je je zorgen over?
Over de communicatie vanuit het zie-
kenhuis met de eerste lijn. Wij zouden 
daarin directer kunnen communiceren 
en tijdiger en gedetailleerder informatie 
kunnen geven. Met collega’s van interne 
geneeskunde, heelkunde en een ver-
pleegkundige zijn we een werkgroep ge-
start waarin we willen kijken hoe lijnen 

Wie is Marijanne? 
Ik woon samen met Michiel. We heb-
ben twee kinderen, Lucas van 14 en 
Cailing van 12. We wonen in Voorburg. 
Vlakbij zee. 

Wat doe je voor werk?
Sinds 1 juni vorig jaar ben ik als 
wetenschappelijk onderzoeker 
werkzaam. Samen met Andrée van 
der Ark onderzoek ik onder leiding 
van hoogleraar Agnes van der Heide 
de transmurale samenwerking in de 
palliatieve zorg. We doen dit onder-
zoek in Zuidwest-Nederland in een 
grote regio. Het is erg boeiend. En wat 
het extra bijzonder maakt: ik ben terug 
op het oude nest! Eerder was ik als 
oncologieverpleegkundige werkzaam 
op de locatie Daniel den Hoed. 

Waarom heb je dit werk geko-
zen?
Omdat ik al jarenlang de behoefte 
voelde om onderzoek te verrichten. Ik 
vind de koppeling onderzoek, praktijk 
en onderwijs belangrijk en interessant. 
Ik ben pas op latere leeftijd gezond-
heidswetenschappen gaan studeren 
naast mijn werk als verpleegkundige, 
werkte daarna in het onderwijs en was 
projectleider palliatieve zorg bij het 
netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. 

Wat maakt je werk leuk?
Het samenwerken met mensen uit 
allerlei velden. Voor ons onderzoek 
overleggen we veel met allerlei zorg-
verleners in de palliatieve zorg. Het 
theoretische gedeelte en literatuuron-
derzoek spreekt me ook erg aan.

Heb je een levensmotto?
Rustig doorgaan! Ook als iets tegenzit.

Waar maak je je zorgen over?
Er is weliswaar toenemende aandacht 
voor netwerkzorg in de palliatie-
ve zorg, maar patiënten lijken dat 
toch soms anders te ervaren. Er zijn 
veel initiatieven op het gebied van 
samenwerking tussen zorgverleners 
en organisaties, maar veel valt of staat 
met individuele personen. Het blijft 
lastig om samenwerking structureel te 
maken. Privé maak ik me zorgen over 
onze ouder wordende ouders. Tja, zo 
gaat dat.

Heb je hobby’s?
Mijn dochter zou in mijn plaats nu 
ongetwijfeld antwoorden: werken, 
werken en werken. Haha. Daar heeft 
ze deels gelijk in. Maar ook: lezen en 
wandelen in de natuur. En sporten? 
Nee. Ik kijk vooral toe als andere men-
sen sporten. Onder andere graag naar 
mijn kinderen. 

Marijanne Engel 
wetenschappelijk onder- 

zoeker bij de afdeling Maat-
schappelijke Gezondheids-
zorg, sectie besluitvorming 

en zorg rond 
het levenseinde.
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Beste beslis-
sing ooit?

Dat ik alsnog ben 
gaan studeren. En 

in zekere zin ook 
mijn partnerkeuze en 

de beslissing om onze kin-
deren te krijgen. Dat is geen vanzelf-
sprekendheid geweest. Lucas is ons 
biologische kind. Hij werd geboren 
toen we al met een procedure waren 
gestart om een kindje te adopteren. 
Ook dat is uiteindelijk gelukt. Onze 
dochter Cailing komt uit China en 
kwam bij ons toen zij al 2 jaar en 5 
maanden oud was. Het gaat goed 
met haar. Afgelopen februari was ze 
precies tien jaar bij ons. Dat was een 
bijzonder moment.

Waar ken je Lia van Zuylen 
(andere kolom) van?
Ik kende haar al vanuit de Daniel den 
Hoed. Nu hebben we beroepsmatig 
opnieuw geregeld contact wat betreft 
de zorg rond het levenseinde. Zo ver-
richten wij onder andere onderzoek 
naar ervaringen van palliatieve pa-
tiënten met de verleende zorg. Hierbij 
moet je bijvoorbeeld denken aan hoe 
een patiënt de samenwerking tussen 
het ziekenhuis en de huisarts ervaart. 
Lia is belangstellend en zeer betrokken 
bij het onderwerp. Het feit dat Lia twee 
meisjes uit China heeft geadopteerd, 
creëert een extra band.

Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn gezin en mijn gezondheid. Ik 
weet uit mijn werkpraktijk immers 
hoe kwetsbaar je gezondheid kan zijn. 
Van belang bij beslissingen rond het 
levenseinde is de vraag hoe lang een 
arts moet doorgaan met behandelen. 
Daarop is geen zwart-wit antwoord 
mogelijk. Het is een onderwerp 
waarvoor zorgverleners uit de praktijk 
samen met onderzoekers moeten 
zoeken naar handvatten. 

Met wie zou je een avondje uit 
willen gaan?
Met Rob van Boxtel, mijn toenmali-
ge leidinggevende in de Daniel den 
Hoed. Daar heb ik voor het eerst erva-
ren hoe onderzoek en praktijk samen 
kunnen gaan. Een eyeopener! Rob is 
bovendien voor mij persoonlijk be-
langrijk geweest. Hij stimuleerde me. 
Ik was onzeker toen ik ook buiten de 
Daniel den Hoed medewerking moest 
vragen voor mijn afstudeeronderzoek. 
Hij zei: ‘Doe het gewoon. Waarom zou 
het niet lukken?’

Heb je ergens spijt van?
Ik was achteraf liever eerder gaan 
doorstuderen. Maar spijt? Nee, dat is 
niet het juiste woord. Ik heb met veel 
plezier in de zorg gewerkt. Het heeft 
me veel bagage gegeven. Al is het wel 
lastig om een onderzoekplek te vinden 
als je al wat ouder bent. Ik moet 
me meer invechten. Ik ben daarom 
ontzettend blij met de kansen die ik 
hier krijg. Het is me gelukt dankzij 
mijn vasthoudendheid en dankzij een 
portie geluk dat er een plek vrij kwam 
voor iemand met veel ervaring in de 
palliatieve zorg. 
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Ruim een jaar na de 
ingebruikname van het 
Kinderthoraxcentrum zijn 
grote stappen gemaakt 
en belangrijke successen 
geboekt. En dat is nog 
maar het begin, beseft 
hoofd van het centrum 
kinderlongarts Johan de 
Jongste. TEKST: CLAUDIA LANGENDOEN

Hoe gaat het in het Kinder-
thorax centrum? 
“Erg goed. Het aantal doorverwezen 
patiënten met ernstige en zeldzame 
aandoeningen aan hart, longen, lucht-
wegen, borstkas, middenrif en slokdarm 
stijgt. We hebben erkenning van de NFU 
gekregen als expertisecentrum voor een 
aantal zeldzame thoraxaandoeningen, 
zoals ernstige longschade bij vroegge-
boorte. Op dit gebied hebben we een 
uniek zorgproject opgestart waaruit 
meerdere wetenschappelijke publi-
caties zijn ontstaan.”

Op welke manier 
maakt het Kinder-
thoraxcentrum het 
verschil? 
“Dankzij samenwerking 
tussen vele specialismen. De 
ziekten van onze kinderen 
zijn vaak complex en zeldzaam. 
Het is uitermate belangrijk om 
daarover in groepsverband te kun-
nen brainstormen en na te gaan wat de 
beste behandelmogelijkheden zijn. Dat 
hebben we in het Kinderthoraxcentrum 
geoptimaliseerd. Elke week hebben we 
bijvoorbeeld een multidisciplinair over-
leg waarin de meest complexe patiënten 
worden besproken.”

Heeft dat effect? 
“Ik sta echt te kijken van de resultaten 
en hoe oplossingen soms opeens uit 
onverwachte hoek komen. Puur omdat 
je bij elkaar zit met zoveel verschillende 
specialisten en zeer ervaren profes-
sionals.” 

Kun je een concreet voorbeeld 
geven? 
“We hadden een levensbedreigend ziek 
kind van een half jaar oud, met een zeer 

ernstig 
long-

probleem. 
Een operatie 

sloten we bij voor-
baat uit. Het risico was te groot. Totdat 
een ervaren thoraxchirurg die bij ons 
overleg aan tafel zat en die we in de 
oude situatie wellicht niet eens zouden 
hebben geconsulteerd, aangaf dat hij 
het wel zag zitten. Na overleg met de 
ouders werd de knoop doorgehakt. Het 
kind werd binnen een week geopereerd 
en heeft hier veel baat bij gehad.”

Dat moet je met trots vervullen, 
als hoofd van een Kinderthorax-
centrum dat toonaangevend is in 
Europa en dat multidiscipli naire 
samenwerking tot kunst lijkt te 
hebben verheven? 
“Absoluut. Ik ervaar het als enorm  
stimulerend dat we aan een grote groep 

kinderen zorg kunnen bieden zonder 
‘muurtjes’, hindernissen en onnodig 
tijdverlies. Het groepsverband geeft ons 
power. We hebben zoveel kennis en 
kunde in huis. Er kan ook zoveel omdat 
alle bijzondere en vaak kostbare appa-
ratuur beschikbaar is. Je kunt het zo gek 
niet verzinnen of er loopt hier iemand 
rond die er verstand van heeft. Die men-
sen brengen we nu nog beter bij elkaar. 
En het kan allemaal nog beter.”

Een goede opwarmer dus voor de 
nieuwbouw die ons wacht?  
“Ja zeker. Ons Kinderthoraxcentrum 
is bewust een proeftuin voor de 
‘vernieuwbouw’ van het Sophia. En 
dat volgens het principe van Patient- 
and Family Centered Care, oftewel: 
‘Samenzorg’ waarbij de patiënt en het 
gezin centraal staan. Het is uitermate 
belangrijk om ouders zo goed mogelijk 
te begeleiden en bij de behandeling te 

betrekken. Als het immers goed blijft 
gaan met de ouders, is dat ook veel 
beter voor het kind.”

Wat zijn de toekomstplannen in 
het Kinderthoraxcentrum?  
“We willen graag uitbreiden. Twaalf tot 
veertien bedden zijn er nu gemiddeld 
gevuld, maar er is sterke behoefte aan 
meer. Tekort aan verpleegkundigen 
vormt hier de bottleneck. We willen de 
poliklinische mogelijkheden uitbou-
wen. Er is een inspanningslabora-
torium voor kinderen in aanbouw. 
We willen het landelijk centrum zijn 
voor aangeboren longaandoeningen. 
Meer onderzoek verrichten naar lange 
termijn effecten van behandelingen.”

En dat alles ten bate van het 
kind. 
“Precies. Kinderen zijn nog zo puur, 
staan nog aan het begin. Wat je doet, 

is van invloed op hun verdere leven. 
Natuurlijk kunnen we helaas niet alle 
kinderen helemaal beter maken. En 
er sterven soms kinderen aan ernstige 
hart- en longziekten. Het is verschrik-
kelijk om dan het verdriet van ouders te 
zien. Neem het boek ‘Sophia’s Children’ 
uit 2002 van de fotografe Sarah Wong. 
Ik heb veel kinderen die erin worden 
geportretteerd gekend. Daarvan is 
helaas inmiddels een aantal overleden. 
Vergeten doe je die kinderen nooit.” 

“De successen die we boeken, de 
bewonderenswaardige vrolijkheid en 
levenslust van de kinderen zelf en de 
manier waarop we ouders kunnen 
begeleiden bij het ziekteproces: het 
motiveert ons. In ons nieuwe centrum 
kunnen we alle mogelijkheden die 
ons voor kinderen en hun ouders ter 
beschikking staan nóg beter benutten 
en echt betere zorg leveren.”

Hulplijn weer in de lucht
Vragen over medicatie bij kinderen? Bel de Kinderfarmacofoon: 39486!  TEKST: JOYCE DE BRUIJN

Vijf artsen en apothekers die 
een fellowship doen in de 
pediatrische klinische farma-

cologie, bemensen sinds kort (weer) 
de Kinderfarmacofoon. Dat is een 
hulplijn waar medisch specialisten, 
arts-assistenten en verpleegkundig 
specialisten vragen kunnen stellen 
over medicijngebruik bij kinderen. 
Vijf vragen aan een van de trekkers, 
Bianca van Groen.

Wat was de aanleiding om 
te starten met de Kinder-
farmacofoon?
“Eigenlijk bestaat de Kinderfar-
macofoon al langer. Maar hij is in 
de vergetelheid geraakt, terwijl er 
veel vragen zijn over medicatie bij 
kinderen. De Kinderfarmacofoon is 
er voor consulten over medicatie bij 

het individuele kind, of de patiënt 
nou is opgenomen in het ziekenhuis 
of de polikliniek bezoekt. Vragen 
kunnen gaan over polyfarmacie 
(gebruik van vijf of meer geneesmid-
delen), onverwachte bijwerkingen, 
doseringen, interacties en farmaco-
genetica.” 

Hoe lang duurt het gemiddeld 
om antwoord te krijgen op een 
vraag?
“Dat hangt helemaal van de vraag af. 
Krijgt een kinderarts bijvoorbeeld 
over een week een patiënt op de poli 
die klachten heeft die kunnen wijzen 
op een bijwerking, dan kan hij ons 
inschakelen. Wij nemen dan de tijd 
om uitgebreid de literatuur te bekij-
ken. We staan onder supervisie van 
geregistreerd klinisch farmacologen, 

dus adviezen worden indien nodig 
eerst besproken. Ook voor vragen 
die snel een antwoord vergen, zijn 
we uiteraard bereikbaar.” 

Waarom een Kinderfarmaco-
foon? Dit is toch ook heel 
handig voor vragen over 
volwassenen?
“Die ís er ook. En daar wordt goed 
gebruik van gemaakt. Wij hopen dat 
de Kinderfarmacofoon ook heel vaak 
gebeld zal gaan worden. We denken 
echt dat we medisch specialisten, 
arts-assistenten en verpleegkun-
dig specialisten ermee van dienst 
kunnen zijn. Voor ons als fellows 
klinische farmacologie biedt de 
Kinderfarmacofoon bovendien een 
mooie gelegenheid om te leren en 
ervaring op te doen.”

Er bestaat al een zo-
genaamd Kinderformu-
larium. Hoe verhoudt  
zich dat tot de Kinder-
farmacofoon?
“Het Kinderformularium is 
vooral een algemene richt-
lijn voor kinderdoseringen. 
Wij geven adviezen voor de 
individuele patiënt. Het zijn 
adviezen die het kinder-
formularium aanvullen.”

De Kinderfarmacofoon 
is nu beschikbaar voor 
artsen en verpleeg-
kundigen van het 
Erasmus MC-Sophia. 
Straks misschien ook 
voor kinder artsen van 
het Havenziekenhuis, 
IJsselland Ziekenhuis 
en Admiraal de  
Ruyter Ziekenhuis?
“Dat kan een optie zijn. 
Maar we gaan eerst kij-
ken hoe het gaat lopen 
in het Sophia.” 

'Wat je 
doet is van 
invloed op het 
verdere leven 
van het kind'

‘Samenwerken geeft power ’
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Het Erasmus MC Patiëntvrij 
Leerziekenhuis wint aan 
populariteit. Er is duidelijk 
een drempel overwonnen. 
Steeds meer zorgprofessio-
nals durven zich kwetsbaar 
op te stellen en komen op 
training in het Leerzieken-
huis waar fouten maken 
geen probleem is. “Je brengt 
immers niemand schade 
toe.”  TEKST: CLAUDIA LANGENDOEN   

BEELD: RUUD KOPPENOL

Meneer Van Gent ligt flink in de 
kreukels. Hij is zojuist binnen-
gebracht op de Spoedeisende 

Hulp en heeft na een verkeersongeval 
35 minuten bekneld gezeten. Zo blijkt 
uit de overdracht van Jasen Hashem, 
een voor deze gelegenheid tot ambu-
lanceverpleegkundige omgedoopte 
simulation training-instructeur. 
“Meneer is geïntubeerd vanwege forse 
pijnklachten in het onderlichaam en 
heeft mogelijk intern bloedverlies”, 
somt hij op.
Brenda Brekelmans, SEH-verpleeg-
kundige in opleiding in het Brabantse 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, staat bij 
het bed. Ze stroopt de mouwen op. 
Letterlijk en figuurlijk. De spanning en 
concentratie zijn van haar gezicht te le-
zen. Maar ze gaat moedig aan de slag. 
En onder toeziend oog van een groep 
medestudenten uit diverse ziekenhui-
zen stabiliseert ze de patiënt, samen 
met twee andere collega’s in opleiding. 
Ze zijn bepaald niet de enigen die deze 
ochtend in training zijn. Een ruimte 
verderop buigt een groepje IC-ver-
pleegkundigen in opleiding zich in een 
simulatie IC-kamer tegelijkertijd over 
dezelfde meneer Van Gent. Ze brengen 
de circulatie in beeld. 

Toewijding
“Ik wil een nieuwe bloeddrukmeting”, 
klinkt het. “En een echo van de buik”, 
vult student Thomas van Kalkert aan. 

“Ik denk aan een bloeding in het bek-
ken”, zegt hij tegen vierdejaars student 
geneeskunde Dirk-Jan van Silfhout. “Ik 
wil alvast de chirurg erbij vragen om te 
helpen beoordelen.” Ook daar kijken 
collega’s toe en is de sfeer ingespan-
nen. Maar vol toewijding wordt er 
geoefend.
Simulatieonderwijs aan de hand van 
real life scenario’s vindt aan de lopende 
band plaats in het Patiëntvrij Leerzie-
kenhuis waar niet alleen verpleegkun-
digen in opleiding en geneeskunde-

studenten, maar ook afgestudeerde 
en ervaren verpleegkundigen, medici 
en andere zorgprofessionals hun vaar-
digheden oefenen. Daarbij is bewust 
gekozen voor een multidisciplinaire 
insteek. Het streven is om de volledige 
zorgketen te bedienen, van huisarts tot 
ambulance en van SEH tot operatie-
kamer. 

Communicatie
Hiermee spelen het SkillsLab & Simu-
lationCenter en Erasmus MC Acade-

mie in op de toenemende behoefte 
en trend om een carrière lang te leren 
en op basis van learning by experience 
vaardigheden te oefenen en te verbe-
teren. Het gaat daarbij niet alleen om 
uiteenlopende technische vaardig-
heden, maar ook om niet-technische 
skills, verduidelijkt manager Madelon 
Panman.
 “Communicatieve vaardigheden en 
interactie met collega’s en andere 
specialismen zijn van groot belang, 
net als communicatie met patiënten. 
Zo ook het creëren van eenheid in 
de communicatie-overdracht”, haalt 
zij slechts enkele voorbeelden aan. 
“Iets wat niet iedereen van oudsher 
intensief heeft kunnen trainen in de 
opleidingen. Terwijl daar tegenwoor-
dig wel meer aandacht voor is.” Ze 
doelt onder andere op het creëren 
van een optimale samenwerking en 
een positieve werkomgeving waarin 
mensen zichzelf durven zijn en elkaar 
om hulp durven vragen.
Het gebeurt allemaal in het Patiënt-

vrij Leerziekenhuis waar een veilige 
leeromgeving wordt gecreëerd, zodat 
studenten en ervaren professionals 
zich vrij voelen om te oefenen en hun 
vaardigheden aan te scherpen. “We 
noemen dat: veiligheid in het kwa-
draat”, verwoordt Panman. Dat gebeurt 
op talrijke manieren, met inzet van si-
mulatoren, weefsel en lotuspatiënten. 
Zoals deze ochtend op locatie SkillsLab 
waar in de gesimuleerde operatieka-
mer toekomstig algemeen chirurgen 
vol overgave operatieve technieken 
oefenen. Jeroen van Egmond is één 
van hen: “Het is prettig om te kunnen 
oefenen zonder dat je het risico loopt 
beschadigingen aan te brengen aan 
een persoon”, geeft hij aan.
Nederland maakt met centra als het 
SkillsLab & SimulationCenter een 
inhaalslag. “Wij zijn hier in verhouding 
met andere landen vrij laat begon-
nen met het opzetten van dergelijke 
trainingssimulatiecentra”, verduidelijkt 
Christian Grass, anesthesist-intensivist 
en betrokken bij het in 2004 opgezette 

Ziekenhuis zonder patiënten



SkillsLab. “Maar de groei vindt in rap 
tempo plaats. We hebben een prachtig 
concept ontwikkeld waar alle discipli-
nes elkaar kunnen ontmoeten en waar 
een leeromgeving is gecreëerd waarbij 
iedereen zich betrokken mag voelen.”

Uitslaapkamer
Iets wat straks in de nieuwbouw nog 
beter tot uiting komt, verduidelijkt 
Liesbeth van Ewijk, coördinator bij 
Erasmus MC Academie. “Dan worden 
alle voorzieningen in één simula-
tiecenter samengebracht.” Van een 
spoedeisende hulp, operatiekamers 
en patiëntenkamers tot radiodiagnos-
tische unit, endoscopische ruimte en 
bijvoorbeeld een uitslaapkamer: de 
hele zorgketen wordt er nagebootst. 
Met tevens ook weer een unieke 
wachtkamersetting zoals die er nu ook 
is. Die wordt geregeld dankbaar benut. 
Bijvoorbeeld door oogartsen in oplei-
ding die er hun vaardigheden trainen 
als een wachtende diabetespatiënt 
flauwvalt of een hersenbloeding krijgt. 

Maar de ontwikkelingen gaan uiter-
aard ook nu door. “Zo is er momenteel 
een aparte intensive care-ruimte in 
aanleg, inclusief kinder-intensive care 
waar ook een neonatale situatie wordt 
nagebootst”, vertelt Van Ewijk terwijl ze 
de deur van een lege ruimte opentrekt. 
Er wordt flink gebouwd. Dit in de hoop 
ook hier straks zoveel mogelijk gerich-
te trainingen te kunnen geven.

Open en bloot
En ja, natuurlijk is het spannend om in 
zo’n trainingssessie open en bloot  
je vaardigheden te tonen. “Je stelt je 
immers kwetsbaar op”, beseft Grass. 
Iets wat vooral veel ervaren zorgpro-
fessionals er voorheen van weerhield 
om trainingen te volgen. “Wat dat 
betreft is er duidelijk sprake 
van een cultuuromslag. 
Mensen overwinnen die 
vrees steeds meer.”
Niet in de laatste plaats 
dankzij het vertrou-
wen in het Patiëntvrij 

Leerziekenhuis, dat heeft bewezen een 
veilige leeromgeving te zijn. “Cursisten 
vertellen elkaar over hun ervaringen 
bij ons en de meerwaarde daarvan”, 
weet Panman. “Het gaat van mond 
tot mond. We staan mede dankzij ons 
SkillsLab & SimulationCenter ook 
internationaal hoog op de agenda.” 

Leuk en leerzaam
“Zorgprofessionals beseffen het belang 
van life long learning en het voorbereid 
zijn op nieuwe technieken en steeds 
complexer wordende patiënten-
groepen”, vult Grass aan. “Niemand 
ervaart het Patiëntvrij Leerziekenhuis 
bovendien als een verplichting. Het 

wordt vooral leuk 
en leerzaam 

ge-
vonden.” 

Dat blijkt 
uit de toewij-

ding waarmee op de locatie SkillsLab 
wordt ‘geopereerd’ en op de simulatie 
trauma-afdeling en IC intussen volop 
verder wordt overlegd, gewikt en ge-
wogen. Soms met zichtbare onzeker-
heid, waarbij het voor sommigen zelfs 
lijkt alsof alle opgedane theoretische 
kennis in één keer is vervlogen. Maar 
dat geeft niet. Fouten maken mag. “Je 
brengt immers niemand schade toe”, 
benadrukt Van Ewijk.
En gelukkig is meneer Van Gent een 
pop. Weliswaar een levensechte pop 
die steunt, kreunt en zelfs enkele 
woordjes spreekt. Maar hij heeft 
bovenal geduld en maalt niet om een 
kleerscheurtje meer of minder. Dat 
zijn pijnlijke bekken op de oefen-IC 
door de studenten onwennig in een 
bekkenbinder wordt gehesen, maakt 
hem dan ook niet uit. Een ideale oe-
fensetting, beseft Brenda Brekelmans. 
“Ik moet tijdens deze training voor 
het eerst als SEH-verpleegkundige de 
leiding nemen. Dat is wel even span-
nend. Maar leerzaam is het ook”, er-
kent ze. “Zo heb ik ontdekt dat ik echt 
goed systematisch de ABCDE-metho-
diek in de juiste volgorde moet blijven 
hanteren.”

“En de volgende stap is natuurlijk 
werken met echte mensen”, benadrukt 
geneeskundestudent Dirk-Jan van Silf-
hout. “Daarom zijn simulatietrainin-
gen als deze zo ontzettend belangrijk. 
Je kunt uiteraard heel veel theorie 
tot je nemen, maar dat alleen is niet 
voldoende. Je moet echt álle techni-
sche en niet-technische skills leren 
beheersen voordat je aan de slag kunt. 
Je moet er immers straks wel zo goed 
mogelijk voorbereid staan!” 
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3Bas Wijnhoven
chirurg

“De arbeidstijden zijn door Europese wetgeving aan banden gelegd, 
maar desondanks is de werkdruk toegenomen. De lat ligt hoog. Presta-
tiedruk is er niet alleen in de patiëntenzorg; ook op wetenschappelijk 
gebied en in het onderwijs moet je aan diverse parameters voldoen. Ik 
merk dat wij allen, inclusief jonge collega’s en aios (artsen in opleiding 
tot specialist, red), het soms zwaar hebben.
Je moet hier goed mee omgaan. Bewaak je agenda en zorg voor lichame-
lijke activiteit en afleiding buiten het werk. Belangrijk is ook dat spannin-
gen op de werkvloer bespreekbaar zijn. In ons team heerst een cultuur 
waarin we elkaar helpen. Je kunt niet een operatie uitvoeren als je jezelf 
niet goed voelt. Fit to perform staat bij Heelkunde op de agenda.”

3Wesley Hartman
internist in opleiding

“Ik denk dat de ingrediënten voor overspannenheid samenhangen met 
de beroepskeuze. Perfectionisme, betrokkenheid, een sterk gevoel voor 
verantwoordelijkheid; dat zijn vaak eigenschappen die een arts bezit. 
Daarnaast zie ik om mij heen dat artsen in opleiding tot specialist proble-
men vaak zelfstandig willen aanpakken. Hierdoor bestaat de kans dat te 
laat om hulp gevraagd of de eigen grenzen worden overschreden.
Daarnaast is de werkdruk toch vaak hoog. Met name in de diensturen heb 
je veel taken en veel verantwoordelijkheid, waarbij snel geschakeld moet 
worden tussen verschillende patiënten. Sinds mijn start in het Erasmus MC 
is er aandacht voor deze problemen en kan ik hierover praten met leiding-
gevenden en directe collega’s.”

3Marianne de Vries
radioloog

“De marktwerking in de zorg heeft de werkdruk vergroot. De Tweede Ka-
mer lijkt soms wel anti-zorg. Ziekenhuizen die vooral winst moeten maken, 
dat is moeilijk. Door de bezuinigingen worden minder artsen aangenomen 
en wordt vooral met tijdelijke - dus goedkopere - contracten gewerkt. 
Hierdoor zitten er toch best wat werkloze artsen thuis, die hopen op een 
vaste baan.
Daarbij is de zorg complexer dan vroeger. In de radiologie moet je de foto’s 
nog nauwkeuriger verslaan. Dat is natuurlijk geweldig voor de zorgkwali-
teit, maar kost wel meer tijd. Die krijgen we niet en voor ondersteuning van 
nurse practitioners is nauwelijks geld. Dus ja, ik begrijp wel dat artsen de 
druk voelen.”

3Suzanne de Vos
orthopedisch chirurg in opleiding

“In de opleiding maakte ik soms extreem lange werkdagen. Na de dagdienst 
deed ik thuis de administratie en de voorbereiding op de operaties van de 
volgende dag. In vier jaar tijd heb ik werkstukken moeten maken over veertig 
verschillende ziektebeelden. Ik heb het gered, maar zag regelmatig het zwaard 
van Damocles boven mijn hoofd hangen. Dus ja, ik heb wel stress gevoeld.
Op veel plaatsen is het bijna not done om toe te geven dat het je te veel wordt. 
Artsen willen bovendien graag de controle houden, geven niet snel iets uit 
handen. Maar soms moet je gewoon om hulp durven vragen.”

3Witte Hoogendijk
hoogleraar Psychiatrie, schreef samen met Wilma de Rek het boek ‘Van 
Big Bang tot Burn-Out’ (uitgeverij Balans, 2017)

“Artsen stellen hoge eisen aan zichzelf. Ze zorgen goed voor anderen, 
maar lopen zichzelf soms voorbij; het bekende verschijnsel dat bij de 
loodgieter thuis de kraan lekt…
Maar dat is niet de enige reden. De laatste decennia is het beroep 
veranderd. Verantwoordelijkheden zijn toegenomen en vanuit de maat-
schappij worden eisen gesteld. Vroeger vertelde een arts ‘hoe het zat’, 
tegenwoordig is de patiënt beter geïnformeerd en heeft hij een weer-
woord. Dat vergt veel mentale energie. Daarnaast hebben artsen minder 
autonomie, minder regie over hun eigen tijd. Debet hieraan is vooral de 
enorme regeldruk, de bureaucratie. Artsen zijn vaak wel dertig procent 
van hun tijd bezig met administratieve zaken. Dus het is begrijpelijk 
dat relatief veel artsen burn-out klachten hebben. Ondanks dat ze veel 
waardering krijgen, die de stress juist reduceert.”

Recent onderzoek liet zien dat een op de vijf medici al eens burn-outklachten had. Bij andere 
beroepsgroepen is dat een op de acht. Hoe komt het dat artsen zoveel spanningen hebben? De 

werkdruk? De aard van het beestje? Of zijn er andere oorzaken?  TEKST: ARNOUD HOUWELING BEELD: LEVIEN WILLEMSE

De kwestie
Artsen branden sneller op

8

Hoofdpijn? 
Zo krijg je er vat op
Hoofdpijnklachten kunnen veel impact hebben op je werk 
en je privéleven. Maar waar komen ze vandaan? En hoe ga 
je ermee om?  TEKST: ARNOUD HOUWELING

Marieke Mellink en Ingrid 
Maase-van der Kraan van het 
Preventie Advies Centrum 

hielpen al meer dan zestig collega’s via 
de interne zelfmanagementtraining bij 
spanningshoofdpijn en migraine.

Komt hoofdpijn veel voor?
Ingrid Maase: “Veel mensen zijn er ge-
voelig voor. Zo’n zestig procent van de 
Nederlanders heeft last van spannings-
hoofdpijn. Dit neemt vaak wel af als je 
ouder wordt. Ongeveer twaalf procent 
heeft migraine. Stress wordt het meest 
genoemd als factor voorafgaand aan 
een aanval. Ook hormonen, opgekrop-
te emoties en factoren als weersom-
standigheden kunnen een rol spelen.”
Marieke Mellink: “Migraine heeft een 
genetische component en gaat gepaard 
met nare symptomen zoals eenzijdige 
kloppende hoofdpijn, misselijkheid, 
braken of overgevoeligheid voor licht 
of geluid. Vaak gaat spanningshoofd-
pijn vooraf aan migraine. De gevolgen 

voor werk en privé zijn groot. En dat 
is waar deze mensen ook veel last van 
hebben.”

Hoe helpt de training hierbij?
Mellink: “Het doel is om vat te krijgen 
op je klachten. Dat begint ermee dat 
je inzicht krijgt in de factoren die aan 
hoofdpijn voorafgaan en de bewust-
wording van je eigen manier van han-
delen. Als je spanningen herkent en tot 
op zekere hoogte accepteert, kun je er 
invloed op uitoefenen.”
Maase: “De training bestaat uit acht 
sessies van tweeënhalf uur plus een 
follow-up. Iedere bijeenkomst bestaat 
uit drie onderdelen. Ten eerste is er 
de dagboekregistratie. Je houdt bij 
welke klachten je hebt, wanneer deze 
optreden en met welke intensiteit. Het 
tweede deel bestaat uit een cognitieve 
training en ten slotte leren we ontspan-
ningsoefeningen. Om iedereen per-
soonlijke aandacht te geven, werken 
we in kleine groepen.”
Mellink: “In het cognitieve deel komt 
de ACT aan bod, voluit de Accep-
tance Commitment Therapy. Hierin 
leer je onderscheid te maken tussen 
stressoren die je wél en niet kunt 
beïnvloeden. Je kunt de luchtdruk niet 
veranderen en sommige arbeidsom-
standigheden ook niet. Maar je kunt 
wel ermee leren omgaan. In plaats van 
door te denderen op de automatische 
piloot kun je ook even stilstaan en je te 

bedenken: wat gebeurt er eigenlijk met 
me? Via je de ACT krijg je ook inzicht 
in welke dingen echt waardevol voor 
je zijn. Dan merk je soms dat je vooral 
aandacht besteedt aan randzaken.”

Dus stilstand is in dit geval  
vooruitgang?
Mellink: “Precies!” 
Maase: “En we houden het zo licht-
voetig mogelijk. De deelnemers 
schrijven aan het eind een recept met 
de ingrediënten om stevige hoofdpijn 
te maken. Zo van: ‘neem geen pauze, 
negeer signalen zoals honger, en werk 
flink over!’ Dat is natuurlijk humoris-
tisch, maar toch ook ontnuchterend. 
Je bekijkt van afstand hoe je het altijd 
hebt gedaan en waar toch zoveel van 
die ellende vandaan kwam.”

Kan iedereen meedoen?
Maase: “Jazeker, de zelfmanagement-
training bij spanningshoofdpijn en 
migraine is kosteloos toegankelijk voor 

alle collega’s. Vooraf toetsen wij aan de 
hand van onze in- en uitsluitcriteria of 
de training geschikt is. Bel of mail ons!”
Mellink: “En wacht niet. Veel mensen 
komen pas als de urgentie hoog is. Ik 
begrijp dat wel. Je openstellen om met 
jezelf aan de slag te gaan, dat is best 
spannend. Maar we zijn laagdrempe-
lig, veilig en alles is vertrouwelijk.”

Levert de training succes op?
Maase: “Ja, dat durf ik wel te stellen. 
De deelnemers zijn echt positief, velen 
gaven aan dat in de tien weken na de 
training de frequentie en de intensiteit 
van de aanvallen gedaald zijn. Zowel 
in het privéleven als op het werk.”
Mellink: “Het mooiste vind ik als men-
sen zeggen dat hun leven aan kwaliteit 
heeft gewonnen. En niet alleen vanwe-
ge de verminderde hoofdpijn. Ze zijn 
toch een wat ander leven gaan leiden, 
met meer aandacht voor de waarde-
volle dingen.”

Meer informatie over de zelf-
managementtraining bij span-
ningshoofdpijn en migraine en 
andere trainingen:

Preventie Advies Centrum
Arbodienst Erasmus MC
010 7032660 of 010 7031653
PAC@erasmusmc.nl
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De deelnemer: ‘Geen pasta 
maar krootjes’
Ruud van Beek start op 9 april voor 
zijn 23ste Rotterdam Marathon. In de 
voorgaande 22 haalde hij slechts twee 
keer de finish niet. “Mijn debuut was 
in 1987”, zegt de research analist van 
de afdeling Viroscience. “Ik was toen 
33 jaar en liep een tijd van drie uur en 
33 minuten. 
Toen we kinderen kregen ben ik er 
een paar jaar tussenuit geweest, die 
aten mijn tijd en energie op. En je 
moet natuurlijk veel trainen. Weke-
lijks zo’n veertig tot vijftig kilometer 
en in de maanden voor de start loop 
ik wel tachtig tot negentig. Vaak met 
een groep ‘ouwe mannen’, drinken we 
daarna een biertje. En ik ren regelma-
tig naar het Erasmus MC, hoop nog 
steeds dat we een keer sportfacilitei-
ten krijgen.” Aan sportvoeding doet 
Van Beek niet. “Pasta? Daar word ik 
maar zwaar van! Traditie is krootjes 
en andijviestamppot in de week voor 
de marathon.”

“Rotterdam is mijn stad. Maar ik 
heb ook eens de wijnmarathon in de 
Medoc gelopen. Daar loop je verkleed 
langs wijngaarden en kastelen en heb 
je onderweg kraampjes met heerlijk 
eten en drinken. Ik denk dat ik wel 
een liter rode wijn ophad toen ik over 
de meet kwam.” In Rotterdam is de 
service ook goed, maar moeten de 
sporters de hongerklop zélf voor-
komen. Van Beek: “Ik heb gelletjes 
bij me en water, opdat ik de eerste 
vijftien kilometer geen gebruik hoef te 
maken van de voorraadposten. Daar-
na gooi ik alle ballast van me af. Het 
blijft een zware inspanning en eerlijk 
gezegd kom ik zelden glimlachend 
over de finish. Maar het geeft een 
enorme voldoening als ik het tóch 
weer gehaald heb.”

“Het leuke is dat je tegenwoordig met 
een chip loopt en je netto-tijd weet, 
inclusief tussentijden. Bij de massale 
start verlies je immers algauw enkele 
minuten. Mijn persoonlijk record 
is drie uur en 27 minuten, maar de 
laatste jaren zit ik rond de 3.40. Ik 
hoop nog één keer binnen de 3.30 
te finishen, blijf toch een beetje een 
streber.” En, gekscherend: “Ach, als ik 
maar lang genoeg doorloop word ik 
vanzelf een keer eerste.”

De sportarts: 'Je lichaam leren 
kennen is belangrijk'
Robert-Jan de Vos schaatste de 
Alternatieve Elfstedentocht en fietste 
de loodzware ‘La Marmotte’, maar 
duurlopen zijn bij de oud-voetballer 
minder favoriet. De sportarts (tevens 
staflid van de afdeling Orthopaedie) is 
niettemin betrokken bij de Rotterdamse 
marathon. “Ik heb al enkele malen deel 
uitgemaakt van het medische team. Bij 
de medische stand voorzag ik lopers 
voor de start van advies. Dan komt het 
voor dat je mensen afraadt te lopen, bij-
voorbeeld als ze koortsklachten hebben 
of een ernstige blessure.”

De vraag of een marathon eigenlijk wel 
gezond is tovert een glimlach op het 
gezicht van de arts-wetenschapper. 
“Dat recreatief hardlopen heel gezond 
is, is inmiddels voldoende aangetoond. 
Maar een marathon is toch een aanslag 
op het lichaam. Twintig procent van 
de lopers kampt rondom de race voor 
langere tijd met een blessure. Met name 
de knie, maar ook het onderbeen en 
de achillespees zijn kwetsbaar. Er zijn 
zelfs deelnemers tijdens de marathon 
overleden, maar in het algemeen wordt 
dit veroorzaakt door onderliggende 
hartproblemen die niet eerder waren 
opgemerkt. Met bijvoorbeeld kransslag-
aderproblemen is de kans op een hart-
aanval tijdens een extreme inspanning 
bovengemiddeld groot. Dit komt geluk-
kig zelden voor en moet geen reden zijn 
om niet gaan hardlopen.”
Voor alle sporters geldt: vooraf voldoen-
de en slim trainen. De Vos: “Je bewe-
gingsstelsel moet goed voorbereid zijn. 
Als basisniveau - zo is de globale richt-
lijn - moet je minimaal anderhalf uur 
zonder problemen kunnen hardlopen. 
Drie tot zes maanden voor de marathon 
kun je dan, aan de hand van schema’s, 
gericht werken. Als je zo’n vijf keer een 
afstand van twintig tot 32 kilometer 
hebt gelopen, ben je er doorgaans klaar 
voor. Daarnaast zijn goede voeding en 
vochtinname tijdens de race essentieel. 
Duursporters moeten in de dagen voor 
de wedstrijd koolhydraten stapelen. 
Pasta en rijst dus. Dit zorgt voor opbouw 
van glycogeen in de spieren, die je kunt 
opgebruiken gedurende de inspanning. 
Tijdens de marathon zelf neem je vooral 
via drank voedingsstoffen in. Met een 
isotone drank krijg je mineralen en 
koolhydraten binnen. Dat kan ook via 

repen en gelletjes, maar die zijn soms 
moeilijk weg te krijgen. Een goed advies 
is echter altijd individueel. Ik raad 
sporters soms aan zich vóór en ná een 
trainingsloop zonder kleding te wegen 
om het vochtverlies te meten. Meer dan 
drie kilo gewichtsverlies lijdt doorgaans 
tot een mindere prestatie. Je lichaam 
leren kennen is dus belangrijk in de 
voorbereiding op de marathon.” 

De organisator: 'Verbinding en 
vitaliteit, daar gaat het om!'
ARBO-adviseur Yüksel Yoney rent zelf 
niet mee, maar maakt figuurlijk de 
meeste kilometers van allemaal. Al 
meer dan tien jaar is zij de bevlogen 
motor achter de grote loopwedstrijden 
en andere activiteiten in het kader van 
beweging en vitaliteit.

“Sinds 2006 doen we als organisatie 
mee aan loopevents. De Bruggen-
loop kleurt al jaren lichtblauw van 
onze shirts, sinds 2012 zijn we bij de 
Rotterdam Marathon. Dit jaar hebben 
we 375 startbewijzen ingekocht, die in 
een vloek en een zucht vergeven waren: 
vijftig voor de hele marathon, vijftig 
voor de mini en 275 mensen lopen 
de kwartmarathon. Mede dankzij de 
geweldige steun van Edo Schraa en 
‘zijn’ OR kunnen we veel organiseren. 
Sportwedstrijden, maar bijvoorbeeld 
ook de groente- en fruitdag. Alles voor 
de vitaliteit!”
“Oké, de deelnemers moeten de 42 kilo-
meter zélf afleggen, maar verder krijgen 
ze alle support: masseurs, trainers voor 
de warming-up, begeleiders... Alles 
is onder controle en ook de nazorg is 
geregeld. Die was vorig jaar hard nodig 
toen we een loper kwijt waren. We heb-
ben hem opgespoord, hij was uitgeput 
tegen een boom gaan zitten. Gelukkig 
kwam het goed.”

“Allerlei Erasmus-MC’ers doen mee: 
van life-style-lopers tot getrainde 
atleten, van hoogleraren tot keuken-
personeel en van 18 tot 64 jaar. Het gaat 
mij niet om de prestatie, maar om de 
verbinding. We horen allemaal bij de 
Erasmus-MC-familie. Ik ben supertrots 
op onze lopers!” 

De fysiotherapeut: 'Maak er een 
feestje van!'
Alexia de Monchy is waarschijnlijk de 
meest filosofische fysiotherapeut van 

ons land. Ook bij de marathon staat 
ze klaar om de spieren en pezen van 
collega’s te behandelen. Maar eerst 
heeft Alexia enkele korte tips.

“Een marathon loop je voor je ego, niet 
voor je gezondheid. Maar dat is prima, 
hoor. De mens is qua anatomie goed 
in staat om in een rustig tempo grote 
afstanden te lopen. Maar respecteer 
je lichaam en luister goed naar de 
signalen. Overigens, je hartslag is vaak 
op zijn hoogst… op het podium! De 
adrenaline dus.”

“Als ik jou een zak geld geef loop jij 
die marathon, ook al je minder fit 

bent. Puur op wilskracht. Maar als je 
getraind en uitgerust bent, geniet je 
van je omgeving en krijg je een kick 
van het lopen.“

“‘Running Buddha’ is één van mijn 
favoriete boeken. Dat gaat over sporten 
met body én mind, onder meer via 
ademhalingsoefeningen. Hardlopen 
is zoveel meer dan een mooie outfit 
kopen en hijgend door het bos gaan.”

“Rust is net zo belangrijk als training 
en voeding. Joop Zoetemelk zei eens: 
‘De Tour win je in bed.’ Ga niet kort 
voor de marathon nog veel kilometers 
maken. Pak liever wat extra slaap.” 

Marathon: 
375 Erasmus MC'ers

Ren de trap op!

Zin in een sportieve uitdaging? 
Doe op maandag 10 april mee 
met de trappenloopwedstrijd in 
Nb.  “Het gebouw heeft twaalf 
verdiepingen en het record staat 
nu op iets minder dan een mi-
nuut”, aldus arts-onderzoeker en 
medeorganisator Sanne Kloos-
terboer op intranet. Volgens haar 
hoef je niet per se mee te doen 
om te winnen. “Ook in een rustig 
tempo is deelname aan te raden. 
De trap nemen is gezonder dan in 
de lift stappen. Dat willen we met 
deze actie vooral benadrukken.” 
Deelnemen kan individueel of in 

teamverband. Er zijn prijzen voor 
de snelste man, vrouw en team. 
Medewerkers die zelf de trap niet 
willen oprennen, maar wel hun 
collega’s willen aanmoedigen zijn 
ook welkom. In de hal van het 
Nb-gebouw staat een groot bord 
waarop alle scores live te volgen 
zijn. Verder is er een Fitpijler waar 
je je gezondheid kan checken, 
zoals hartslag, bloeddruk en 
gewicht. 
De traploopwedstrijd is van 11.00 
tot 14.00 uur. Inschrijven en meer 
info op www.erasmusmc/trap-
penloop. (AA)  

'Het geeft 

een enorme 

voldoening als ik 

het toch weer 

gehaald heb'
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In 1981 won de Brit John 
Graham de eerste Rotter-
damse marathon in 2 uur en 
ruim 9 minuten. Nu, 36 jaar 
later, lopen maar liefst 375 
Erasmus-MC’ers de hele, de 
kwart- of de minimarathon. 
In een verschillend tempo, 
maar allemaal met goede 
moed en optimaal gefacili-
teerd door een team onder 
leiding van ARBO-adviseur 
Yüksel Yoney. Scanner sprak 
met vier betrokken mede-
werkers.  TEKST: ARNOUD HOUWELING  
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uitgelicht

Verandering
De OR-verkiezingen zitten er weer op. Begin mei worden 
de nieuwe Ondernemingsraad en de nieuwe Onderdeel-
commissies door de Raad van Bestuur geïnstalleerd.  
Ondertussen gaat het werk gewoon door…

De zittingsperiode van de OR en 
de OC’s is vier jaar. Zodra de 
nieuwe groep medezeggen-

schappers van start gaat is in feite 
dus al bekend wanneer de volgende 
verkiezingen gaan plaatsvinden. En 
soms komt dat niet zo goed uit. De 
verkiezingen van 2017 en de overdracht 
van dossiers vinden dit jaar namelijk 
precies plaats op het moment dat in 
het Erasmus MC de grootste verande-
ring ooit zijn beslag krijgt. En om dat 
allemaal in goede banen te leiden is, op 
zijn zachtst gezegd, best een uitdaging.

Ons Nieuwe Erasmus MC
Laten we maar bij het begin beginnen. 
De reorganisatieplannen voor ONE 

(Ons Nieuwe Erasmus MC), die de 
organisatie klaar moeten maken voor 
de nieuwbouw, naderen hun voltooi-
ing. We gaan anders (‘vernieuwend’) 
werken en dat betekent nogal wat voor 
een groot aantal medewerkers. Teams 
worden anders samengesteld, functies 
verdwijnen en andere komen ervoor in 
de plaats, organisatieonderdelen ver-
schuiven. En dan hebben we het nog 
niet eens over het nieuwe Elektronisch 
Patiënten Dossier (HiX) en de verhui-
zing zelf. ONE  is al twee jaar bezig dit 
proces te plannen en voor te bereiden. 
De OR en de OC’s zijn hier steeds 
nauw bij betrokken geweest. Er is een 
OR-OC werkgroep die iedere twee 
weken contact heeft met de directeur 

ONE en HR-ONE en de OC’s praten 
er op themaniveau met hun directeur 
over. Ideeën en standpunten worden 
uitgewisseld en de medezeggenschap 
is daarbij vooral scherp op de regels: 
doen we het netjes zoals het hoort? 
Ontstaat er geen rechtsongelijkheid 
tussen medewerkers?

Invloed van de medezeggen-
schap
Al dat voorbereiden komt nu tot re-
sultaat. Begin april liggen de reorga-
nisatieplannen op tafel en wordt pas 
echt duidelijk wat ONE op individueel 
niveau voor medewerkers gaat bete-
kenen. In maart zijn de conceptplan-
nen door de OC’s besproken met de 
themadirecteuren en de implementa-
tieleiders van ONE. Hun input kan zo 
nog worden meegenomen. In april is 
vervolgens de OR aan zet. Tijdens een 
werkconferentie gaat de OR de reor-
ganisatieplannen nauwgezet bestude-
ren. Aan het eind van die conferentie 
schuiven de directeur HR en de pro-
jectmanager HR van ONE aan om de 
bevindingen van de OR aan te horen. 
Zij hebben dan twee weken de tijd om 
de plannen aan te passen alvorens ze 
begin mei voor te leggen aan de Raad 
van Bestuur. Na goedkeuring van de 
Raad van Bestuur komen ze opnieuw, 
maar nu formeel, op de agenda van de 
Ondernemingsraad. Op deze manier 
streeft de medezeggenschap naar zo 
veel mogelijk invloed op dit ingewik-
kelde traject.

En precies op dat moment veranderen 
de OR en de OC’s van samenstelling. 
Hoe groot die verandering is hangt af 
van de verkiezingsuitslag. Die is bij het 
schrijven van dit stukje nog niet be-
kend. Een blik op de kandidatenlijsten 
leert dat er gelukkig de nodige conti-
nuïteit zal zijn. Een aantal ervaren OR- 
en OC-leden, met gedegen kennis van 
de dossiers van ONE, gaat op voor een 
nieuwe termijn en dat is prettig. Maar 
de nieuwelingen moeten natuurlijk zo 
snel mogelijk aanhaken. Zij zullen voor 
een deel moeten varen op de kennis 
en ervaring van de zittende leden, dat 
kan niet anders. Aan de andere kant 
brengen ze nieuwe inzichten en een 
verse kijk op zaken met zich mee en 
dat moeten we ook benutten. Dat kost 
tijd en die hebben we eigenlijk niet. 
Dat is de uitdaging waar de medezeg-
genschap zich de komende periode 
voor gesteld ziet, zowel op centraal als 
op decentraal niveau. Daar gaan we 
hard aan werken. Na vandaag wordt 
de verkiezingsstrijdbijl dan ook zo snel 
mogelijk begraven en richten alle ogen 
zich weer op het gezamenlijk doel: een 
beter Erasmus MC.

Scanner is het maandblad 
voor medewerkers en studen-
ten van het Erasmus MC. 
De volgende Scanner verschijnt  
2 juni. 
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Erasmus MC
Bij het Erasmus MC werken 
zo’n 13.000 mensen die 
zich inzetten voor 
de drie kerntaken: 
patiëntenzorg, 
onderwijs en 
onderzoek.

Colofon

Bouwdeel West (gebouwdelen Nd, Ne, Nf, Ng, Ns en Nt)
 3 Afbouw 1e tot en met 5e etage, einde van het jaar gereed - onder andere 

poliklinieken, Dagbehandeling, IC’s, Hyperthermie en Radiologie.
 3 Afbouw 6e etage OK’s en 7e etage techniek.
 3 Afbouw 8e tot en met 11e etage - verpleegafdelingen. 
 3 Aanleg daktuinen tot juni.

Gebouw Nc 
 3 Afbouw 4e etage – IC.  
 3 Afbouw etage 8 t/m 10 – verpleegafdelingen.

Gebouw Rg
 3 Afbouw van begane grond tot en met de 6e etage - onder andere kantoor 

en poliklinieken.
 3 Plaatsen verdiepingsvloeren en gevelelementen extra etages (11e en  

12e ) tot medio april.
 
Gebouw Ca

 3 Verhuizing deel Radiologie van Ca-2 naar Ba-0 (voormalige SEH), 14 april.
 3 Start verbouwing Ca-2. Voorbereidingen aanpassingen voor Nucleaire 

Geneeskunde. Slopen gipswandjes, vanaf eind april tot april 2018.

Gebouw Nb
 3 Op de 2e etage is de afbouw gestart voor de Centrale 

Geneesmiddelenvoorziening (CGV). Voor onder- en bovenliggende etages 
geeft dit enige geluidsoverlast.  

Eread - Gebouw Ee
 3 Liftrenovatie, totale duur: circa drie jaar.  

Fase 1: renovatie goederenliften; tot en met oktober.  
(Kijk ook op: http://intranet.erasmusmc.nl/eread)  

Sophia
 3 Sk: werkzaamheden voor herschikking na uithuizen Verloskunde. Lichte 

werkzaamheden zoals schilderen en indelingswijzigingen. Af en toe lichte 
geluidshinder. Periode: tot juni. 

Burg. s’ Jacobplein
 3 Herinrichting kruispunt Rochussenstraat / Zimmermanweg en bouw 

nieuwe metro in- en uitgang onder de Rochussenstraat door richting 
Hogeschool Rotterdam. Project Gemeente Rotterdam en RET. Omleidingen 
in de omgeving. Berichtgeving via intranet en internet, WiU en Contact & 
Route. Tot juni.

 
Bij het ter perse gaan van dit nummer was niet alle informatie bekend. Kijk 
voor de meest recente en uitgebreide informatie bij de rubriek ‘Werk in 
Uitvoering’ op intranet. 

Van de OR

UITVOERING
Werk

in
Column Medische Ethiek

Dank 
donoren!
TEKST: INEZ DE BEAUFORT

Stel: een witte persoon 
die geen orgaan wil 
ontvangen van een 

zwarte persoon. Of een 
moslim die een orgaan van 
een joodse persoon wei-
gert. Toen ik hoorde dat dit 
voorkwam waande ik mij 
even in het circus Trump 
op de alternative facts 
trapeze. Maar het komt 
voor, zij het zelden. Uiter-
aard ‘cateren’ de artsen 
niet conform dergelijke wensen.  
Het is namelijk discriminatie. En 
bovendien zijn de levensbeschou-
welijke achtergrond of huidskleur 
van de donor onbekend. Wat dan? 
Iemand als patiënt weigeren en 
van de wachtlijst afhalen kan 
niet. En mag niet. Ook mensen 
met discriminatoire overtuigingen 
hebben recht op behandeling, 
incluis transplantatie. Abjecte 
ideeën zijn geen medische con-
tra-indicatie. Mag je iemand eerst 
de spreekkamer uitsturen om de 
relatie later te hervatten? ’Ik ben 
geschokt, ik moet even bijkomen, 
we praten hier later verder over.’ 
Geen gesprek aangaan betekent 
eigenlijk dat je iemand moreel als 
gesprekspartner doodverklaart.  In 
een gesprek kun je benadrukken 
dat het donatiesysteem valt of 
staat met de bereidheid van men-
sen om te geven, en dat we dat 
hogelijk moeten waarderen. En 
dat het niet aan de ontvangers is 
om, behoudens kwaliteit, eisen te 
stellen, omdat je daarmee het sys-
teem ondermijnt en de bereidheid 
van mensen te doneren. Dat druist 

niet alleen tegen jouw belang in 
maar treft ook andere wachten-
den. Zoiets bespreken dus. Al zijn 
sommigen mogelijk immuun voor 
de boodschap.
Dus dank potentiële donoren. 
Trek het je niet aan. Er lopen 
mensen rond die we op grond van 
het niet-discriminatiebeginsel 
dat zij zelf schenden, toch zullen 
behandelen. 
Is dit nu politiek correct gezever 
mijnerzijds? Dat doen we soms 
heus wel als ethici (of ik dan, ik wil 
mijn collega’s niet meesleuren). 
Of is het nog steeds te soft: het 
verschil tussen in de hoek zetten 
of van school sturen? Wat vindt u? 
En dacht u ook even en stiekem: 
maar ik wil ook liever geen orga-
nen van zulke types, vooral hun 
hart niet?

Inez de Beaufort is  
medisch ethica. Samen met 
collega’s schrijft ze maan-
delijks een column voor 
Scanner. Reageren?  
i.debeaufort@erasmusmc.nl
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The date has been set for this year’s 
Picnic in the Park: Tuesday 13 June. 
The picnic will once again be held 
during Ramadan, and we will of course 
provide take-away picnic boxes for the 
observant. Registration will open in 
mid-May, and you will receive a perso-
nal invitation in your mailbox. Further 
information will follow on the intranet 
and on a dedicated website. (AA)

Scanner • april 2017 

Who’s who

‘Traveling and 
nature are vital 
parts of my life’
As a teenager, Italian-born Luca Signorile was already 
curious to see different parts of the world. The AFS 
exchange program enabled him to explore Wisconsin, in 
the Midwest (United States) during high school. Looking 
back, he considers this as one of the best periods in his 
life. “I loved its nature”, he explains. “There was snow co-
ver eight months a year. I enjoy skiing and other outdoor 
sports, like kayaking, hiking, and cycling. So for me this 
was the perfect place to be!”  TEXT: EMILE HILGERS

Why Erasmus MC?
“After my Bachelor in Health and Phar-
maceutical Biotechnologies in Italy, I 
wanted to continue my studies abroad. 
The reason I chose Erasmus MC is that 
it offered more practical courses than 
Italian universities. So from 2010 until 
2012 I did my Master’s in Molecular 
Medicine here at Erasmus MC. I have 
now been a PhD student at the depart-
ment of Cell Biology, in Niels Galjart’s 
research group, since March 2013.”

What is your research about?
“My work focuses on microtubules, 
intra-cellular filaments made of tubulin, 
their building block. Microtubules are 
essential for many cellular processes. 
They can grow and shrink repeatedly, 
and are regulated by specific pro-
teins that bind at one of their ends. I 
study these regulatory proteins using 
cell-free biochemical assays, in which 
dynamic microtubules are reconstituted 
using only purified proteins in micro-
fluidic chambers. We can observe them 
under a special microscope to analyze 
their behavior. We also developed a 
new purification strategy that led us 
to the identification of new proteins 
binding directly to tubulin. I often use 
protein structure information combined 
to theoretical biophysics to gain further 
insight into these proteins. All these 
applications can help enormously in the 
development of anti-cancer therapies.”   

Where do you go in your spare 
time?
“I like traveling to different parts of the 
country and also to other countries in 
Europe, like northern Sweden. I love the 
Rotterdam museums, and with three 
other people from Erasmus I practice 

in a band since I learnt to play the 
drums at Erasmusica. But I need further 
destinations to recharge my batteries. 
Traveling, nature, and outdoor sports 
are a vital part of my life. Once or twice 
a year I visit my friends and relatives in 
Italy. My friends at work often say that 
I am not a typical Italian because I do 
not go back home often. I guess they 
are right!”     

What do you like about the Dutch 
way of life and the people?
“The most difficult thing for me to 
adjust to was the food. Completely 
different from what I was used to in the 
southeast of Italy. And the countryside: 
no mountains! Not much of a challenge 
when I go hiking or biking. The good 
thing is that I can go everywhere 
by bike. I also went kayaking from 
Zevenhuizen to Kralingse Bos and back. 
That was great fun - the scenery with 
windmills, as well as nature and the 
city’s skyline. I like the directness of 
Dutch people, most of them say what 
they think, which is also my style.”      

What are your plans for the 
future?
“I am very much fascinated by structural 
biology and bioinformatics, protein engi-
neering, and new purification strategies. 
So I would like to continue my research 
in this direction, possibly related to 
drug design and development. I hope to 
complete my PhD soon and move to an 
academic or company post-doc position, 
preferably in a different country to 
further improve my CV. Possibly a 
position also linked with informatics, 
as I like computers and have become 
familiar with the software for molecular 
visualization and simulation. 

22 APRIL 
Pal Mundo will be organizing Europe’s 
largest Latin and Caribbean festival 
for the fourth time. With three stages at 
Ahoy Rotterdam, visitors can enjoy salsa, 
bachata, reggaeton, merengue, and 
many more exotic sounds. Also on the 
culinary level, Pal Mundo will offer a full 
Latin and Caribbean experience.

27 APRIL
on King’s Day 
many of Rotter-
dam’s streets 
become giant flea 
markets for the 
day (from 9 am to 

5 pm). People place their plaids on the 
streets to sell their used stuff: from 
second hand toys to vintage clothes, but 
homemade food and drinks are also on 
offer. Children play games between the 
stalls and street artists and musicians 
perform. The largest flea markets are the 
ones in the city center around the Cool-
singel, Hofplein, Hoogstraat and Blaak.
Sweet King’s Day is a small event at 
Spinozapark with a King’s Day flea 
market selling a variety of multicultural 
snacks. There will also be performances 
by several Rotterdam artists. Entry to 
this festival is free. 
Koningskermis. This annual fair on Lloyd 
Multiplein at the Schiehaven offers more 

than sixty rides for all ages; from the 
fair cafe to the fun fair shooting stall 
and from the pancake stall to a fun fair 
carousel. The fair will run from Saturday 
15 April until Sunday 7 May.

3 MAY - 7 MAY
Circusstad festival. Spectacular artists, 
acrobats and musicians will perform 
at Schouwburgplein in the heart of 
Rotterdam.

5 MAY
on Liberation Day a large music festival 
will be held in Het Park in Rotterdam, 
which will be open to the public and free 
of charge.

Things to do in Rotterdam
TEXT: ESTHER MORREN
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METC can’t make 
it more fun, but…
We can make things easier.  TEXT: JOYCE DE BRUIJN

This spring, Erasmus MC’s METC 
(Medical Ethics Review Com-
mittee) will start the phased 

introduction of a new, fully digitized 
registration and progress reporting 
procedure for medical research using 
human subjects. The new motto is: 
researchers who submit necessary 
documentation that is complete and 
correct, will get through the process 
quickly and smoothly. 
Conscientious researchers will be 
rewarded with a procedure that is easy 
to monitor. “The current procedure 
involves the METC secretariat and 
the researcher corresponding back 
and forth with comments such as: We 
need this or that. There is a signature 
missing. Could you provide us with the 
following?”, explains METC secre-
tary Carin Bron. “This is time- and 
energy-consuming for both parties.” 

Quality and security
Project manager Conny Demper says, 
“On top of this, the research proposals 
are submitted on a USB flash drive or 
CD-ROM, which can be easily mis-
placed or lost. Although the data car-
riers do not store patient data, they do 
hold information that is the intellectual 
property of Erasmus MC, the industry, 
or another hospital. This information 

could be of interest to third parties. 
Our new registration system ensures 
improved quality and security.” 
The system has been developed by an 
internal project team in close collabo-
ration with a few trial agencies, says 
Demper.  “The improved quality is 
thanks to a more streamlined process, 
thereby creating more time to carry 
out the substantive check with even 
greater efficiency. The new approach 
enables researchers to check which 
assessment phase the research propo-
sal is in. In addition, the system makes 
it possible to generate management 
information from various angles.” 
In the future, a digital portal will be 
used to register research proposals. 
The researcher will then be fully 
responsible for submitting correct and 
complete research proposals. Initially, 
researchers will be supervised by the 
METC secretariat, especially if there is 
no department-specific, professional 
trial agency.

For further information, please call 
Conny Demper or Carin Bron on 
extension 34428. They will be  
happy to answer your questions.

Send files securely
For anyone who ever sends files using WeTransfer, You-
Sendlt, HighTail, or other commercially available file sha-
ring platforms, Erasmus MC now offers a safe alternative: 
SURFfilesender. 

SURFfilesender is very easy to 
use. You don’t have to install 
anything to send and recei-

ve files. All you need is a browser. 
SURFfilesender is linked to SURF-
conext, which makes it easy to log in 
using your Erasmus MC account and 
password. Moreover, it is possible to 
securely share files with people who 
do not have a SURFfilesender license 
(guest users). 

Although uploading and downloa-
ding files using SURFfilesender is se-
cure by default, users can also opt for 
extra security by encrypting files first. 
This is particularly suitable when 

sharing confidential information. You 
can use this tool to send files of up 
to 250MB. By sending the recipient a 
‘key’ through a separate and secure 
channel (e.g. by phone or text messa-
ge), the recipient can decrypt the file 
using the key and then download it.   

The introduction of SURFfilesen-
der means that eventually it will no 
longer be possible to send files from 
Erasmus MC using services such as 
WeTransfer. Additional information 
will follow. The User Manual and 
FAQs can be found on the Service 
Portal on the intranet (search term 
SURFfilesender). (AA)

Break the 
record

Looking for an athletic chal-
lenge? Why not participate in 
the stairs race on Monday 10 

April in Building Nb? “The building 
has twelve floors of stairs, and the 
current record stands at just under 
a minute”, says research physician 
and co-organizer Sanne Klooster-
boer on the intranet. She says you 
don’t really need to join the chal-
lenge to win. “I would encourage 
people to take the stairs on a daily 
basis, even if it’s just at a leisurely 
pace. It’s far healthier than just 
stepping into an elevator, and this 
is what we wish to emphasize with 
this event.” You can join as a team 
or individually, and there will be 
prizes for the fastest man, woman, 
and team. 
Employees who do not want to run 
up the stairs themselves are wel-
come to come and cheer on their 
coworkers. A large screen in the 
lobby of Building Nb will display 
the live results. There will also be a 
Fitpijler (fitness check equipment) 
in the lobby where you can check 
your health by measuring your 
heart rate, blood pressure, and 
weight. 

The stairs race will take place from 
11am to 2pm. See www.eras-
musmc.trappenloop for additional 
information and to sign up. (AA)
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Picnic!
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Het geheim van het 
brein
Als één ding duidelijk werd 

tijdens de open dag van de af-
delingen Neurowetenschappen 

en Psychiatrie, dan is het dat het men-
selijk brein een razend ingewikkeld 
en mysterieus orgaan is. Circa drie-
honderd belangstellenden bezochten 
zaterdag 18 maart de eerste open dag. 
Onderzoeker in opleiding Bas Lende-
meijer ontving in zijn eenmanslabo-
ratorium een stuk of negen nieuws-
gierigen. Hij speurt naar de ideale 
omstandigheden om hersencellen  
- neuronen - op te kweken uit dood-
gewone huidcellen. Die zijn dankzij 
een betrekkelijk nieuw procedé om te 
vormen tot stamcellen, cellen die nog 
tot elke andere lichaamscel kunnen 
uitgroeien. Zijn bezoekers mochten 
aan de slag in de niet steriele, maar  
wel heel schone afzuigkast. (JdB)  

Scanner • april 2017 

Zonder bonje naar 
Ameland en terug
In de cockpit van een Piper is geen plaats voor twee  
kapiteins. En al helemaal niet voor echtelijk gekibbel.  
Verpleegkundig specialist Mirjam Tielen en haar man Xavier 
Moors, anesthesioloog in het Sophia Kinderziekenhuis, zijn 
daarom strikt in het scheiden der taken in de cockpit. 
TEKST: JOYCE DE BRUIJN

Houd op zondag 10 juni goed het 
luchtruim in de gaten. Als daar 
in de loop van de middag het 

ene na het andere eenmotorige vlieg-
tuigje over scheert, is de kans groot dat 
je getuige bent van de Dutch Air Rally. 
Collega’s Mirjam Tielen en haar man 
Xavier Moors bemannen de cockpit 
van één van de vijftig deelnemende 
kisten. “Het is een soort puzzeltocht 
in de lucht, waarbij je ál je vliegskills 
uit de kast moet trekken”, zegt Mirjam. 
Xavier, niet zonder trots: “We zijn vorig 
jaar tiende geworden, en Mirjam was 
tweede bij de vrouwen.”
Waar sommige stellen op een mooie 
zondag een stukje gaan rijden, met 
de auto of op de fiets, daar bewegen 
Mirjam en Xavier zich in een éénmo-
torige Piper met honderd knopen door 
het firmament. Om van daaruit van 
de vrijheid en het uitzicht te genieten. 
Sinds er kindertjes zijn, gaan zij op 
de achterbank mee, al blijft de oudste 
dochter soms liever bij opa en oma. 

Piloot of dokter
Xavier: “Ik ben op mijn veertiende 
begonnen met zweefvliegen, en op 
mijn zestiende vloog ik al over heel 
Nederland, terwijl ik nog niet eens een 
auto mocht besturen. Ik wilde altijd 
óf piloot óf dokter worden. Mijn ogen 
gooiden roet in het eten. Ik werd afge-
keurd bij de luchtmacht, en later ook 
voor de burgerluchtvaart. Dus toen 
werd ik maar dokter.”
Toen Xavier Mirjam leerde kennen, 
nam hij haar mee een vliegtuigje in. Ze 
vond het vreselijk. “Ik was heel bang. 
Daarom gaf Xavier me een les cadeau. 
Na nóg een les dacht ik: dit is gááf! 
Zo ben ik besmet geraakt.” Een paar 
jaar later vloog het koppel naar het 
Kanaaleiland Alderney, waar hij haar 
ten huwelijk vroeg. 

Twee kapiteins
Het was wennen, want: hoe hou je het 
gebruikelijke echtelijk gekibbel uit de 
cockpit? Zij: “Aanvankelijk waren we 

twee kapiteins op één schip.” Hij: “Dan 
meldde het vluchtplan dat ik naar 1100 
voet moest stijgen. Deed ik dat niet 
snel genoeg naar haar zin, dan ging er 
een vingertje naar de hoogtemeter.” 
Zij: “We houden de taken nu strikt 
gescheiden. Hij vliegt en ik navigeer 
en communiceer met de toren. Of 
andersom.”
Mirjam heeft wat men noemt een Only 
by Day vliegbrevet, ook wel Visual 
Flight Rules (VFR) genoemd. “In slecht 
weer of duisternis mag ik niet vliegen. 
Ik vlieg dan ook vrijwel alleen ’s zomers, 
dan is het lang licht. Dan rij ik na het 
werk naar Rotterdam The Hague  
Airport, waar we lid zijn van Vliegclub 
Rotterdam, en vlieg ik een rondje. Ik 
moet wel vlieguren blijven maken, mijn 
skills onderhouden. Nu ik alweer een 
half jaar niet heb gevlogen, moet ik 
straks eerst een clubcheck ondergaan. 
Maak ik drie starts en landingen voor-
dat ik weer met passagiers mag vliegen.”

Slecht weer
Xavier heeft een Instruments Flight Ru-
les (IFR), een brevet dat hem toestaat 
om ook in het donker en bij slecht 
weer te vliegen. “Dat brevet werd uit 
nood geboren. Als ik op zondag naar 
Duitsland vlieg en het weer slaat om, 
dan bestaat de kans dat ik op maandag 
niet op tijd in de operatiekamer kan 
staan. Met dit brevet is de kans dat we 
ergens stranden vele malen kleiner.”
Mirjam en Xavier zijn overigens niet 
de enige Erasmus MC’ers met deze bij-
zondere liefhebberij. Samen met twee 
collega-anesthesiologen landt Xavier 
na werktijd wel eens in Frankrijk. Gaan 
ze daar een hapje eten en vliegen ze 
’s avonds weer terug. En die Dutch 
Air Ralley vliegen ze samen met twee 
collega’s uit het Mobiel Medisch Team, 
waar Xavier ook dienst doet.
Een keer per jaar is er een gezinsuitje 
met de kinderen. Dan vliegen ze naar 
Ameland, of Engeland. Dit jaar zou 
Mirjam graag naar de Duitse Wad-
deneilanden vliegen. “Sinds we drie 
kinderen hebben, is dat iets ingewik-
kelder. Er zijn maar twee plekken op de 
achterbank.’’ Grijnst: “Misschien huren 
we dit jaar dan twee vliegtuigjes. Maar 
zet dat er maar niet in, dat klinkt zo 
decadent! Hahaha.”  

Als zorgassistent bij Heel-
kunde ondersteunt Hellen 
Fortuin al dertien jaar de 

verpleging en werkt ze hard voor de 
patiënten. Daarnaast is ze betrokken 
bij diverse pilots en noviteiten. Eén 
daarvan is de Tonto, onderdeel van 
het Pharmafilter.

Voor jou is Ons Nieuwe  
Erasmus MC al een beetje 
begonnen
“Dat mag je wel zeggen. Hier op 9 
noord zijn we zo ongeveer de proef-
tuin van de verpleging. Met name de 
isolatieafdeling is ideaal omdat die 
evenals het nieuwe ziekenhuis uit 
eenpersoonskamers bestaat. Onder 
meer verbandkarren en bijvulkarren 
hebben we uitgeprobeerd. Maar ook 
allerlei disposables, oftewel voor-
werpen die je in principe na gebruik 
weggooit, zoals dienbladen, borden 
en bestek. We kijken hoe gebruiks-
vriendelijk ze zijn, maar ook naar de 
stevigheid. De eerste disposable 
po’s die we uitprobeerden waren 
gemaakt van een soort rijstmateriaal. 
Goed voor het milieu, maar sommige 
patiënten zakten erdoorheen.”

Een van de innovaties is de 
Tonto Pharmafilter
“Daar verwachten we veel van. 
Het is een apparaat waarin we het 
afval kwijt kunnen. De afvalzakken, 
de po’s, resten van maaltijden en 
ziekenhuismateriaal, noem maar op. 
In plaats van sjouwen met vuilnis-
zakken gooien we het afval in de 
Tonto. Die vermaalt het waarna in 
het Pharmafilter de gifstoffen eruit 
gefilterd worden. Daarna wordt 
het afgevoerd naar het riool, via de 
zelfde weg als de toiletten. 
Materialen die hij niet 
kan verwerken, slaat 
hij op. Efficiënt, 
hygiënisch en mi-
lieuvriendelijk.”

Start de demo maar!
“De eerste handelingen verschillen 
weinig van thuis afval weggooien. 
Je doet de klep open, gooit hand-
matig het afval erin en dan begint 
het verwerkingsproces. Afhankelijk 
van wat je erin gooit, duurt dit zo’n 
drie tot zeven minuten. Op een klein 
display met een grappig berenplaatje 
zie je hoe ver het is gevorderd. Zoals 
je hoort maakt hij wel wat lawaai. 
Hij staat nu in een sluiskamer, maar 
kan dus niet worden geplaatst op de 
ziekenafdeling waar mensen slapen. 
Ook ‘s nachts gebruiken we de Tonto 
immers.”

Echt geurvrij is het apparaat 
ook niet
“Haha nee. Er zijn nog wat kinder-
ziektes en verbeterpunten. Zo 
kan de Tonto de gele afvalzakken 
nog niet verwerken, die leiden tot 
verstoppingen. Dat merkten we aan 
de kleine gele plasticdeeltjes, die via 
de toiletten in de patiëntenkamers 
naar boven kwamen. Vandaar al die 
waarschuwingsstickers die we op 
het apparaat hebben geplakt. Op 
dit moment wordt de Tonto alleen 
gebruikt voor plastic urinaals, die van 
recyclebaar materiaal zijn en voor 
po’s. Die gaan met inhoud en al in de 
Tonto. Maar alle begin is moeilijk. Ik 
heb vertrouwen dat in de toekomst 
veruit het grootste deel van het 
ziekenhuisafval snel en veilig via de 
Tonto wordt verwerkt. Alle afde-
lingen krijgen er straks een, heb ik 
begrepen.”

Heb je zin in de verhuizing?
“Absoluut! Hier is het allemaal toch 
wat krap en verouderd. Een nieuw 
ziekenhuis met grotere kamers en 
lekker allemaal nieuwe spullen lijkt 

me geweldig. In principe behoud ik 
mijn functie, maar mogelijk wordt 
het team gesplitst in vaat, nier 
en MDL. Dat horen we nog.” 

De verhuizing
ONE & ik: 

Medio 2018 is het zover. Samen gaan we een hagel-
nieuw en hypermodern Erasmus MC in gebruik nemen. 
Maar een verhuizing is - om in medische termen te blij-
ven - een zware operatie en daarbij… partir c’est mourir 
un peu. In deze rubriek komen medewerkers aan het 
woord voor wie veel gaat veranderen.  TEKST: ARNOUD HOUWELING  
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