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75 jaar 
Ignatius 

Ziekenhuis 
Breda 

Op 14 november aanstaande herdenken wij 

het ontstaan van ons ziekenhuis 75 jaar 

geleden. 1997 is uitgeroepen tot een jubi-

leumjaar en gedurende deze periode zijn 

er festiviteiten van verschillende aard 

georganiseerd. 

Een historisch overzicht van ons ziekenhuis 

verscheen onder de titel 'Van Singel naar 

Gracht', ter gelegenheid van de feestelijke 

opening van ons nieuwe ziekenhuis in 1992. 

In dat jaar verscheen er tevens een Special 

Magazine van Revue Arts over ons zieken-

huis. Dit magazine gaf informatie over de 

historie en achtergrond van de realisatie van 

het nieuwe ziekenhuis met daarbij een kijkje 

achter de schermen. 

Het nu voor u liggende magazine verschijnt 

ten gevolge van het feestelijke gedenken van 

dit 75-jarig jubileum en geeft, naast inzicht in 

vele medische specialismen, ook weer waar 

we in ziekenhuisverband mee bezig zijn: 

kwalitatief hoogwaardige geneeskundige en 

verpleegkundige zorgverlening, uitgevoerd 

naar de eisen van deze tijd. 

Een bijzondere gebeurtenis in dit jubileum-

jaar is de vergunning, verleend door de 

minister van VVVS, om thoraxchirurgie en 

interventiecardiologie uit te oefenen. 

Deze activiteiten zullen voorlopig aan de 

Galderseweg plaatsvinden en, vóór het jaar 

2002, na uitbreiding, op de locatie 

Molengracht. 

We gunnen u veel lees- en kijkplezier met dit 

mooi uitgevoerde magazine en danken de 

redactie, de adverteerders en alle auteurs 

voor hun grote inzet bij de totstandkoming 

hiervan. 

Het bestuur, 

dr. J.D. van de Linde 

mr. L.H.L.M. Schellekens 	
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De geschiedenis is de basis 
voor de toekomst 
Als wij de geschiedenis van het Ignatius 

Ziekenhuis beschrijven, gaan we eerst 

terug naar het jaar 1819. In dat jaar 

stichtten drie katholieke burgers een 

tehuis, waar stadgenoten zich konden 

voorbereiden op hun sterfuur. 

De katholieke signatuur werd bepaald 

doordat de burgers, waaronder mr. 

Ludovicus Ingen Housz, zich onder super-

visie stelden van pastores. De plek waar 

de fundamenten van het Ignatius werden 

gelegd, was een woning aan de Haagdijk 

in Breda, waar maximaal zes mensen 

geplaatst konden worden. Het was toen 

nog allemaal zeer kleinschalig. Daarin 

kwam verandering toen het 'ziekenhuis' 

ging verhuizen. 

De eerste in een serie van verhuizingen 

kwam al twee jaar na de start, nl. naar 

het oude-mannengasthuis (gesticht in 

1455), ook aan de Haagdijk. 

In 1826 was Breda de eerste stad in 

Nederland, die een door religieuzen ver-

zorgd ziekenhuis had. In eerste instantie 

lag het accent op het verzorgen van 

ouderen. Het verplegen kwam pas later. 

Twee Leuvense en één Bredaas meisje 

begonnen met de ziekenverpleging. 

Dit werd al snel aangevuld met een 

armenschool en een school voor kant-

klossen. Het zal duidelijk zijn, dat door 

deze aanvulling, uitbreiding nodig was. 

In die tijd waren er geen medische 

motieven voor dit soort werk, er waren 

immers geen geneeskundige hulpmidde-

len. Een eerste stap in die richting was 

pas te zien in 1888; vanaf dat moment 

vonden chirurgische ingrepen niet langer 

plaats in de volle ziekenzaal, maar in een 

speciaal lokaal, de zogenaamde operatie-

kamer. Deskundigheid werd steeds 

belangrijker. 

Inmiddels verhuisde het ziekenhuis in 

1894 naar de Leuvenaarsstraat in Breda. 

Het heette toen St. Elisabeth's Gasthuis 

en bood ruimte aan 120 patiënten. 

In 1922 verhuisde het ziekenhuis naar de 

lokatie aan de Wilhelminasingel in Breda. 

Dit nieuwe ziekenhuis werd in 7 jaar 

gebouwd. 

Op 14 november 1922 bracht moeder 

Ignatia, aan wie het ziekenhuis haar naam 

ontleent, de eerste patiënten van de 

Leuvenaarsstraat naar de Wilhelmina-

singel. De officiële opening vond pas later 

plaats, op 23 mei 1923. 

In de loop der jaren zijn er vele aan-

passingen/veranderingen geweest; zo 

kwamen er in 1929 een kinderafdeling en 

een kraamafdeling bij.Vanwege de toena-

me van het aantal afdelingen moest er 

steeds meer worden bijgebouwd.Vandaar 

dat de landerijen die achter het gebouw 

aan de Wilhelminasingel lagen, in de der-

tiger jaren zijn volgebouwd. Ook het aan-

tal specialismen is in de loop der jaren 

sterk toegenomen. 

Intussen waren het nog altijd de religieu-

zen, die het ziekenhuis bestuurden en 

ook een actieve rol hadden in verzorging 

en verpleging. Omdat dit niet altijd mee-

viel, werd er besloten de bestuursbe-

voegdheden over te geven aan een groep 

deskundigen. 

In de praktijk bleek dit echter geen goed 

idee te zijn en is dit college vrij snel weer 

opgeheven. 

De congregatie van religieuzen heeft vele 

jaren het ziekenhuis bestuurd. In 1965 

werd het voorstel gedaan dit over te dra-

gen aan een stichtingsbestuur. 

Dit gebeurde in I 971 .Vanaf toen is het 

ziekenhuis een stichting geworden. Dat 

betekent niet dat de religieuzen uit het 

ziekenhuis waren verdwenen. De laatste 

religieuze verpleegkundige nam afscheid 

op 31 mei 1985. 

De overgang naar een stichting is niet de 

enige belangrijke ontwikkeling geweest in 

de geschiedenis van het ziekenhuis. In de 

jaren '60 werden al plannen gemaakt 

voor een nieuwbouw van 900 bedden in 

samenwerking met het Laurensziekenhuis 

in Breda. Deze plannen werden door de 

toenmalige regering weer stopgezet. 

In de zeventiger jaren werden plannen 

ontwikkeld om te komen tot een zelf-

standige nieuwbouw van het Ignatius 

Ziekenhuis. Na een bouwproces van 

enkele jaren heeft dit in september 1991 

geleid tot ingebruikname van het huidige 

gebouw. 

Per 1 april 1997 heeft het Ignatius 

Ziekenhuis Breda de vergunning ontvan-

gen voor het opzetten van een afdeling 

voor cardio-chirurgie. Voorlopig zal deze 

afdeling gehuisvest blijven op de Galder-

seweg in Breda onder de naam Thorax-

centrum Ignatius (TC-I). Gestreefd wordt 

om rond 2002 de hartchirurgie te huis-

vesten aan de Molengracht. 



De patiënt staat centraal 
C. Martens, diensthoofd: 'Over dit 

thema wordt in de gezondheidszorg al 

jaren geschreven en gesproken. 

Het wordt tijd dit op korte termijn ten 

volle in praktijk te brengen. De patiënt 

centraal stellen beschouw ik niet als 

een doel maar als een uitgangspunt. 

Toch een belangrijk verschil, als je hier 

even over nadenkt. 

Wanneer je in je organisatie in plaats van 

bijvoorbeeld 'het opnameproces' of 'de 

patiëntenstromen' de patiënt centraal 

stelt, zal dat zowel een organisatorische 

als een mentale omwenteling teweeg 

brengen. 

Hoe kun je een patiënt zo efficiënt en 

toch zo klantvriendelijk mogelijk door 

het zorgproces loodsen? Je dient dan 

eerst op zoek te gaan naar de zwakke 

plekken in je organisatie. Zo zal de 

patiëntenstroom gerichter en met min-

der oponthoud dienen te verlopen. 

Het probleem van de lange wachttijden 

in de poliklinieken zal nog serieuzer aan-

gepakt dienen te worden. 

Het oprichten van een goed aangestuur-

de planning met een daarop afgestemde 

automatisering, zou een serieuze aanval 

betekenen op deze problematieken. 

Organisatiebreed 

Patiëntgericht werken gaat niet alleen de 

ambulante zorg maar de hele organisatie 

aan. Het is een gezamenlijk uitgangspunt, 

zowel van de medewerkenden als van de 

specialisten. De patiënt is in feite een 

klant en je moet hem dan ook als zodanig 

benaderen. Hij moet na opname of 

behandeling in ons ziekenhuis met posi-

tieve gevoelens kunnen terugkijken op 

onze organisatie. 

Proces 

Het zal een langdurig proces worden 

voordat iedereen, van voedingsassistente 

tot diensthoofd, van specialist tot polikli-

niek-assistente, ervan doordrongen is dat 

een organisatie slechts floreert indien de 

klant, in ons geval de patiënt, een centra-

le positie inneemt. 

Het gaat hier niet alleen om gedragsver-

andering maar meer nog om verandering 

van binnen uit. En dat vergt inzet en tijd. 

Visitekaartje 

De patiënt wordt steeds mondiger, is 

steeds beter geïnformeerd en durft dan 

ook, in tegenstelling tot een aantal jaren 

geleden, veel eerder in de pen of de 

telefoon te klimmen om zijn beklag te 

doen. In het bedrijfsleven is klantgericht 

werken een vanzelfsprekendheid. In de 

gezondheidszorg dient dit ook het geval 

te zijn. 

In de ambulante zorg bevinden zich veel 

afdelingen, zoals het afsprakencentrum, 

de poliklinieken en de acute hulp, aan de 

'voorkant' van de organisatie en deze zijn 

dan ook vaak het visitekaartje van ons 

ziekenhuis. Het zullen dan ook zeker de 

eerste werkplekken zijn waar patiëntge-

richtheid een natuurlijk gedrag van de 

werknemers is.Wanneer je de patiënt 

centraal stelt is dat niet alleen goed voor 

hem of haar maar uiteindelijk ook voor 

de organisatie en haar werknemers.' 
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Voorlichting 
pijnbestrijding 
een must 
M. Boidin, anesthesioloog: 'De laatste 

dertig jaar is anesthesiologie uitge-

groeid tot een volwassen specialisme 

met eigen deelgebieden. Pijnbestrijding 

neemt hierin een vaste plaats in en 

heeft de laatste jaren een grote vlucht 

genomen. 

Voor veel patiënten is pijn een kern-

symptoom dat zich presenteert als 

onderdeel van de hoofdklacht. 

Behandeling van pijn speelt mede daarom 

een grote rol bij het welbevinden van 

patiënten. Ook bij hulpverleners staat de 

rol van pijn vaak centraal. 

Het is een van de nobelste doelen in de 

geneeskunde om het lijden van de mede-

mens te verlichten. 

Welke rol spelen artsen in het algemeen 

bij pijn(behandeling)? Hoe denken colle-

gae over dit onderwerp, wat doen ze 

ermee? Wij ondervroegen 39 specialisten 

over pijn en pijnbehandeling en het zorg-

proces eromheen. 

Het bleek dat de pijnbehandeling geen 

vooraanstaande plaats inneemt bij de 

dagelijkse zorg. Voor de meeste artsen 

wordt pijn slechts beschouwd als een 

symptoom met een signaalfunctie. 

Vervolgens wordt, in veel gevallen, niet 

primair iets aan de pijn(beleving) zelf 

gedaan. Wel wordt de oorzaak van de pijn 

aangepakt met als gevolg dat de pijn vaak, 

maar niet altijd verdwijnt. Alleen wanneer 

de pijn ondragelijk is, of na behandeling 

van de oorzaak de pijn niet verdwenen is, 

gaat men over tot bestrijding ervan. 

Naar aanleiding van deze voor ons toch 

wel verrassende enquête-uitslagen heb-

ben wij een reeks maatregelen genomen. 

Een aantal protocollen hebben we bijge-

steld en we schrijven tegenwoordig min-

der vrijblijvend geneesmiddelen voor. 

Uit de enquête bleek eveneens dat aan-

dacht voor de patiënt met pijn erg 

belangrijk is en voor een groot deel het 

succes van de behandeling bepaalt. 

Veel collegae en verpleegkundigen blijken 

behoefte te hebben aan meer informatie 

over pijnbestrijdingsmiddelen en -metho-

den. Het zou daarom goed zijn als het 

pijnteam hen periodiek zou kunnen voor-

lichten over nieuwe mogelijkheden op dit 

terrein. 

Wij zijn vanaf 1993 begonnen met een 

volwaardige afdeling pijnbehandeling. 

Jaarlijks komen bijna 600 nieuwe patiën-

ten op onze polikliniek en dagelijks wor-

den patiënten met chronische of langdu-

rige pijn behandeld op het OK-complex. 

In 1993 hebben we, in samenwerking met 

de anesthesiologen van het Baronie 

Ziekenhuis, de kruisverenigingen, 

Stichting Huisartsen Laboratoria en de 

OZ-Zorgverzekeraar het thuisproject 

pijnbehandeling opgestart. Het doel van 

het project is om de organisatie van 

parenterale pijnbestrijding in de eerste 

lijn vorm te geven. 

Er is een scholingsprogramma voor huis-

artsen opgezet voor intensievere thuis-

zorgsituaties en er is een dienstenrege-

ling van deskundigen die de patiënt thuis 

kunnen begeleiden.' 



Expertise biedt 
mogelijkheden 

R. Krause, chirurg: 'De mogelijkheden 

om in dit ziekenhuis oncologische 

patiënten te behandelen, zijn in de 

loop der tijd beduidend toegenomen. 

We hebben een zodanige expertise 

kunnen opbouwen dat, wanneer 

regionalisering van de oncologische 

zorg gerealiseerd wordt, we in deze 

ontwikkeling een belangrijke rol zullen 

spelen. Het IKZ heeft het initiatief 

genomen om bepaalde pathologie te 

gaan concentreren in ziekenhuizen 

(zoals het onze) waar voldoende van 

deze ingrepen uitgevoerd worden, 

zoals rectum- en oesophagus- en lever-

chirurgie. 

Scopische chirurgie 

Deze vorm van chirurgie is duidelijk in 

opkomst. Een ontwikkeling waar wij 

chirurgen aanvankelijk schoorvoetend 

maar later steeds enthousiaster in mee 

zijn gegaan omdat scopische chirurgie 

minder invasief is, een korte ligduur tot 

gevolg heeft en tot minder trauma leidt. 

I-let is echter wel een veel duurdere 

vorm van chirurgie. 

Minder invasief 

Binnen de vaatchirurgie zijn ook enorme 

ontwikkelingen gaande, vooral op het 

minder invasieve vlak, en deze zullen de 

komende jaren op dit gebied belangrijke 

kenteringen teweeg brengen. 

Complicatie-chirurgie 

Als gevolg van het toenemend aantal min-

der invasieve ingrepen door andere 

specialismen zoals radiologie, cardiologie 

en gastro-enterologie zal in de toekomst 

binnen de chirurgie een uitbreiding ver-

wacht worden van de zogenaamde com-

plicatie-chirurgie.Toename van minder 

invasieve technieken is dus gekoppeld aan 

taakverzwaring voor de algemeen chirurg 

en het betekent dat bijvoorbeeld de 

gastro-enteroloog en de cardioloog aan 

de operatietafel vaker zullen samenwer-

ken met de algemeen chirurg. 

Thoraxchirurgie 

Door de inbedding van de thoraxchirur-

gie worden de mogelijkheden van vaat-

chirurgie alleen maar groter, in die zin dat 

we de vaatchirurgische technieken kun-

nen uitbreiden omdat we de beschikking 

hebben over een hart-longmachine. Zo 

komen op termijn ook de gecombineerde 

cardiologische en vaatchirurgische ingre-

pen binnen handbereik. 

Longchirurgie 

In ons ziekenhuis zijn er ook op dit 

chirurgisch terrein ontwikkelingen 

gaande om scopische chirurgie te gaan 

toepassen. 

Patiëntenvereniging 

In de toekomst zullen de patiënten-

verenigingen steeds meer inspraak (wil-

len) hebben in bijvoorbeeld het behan-

del- en zorgprotocol. De inbreng van de 

patiënt heeft tot gevolg dat er een aantal 

zaken binnen het ziekenhuis geregeld 

moeten worden.Als voorbeeld noem ik 

het Zorgprotocol mammacarcinoom. 

Er zal één (landelijk) zorgpakket komen 

en de infrastructuur in het ziekenhuis zal 

hierin mee moeten gaan.' 



Bevoegdheid 
specialistenopleiding 

J. Vermeeren, kaakchirurg: 'Ons specia-

lisme heeft een specifieke regiofunctie 

en bestrijkt geheel West-Brabant. 

In ons ziekenhuis zijn drie kaakchirur-

gen aanwezig en de vierde 'zwerft' 

door de regio. De kaakchirurgie is een 

heel jong specialisme, het specialisten-

register is pas eind jaren vijftig geo-

pend. Het is ook een relatief klein 

specialisme want er zijn in Nederland 

slechts zo'n ruim 200 kaakchirurgen 

werkzaam. 

Overzicht 

Vanwege onze centrale functie in de 

regio hebben wij goed zicht op gegevens 

als ongevalsstatistieken. Zo is het aantal 

gebroken kaken sinds 1975 toegenomen 

met 10%. Eénderde hiervan heeft als toe-

dracht gewelddadig gedrag (drank), sport-

blessures en verkeersongevallen (drank). 

Opleidingseisen 

De opleidingseisen zijn onlangs aanzien-

lijk aangescherpt.Vroeger kon je na het 

behalen van je tandartsenexamen starten 

met een opleiding kaakchirgie. 

Vanaf 1 januari 2000 dien je, voordat je 

aan het specialisme kaakchirurgie begint, 

zowel arts als tandarts te zijn, je dient 

dus dubbelgekwalificeerd te zijn. De 

beroepsgroep acht tegenwoordig, en 

terecht, een bredere basis op het gebied 

van algemene geneeskunde noodzakelijk. 

Deze aanpassing heeft wel tot gevolg dat 

de instromingsmogelijkheden zeer 

beperkt zijn. De meeste kaakchirurgen in 

opleiding hebben op deze ontwikkeling 

geanticipeerd en zijn nu reeds dubbel-

gekwalificeerd. 

Verpleegduur 

Je ziet een aanzienlijke verschuiving van 

klinische naar poliklinische activiteiten, 

met name door de toenemende mogelijk-

heden van de dagverpleging. De gemid-

delde verpleegduur van kaakfracturen is 

in twintig jaar tijd van 8,2 naar 4,7 dagen 

teruggelopen en zal waarschijnlijk nog 

meer afnemen door verbetering van 

intra- en extramurale opvang. 

Implantaten 

Het ouder worden van de bevolking is 

eveneens een ontwikkeling die van 

invloed is op de kaakchirurgie. Er is een 

grote categorie mensen in ons land die in 

de periode 1945-1970 tandeloos werd. 

Wanneer je al sinds vele jaren geen tan-

den en kiezen meer hebt, zijn je kaken 

geslonken, met alle functionele en 

sociaal-maatschappelijke problemen 

vandien. Je prothese past niet meer en je 

ontloopt feestjes (met een rammelende 

prothese is het lastig toastjes kauwen). In 

zo'n totaal versleten (onder)kaak breng 

je poliklinisch titanium implantaten in en 

klik je er een prothese aan vast. Het pro-

bleem is opgelost, men kan weer alles 

eten en het zelfvertrouwen keert terug. 

Vergunning specialistenopleiding 

De SpecialistenRegistratieCommissie 

(SRC) heeft het onlangs behaagd om ons 

een specialistenopleiding-bevoegheid te 

verstrekken naast de reeds 20 jaar 

bestaande affiliatie met het Radboud 

ziekenhuis te Nijmegen.Wij zijn trots en 

tevreden!' 

112 



t is een uitdaging 

R. De Vooght, diensthoofd: 'We staan 

voor een toekomst die ons meer nog 

dan voorheen uitdaagt. Er komen een 

aantal ontwikkelingen op ons af die 

veel van onze creativiteit en flexibili-

teit zullen vragen. 

Doelmatigheid 

Zo is er de 36-urige werkweek die ons, 

indien wij niet nog inventiever met de 

dienstroosters omgaan, misschien wel 

eens formatieplaatsen zou kunnen gaan 

kosten. 

Een andere ontwikkeling is dat in ons 

land de gemiddelde opnameduur bedui-

dend korter zal worden. In vergelijking 

met Amerika waar de ligduur per patiënt 

gemiddeld vier dagen is, loopt Nederland 

met een gemiddelde van acht dagen dan 

ook achter.Verkorting van opnameduur 

heeft nogal wat consequenties. 

Zo zal (de kwaliteit van) zorg complexer 

en intensiever worden en zullen alle 

professionals (nog) meer aangesproken 

worden op hun deskundigheid en verant-

woordelijkheid. De samenwerking tussen 

de zorgsectoren en de medische specia-

listen zal intensiever en constructiever 

worden. De klinische zorg zal waarschijn-

lijk gaan inleveren ten gunste van de 

ambulante zorg. 

Kortere opnameduur heeft niet alleen 

consequenties voor de ziekenhuisorgani-

satie zelf maar ook voor haar directe 

omgeving, bijvoorbeeld huisartsen en 

thuiszorgorganisaties. Deze professionals 

zullen als gevolg van deze maatregel nog 

intensiever moeten gaan samenwerken 

met het ziekenhuis. De relatie tussen de 

ziekenhuizen onderling zal opnieuw 

belicht gaan worden. De financiering 

dient op al deze ontwikkelingen aan te 

sluiten. 

De voortdurende maatregelen vanuit de 

overheid zullen onze organisatie steeds 

weer dwingen doelmatiger en efficiënter 

met mankracht, tijd en middelen om te 

gaan. De verschillende disciplines in huis 

zullen de handen ineen moeten slaan om, 

ondanks de 36-urige werkweek, verkor-

ting van opnameduur en de bezuinigingen, 

de kwaliteit van zorg te kunnen blijven 

garanderen. 

Uitdaging 

Je kunt de op stapel staande ontwikkelin-

gen benaderen vanuit een negatieve 

opstelling en ze als onoverkomelijke pro-

blemen beschouwen, die de gezondheids-

zorg in meerdere opzichten zullen aan-

tasten. Zo zou ik er absoluut niet tegen-

aan willen kijken. De gezondheidszorg 

evolueert en dat gaat altijd gepaard met 

kleine en grote `groeistuipen'. Wanneer je 

die groeistuipen actief en positief bena-

dert, word je er niet door overwoekerd 

maar groei je mee. Stilstand is achteruit-

gang zegt men weleens. Voor mij ligt dan 

ook de uitdaging in de toekomst.' 
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Multidisciplinair 
samenwerken, 
een goede basis 

maar in een paar centra in Nederland ge-

bruikt maar komt waarschijnlijk ook in 

de toekomst voor ons ziekenhuis 

beschikbaar. 

— Doordat wij dopamine-receptoren in 

de hersenen zichtbaar kunnen maken, zijn 

wij in staat de neurologen te helpen bij 

het stellen van de diagnose van de ziekte 

van Parkinson. 

— In samenwerking met de chirurgen 

onderzoeken wij of wij in staat zijn bij 

vrouwen met borstkanker de lymfeklier 

in de oksel op te sporen waarnaar de 

tumor als eerste metastaseert. 

De chirurg kan deze `schildwachtklier' 

opsporen met een gammadetector. 

Als dan blijkt dat deze klier geen tumor 

bevat dan zou dat kunnen betekenen dat 

een okselkliertoilet niet meer nodig is. 

J. Baas, nucleair geneeskundige: 'Mijn 

collega Van Noorden en ik werken met 

een team van vijftien (hoog)opgeleide 

medewerkers. Als dienstverlenend, klein 

specialisme maken we gebruik van 

hoogwaardig technologische en kapi-

taalintensieve voorzieningen. We bedie-

nen vanuit dit ziekenhuis de hele regio 

(circa 300.000 mensen). 

De kern van dit vak is dat het alle vor-

men van onderzoek en behandeling 

behelst, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van open radioactieve bronnen.Wij hou-

den ons bezig met functioneel speur-

dosisonderzoek en om een bepaalde 

diagnostische vraag te beantwoorden, 

bestuderen we de (patho)fysiologische 

stofwisselingsprocessen. Hierin onder-

scheidt ons vak zich in belangrijke mate 

van de radiodiagnostiek, waarin vooral de 

nauwkeurige weergave van structuren 

centraal staat. Bij ons gaat het meer om 

de processen, om wat er functioneel aan 

de hand is. 

Ons werk heeft voor 95 % een diagnos-

tisch karakter (o.a. problemen vanuit 

orthopedie, aantonen van uitzaaiingen 

van kanker bij stofwisselingsziekten, 

onderzoek van de hartspier) en 5% van 

onze werkzaamheden heeft een thera-

peutische waarde (poli)klinische jodium-

behandelingen van schildklieraandoenin-

gen, pijnbestrijding bij botkanker en 

behandeling van ernstige knieontstekin-

gen m.b.v. radio-actieve stoffen). 

Voor de toekomst staat een aantal 

interessante ontwikkelingen op stapel: 

— Bij de introductie van het automatise-

ringsprogramma Mirador streven wij 

ernaar aan te sluiten op dit systeem 

waardoor onze onderzoeksresultaten 

direct op het beeldscherm zichtbaar zijn 

voor iedereen. 

— Steeds meer gaan we over van stan-

daardfoto's naar doorsnedefoto's, wat 

vooral bij hartonderzoek een verbetering 

van de diagnostiek geeft. 

— De stof 'fluor-18 glucose' maakt het 

mogelijk zeer nauwkeurig metastasen van 

tumoren zichtbaar te maken en is een 

belangrijk hulpmiddel bij hartonderzoek. 

Het middel wordt op dit moment nog 

Voornoemde ontwikkelingen vereisen 

een uitstekende multidisciplinaire samen-

werking. Dat staat dan ook hoog in ons 

vaandel.' 
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TRAUMATOLOGIE 

Zonder teamwork geen traumazorg 

J. Vroemen, chirurg: 'Traumatologie 

richt zich op alle delen van het 

lichaam die zijn beschadigd door 

geweld. Het is een hele oude tak van 

de geneeskunde die tot op heden nog 

steeds een enorme evolutie doormaakt. 

Sociaal-economisch 

Uit vele studies is gebleken dat alles wat 

geldelijk in traumazorg wordt geïnves-

teerd meer dan dubbel terugkomt voor 

de gemeenschap. Vanuit sociaal-econo-

misch standpunt is het dus belangrijk dat 

traumazorg goed is georganiseerd. 

Coiirdinatie en organisatie 

De coërdinatie en organisatie dienen 

zodanig te zijn dat een getraumatiseerde 

patiënt op het juiste moment en op de 

juiste plaats onderzocht en behandeld 

wordt. 

Een van de belangrijkste taken van de 

traumatoloog is dat, op het moment dat 

er een patiënt met meerdere letsels het 

ziekenhuis binnenkomt, verschillende spe-

cialisten, met name chirurgen en ortho-

peden, elkaar in zo'n acute situatie niet in 

de weg lopen maar juist aanvullen. 

Traumateam 

Sinds drie jaar is er in ons ziekenhuis een 

traumateam (orthopeed, anesthesist, neu-

roloog, radioloog en een chirurg) opge-

richt die, indien nodig, ieder moment kan 

worden ingezet. 

Scholing 

Landelijke normen worden aangescherpt 

om binnen de ziekenhuizen eenduidige 

strategieën te voeren.Alle medische 

disciplines die betrokken zijn bij de trau-

mazorg krijgen een basiscursus (ATLS) 

over de ongevalspatiënt. Het doel van 

deze cursus is specialisten te leren de 

ongevalspatiënt niet meer te zien vanuit 

hun specialisme, als onderdeel van 'hun' 

orgaansysteem, maar hem of haar te 

beschouwen als complete patiënt. 

In ons ziekenhuis is zojuist een incom-

pany cursus afgerond, met name voor 

verpleegkundigen op de trauma-units. 

Ook bestaat er een landelijke traumacur-

sus voor verpleegkundigen. Zo neemt in 

alle lagen van de geneeskunde de trauma-

tologie een steeds prominentere plaats 

in. 

De eerste hoogleraar Ongevalschirurgie 

is al gesignaleerd! 

Teamwork 

Specifieke operaties kunnen door meer-

dere artsen of disciplines worden ver-

richt. Integratie en planning van activitei-

ten vanuit de verschillende disciplines is 

dus belangrijk. De traumatoloog is ver-

antwoordelijk voor het totale manage-

ment rond een traumapatiënt en dat is in 

een stressvolle situatie geen overbodige 

luxe. 

In ons ziekenhuis bestaat tussen chirurgie 

en orthopedie een uitstekende coëpera-

tie en dit heeft per 1 april 1997 geresul-

teerd in een samenwerkingsverband, 

genaamd Trauma Groep lgnatius (TG-I). 

Traumazorg staat of valt tenslotte bij 

teamwork'. 



RADIOLOGIE 

Een fotoloze toekomst 

contraststof vanwege de bijwerkingen als 

een ongewenst onderzoeksmiddel 

beschouwd. 

P. van Wiechen, radioloog:'In de radio-

logie doet zich zo om de acht jaar een 

ontwikkeling voor die een ingrijpend 

nieuw beeld geeft op de diagnostiek 

van de inwendige mens. In de jaren 

zestig werd het doen van vaatonder-

zoek mogelijk, de echografische toe-

stellen werden begin jaren zeventig 

voor het eerst in gebruik genomen, 

de CT-scan werd acht jaar later ge-

ïntroduceerd en eind jaren tachtig 

werd het mogelijk te diagnosticeren 

door gebruik te maken van een 

magnetisch veld (MRI). 

Risicomijding 

Risicomijdend werken staat hoog in het 

vaandel van de radiologen. ROntgen-

diagnostiek is zoals bekend voor zowel 

mens als milieu niet zonder gevaar. De 

echografische en magnetische resonantie-

technieken zijn een goed voorbeeld van 

diagnosticering met een minimaal risico 

voor de patiënt. 

Een andere ontwikkeling in de diagnos-

tiek is dat men zo min mogelijk invasief 

wil werken zodat de risico's voor de 

patiënt worden geminimaliseerd. 

De laatste jaren wordt ook de rOntgen- 

Stent 

Therapeutisch vindt er een verschuiving 

plaats van de abdominale vaatchirurgie 

naar dottertechieken en stentplaatsing 

(een bloedvat wordt opgerekt en vervol-

gens voorzien van een nieuw 'wandje'). 

Het ziet er zelfs naar uit dat ook de 

grote aneurysma's gestent gaan worden. 

Abdominale operaties kunnen door deze 

techniek dus beduidend in aantal worden 

teruggebracht. 

Digitalisering 

Steeds meer radiologische onderzoeken 

worden gedigitaliseerd weergegeven. Dat 

wil zeggen dat door middel van beeldver-

sterkers een elektronische weergave 

wordt gemaakt. Het grote voordeel van 

digitale diagnostiek is de veel lagere stra-

lingsbelasting en de mogelijkheid van 

beeldmanipulatie achteraf. Zo kun je 

tegenwoordig een foto die te zwart is, 

met gebruikmaking van de computer, 

beter leesbaar maken. De komende jaren 

zal de lichtkast met foto's geleidelijk uit 

beeld verdwijnen om te worden vervan-

gen door het beeldscherm. Je kunt je wel 

voorstellen dat ook het röntgenarchief er 

heel anders uit zal gaan zien en wat dacht 

je van de ruimtebesparende effecten van 

digitalisering? Om nog maar niet te spre-

ken van de tijdsbesparing die deze ont-

wikkeling oplevert. Er hoeft namelijk niet 

meer met foto's gesleept te worden van 

Ignatius-noord naar Ignatius-zuid. 

In Zweden bestaat er reeds een zieken-

huis dat totaal is gedigitaliseerd, het is 

een fotoloze organisatie geworden.' 
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Samenleving bepaalt de koers 

J. Lucieer, diensthoofd: 'De laatste tijd 

zie ik een ontwikkeling ontstaan waar-

in de klinische zorg rondom de patiënt 

steeds meer gekoppeld wordt aan high-

technology, om maar eens een goed 

Nederlands woord te gebruiken. De 

daadwerkelijke zorg verplaatst zich in 

toenemende mate naar de (goedkopere) 

thuissituatie of naar de verpleeg- en 

verzorgingshuizen. 

Het zwaartepunt in het ziekenhuis komt 

dan ook te liggen op puur medisch-tech-

nische handelingen. Dit betekent dat de 

kwaliteit van dienstverlening, intensiever 

zal worden. Een gemiddeld kortere opna-

meduur vereist nu eenmaal een (nog) 

grotere flexibiliteit, beschikbaarheid en 

professionaliteit van het facilitair bedrijf. 

Hoogtechnologische apparatuur vraagt 

onder andere om vergaande klimatologi-

sche aanpassingen in huis. De luchtbehan-

delingsinstallaties zullen dan ook gelijke 

tred moeten houden met de hightech-

ontwikkeling. Als de storingsgevoelige 

hightech-apparatuur ook na vijven 

gebruikt gaat worden, zal er vierentwintig 

uur per dag een deskundige beschikbaar 

moeten zijn om, indien nodig, terstond 

storingen te verhelpen. 

Glijdende werktijden 

In de toekomst zal het verschil tussen 

weekend en werkweek vervagen. Alleen 

al vanwege de financiële afschrijving zal 

er niet alleen op werkdagen van acht tot 

vijf maar ook 's avonds en in het weekend 

met de dure hightech-apparatuur gewerkt 

worden. Deze ontwikkeling heeft uiter-

aard consequenties voor de facilitaire 

ondersteuning in ons ziekenhuis. 

Als er in de toekomst organisatiebreed 

gewerkt gaat worden van acht tot acht in 

plaats van acht tot vijf, dient de facilitaire 

dienst ook beschikbaar te zijn. 

Interne verhuizing 

De verschuiving in de zorg van kliniek 

naar thuissituatie zal mijns inziens een 

intensiever gebruik van de poliklinieken 

teweegbrengen. Ruimtegebrek zal dan 

ook het eerste practische probleem zijn 

waar de dienst ambulante zorg tegenaan 

zal lopen. Het beddenhuis daarentegen 

zal door de hightech-ontwikkelingen en 

de hieraan gekoppelde kortere opname-

perioden steeds minder verpleegdagen 

kennen.Wie weet, verhuizen er in de 

toekomst wel een aantal poliklinieken 

richting beddenhuis! 

Maatschappij 

De facilitaire dienst is bij uitstek een 

organisatieonderdeel dat direct afhanke-

lijk is van invloeden die buiten de dienst 

plaatsvinden. Een paar van deze extra-

murale ontwikkelingen heb ik hiervoor 

geschetst. 

Een ondersteunende dienst als het onze 

staat open voor de nieuwste trends en 

verschuivingen in de maatschappij. Het is 

in het belang van de hele organisatie 

hierop alert en correct in te spelen.' 
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Nieuwe technieken grensverleggend 

J. van der Meer, cardiopulmaal chirurg: 

'De meeste patiënten (circa 80%) die 

naar het TC-I verwezen worden, tonen 

het beeld van ischaemische hartziekte. 

De chirurgische behandeling hiervan 

bestaat in principe uit het aanleggen 

van één of meerdere 'omleidingen'. 

Met zo'n omleiding kan men één of 

meerdere 'aansluitingen' op de krans-

slagvaten maken. Deze vorm van 

chirurgie wordt ook wel coronair 

chirurgie of CABG (coronary artery 

bypass grafting) genoemd. 

Nieuwe ontwikkelingen hierbij zijn o.a.: 

MIDCAB (minimal invasive coronary 

artery bypass grafting). 

Bij patiënten met één enkele vernauwing 

van de voorste kransslagader is het 

mogelijk om de borstbeenslagader hierop 

aan te sluiten via een kleine snede in de 

borstkas (links van het borstbeen), zon-

der gebruik te maken van de hart-long-

machine. Deze operatie is minder belas-

tend voor de patiënt dan de 'gewone' 

CABG en de opnameduur blijft beperkt 

tot enkele dagen. Hoewel deze operatie 

jaarlijks slechts bij een zeer beperkt aan-

tal patiënten mogelijk is, zijn wij in het 

TC-I van plan deze techniek 'in huis te 

halen'. 

'Octopus'-techniek 

Deze techniek, ontwikkeld in het 

Academisch Ziekenhuis te Utrecht, is 

eveneens veelbelovend. Bij de 'gewone' 

CABG wordt het hart aangesloten aan de 

hart-longmachine, waardoor zowel het 

hart als de longen in het geheel kunnen 

worden stilgelegd. Bij de 'Octopus'- 

methode worden, met gebruikmaking van 

zuignapjes, de longen niet en slechts een 

gedeelte van het hart stilgelegd. In het 

AZU heeft men op deze wijze ruim hon-

derd patiënten geopereerd met goed 

resultaat. Deze techniek maakt het 

gebruik van de hart-longmachine 

overbodig en het bespaart de patiënt de 

toch vrij heftige lichaamsreactie en wij 

zouden ons deze techniek graag eigen 

willen maken. 

Hartklepchirurgie 

Bij circa 10% van onze patiëntenpopulatie 

worden niet gecombineerde hartklep-

operaties verricht en bij circa 5% een 

hartklepoperatie gecombineerd met 

(meestal) een coronair operatie. In de 

tachtiger jaren maakten wij gebruik van 

mechanische hartklepprotheses en de 
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zogenaamde bioprotheses (hartklep-

protheses van biologisch materiaal). 

Deze bioprotheses werden met name 

gebruikt bij oudere patiënten. De levens-

duur van deze protheses bleek echter 

beperkt te zijn en nu gebruiken wij vrij-

wel uitsluitend mechanische protheses. 

De bioprothese maakt echter een 'come 

back' door als stentless prothese voor 

met name de aortaklep. De aortaklep-

slipjes worden zonder frame, stentless, 

in de aorta gehecht. De chirurgische 

techniek is lastiger en tijdrovender, maar 

de stentless prothese heeft een langere 

levensduur dan de gestente prothese. 

De stentless aortaprothese kennen wij in 

twee vormen: aortaklepslippen van huma-

ne en van dierlijke origine. Beide vormen 

van stentless aortaklepvervanging worden 

in het TC-1, op bescheiden schaal, verricht. 

De stentless mitraalklepprothese bevindt 

zich nog in een ontwikkelingsfase, die 

door ons vooralsnog niet zal worden 

toegepast.Wel proberen wij de mitraal-

klep, met name bij mitraalklepinsufficiën-

tie, te herstellen, in plaats van te vervan-

gen. Deze 'reparaties' worden samenge-

vat onder de naam 'mitraalklepplas-

tieken'. Op dit gebied zijn verdere ont-

wikkelingen te verwachten. 

`Fast-tracking' 

Door de budgettaire druk is er een stre-

ven ontstaan patiënten zo kort mogelijk 

op te nemen. Pre-operatief wordt er een 

inschatting gemaakt of de patiënt in aan-

merking komt voor de versnelde proce-

dure. Met name de anesthesietechniek en 

de chirurgische techniek (niet diep koe-

len tijdens de fase van extra corporale 
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circulatie), bloedpreservatie en de directe 

postoperatieve zorg maken het mogelijk 

de patiënt minder dan 24 uur op een I.C. 

te laten verblijven en binnen één week 

uit de klinische behandeling te ontslaan. 

Dit proces van 'fast-tracking' zou nog 

verder kunnen worden doorgevoerd als 

de patiënt na ontslag nog een korte tijd 

in een zogenaamd `Zoter zou kunnen 

verblijven, zolang er nog 'late' complica-

ties te verwachten zijn. 

Transoesophageale echo (TEE) 

Dit apparaat is de laatste jaren van 

bijzonder grote waarde gebleken op de 

O.K. en de I.C. De linkerkamer- en 

klepfunctie kunnen, als functie van de tijd, 

nauwkeurig worden bestudeerd en 

vervolgd en afwijkingen kunnen in een 

vroegtijdig stadium worden geconsta-

teerd. Men kan zodoende anticiperend 

handelen in plaats van complicaties 

behandelen. Klepreparaties kunnen wor-

den beoordeeld en er kunnen eventueel 

aanvullende maatregelen worden geno-

men. De TEE-bewaking rekenen wij tot 

één van de belangrijkste aanwinsten van 

de laatste jaren. 

Automatiseringsproces 

Het automatiseringsproces in het TC-I is 

ver doorgevoerd.Al bij het aanmelden 

van een patiënt voor een hartoperatie 

worden relevante gegevens in de compu-

ter ingevoerd, zodat bij acceptatie van de 

patiënt, reeds vóór de operatie, een risi-

coprofiel bekend is. Risicoprofiel is niet 

alleen van belang voor de te volgen 

strategie en planning maar maakt ook 

vergelijking van resultaten van andere 

centra mogelijk. Door onze resultaten 

toetsbaar te maken, kunnen we trachten 

deze verder te verbeteren. 

Jaaroverzicht 

Tot 1993 gaven wij op zogenaamde ver-

wijzers-avonden een overzicht van onze 

resultaten.Vanaf 1993 worden deze resul-

taten in een jaaroverzicht te boek gesteld 

en verspreid; een openheid die bijzonder 

wordt gewaardeerd. De overheid acht 

het wenselijk dat in de nabije toekomst 

ook andere centra naar buiten komen 

met hun resultaten, zodat toetsing 

mogelijk wordt. 

Long- en aortachirurgie 

Wij gaan er van uit dat, in goed overleg 

met de algemeen chirurgen van het 

Ignatius Ziekenhuis, er een vorm van 

samenwerking op dit terrein zal gaan 

ontstaan. Evenzo verheugen wij ons erop 

dat de grote 'know how' en ervaring van 

de vaatchirurgen van het Ignatius 

Ziekenhuis kan worden ingebracht in een 

samenwerkingsverband om gezamenlijk 

de aorta-chirurgie verder te gaan uitoefe-

nen, en zodoende dit moeilijke onderdeel 

uit de chirurgie naar een hoger niveau te 

brengen.' 
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ZIENING 

  

C. Schipper, diensthoofd:'Tot vorig jaar 

werkten we in onze organisatie met 

het Lansmart netwerk, een ster-net-

werk dat opereert vanuit één centrale. 

Ziekenhuisbreed 

In de zomer van 1996 maakten we de 

slag naar een ziekenhuisbreed netwerk 

waar inmiddels 190 p.c.'s op zijn aange-

sloten. Het ziekenhuisinformatiesysteem 

met ruim 300 aansluitingspunten en het 

netwerk zijn inmiddels met elkaar 

geïntegreerd. 

Door dit p.c.-netwerk en haar Window-

technieken zijn er allerlei informatiemo-

gelijkheden in beeld gekomen waardoor 

het gebruiksgemak van het Ziekenhuis 

Informatie Systeem (ZIS) zal verbeteren. 

Het is de bedoeling dat de arts steeds 

meer gebruik gaat maken van het ZIS-

systeem.Aanvankelijk diende het 

programma vooral als registratiemiddel 

ten behoeve van boekhouding en admini-

stratie.Tegenwoordig wordt het steeds 

meer een ziekenhuisinformatiesysteem 

dat aan de balie, aan het bed en bij het 

medisch toestel informatie verzamelt. 

De arts en verpleegkundige ontvangen op 

hun beeldscherm veel meer en sneller 

informatie over een bepaalde patiënt. 

Op den lange duur zal hierdoor het 

papieren medisch dossier uit beeld ver-

dwijnen. Natuurlijk blijft facturering en 

(medische) administratie belangrijk maar 

de nadruk komt meer en meer te liggen 

op het behandelproces; de computeri-

sering komt ten dienste te staan van de 

hele procesgang. Dat is een totaal andere 

kijk op automatisering en het zal 

decentralisatie in de organisatie sterk 

bevorderen. 

Mirador 

Het Mirador-programma maakt het zo 

bezien voor onze specialisten mogelijk 

alle informatie van een (Ignatius-)patiënt 

via het beeldscherm te ontvangen. 

Mirador is, in wezen, een voorloper van 

het electronisch patiëntensysteem. In het 

programma zullen nog heel wat wijzigin-

gen worden aangebracht zoals het ver-

beteringsproject pre-operatieve 

screening. Dit houdt in dat uiteindelijk 

een groot gedeelte van de hele papier-

winkel rond de pre-operatieve screening 

verdwijnt en men op het beeldscherm in 

één oogopslag kan zien of en wanneer 

een patiënt bepaalde onderzoeken heeft 

ondergaan. 

De polikliniek urologie zal de eerste 

afdeling zijn waar zowel het ziekenhuis-

als het specialisten-registratiesysteem 

(brieven van de arts worden in netwerk 

opgeslagen) eenmalig worden vastgelegd 

in één systeem. 

Integratie 

De komende jaren zal het medisch toe-

stel steeds meer worden omgeven door 

computerapparatuunWanne.er je deze 

apparatuur koppelt aan het netwerk van 

ons ziekenhuis dan kun je de informatie 

uit die computer zenden aan wie je maar 

wil. Zo kan een CT-foto op hetzelfde 

moment door drie verschillende mensen 

op drie verschillende werkplekken in huis 

worden bekeken en besproken. 

Vroeger stond het ziekenhuisinformatie-

systeem volstrekt los van de administra-

tie van de arts en van het medisch toe-

stel. De integratie zal komende jaren tot 

stand komen en zal voor de werkwijze 

van veel medewerkers in ons ziekenhuis 

consequenties hebben. Informatisering in 

de breedste zin des woords is dan ook 

de sleutel naar de toekomst. 

	

271 



Herstellen doe je 
het liefste thuis 
A. Vaessen-Verberne, kinderarts: 

'De klinische kindergeneeskunde wordt 

in toenemende mate bepaald door een 

kleine groep ernstig zieke kinderen. 

In de polikliniek spitsen de activiteiten 

zich meer toe op de dagelijkse kinder-

geneeskunde. Was het vijftien jaar 

geleden nog heel gewoon om kinderen 

met bijvoorbeeld astma langdurig op 

te nemen, tegenwoordig is dat niet 

meer het geval door de verbeterde 

behandelingsmogelijkheden. De accep-

tatie van ouders om hun kind in een 

ziekenhuis te laten opnemen is tegen-

woordig minder groot. Tenzij een kind 

ernstig ziek is, wordt het zoveel moge-

lijk thuis behandeld en verzorgd. 

Workload 

De te vroeggeborenen bepalen in flinke 

mate de workload in de kindergenees-

kunde. Een aantal van deze patiëntjes 

wordt in een academisch ziekenhuis 

behandeld. De laatste jaren is er de ten-

dens om steeds jongere en kleinere kin-

deren over te plaatsen naar perifere zie-

kenhuizen. Het is voor ons dan ook niet 

ongewoon als de couveuse-afdeling bezet 

is met pasgeborenen, waarvan een deel 

minder dan 1500 gram weegt. 

De kinderafdeling is merendeels bevolkt 

door pasgeborenen, die erg klein zijn of 

reeds op een intensive care van een aca-

demisch ziekenhuis gelegen hebben, en 

door kinderen met kanker en chronische 

ziekten. De afdeling wordt steeds minder 

bezet door kinderen met infectieziekten. 

Als er al een kind wordt opgenomen 

voor een longontsteking dan is het tegen-

woordig maar voor een paar dagen. 

Thuis herstellen 

Vroeger werd je veel langer voor behan-

deling opgenomen. Nu is het onze policy 

om een kind zoveel mogelijk thuis te 

laten herstellen. Ook patiënten met 

chronische ziekten worden zoveel moge-

lijk thuis behandeld.' 

Multidisciplinair overleg 

5. de Man, kinderarts:'Recent zijn we 

gestart met een wekelijks multidiscipli-

nair overleg, waarin een kinderarts, een 

pedagogisch medewerker, een maatschap-

pelijk werker en twee verpleegkundigen 

met een orthopedagogische achtergrond 

zitting hebben. Het team tracht de 

psycho-sociale problematiek van 

kinderen multidisciplinair te benaderen. 

Reeds nu blijkt dat er eerder zaken 

gesignaleerd worden, er efficiënter 

gewerkt wordt, waardoor de diverse 

instanties sneller worden ingeschakeld. 

Opleiding kindergeneeskunde 

In het najaar beginnen we met de oplei-

ding van co-assistenten. Sinds zomer 1996 

werken er HAIO's op de boxen en de 

kinderafdeling. We streven ernaar om op 

niet al te lange termijn toestemming te 

verkrijgen om arts-assistenten op te 

leiden tot kinderarts.' 
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Van beschouwing naar interventie 
E. Sanders, neuroloog: 'Op neurologisch 

gebied in algemene zin en in ons 

ziekenhuis zijn er de laatste decennia 

drie ontwikkelingen te noemen. 

Beeldvorming 

Ten eerste is er in 1975 door de komst 

van Computer Tomography Scan 

(CT-scan) een begin gemaakt met goede 

beeldvorming voor het vakgebied. De 

later ontwikkelde Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) en het recente nucleaire 

functieonderzoek heeft de diagnostische 

ontwikkelingen in de neurologie versneld. 

Deze ontwikkelingen hebben het vak 

enorm opgetild.Vroeger keken wij neuro-

logen naar de patiënt zonder goed te 

weten wat er aan de hand was, nu zijn 

diagnoses exact te stellen. 

Therapeutische mogelijkheden 

Een tweede ontwikkeling is dat voor-

noemde beeldvorming een enorme voor-

zet heeft gegeven aan de therapeutische 

mogelijkheden op neurologisch vlak. 

Effecten van geneesmiddelen zijn via 

beeldvormende technieken goed te vol-

gen. De laatste vijftien tot twintig jaar is 

er zowel op diagnostisch als therapeu-

tisch terrein veel vooruitgang geboekt. 

Dit heeft voor de toekomst als conse-

quentie dat de patiëntenstroom zich 

alleen maar zal uitbreiden, naast het 

toenemende vergrijzingseffect van 

de bevolking. 

Hartchirurgie 

Ten derde zal (inbedding van) de hartchi-

rurgie grote repercussies hebben op neu-

rologisch vakgebied.Tenslotte zijn beide 

specialismen op het gebied van de vaten 

nauw aan elkaar verbonden; hartziekten 

kennen neurologische complicaties 

(bijvoorbeeld hartritmestoornissen). 

Binnen de meeste ziekenhuizen vindt 

hartchirurgie zonder 'breinbewaking' 

plaats. Echter in tien procent van de 

gevallen liggen complicaties tijdens hart-

chirurgie op neurologisch gebied, met 

name bij patiënten ouder dan zeventig 

jaar. Je kunt proberen de risico's van 

tevoren op te sporen en neurologische 

(vaat)screening is dan noodzakelijk. Een 

andere mogelijkheid is het geven van 

neurologische standby tijdens een open 

hartoperatie, door bijvoorbeeld EEG- 

bewaking. Er is dan sprake van een 

on-line verbinding tussen de operatie-

kamer en de spreekkamer van de neuro-

loog. De neurologie-afdeling is op logis-

tiek gebied klaar voor de koppeling van 

beide specialismen. 

Interventie 

De ontwikkeling binnen de neurologie op 

diagnostisch en therapeutisch vlak heeft 

de laatste decennia een enorme ontwik-

keling doorgemaakt en is daardoor 

geëvolueerd van een beschouwend naar 

een interventie specialisme hetgeen zijn 

weerslag zal hebben binnen onze 

organisatie.' 
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PAAZ heeft een eigen gezicht 
J. Schoenmacker, psychiater: 'De psy-

chiatrische afdeling in een algemeen 

ziekenhuis (PAAI) is de laatste jaren 

wat meer in de belangstelling gekomen 

en heeft zich als het ware ontworsteld 

aan de vroegere combinatie-afdelingen 

neurologie/psychiatrie. 

In de zeventiger-tachtiger jaren werd de 

PAAZ niet gezien als een wezenlijk 

onderdeel van de Geestelijke Gezond-

heids Zorg en was het stiefkind van de 

geneeskunde. Het had vooral een sociaal 

gezicht en de medisch/biologische aspec-

ten stonden op een laag pitje. Sinds het 

midden van de jaren tachtig is deze ont-

wikkeling, met name vanuit Amerika, 

omgedraaid en wordt psychiatrisch lijden 

voornamelijk verklaard door 

hersen(dis)functies. Gelukkig wordt in 

Nederland wat breder naar de problema-

tiek gekeken met als gevolg dat de alge-

mene ziekenhuis-psychiatrie tegenwoor-

dig een duidelijker gezicht heeft. 

Vormgeving 

In 1995 is er, met goedkeuring van de 

overheid, een rapport ('Over de grenzen 

heen') met aanbevelingen verschenen 

teneinde de algemene ziekenhuispsychia-

trie meer vorm te geven. Langzamerhand 

ontwikkelt de PAAZ zich dan ook tot de 

plaats waar (meestal) de eerste opnames 

en behandelingen plaatsvinden en waar 

diagnostiek een belangrijke rol speelt op 

de drie vlakken van het menszijn (biologi-

sche, psychologische en sociale vlak). 

Biologische psychiatrie 

In de biologische psychiatrie zullen zich 

nieuwe ontwikkelingen voordoen op het 

gebied van medicatie maar ook de neuro-

psychologische onderzoeksvoering zal 

een grote rol gaan spelen. 

Samenwerking met huisarts 

In het ziekenhuis van de eenentwintigste 

eeuw zal de psychiatrie intensiever gaan 

samenwerken met de eerste lijn door bij-

voorbeeld invoering van een gezamenlijk 

spreekuur. 

Technologie 

De zich snel ontwikkelende technologie 

zal in de toekomst ook voor de psychia-

trie van betekenis zijn, met name op het 

gebied van de MRI en de spectografie. 

Met deze apparatuur kun je achterhalen 

welke delen van de hersenen bij bepaalde 

processen betrokken zijn. Op basis van 

die gegevens zou je in de toekomst 

trainingsprogramma's kunnen ontwik-

kelen zodat de patiënt leert zijn eigen 

functioneren te beïnvloeden.' 

Organisatie 

De laatste jaren wordt, mede vanuit 

budgettair oogpunt, de organisatie van 

psychiatrische afdelingen onder de loep 

genomen.Als gevolg hiervan worden 

striktere keuzes gemaakt teneinde 

optimalisering van deze afdelingen te 

bereiken. Nu is de PAAZ een ziekenhuis-

afdeling bij uitstek en is dan ook weinig 

outreaching, in tegenstelling tot bijvoor-

beeld de Riaggs die veel bij de mensen 

thuis komen.Toch zal ook de PAAZ, naast 

haar klinische activiteiten, patiënten in de 

thuissituatie gaan begeleiden (zorg op 

maat in de maatschappij). 



Flexibiliteit 
is de sleutel 

C. van Weelden, diensthoofd: 'Kijkend 

naar de arbeidsmarkt vallen er een 

aantal zaken op. 

Mentaliteitsverandering 

Het vraagt een mentaliteitsombuiging om 

het accent te gaan verleggen van een 

organisatie gebaseerd op functies naar 

een organisatie op basis van taken/resul-

taten.We zullen waarschijnlijk het hele 

FPP-bouwwerk los moeten laten om 

steeds weer herschrijven van de organi-

satie- en functiestructuur te voorkomen. 

De taakverdeling zal dan op een andere 

wijze plaatsvinden en de medewerkers 

zullen op een andere wijze beloond wor-

den. Kortom, het is een ontwikkeling met 

vergaande gevolgen. 

Vergrijzing 

Zo is Nederland al jaren aan het vergrij-

zen. De CAO-partijen hebben tegen die 

achtergrond afgesproken om oudere 

mensen als werknemer te behouden. 

Het is weliswaar jarenlang gebruikelijk 

geweest om werknemers via allerlei rege-

lingen vervroegd uit de organisatie te 

laten stappen, nu echter is er door de 

scheve leeftijdsopbouw in Nederland 

onvoldoende instroom van jong perso-

neel.We dienen dan ook onze organisatie 

zodanig in te richten dat we de oudere 

werknemers kunnen behouden. Niet 

zozeer door je als organisatie te laten 

leiden door wat deze werknemers niet 

meer kunnen alswel door je te richten 

op hetgeen waartoe deze mensen wel in 

staat zijn. 

Dat zal een fors probleem worden in de 

gezondheidszorg want tot op heden zijn 

functies ingericht op basis van allerlei 

taken.Als oudere werknemers bepaalde 

taken niet meer kunnen uitoefenen dan is 

het nog onvoldoende geaccepteerd om 

deze personen hiervoor te ontzien. 

We denken nog steeds in termen van 

functies met alle arbeidsvoorwaarden 

vandien. 

Functiewaarderingsmethodiek 

We staan aan de vooravond van een 

nieuwe functiewaarderingsmethodiek. 

Er is nog heel weinig van bekend. 

De werkgeversvereniging en vakbonden 

zijn nog steeds aan het discussiëren over 

het gewicht van de functie in relatie tot 

de beloning.We kunnen dan ook op dit 

moment nog niet inschatten of de belo-

ningsmogelijkheden zullen worden ver-

ruimd c.q. ingeperkt. In de loop van dit 

jaar moet duidelijk worden hoe deze 

functiewaarderingsmethodiek eruit gaat 

zien en wanneer deze in werking zal 

treden. Aan de functiewaarderingsmetho-

diek is ook een standaardmethodiek van 

functiebeschrijving gekoppeld. Dus alle 

functies dienen uitvoerig beschreven te 

worden in termen als kennis, verant-

woordelijkheid, bevoegdheid, zelfstandig-

heid. De functies zullen in de toekomst 

dus zeer gedetailleerd beschreven zijn. 

In ieder geval zal de organisatie-opbouw 

door deze ontwikkeling wat transparan-

ter worden. Echter, het leidt uiteindelijk 

ook tot een forse bureaucratisering. 

We dienen er voor te zorgen dat dit niet 

haaks op de vereiste flexibilisering komt 

te staan.' 
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Samen sterk 

G. Ras:`Voor wat betreft de oncologie 

in het algemeen heeft de werkgroep 

oncologie onlangs een kwaliteitsproject 

opgesteld met daarin vermeld de doel-

stellingen die het de komende tijd ver-

wezenlijkt wil zien. 

Verpleegkundige specialist oncologie 

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar 

het aantrekken van een verpleegkundig 

specialist oncologie. Deze gespecialiseer-

de verpleegkundige zal met name de 

begeleiding van de poliklinische patiënt 

gestalte moeten gaan geven. Een concept-

functieomschrijving is reeds door ons 

opgesteld en gaat ter fiattering naar het 

bestuur. Optimalisering van deze specifie-

ke vorm van begeleiding van oncologie-

patiënten komt zowel de kwaliteit van 

leven als de kwaliteit van zorg ten goede. 

De verpleegkundig specialist oncologie 

zal zowel op verpleegkundig en medisch 

als op sociaal vlak voldoende kennis en 

ervaring moeten bezitten om deze func-

tie zo optimaal mogelijk te kunnen ver-

vullen. Een zeer veelzijdige, belangrijke 

baan die wat ons betreft op korte ter-

mijn zou mogen worden ingevuld. 

Haemato-oncologie 

Op het gebied van de haemato-oncologie 

zijn er voor wat betreft de beenmerg-

transplantatie en de perifere stamcel re-

infusie een aantal ontwikkelingen te ver-

wachten waardoor het aantal toepas-

singsmogelijkheden zal toenemen. 

Eén van de consequenties zal echter zijn 

dat de infrastructuur in ons ziekenhuis 

beduidend zal moeten worden aangepast. 

Een ander gevolg van deze ontwikke-

lingen is dat de twee oncologen in ons 

ziekenhuis gedurende zeven dagen per 

week vierentwintig uur per dag bereik-

baar zouden moeten zijn. Een aantal 

organisatorische problemen dus die 

tezijnertijd om een oplossing vragen. 

Het is echter een ontwikkeling die nog 

niet helemaal is uitgekristalliseerd en op 

termijn nadere uitwerking behoeft. 

Oncologie commissie 

Deze commissie bestaat uit een aantal 

'vaste' en verwijzende specialisten die 

wekelijks bijeenkomen. Nu bestaat al 

sinds enige tijd de wens om de vaste 

kern uit te breiden met onder meer een 

neuroloog en een orthopeed. 

De oncologie commissie zou aan haar 

gezelschap ook gaarne een medisch 

oncologisch specialist (internist gespecia-

liseerd in de oncologie), uit één van de 

kankercentra, als adviseur toegevoegd 

zien.Waarschijnlijk zal op redelijk korte 

termijn, met medewerking van het 

Integraal Kankercentrum Zuid, de onco-

logie commissie met enige regelmaat 

worden bezocht door deze medisch 

oncologisch specialist. Uitwisseling van 

kennis en ervaring op het terrein van de 

oncologie is tenslotte van kardinaal 

belang.' 



Kunst 
hoeft niet 
`mooi' te 
zijn 

Het Ignatius Ziekenhuis Breda heeft 

een bijzondere collectie hedendaagse 

kunst, bestaande uit bijna 140 werken 

van 95 kunstenaars, zowel Nederlandse 

als Belgische. Deze werken bevinden 

zich in alle openbare ruimten van het 

ziekenhuis. De collectie is ontstaan in 

het begin van de negentiger jaren. 

Om de collectie hedendaags te laten 

blijven, wordt er regelmatig nieuw 

werk aangekocht. Soms wordt een 

tweede of een derde object van een-

zelfde kunstenaar aangeschaft, maar 

ook werk van, voor het ziekenhuis, 

'nieuwe' kunstenaars. 

Het ziekenhuis is geen overheidsge-

bouw en als zodanig kan er dus geen 

subsidie verkregen worden van het Rijk 

om kunst aan te kopen. 

De gehele collectie wordt dan ook uit 

sponsorgelden, alsmede uit een 

bescheiden jaarlijkse bijdrage van het 

ziekenhuis, betaald. Tijdens de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis (in 1992 

gereed) zijn er vele sponsors gevonden, 

die hun naam wilden verbinden aan een 

kunstwerk van deze collectie. 

Het Begin 

De Commissie Kunstzaken heeft vanaf 

het begin als doel gehad werk van 

voornamelijk jonge kunstenaars aan te 

kopen.Via een externe adviseur is de 

keuze gevallen op Nederlandse en 

Belgische kunstenaars. Dit laatste niet 

alleen omdat het Ignatius Ziekenhuis 

Breda een natuurlijke 'grensfunctie' 

vervult met België, maar zeker ook 

omdat er in dit land momenteel kwalita-

tief zeer goede kunst gemaakt wordt. 
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De Collectie 

Het merendeel van het werk kan worden 

omschreven als 'conceptueel'. Dit wil zeg-

gen dat het werk een verwijzing naar iets 

anders is. Het werk bezit niet direct 

voor de hand liggende eigenschappen. De 

kunstwerken zijn niet meteen voor ieder-

een duidelijk.Vaak kan een titel wel hel-

pen, maar niet altijd. Of er is helemaal 

geen titel. Zoals bij het kunstwerk van 

Henk Visch in de vitrine in de vide.Al 

heeft het geen titel, de meesten van ons 

zullen er toch een vrouwenfiguur in her-

kennen. Niet zomaar een vrouw, maar 

een ingetogen vrouw — bijna verlegen — tot 

uitdrukking komend in haar houding. 

Door het weglaten van allerlei details 

drukt het beeld met zijn hele vorm een 

bescheidenheid — dienstbaar zijn — uit. 

Door het beeld van het materiaalpiep-

schuim' te maken, lijkt het ook nog te 

zweven, het is zo licht, dat het niet echt 

op de grond lijkt te staan. Door het 

materiaalgebruik versterkt Henk Visch de 

uitdrukking van het beeld. De commissie 

heeft bewust gekozen voor conceptuele 

kunst, omdat het uitnodigt tot nader 

onderzoek. Kunst hoeft niet 'mooi' te 

zijn. De gedachten, zowel die van de 

maker als die van de toeschouwer, spelen 

mee en maken het spannender. Er hangen 

overigens bij zoveel mogelijk werken 

zogenaamde leaflets, met de nodige uitleg 

over het kunstwerk. 

Het is ook aangenaam om even weg te 

dromen bij een kunstwerk. Dat kan 

omdat de werken zo geplaatst zijn dat je 

rustig een poosje kunt kijken zonder 

gestoord te worden. 

Door de opstelling van het werk in vitri-

nes en nissen is het al enigszins geïso-

leerd. Deze vitrines en nissen bevinden 

zich in de hal en op de eerste verdieping. 

Ook vindt u ruimtelijk werk los in de 

ruimte. Bijvoorbeeld het werk van Hans 

v.d. Ban (de monnik met de sinaasappe-

len), Sigurdur Gudmundsson (het slak-

kenhuis) en werk van Peer Veneman en 

Harald Vlugt. In alle openbare ruimten 

van het ziekenhuis bevindt zich werk 

van de collectie. 

De collectie heeft geen 'thema'. Er is 

geen 'rode draad' door het werk.Toch 

zult u vele kunstwerken vinden, die alle 

het thema 'reizen' in zich dragen. Als 

voorbeeld: het 'koffertje' van Marinus 
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Boezem (Peregrinatio) in de vitrine bij 

het ziekenhuiswinkeltje. Het gaat over de 

reis die je maakt in je leven, het doel en 

de eindbestemming. Het werk van Johan 

Meyerink (twee bootjes en een bol op 

een stalen plaat) gaat over zijn reis als 

kind van Indonesië naar Holland. 

Panamarenko's werk 'Reis naar de ster-

ren' kunt u zien in de vitrine op de eer-

ste verdieping. Door dit karakter van 

sommige werken kunt u zich als toe-

schouwer verplaatsen in de reis die de 

kunstenaar bedoelt. 

De schilderijen, grafiek en mixed media 

hebben een confronterende plaats gekre-

gen. De meeste werken hangen aan de 

wanden waar u naar toe loopt. U kunt er 

dus bijna niet omheen, u wordt er als het 

ware naar toe getrokken om het kunst-

werk beter te bekijken. Zouden de wer-

ken 'langs' de muur hangen, dan heeft dit 

lang niet hetzelfde effect. De plekken 

waar de kunstwerken hangen, hebben 

ook vaak een signaalfunctie. Dit is heel 

duidelijk merkbaar bij het werk van Jan 

Fabre:'Hagedis'. In de gang achter het 

postkantoor vindt u in een nis de glazen 

klok van Leo Copers aan.Alle uren slaat 

de klok het juiste aantal slagen. Op alle 

poliklinieken en in de gangen naar de ver-

pleegafdelingen hangt en staat werk. Er is 

bewust niet gekozen voor de patiënten-

kamers, omdat dit geen openbare ruimte 

is. De collectie moet door een ieder 

gezien kunnen worden. 

Andere activiteiten 

De Commissie Kunstzaken houdt zich, 

naast het beheren, onderhouden en aan-

vullen van de collectie, bezig met het 

organiseren van tijdelijke acties. Zo wor-

den er (op aanvraag) rondleidingen geor-

ganiseerd en lezingen gehouden; door 

eindexamenkandidaten van de kunstaca-

demie St. Joost is een film gemaakt die 

heel goed het ontstaan en karakter van 

de collectie typeert. 

In 1995 heeft de commissie in de hal van 

het ziekenhuis een expositie georgani-

seerd die bestond uit een aantal bijna 

antieke ziekenhuisbedden met nachtkast-

jes. Op de bedden lagen door de kunste-

naar Rosemarie Trockel ontworpen dek-

bedden: op de nachtkastjes waren kunst-

voorwerpen geplaatst, die alle iets met 

'ziek zijn' te maken hadden: onder andere 

een `troostbos' bloemen van Moniek 

Toebosch, een boek van Pieter Laurens 

Mol en een ballon van Michel Frangois. 

In totaal waren er 12 bedden met even-

zoveel nachtkastjes zodanig opgesteld dat 

het op een ouderwets ziekenzaaltje leek. 

Van deze tentoonstelling is een zeer bij-

zondere catalogus gemaakt. 

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan 

van het Ignatius Ziekenhuis Breda heeft 

de Commissie Kunstzaken een bijzondere 

groep kunstenaars opdracht gegeven tot 

het plaatsen van een aantal installaties tij-

dens een aantal weken van september 

1997. Hieraan werkten mee: Carlo 

Mistiaen, Noor de Rooy en Peter Bogers. 

Catalogus en inlichtingen 

Van de totale collectie is een schitteren-

de catalogus uitgegeven die op aanvraag 

verkrijgbaar is. Bij mevr. R. de Monte, lid 

van de Commissie Kunstzaken, komen 

diverse verzoeken binnen voor rondlei-

dingen die zij samen met mevrouw 

A.Verhoog, voorzitter van de commissie, 

verzorgd. Maar ook voor vragen en 

inlichtingen kunt u bij hen terecht. 
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IGNATIUS 
ZIEKENHUIS BREDA 
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4818 CK Breda 
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Telefoon: 076-525 8000 

Fax: 076-522 5014 

locatie thoraxcentrum: 
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