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- voorwoord -

Emma

in de maatschappij

Emma

Het ergste wat iemand kan overkomen: je kind wordt ziek. Niet zomaar ziek, maar echt
heel ernstig ziek. Bezorgd en ongerust ga je via de huisarts naar het ziekenhuis. Gelukkig
hebben we in Nederland een uitstekende gezondheidszorg, waar je op relatief korte afstand van thuis in een goed ziekenhuis terechtkunt. Maar ook daar kan niet alles en wordt
je kind bij een bijzondere of heel ernstige ziekte doorgestuurd naar het Emma Kinderziekenhuis AMC. Een kinderziekenhuis waar alle kinderen met alle ziektes, hoe moeilijk en
ernstig ook, terechtkunnen. Een kinderziekenhuis waar de hoogste kwaliteit wordt geleverd, waar zeer zorgvuldig wordt gewerkt in het belang van het kind, maar ook met oog
voor de leefomgeving van het kind. Waar ouders worden betrokken bij de behandeling en
hun de mogelijkheid wordt geboden dag in dag uit bij hun kind te zijn. Waar we bouwen
aan een gloednieuw Emma Kinderziekenhuis binnen de muren van het AMC, zodat ouders
echt de hele tijd bij hun kind kunnen zijn, ook op de Intensive Care voor Kinderen. Maar
ook een kinderziekenhuis waar we oog hebben voor andere problemen van kinderen in de
maatschappij, of dat nu kindermishandeling is of het aan een baan helpen van jongeren
met een chronische ziekte of aandoening.
Gelukkig gaat de behandeling van kinderen tegenwoordig vaak heel goed en genezen
kinderen zonder problemen. Maar steeds meer zien we ook kinderen in het Emma Kinderziekenhuis AMC die chronisch ziek zijn of die wat hebben overgehouden aan hun ziekte.
Kinderen die een aantal jaar geleden nog overleden aan hun ziekte kunnen nu vaak in
leven blijven. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die veel te vroeg geboren zijn, kinderen met
zeldzame erfelijke ziekten of kinderen met heel ingewikkelde aangeboren hartafwijkingen door bijzondere genetische afwijkingen. En gelukkig maar, want wat is er mooier dan
een kind een kans te geven voor zijn of haar toekomst. Een kans voor iemand met zijn of
haar leven nog helemaal voor zich. En daar staat het Emma Kinderziekenhuis AMC voor:
wij bouwen aan de toekomst!

Prof. dr. Hans van Goudoever, kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis AMC

-5-

- interview -

Marije Smits:

“Ik wil weten hoe
dingen in elkaar zitten
en, heel idealistisch,
een bijdrage leveren
om mensen beter
te maken”

Marije
tekst

Sarah Saarberg

“Je moet het lot
in eigen hand nemen”
Toen Marije Smits nog maar net 12 jaar was werd haar
rechteronderbeen, inclusief haar knie, geamputeerd vanwege
een kwaadaardige tumor. Vanzelfsprekend zette dit haar leven
op z’n kop, maar ze heeft zich nooit uit het veld laten slaan door
haar handicap. In deze uitgave vertelt Marije hoe haar ziekte haar,
ook nog op latere leeftijd, heeft beïnvloed en gemotiveerd.

1.

H

Hoe anders verloopt je leven als je maar
één been hebt? Marije Smits (oktober 1986)
kan erover meepraten. Vijf maanden na de
diagnose moest haar been worden geamputeerd. Marije herinnert zich dat ze niet echt
hysterisch werd toen ze hoorde dat dit ging
gebeuren, maar natuurlijk wel verdrietig.
“Het ligt zo ver buiten de belevingswereld
van een twaalfjarige”, blikt ze terug. “Nu
zou ik veel beter beseffen wat het allemaal
inhoudt. Ik maakte me destijds vooral druk
over de vraag of ik mijn vriendinnen nog wel
zou zien en of ik nog naar school zou kunnen
gaan. Ik had me zo verheugd op de middelba-

re school en ik had in de brugklas net nieuwe
vriendinnen gemaakt. Dat vond ik allemaal
veel belangrijker.”

Trending topic
Ondanks de ellende van haar ziekte heeft
Marije warme herinneringen aan haar jeugd.
“Wij zijn allemaal vrij nuchter in ons gezin,
heel pragmatisch. Wij dachten: er is iets, dat
is heel erg, wat is het plan, hoe lossen we het
op? We kochten een antwoordapparaat en
stuurden een brief naar alle familieleden
tegelijk. Mijn ouders hamerden erop dat ik
mijn omgeving gewoon zou vertellen wat er
met me aan de hand was, zodat mensen of
kinderen niet zouden gaan speculeren. Dat
deed ik dus, in de klas, onder meer met een
spreekbeurt. Ik legde uit wat ik had en wat
de gevolgen zouden zijn. Dat ik mijn haar zou
verliezen door de chemotherapie, dat mijn
been geamputeerd zou worden en dat ik een

Emma
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- interview -

“Het ziekenhuis was
eerst een vijandige
omgeving voor me,
maar nu voel ik me
er als promovendus
helemaal thuis”

prothese zou krijgen. Verder werd er eigenlijk niet naar gevraagd. Op school sjeesden
mijn vriendinnen met mijn rolstoel door de
gangen en dat vonden we erg grappig. Later
hoorde ik wel dat ik in die tijd echt een trending topic was op school, maar daar heb ik
zelf eigenlijk weinig van gemerkt.”

Niet blijven zitten
Tijdens haar ziekte is Marije, tot haar
grote geluk, niet blijven zitten. “De school
was enorm flexibel. Ik heb alle opdrachten
thuis mogen maken en hoefde alleen maar
de zeven basisvakken te volgen. Ik zat in de
brugklas van havo/vwo en ben gewoon overgegaan naar 2 vwo, terwijl ik in het eerste
jaar meer dan de helft van de lessen had gemist en in het tweede jaar vier maanden. Het

Marije Smits, 1999

was zo ongelofelijk belangrijk voor me dat ik
‘gewoon’ kon blijven meedoen. Mensen zeggen vaak: dat zou ik niet kunnen, maar ik geloof daar niet in. Je wordt ertoe gedwongen,
je doet het gewoon. Het is moeilijk voor te
stellen als je het zelf niet hebt meegemaakt.”

Ook de vaatwasser inruimen
Bij de pakken neerzitten heeft nooit in het
karakter van Marije gezeten. “Mijn ouders
hebben me altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Als je het zelf kunt, moet
je het doen en als je hulp nodig hebt, moet je
dat zeggen. Zo simpel was het. Ik begon met
kleine klusjes, zoals de vaatwasser inruimen.
Kleine stappen naar onafhankelijkheid. Ik
nam bijbaantjes, ik kreeg mijn eerste vriendje en ik ging uit met mijn vriendinnen. Toen
ik nog geen prothese had en in een rolstoel
zat, namen ze me gewoon mee achter op de
fiets. Dan mochten ze ook fietsen in de winkelstraat, wat eigenlijk verboden was, dus
dat was nog een voordeel ook”, lacht Marije.
“Wel maakte ik me aanvankelijk een beetje
zorgen over jongens. Maar mijn allereerste
vriendje kreeg ik vlak na mijn amputatie. Ik
zat nog in een rolstoel en was helemaal kaal.
Het was kalverliefde, we waren stapelgek op
elkaar. Ik heb hem later niet meer gezien en
we zijn ook geen vrienden gebleven, maar als
ik ooit een bedankwoord zou moeten schrijven, zou hij er wel in voorkomen. Hij is voor
mij heel erg belangrijk geweest.”

Bollen pellen

rechterbeen recht kon houden. Ik fietste
erop tot hij werd gestolen en toen ben ik op
een gewone fiets verder gegaan. Wel met
een ‘toe clip’ zodat mijn voet er niet af zou
schieten, maar dat was alles. Door alle mogelijkheden heb je soms de neiging om dingen
met voorzieningen op te lossen, terwijl je zelf
ook best veel kunt. Die instelling had ik ook
met bijbaantjes. Ik wilde geld verdienen en
ben gewoon gaan werken, net als mijn leeftijdsgenootjes. Met mijn vriendinnen ging
ik bollen pellen in Hoorn. Het enige verschil
was dat ik aan de lopende band ging, omdat
de bollenboer dacht dat ik op die manier productiever zou zijn. Er was niets mis met mijn
handen, dus dat ging prima.”

Zelf stappen ondernemen
Marije heeft altijd gewoon mee willen
draaien in de maatschappij. Op haar zeventiende kreeg ze een bijbaantje in de thuiszorg: schoonmaken bij hulpbehoevende
mensen. “Eigenlijk heb ik nooit problemen
gehad om een baan te vinden door mijn handicap. Maar eerlijk is eerlijk, mijn handicap
is ook niet altijd even zichtbaar. Bovendien
kan ik mezelf goed verkopen. Sommige handicaps zijn wat minder ‘sexy’. Ik ben met veel
plezier ambassadeur van Emma At Work. Ik
hoop bedrijven aan te sporen om te werken
met jongeren die een handicap hebben of
chronisch ziek zijn. Maar ik hoop ook jongeren te inspireren om het lot in eigen hand te
nemen.”

Nederland is een geweldig land met heel
veel voorzieningen, maar volgens Marije is
het niet altijd nodig om daar gebruik van
te maken. “Ik kreeg bijvoorbeeld een speciaal voor mij gebouwde fiets, waarbij ik mijn
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- thema 1. -

kwaliteit
inleiding

In het moderne ziekenhuis zijn veel verschillende zorgverleners bij de behandeling van
de patiënt betrokken. Dit vereist een goede overdracht van informatie. De Joint Commission
International (JCI) is een vooraanstaande Amerikaanse organisatie die een certificaat uitreikt
aan ziekenhuizen die de communicatie in alle opzichten op orde hebben. Het Emma Kinderziekenhuis AMC wil dit certificaat in 2012 graag behalen en daarom zetten wij ons in om aan
de strenge eisen te voldoen. Wij zijn nu bezig met het gladstrijken van de laatste plooien om de
risico’s op het gebied van patiëntveiligheid zo klein mogelijk te houden. Daarna mogen onze
Amerikaanse collega’s komen kijken!
In 2011 is het AMC Patiëntenmanifest van kracht geworden. In dit manifest doen wij 23
concrete beloften op het terrein van dienstverlening aan de patiënt en familie. Voor het
Emma Kinderziekenhuis AMC is een speciale versie gemaakt die bij opname aan de patiënt
en/of ouders wordt gegeven. De cliëntenraad van de academische ziekenhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het manifest. Wij vragen aan kinderen en hun
ouders om met ons mee te kijken en ons erop te wijzen als wij de beloftes niet waarmaken.
In het Emma Kinderziekenhuis is een Tiener- en Ouderraad actief, die ons van waardevolle
adviezen voorziet, bijvoorbeeld over de inrichting van de polikliniek en natuurlijk ook over de
kliniek. Het gaat vaak om adviezen voortkomend uit de praktijk van alledag, die echter van
groot belang zijn voor kind en ouders en een wezenlijk verschil maken. Omdat wij naar ons
laten kijken, kunnen wij betere zorg bieden!

Alex
19 jaar

Robert Simons,
verpleegkundig bestuurder Emma Kinderziekenhuis AMC

Emma
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- drijfveer -

“We streven naar een
bescheiden vorm van
deskundig kameraadschap
tussen zorgverlener
en ouders”

Karian
van Roest

Karian van Roest is sinds 2004 senior verpleegkundige
Kwaliteit en Innovatie op de afdeling Intensive Care Kinderen
van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Moeder van twee kinderen:
een jongen van 10 en een meisje van 6. Sport twee dagen
per week.

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
“Het verzorgen van mensen en het werken in een ziekenhuis heeft mij altijd aangetrokken. Het intrigeert mij enorm hoe mensen denken, verwerken, reageren en hoe ik
ze daarin tot steun kan zijn. Ik werk 15 dagen
per maand en in mijn vrije tijd onderneem ik
veel activiteiten met mijn kinderen.”

Boy
17 jaar

Wat vind je belangrijk?
“Het continu zoeken naar de optimale
zorg voor een kind en zijn ouders vormt mijn

drive als verpleegkundige. Je moet signalen
van ouders oppikken en benoemen wat je
ziet. Mijn functie als senior verpleegkundige Kwaliteit heeft daarom de focus: ‘Klantgerichte zorg voor kind en ouder’.”
Wat is het Hospitality-project?
“Het Hospitality-project (gastvrijheid) sprak
mij direct aan. Na een scholing door de Hoge
Hotelschool Den Haag mag ik als projectleider, samen met een team van collega’s, onze
afdeling, als eerste klinische afdeling binnen

het AMC, enthousiasmeren in gastvrije zorg.
Je kijkt door de bril van de klant en probeert
om de opname voor het kind en zijn ouders
enigszins te vergemakkelijken. Mijn uitdaging is om collega’s bewust te maken van de
omgeving en de interactie tussen mensen.
De voldoening en de prettige werksfeer die je
hieruit haalt geeft nieuwe energie.”
Wat is je het meest bijgebleven?
“Het samenwerken met ouders om de optimale zorg voor hun kind te waarborgen is
voor mij de uitdaging naast de medisch technische zorg. De kwetsbaarheid van het leven
dat je deelt met de ouders en het anticiperen
hierop geeft een bijzondere band.”
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- reportage -

"Een unieke gelegenheid
om zorg en huisvesting
optimaal in te richten"

D

de Metam orfose

De mogelijkheden van de kindergeneeskunde in diagnostiek en behandeling zijn
ongekend toegenomen. Ziekten die vroeger
onbehandelbaar waren, kunnen we nu genezen of in elk geval behandelen. Maar liefst 80
tot 90% van de kinderen die twintig jaar geleden zouden overlijden, bereikt nu de volwassen leeftijd. Dit betekent voor een grote groep
kinderen volwassen worden met een ziekte die
wel behandeld kan worden maar niet genezen:
een chronische ziekte. In Nederland groeien op
dit moment 300.000 tot 500.000 kinderen op
met een chronische ziekte. Dit aantal zal nog
toenemen: het aantal ziekten dat nu aanleiding kan geven tot chroniciteit, neemt niet af,
terwijl de levensverwachting van mensen met
deze aandoeningen wel sterk is toegenomen.

Emma
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Lifthal afdelingen Zuigelingen en Staf
Nu blijkt dat het merendeel van de kinderen met aangeboren of verworven chronische aandoeningen ouder wordt dan 20 jaar,
moet de aandacht uitgaan naar de vraag hoe
kinderen die opgroeien met een ziekte in
onze maatschappij zelfstandig en onafhankelijk een succesvol en contribuerend bestaan kunnen opbouwen. Topzorg kan voor
het Emma Kinderziekenhuis AMC niet meer
alleen bestaan uit het toepassen van nieuwe
medische ontwikkelingen ter bestrijding
van lichamelijke problemen. We moeten
de zorg ook zo inrichten dat tegelijkertijd
recht wordt gedaan aan het belang van een
zo normaal mogelijke psychische en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen die
opgroeien met een ziekte. Natuurlijk is daar
zorgvernieuwing in de vorm van beleid voor
nodig maar het stelt ook eisen aan de ruimtelijke voorzieningen met als consequentie vernieuwbouw. Een ingrijpende vernieuwing
waarbij de scheidslijn tussen maatschappij
en ziekenhuis vervaagt. Dit proces noemen
we ‘de Metamorfose’.

Moeder van Levy
Onlangs heeft mijn zoontje Levy, 3
jaar, een slaaponderzoek ondergaan
bij dokter Rob Bijlmer. Dit onderzoek
vond plaats op de afdeling Zuigelingen, die in januari 2010 geopend is.
De ontvangst was gewoonweg super.
Dit kwam mede door de uitstraling
die de afdeling heeft gekregen na de
verbouwing. Levy heeft op veel afdelingen in het Emma Kinderziekenhuis
AMC gelegen en daardoor zie je gewoon heel erg het verschil. De kamers
zijn zo mooi en ruim en van alle gemakken voorzien. Ook op Levy had
dit een zeer positieve uitwerking; hij
voelde zich erg op zijn gemak. Je bent
in het ziekenhuis, maar de rust en de
warmte op deze afdeling zorgen ervoor dat je dit toch even vergeet!

Jessica Schaft,
ouder

Gezinskamer afdeling Zuigelingen

Eenpersoonskamer afdeling Zuigelingen

De ambities van de Metamorfose zijn groot
en terecht. De kans om een nieuw kinderziekenhuis te bouwen moet optimaal worden
benut. Het is een unieke gelegenheid om zorg
en huisvesting optimaal in te richten. We
willen laten zien dat iedere euro van het ons
toegekende bouwbudget, evenals het sponsorgeld van de Stichting Familieverblijf EKZ/
AMC en de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC, goed is besteed. Dit vraagt om
het maken van de juiste keuzes en vervolgens
een goede uitvoering hiervan. Verbouwen in
een omgeving waar de zorg voor patiënten
24 uur per dag door moet gaan is een logistiek complex proces. De verbouwing wordt
daarom uitgevoerd in verschillende fasen.

Emma
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Huiskamer afdeling Zuigelingen

- reportage -

Vergaderruimte afdeling Staf

Koplounge afdeling Zuigelingen
De verpleegafdelingen schuiven één voor één
door naar hun nieuwe locatie. Dit vraagt weliswaar meer bouwtijd maar beperkt de overlast naar aangrenzende afdelingen. Het verbouwingsproces van de Metamorfose is naar
verwachting eind 2014 afgerond. Het vernieuwde EKZ zal een omgeving worden waarin je je zowel kunt identificeren als eenjarige
en zestienjarige, maar ook als verpleegkundige, ouder, arts of student. Een omgeving als
overtuigend en vertrouwenwekkend klimaat
om in behandeld en verpleegd te worden (die
bijna als wonen kan zijn). Een omgeving die
voor kinderen beter is dan de huidige vaak afstandelijke, klinische en soms intimiderende
en die tevens overtuigt als werkomgeving
met een inspirerend academisch klimaat. Het
is van groot belang dat gebruikers, kinderen
voorop, in het nieuwe kinderziekenhuis een
eigen domein kunnen aanwijzen, zich hun
omgeving eigen kunnen maken. Het ziekenhuis moet de functie van huis, school, straat
en stad tijdelijk kunnen overnemen.

Het nieuwe Emma wordt
een kinderziekenhuis:

• waarin je niet verdwaalt
• waarin er altijd zicht op buiten is
• waarin het privédomein van een ieder is
en er collectieve ruimten zijn
• dat met behulp van licht, kleur, meubels,
wanden, plafonds en vloeren een eigen
karakter krijgt
Koplounge afdeling Staf

Drs. Saskia van Es,
projectmanager de Metamorfose
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- emma infotheek -

De Emma Infotheek is het informatiecentrum van het Emma
Kinderziekenhuis AMC voor kinderen, ouders, medewerkers
en andere belangstellenden. Er is informatie aanwezig over ziekte,
onderzoek, behandeling en begeleiding.

Infotheek

O

Onze patiëntenvoorlichters geven goede,
wetenschappelijk verantwoorde informatie
in ons informatiecentrum en via onze website. Er zijn boeken, folders en dvd’s te leen
over aandoeningen en behandelingen. Ook
zijn er anatomische modellen van het menselijk lichaam beschikbaar. Speciaal voor kinderen hebben we de spreekbeurtservice. We
helpen kinderen die op school een spreekbeurt willen houden over hun ziekte of wat
ze hebben meegemaakt in het ziekenhuis. Op

deze manier levert de Emma Infotheek een
bijdrage aan het vergroten van de kennis van
het kind zelf en krijgen klasgenoten meer
begrip over waarom een kind regelmatig niet
op school is en speciale zorg nodig heeft.
Kinderen kunnen het spreekbeurtboekje
meenemen of van internet downloaden. Ook
kunnen ze een spreekbeurtkoffer lenen om
in de klas te laten zien. Hierin zitten allerlei
ziekenhuisattributen, zoals een bloeddrukmeter, een stethoscoop, een operatiejasje en een
mondmasker. Er zijn ook themakoffers over
onderwerpen als het hart, kanker en astma.

Elske van Spanje,
patiëntenvoorlichter

Marit, 9 jaar, heeft colitis ulcerosa, een
ontstekingsziekte van de dikke darm. Door
haar aandoening is zij al vaak in het ziekenhuis geweest.
Marit moet een spreekbeurt houden op
school en het lijkt haar een goed idee om
dat over de darmen te doen. Dat is handig,
want daar weet zij al het een en ander van
af. Hopelijk snappen haar klasgenootjes dan
ook beter waarom zij vaak niet op school
is. En misschien stellen ze dan wat minder
vragen. Marit komt met haar moeder bij
de Emma Infotheek informatie halen. Zij
krijgt een boekje waarin alles staat over
het Emma Kinderziekenhuis AMC en over
de aandoening colitis ulcerosa. Ze mag de
spreekbeurtkoffer lenen en een anatomisch
model van een darm om in de klas te laten
zien. Zij krijgt ook nog wat plaatjes over
haar darmaandoening en wat extra informatie om te lezen. De spreekbeurt is heel
goed gegaan want ze kreeg een 9. Marit
heeft er zelf veel van geleerd!
Emma Infotheek
locatie G8-142, 020-566 7959
emmainfotheek@amc.nl
www.amc.nl/emmainfotheek
Openingstijden: maandag t/m donderdag
10.00 – 16.30 uur

Emma
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School
“Wij staan voor
passend onderwijs voor
elk ziek kind”

Winneke: “Jill vroeg zich na de schok van
haar diagnose af: Hoe moet het nu verder
met mijn studie? Volgens haar moeder lag
ze daarover te piekeren in haar ziekenhuisbed. Jill moest namelijk nog het een en ander
afronden, een aantal opdrachten vanwege
haar eindstage bij bureau Aan Zee in Bergen,
dat luxueuze vakantiehuizen verhuurt. Voor
Economie nog een flinke toets. Ik ben meteen
gaan bellen met haar mentor, die tevens stagebegeleider is. Mijn voorstel was om het stageverslag mondeling af te nemen en de toets
thuis in gedeeltes te maken. Dit in verband met
vermoeidheid tijdens de verschillende chemo-

therapiekuren. Het bedenken en vinden van
oplossingen werkt altijd zeer positief voor
leerlingen. Ze zijn opgelucht en blij, zo ook Jill.
Tijdens de opnames in het Emma hebben we
geprobeerd samen aan de vaardigheid van het
schrijven van een sollicitatiebrief te werken.
Ook het vak Economie is aan de orde geweest.
Het viel niet mee, de kuren waren zwaar. Ik
wil hierbij benadrukken dat de school en haar
mentor zeer betrokken waren en meewerkten
aan een goede afloop. Het was geweldig dat Jill
in juli 2011 tijdens de diploma-uitreiking, samen met haar vier vriendinnen, haar diploma
zelf in ontvangst kon nemen!”
Winneke de Goede is consulent van de Educatieve Voorziening AMC/VUmc. Ze werkt
al 22 jaar op de afdeling Kinderoncologie van het Emma
Kinderziekenhuis AMC. Heeft
Nederlands gestudeerd aan de
UvA en volgt de moderne letteren op de voet. Is getrouwd
met Simon; ze hebben een
zoon en twee dochters.

- educatieve voorziening -

”Als ik me even
goed voel – tussen twee
kuren – trek ik er het
liefst meteen op uit”

Jill: “In mei 2011 kreeg ik te horen dat ik
een osteosarcoom heb. Osteosarcoom is een
zeldzame vorm van botkanker. Op zo’n moment stort de hele wereld in. Ik zat in het
laatste jaar van de mbo4 opleiding Marketing
en Communicatie en ik wilde natuurlijk wel
heel graag mijn diploma halen. Aangezien
ik nog veel opdrachten moest maken voor
mijn stage en ik de vervelende toets van het
vak Economie nog moest halen, zag ik mijn
diploma steeds verder wegzakken. Gelukkig
werd ik in het ziekenhuis zo goed begeleid
door Winneke (consulent van de ziekenhuisschool) dat ik evengoed mijn diploma heb
gehaald. Ik wilde namelijk heel graag doorstromen naar de hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie. Helaas heb ik nog
een lange weg vol chemotherapiekuren te
gaan. Maar Winneke heeft gelukkig kunnen
regelen dat ik mijn loting van de opleiding
mee kan nemen naar volgend schooljaar. De
perfecte oplossing dus. Wat ik heel bijzonder
vind is dat zowel mijn mentor als de mensen
van mijn stage mij nog altijd trouw bellen en
bezoeken.”

Jill is 18 jaar, woont in NoordHolland. Heeft een zus, Joyce,
van 21. Ze houdt van shoppen
en zit daarna graag gezellig op
het terras met haar vriendinnen.
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Passende baan
- emma at work -

Emma at Work zoekt voor jonge mensen
vanaf 15 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking een passende bijbaan,
vakantiebaan of vaste werkplek. Het Emma
Kinderziekenhuis AMC stond aan de wieg
van dit project en in 2006 ging de eerste jongere aan de slag. De achterliggende gedachte
van Emma at Work is dat jongeren niet alleen medische zorg nodig hebben maar dat ze
ook gebaat zijn bij hulp tijdens de zoektocht
naar een eigen plaats in de maatschappij. De
stichting Emma at Work houdt kantoor in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Alle Nederlandse academische kinderziekenhuizen
hebben Emma at Work omarmd en hun steun
toegezegd. Goed nieuws voor de vele jongeren!

Nienke: “Door te werken tel je mee. Een
baan betekent zelfstandigheid, onafhankelijkheid en het is een manier om jezelf
te ontplooien. Bovendien word je ‘gezien’,
iets wat zeker voor jonge mensen die ziek
zijn belangrijk is, omdat eenzaamheid op de
loer kan liggen. Jongeren die chronisch ziek

“Het geeft mij
voldoening als een
jongere op een leuke
plek zit en het naar
z’n zin heeft”

Nienke Nap, consultant bij
Emma at Work, is getrouwd
met Patrick en woont in Egmond aan Zee. Ze heeft twee
zoons, Timo van 7 en Valentijn
van 1. Sinds 2010 werkt Nienke
bij Emma at Work. Haar hobby’s
zijn coachen, hardlopen, yoga,
mediteren en tijd doorbrengen
met familie en vrienden.

zijn, hebben veelal niet de kans gehad om
werkervaring op te doen. Als de buurjongen
kranten rondbracht lagen zij in het ziekenhuis of waren ze bijvoorbeeld te moe om de
deur uit te gaan. Juist voor hen is het belangrijk dat ze op eigen benen kunnen staan en
collega’s hebben. In mijn werk vind ik het
belangrijk om reële verwachtingen te creëren, zowel bij de jongere die voor een intake komt als bij de werkgever waar ik een
jongere introduceer. De uitdaging voor mij
is om de vertaalslag te maken van de kwaliteiten van de jongere naar wat haalbaar
is. Daarbij betrek ik de jongere actief bij
het zoekproces, dat is immers goed voor de
zelfredzaamheid. Het geeft mij voldoening
als een jongere op een leuke plek zit en het
naar z’n zin heeft. En het is heel leuk als
bedrijven enthousiast reageren en actief
meedenken over hoe we onze doelstelling
nog beter kunnen halen: jongeren die de
pech hebben ziek te zijn of een lichamelijke
beperking hebben een eindje op weg te helpen. Ik vind het belangrijk dat de jongeren
goed zijn voorbereid, bijvoorbeeld als ze op
sollicitatiegesprek gaan. Ik confronteer ze
met hun gedrag en ik merk dat als ik dat
op een grappige manier doe, het vaak goed
helpt. Ik vind het leuk om ze te coachen in
hoe ze met een werkgever om kunnen gaan
en hoe ze zich het best kunnen presenteren. Voor jongeren die gemotiveerd zijn en
echt graag willen, ga ik door het vuur!”

“Door te werken, en
dan ook nog eens op een
terrein waar ik heel erg in
geïnteresseerd ben, heeft
mijn leven een positieve
wending gekregen”

Annabel Bausch is 22 en woont
in Laren. Na de havo volgde ze een
eenjarige koksopleiding in Engeland. Via Emma at Work werkt
ze sinds een paar maanden in de
keuken van een hotel. Naast haar
werk houdt Annabel van lezen,
skiën, koken en reizen.

Annabel: “Ik werk in hotel Okura in Amsterdam. Als kok help ik mee met het verzorgen van onder andere het ontbijt en de banqueting (feesten en partijen). Mijn moeder
las een paar jaar geleden een artikel in Volkskrant Magazine over Emma at Work. Dat was
precies iets voor mij! Omdat ik een hersentumor kreeg op mijn derde is mijn schoolperiode niet altijd even makkelijk verlopen. Het
heeft me veel moeite gekost om mijn havodiploma te halen en een lange vervolgstudie
zag ik daarom niet zitten. Wel ging ik mijn
passie achterna en volgde ik een koksopleiding. Op mijn 19e kreeg ik last van hoofdpijn
en ik bleek een vorm van epilepsie te hebben.
Ik kan af en toe absences krijgen en enkele
minuten niet aanspreekbaar zijn. Mijn hersenen kunnen het in- en uitkomend verkeer
dan even niet verwerken. Een ander gevolg
van de bestraling is dat ik een probleem heb
met mijn schildklier. Ondanks deze beperkingen wilde ik dolgraag aan de slag. Via Emma
at Work werd ik bij hotel Okura voorgesteld.
Heel fijn, want als je met ziekte te maken hebt
is het vervelend om elke keer weer je verhaal
te moeten vertellen. Emma at Work heeft me
goed geholpen om op een rij te zetten wat de
mogelijkheden voor mij zijn. We hebben zelfs
sollicitatiegesprekken geoefend. Ik heb het
erg naar mijn zin op mijn werk. Mijn collega's
hebben er begrip voor als ik af en toe even wat
gas terug neem en ik leer bovendien ontzettend veel. Door te werken, en dan ook nog
eens op een terrein waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, heeft mijn leven een positieve
wending gekregen. Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden. Bovendien vind ik het een
uitdaging om te laten zien dat ik ondanks
mijn medische achtergrond heel goed in staat
ben om kwaliteit te leveren.”
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- interview -

Marije Smits:

“Ik heb er veel voor
teruggekregen”
Revalideren vond Marije Smits
helemaal niets. Tot ze ontdekte
dat er ook met één been nog heel
veel mogelijkheden waren.
Nu is Marije topsporter en traint
ze voor de Paralympische
Spelen. “Mijn amputatie heeft
me uiteindelijk ook heel veel
goeds gebracht.”

Marije

2.

tekst

Sarah Saarberg

N

Na haar beenamputatie was sporten het
laatste waar Marije aan dacht. “In november
1998 kreeg ik te horen dat ik kanker had. Een
halfjaar later kreeg ik een knie-exarticulatie,
dat wil zeggen dat behalve mijn onderbeen
ook mijn knie geamputeerd moest worden.”
De revalidatie verliep daarna moeizaam, omdat Marije een paar maanden na de operatie
ook nog haar stomp brak. Door de chemokuren duurde het lang voordat dit genas. Pas
een jaar na de operatie begon ze echt te leren

lopen met een prothese. “Ik was niet erg
fanatiek met revalideren, want revalideren
is gewoon stom, zeker voor pubers. Maar
alles veranderde tijdens een skikamp voor
ex-kankerpatiënten met een amputatie. Ik
zoefde op één been de piste af en ontdekte
dat er nog van alles mogelijk was. Terug in
Nederland stuurde mijn prothesemaker me
naar de atletiekbaan. Ik was pas veertien
en ik vond het allemaal doodeng. Terugkijkend heb ik vooral veel mazzel gehad: mijn
prothesemaker is de enige die sportprotheses maakt en in mijn woonplaats Hoorn
zat toen de enige trainer in Nederland die
mensen met een amputatie leert rennen. Ik
viel eigenlijk met mijn neus in de boter.”

Fanatiek
Marije leerde lopen, rennen en toen
sprinten en springen. Revalideren werd oefenen, en oefenen werd trainen. Sport werd
topsport op de onderdelen 100 meter sprint
en verspringen. “Elke keer als ik een stapje
maakte, wilde ik weer een stapje verder. Ik
ben wel fanatiek uit het ei gekropen, dus
in dat opzicht past topsport goed bij me.”
In 2004 deed Marije mee aan haar eerste
Paralympische Spelen, in Athene. In 2008
plaatste ze zich voor de Spelen in Beijing.

“Intussen was ik ook begonnen aan mijn
studie Geneeskunde, maar het sporten bleef
ik geweldig vinden, temeer omdat het steeds
professioneler werd aangepakt. Bovendien:
een grotere kick dan meedoen aan die
Paralympische Spelen is er eigenlijk niet te
bedenken. Dit jaar won ik, volkomen onverwacht, zilver met verspringen tijdens de
WK. Nu train ik voor de volgende Spelen in
Londen. Mijn conditie is goed en als ik geen
blessure oploop, kan ik mijn beste ik zijn. En
wellicht een medaille binnenslepen!”

Topsport dankzij…
Marije denkt dat als ze niet gehandicapt
was geworden, ze waarschijnlijk ook geen
topsporter was geweest. “Je weet het natuurlijk nooit. Maar ik moet het vooral van mijn
wilskracht hebben en dat heb ik ook erg
gekregen door mijn ziekte en herstel. Dat zit
ook in mijn aard, maar of ik het dan met de
sport ook zover had geschopt, weet ik zo net
nog niet. Als iemand zou zeggen: morgen
krijg je je been weer terug, moet ik er twee
keer over nadenken. Kanker wordt pas erg
als je eraan overlijdt. Ik ben genezen en ik
heb er de topsport voor teruggekregen. Zo
heeft mijn amputatie mij dus ook heel erg
veel gebracht.”
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- thema 2. -

Voorkomen is beter dan genezen
inleiding

Joaquin
8 maanden

In de geneeskunde is de uitdrukking “Voorkomen is beter dan genezen” al lang bekend.
Betere hygiënische maatregelen en het voorkomen en behandelen van infecties door vaccinaties en antibiotica zorgden ervoor dat de hoge kindersterfte sinds het begin van de vorige
eeuw enorm is teruggelopen. Het succes van preventief vaccineren (difterie, tetanus, kinkhoest en pokken) is vooral in de westerse wereld duidelijk zichtbaar. Dit in tegenstelling tot
de derde wereld, waar deze infectieziekten (behalve pokken; het laatste ziektegeval deed zich
in 1977 voor) nog veelvuldig voorkomen en ernstig verlopen. Recent werden in Nederland met
succes vaccinaties tegen meningokokken en haemophilus influenza-infecties (veroorzakers
van hersenvliesontsteking) ingevoerd.
Een volgende stap in de preventie van ziekten op de kinderleeftijd was de invoering van het
hielprik screeningsprogramma in 1974 in Nederland. Bij deze screening worden een paar druppels bloed afgenomen in de eerste levensweek. Eerst werd er alleen gescreend op een drietal
erfelijke ziekten: fenylketonurie (erfelijke stofwisselingsziekte), congenitale hypothyreoïdie
(aandoening bij pasgeborenen waarbij er onvoldoende of afwezige aanleg van de schildklier
is) en het congenitaal adrenogenitaal syndroom (overmatige productie van mannelijke hormonen, waardoor meisjes mannelijke geslachtskenmerken ontwikkelen en jongens op jonge
leeftijd grote geslachtsdelen ontwikkelen).In 2007 en 2010 werd dit uitgebreid en momenteel
wordt er gescreend op 18 aangeboren ziektes die, wanneer de ziekte te laat ontdekt wordt,
kunnen leiden tot ernstige fysieke of mentale beschadiging van het kind. Door de ziekte op
tijd te herkennen kan deze beschadiging voorkomen worden of kan het beloop van de ziekte
vertraagd worden, waardoor de kwaliteit van leven en levensverwachting sterk verbeteren.
In het volgende hoofdstuk kunt u lezen wat de impact van screening is op een kind en zijn/
haar gezin.

Prof. dr. Wim van Aalderen,
kinderlongarts/plaatsvervangend afdelingshoofd
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- reportage -

beeld is niet van van moeder Enyonam

Sikkelcelziekte
Enkele dagen na de geboorte van haar dochter Enyonam hoorde moeder
van de huisarts dat uit de hielprikscreening bleek dat haar dochter zeer
waarschijnlijk sikkelcelziekte heeft. Moeder kreeg een afspraak bij de
Sikkelcelpolikliniek voor verdere diagnostiek en behandeling.

M

Moeder is afkomstig uit Congo en zorgt
voor twee andere kinderen, die gezond zijn.
Vaag heeft ze wel van sikkelcelziekte gehoord, maar ze weet niet precies wat het is.
Toen zij de diagnose hoorde kon zij alleen
maar huilen; ze was bang dat de ziekte een
straf was en dat haar kind vroeg zou overlijden.
Sikkelcelziekte (SCZ) is een erfelijke vorm
van bloedarmoede die vooral voorkomt bij de
negroïde bevolking. Wereldwijd worden jaarlijks 275.000 kinderen met deze aandoening
geboren. Door migratie zijn sinds de jaren
tachtig steeds meer mensen met SCZ in Nederland terechtgekomen.

Bij patiënten met SCZ veranderen de rode
bloedcellen van een ronde vorm in een sikkelvorm. Deze sikkelvormige bloedcellen
lopen vast in de kleine bloedvaten, die de organen van bloed voorzien. Dit leidt tot zuurstoftekort in onder meer de longen, milt,
botten en hersenen. Door het zuurstoftekort
worden de organen beschadigd. Hierdoor
kunnen patiënten met SCZ vanaf jonge leeftijd last krijgen van benauwdheid door longschade, infecties door een slecht werkende
milt, en herseninfarcten door zuurstoftekort
in de hersenen. SCZ is de meest voorkomende
oorzaak van herseninfarcten op de kinderleeftijd. Bij 30% van de kinderen met SCZ
treden kleine herseninfarcten op voor het
18e levensjaar. Deze herseninfarcten gaan
gepaard met beperkingen in het geheugen
of de concentratie. Dergelijke beperkingen
kunnen de (school)ontwikkeling van deze
patiënten ernstig belemmeren. Daarnaast
hebben patiënten met SCZ regelmatig aanvallen van ernstige botpijnen (‘pijnlijke crises’),

die ontstaan door het vastlopen van sikkelcellen in de kleine bloedvaten van de botten.
Dergelijke pijnlijke crises kunnen worden
uitgelokt door infecties, kou of stressvolle
emoties. In het dagelijks leven wordt het
functioneren van deze patiënten enorm beperkt door de symptomen van deze ziekte.
Alle patiënten krijgen een ondersteunende behandeling met medicijnen (dagelijks
preventief antibioticum), extra vaccinaties,
goede pijnstillers, veel vocht en zo nodig
bloedtransfusies. Door de opeenstapeling van
orgaanschade en verhoogde kans op infecties
is de levensverwachting van deze patiënten
verlaagd. De meeste patiënten worden niet
ouder dan 50 jaar. In Nederland overlijdt
één op de twintig kinderen voor het 18e
levensjaar. In Afrika sterven de meeste
kinderen met SCZ voor hun vijfde levensjaar.In Nederland komt SCZ vooral voor bij
mensen die hun oorsprong hebben in Suriname, de Nederlandse Antillen, Ghana en de

“Door het preventief
toedienen van een
antibioticum kunnen
levensbedreigende
infecties voorkomen
worden”
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- drijfveer overige West- en Centraal-Afrikaanse landen. Ongeveer één op de zeven mensen uit
die gebieden is drager. Dragers hebben zelf
geen klachten van SCZ. Indien beide ouders
drager zijn, dan is de kans 1 op 4 op een kind
met SCZ. Het grote voordeel van de hielprik-

screening is dat de ouders en de artsen direct na de geboorte op de hoogte zijn van de
diagnose en er snel en adequaat behandeld
kan worden in geval van klachten. Door het
preventief toedienen van antibioticum kunnen levensbedreigende infecties voorkomen

“Het grote voordeel van de
hielprik-screening is dat ouders en artsen
direct na de geboorte op de hoogte zijn
van de diagnose”

Marjolein Peters is kinderarts/hematoloog en in het
AMC opgeleid en gepromoveerd. Sinds 1991 is zij hoofd
van de afdeling Kinderhematologie van het Emma Kinderziekenhuis AMC met speciale
aandacht voor sikkelcelziekte
en hemofilie.

worden. Een ander belangrijk voordeel is
dat de ouders informatie krijgen over de
erfelijkheid en het risico op nog een kind
met SCZ. Door deze kennis kunnen de ouders als zij een kinderwens hebben – zoals dat zo mooi heet – een geïnformeerde
keuze maken. Jaarlijks worden landelijk
nu 75 kinderen met SCZ gediagnosticeerd.
Een groot deel van deze kinderen woont in
‘Groot Amsterdam’ en wordt op de Sikkelcelpolikliniek van het EKZ gezien door een
team van kinderartsen, verpleegkundigen,
een maatschappelijk werker, kinderpsycholoog en genetisch consulent(e).
Nog even terug naar onze moeder. Zij
woont vijf jaar in Nederland. Zij heeft drie
kinderen van twee verschillende partners
en de vader van Enyonam woont niet bij
haar en de kinderen. Zij staat er dus min
of meer alleen voor en vindt het heel zwaar
haar zieke kind op te voeden. Uit onderzoek samen met de Psychosociale Afdeling
is gebleken dat 60% van de moeders met
een kind met SCZ alleenstaand is en dat
ook ongeveer 60% minder dan € 1000,- per
maand verdient. Bij deze moeders komt
meer depressiviteit en een gebrek aan vitaliteit voor. Veel moeders voelen zich enorm
geïsoleerd en schamen zich – mede door
hun culturele achtergrond – voor hun zieke kind. Voor de gezondheid van het kind is
het dus uiterst belangrijk om op de hoogte
te zijn van de draagkracht en van de culturele achtergrond van moeder en zo nodig
gerichte hulp aan te bieden.

Dr. Marjolein Peters,
kinderarts/hematoloog

“Alle kinderen zijn
uniek en bijzonder”

Frits
Wijburg
Prof.dr. Frits Wijburg is hoofd van de afdeling Kinder Metabole
ziekten (stofwisselingsziekten). Hij beweegt zich tussen de zorg
voor patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs door.
In een academisch ziekenhuis als het Emma Kinderziekenhuis
AMC zijn die drie functies logisch met elkaar verbonden.”

“Waarom heb je voor dit beroep en
specialisatie gekozen?”
Ik ben nu eenmaal iemand die graag probeert om mensen beter te maken, maar ook
om behandelingen te vinden voor ziekten die
nu nog als ongeneeslijk te boek staan. Je kunt
niet accepteren dat aangeboren, erfelijke
ziekten onverslaanbaar zouden zijn. De ene
keer sta ik als arts aan het bed, werk ik als
onderzoeker in mijn werkkamer of ben ik docent voor een collegezaal vol aankomend vakgenoten. Enorm uitdagend en stimulerend!

“Wat zijn de wetenschappelijke
ontwikkelingen in jouw vakgebied?”
De komende 15 jaar zal het mogelijk worden om de zogenaamde “fouten” in de stofwisseling te kunnen bijsturen door rechtstreeks in te grijpen op de mechanismen
die de stofwisseling reguleren. Met behulp
van gentherapie (vervangen van het defecte
gen) zullen we in staat zijn om fouten in het
erfelijk materiaal te repareren. We zullen
remedies vinden voor ziekten die nu niet te
verhelpen zijn. Je wilt het beste onderzoek le-

veren en tegelijkertijd zorgen dat we de beste
zorg in het beste ziekenhuis leveren.
“Welke patiënt is je het meest
bijgebleven?”
Alle kinderen zijn uniek en bijzonder. Ik
vind de gehele ontwikkeling van het kind
belangrijk en niet alleen zijn specialistische
aandoening. Voor mij is dat een reden om
me niet alleen op de stofwisseling te richten,
maar ook de breedte te blijven zien. Het contact met kinderen en ouders is niet alleen
van groot belang maar ook de krachtige stimulans om telkens net een stapje sneller en
verder te lopen om behandeling mogelijk te
maken.
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Marfansyndroom
- dubbelinterview -

In het Emma Kinderziekenhuis AMC is een speciale polikliniek
voor kinderen met het Marfan-syndroom (vernoemd naar de Franse
kinderarts dr. B.J.A. Marfan). Het is een zeldzame aandoening.
In Nederland worden ongeveer twintig kinderen per jaar met dit
syndroom geboren. Een team van behandelaars ontfermt zich
over deze kinderen. Klinisch geneticus Jan Maarten Cobben
(coördinator) en kindercardioloog Jaap Ottenkamp maken deel
uit van dit team en werken nauw samen.

“Meer psychosociale
aandacht zou het
Marfan-team nog
completer maken”

Om welke kinderen gaat het?
Jaap: “Kinderen met het syndroom van
Marfan hebben last van vermoeidheid en
zien slecht, zijn lang en dun en hebben soms
een scoliose (verkromming van de wervelkolom) en een ‘schoenmakersborst’. Het Marfan-syndroom is een aangeboren en erfelijke
aandoening van het bindweefsel. Dit bindweefsel komt op veel plaatsen in het lichaam
voor. De belangrijkste symptomen zijn te
zien aan het hart, het skelet en de ogen.”
Jan Maarten: “Deze bindweefselaandoening wordt veroorzaakt door een afwijking
in het fibriline 1-gen. Als een van de ouders
het Marfan-syndroom heeft, wordt bij het
kind in het eerste levensjaar DNA-onderzoek
gedaan. Als het kind het Marfan-syndroom
heeft, wordt het levenslang gecontroleerd.”

Wat is speciaal aan jullie samenwerking
in een multidisciplinair team?
Jaap: “Kinderen met het syndroom van
Marfan worden door veel verschillende specialisten gezien. Daarom is er een Marfan-team
samengesteld dat maandelijks op de polikliniek bijeenkomt, bestaande uit een klinisch
geneticus/coördinator, een kindercardioloog, een oogarts, een kinderendocrinoloog
en een kinderorthopeed. Eenmaal per jaar
komen de kinderen met hun ouders naar de
Marfan–polikliniek, waar zij op één dag door
de verschillende specialisten worden gezien.
Soms zijn extra bezoeken aan bepaalde specialisten nodig of vervalt er een specialisme,
bijvoorbeeld bij goed functioneren van de
ogen vervalt het bezoek aan de oogarts.”
Jan Maarten: “We zien zo’n zes tot zeven
kinderen per keer in de leeftijd van 1 tot 18
jaar. De Marfan-polikliniek heeft twee functies: de diagnostiek bij verdenking op Marfan-syndroom en de controle van kinderen
bij wie de diagnose is gesteld. De coördinator
verzamelt alle gegevens van het team en
maakt namens alle Marfan-teamleden een
samenvattend advies.”

- dubbelinterview Prof. dr. Jaap Ottenkamp is kindercardioloog. Begonnen als
schoolarts en consultatiebureau-arts. Getrouwd, 5 kinderen en
8 kleinkinderen. Werkt sinds 1994 in het AMC Amsterdam en
het LUMC Leiden (samenwerkingsverband) en gaat na bijna 40
dienstjaren in 2012 met pensioen.

Dr. Jan Maarten Cobben,
50 jaar, is klinisch geneticus
en coördinator van de Marfanpolikliniek. Hij woont samen
met vriendin en dochter van
1½. Al bijna 25 jaar lang volgt
hij kinderen met het Marfansyndroom.
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Screenen en
Cystic Fibrosis
- onderzoek -

Jaap: “Belangrijk is dat tijdig bekend
wordt of het kind belast is met het Marfansyndroom, zodat in een vroeg stadium een
verwijding van de aortawortel (het gedeelte
van de aorta dat is aangesloten op het hart)
kan worden vastgesteld. Als er niets wordt
gedaan kan de aorta scheuren en kan een
levensbedreigende situatie ontstaan. De behandeling bestaat uit bloeddrukverlagende
medicatie (bètablokkers) en operatie. Tijdig
opereren is van belang om de eigen aortaklep
te kunnen behouden.”
Jan Maarten: “Het instellen van de medicatie is voor ieder kind maatwerk. Jaap als
kindercardioloog bekijkt of we bètablokkers
geven en bepaalt de hoeveelheid hiervan.
Gezien de bijwerkingen luistert dit erg nauw
en er is bijvoorbeeld overleg nodig tussen
Jaap en mij over de dosering. Op dit moment
doen we samen met de kindercardiologie uit
Gent onderzoek naar een nieuw medicijn.
Hiervoor loopt een geneesmiddelenstudie bij
kinderen met een al verwijde aorta. Met dit
medicijn werd bij muizen een vermindering
van de aortaverwijding aangetoond.”
Is deze ziekte in de toekomst te voorkomen gezien de medische ontwikkelingen (screening)?
Jaap: “Het screenen kan voorkomen dat
er acute dood optreedt. Verder zou je met
embryoselectie iets kunnen doen; dat is technisch mogelijk via ivf, waarbij alleen goede
vruchtjes kunnen worden behouden.”
Jan Maarten: “De Nederlandse Vereniging
voor Geneeskunde ontwikkelt momenteel een
multidisciplinaire Nationale Richtlijn voor
Marfan-syndroom. Het AMC is hierin sterk
vertegenwoordigd. Ook de patiëntenvereniging

Contactgroep Marfan Nederland participeert
hierin. Op dit moment zijn de enige mogelijkheden om Marfan-syndroom te voorkomen
het doen van onderzoek tijdens de zwangerschap of in het embryonale stadium (ivf met
pre-implantatie genetische diagnostiek). Op
termijn is het misschien wel mogelijk om bepaalde complicaties van Marfan-syndroom
te voorkomen. De aandoening zelf zal echter
waarschijnlijk altijd voor blijven komen, ook
al omdat veel gevallen het gevolg zijn van een
zogenaamde ‘spontane mutatie’ in het DNA.”
Wat kunnen jullie voor deze kinderen
betekenen?
Jaap: “Naast de lichamelijke aandacht
voor deze aandoening is het van groot belang
dat er psychologische aandacht is voor het
kind en de ouder. Screening kan ook een negatieve kant hebben door de angst en de onzekerheid die dit voor de ouders en het kind
met zich meebrengt. Daarnaast kunnen de
kinderen door hun uiterlijke kenmerken op
school worden geplaagd, om hun bril met dikke glazen of om hun grote lengte. Begeleiding
van een psycholoog bij het omgaan hiermee is
te overwegen.”
Jan Maarten: “De controles en operatie
hebben de levensverwachting voor deze kinderen met tientallen jaren verbeterd en gebracht
in de richting van een normale levensverwachting. Meer dan twintig jaar geleden was de
gemiddelde levensverwachting voor mensen
met Marfan-syndroom 40-50 jaar. Dat is dus
verleden tijd. Ook de operaties (kunstlensimplantaties) aan de ogen hebben de kwaliteit
van leven bij het Marfan-syndroom verbeterd.
Met nieuwe medicijnen hopen we daar in de
toekomst nog meer aan te kunnen doen.”

“Het doel van de
Marfan-poli is om
kinderen een zo normaal
mogelijk leven te
laten leiden”

Een gewone dag uit het leven van
een CF-patiënt.
Op een gewone dag is een gemiddelde patiënt ’s morgens en ’s avonds ongeveer één tot
anderhalf uur extra bezig met zijn of haar behandeling. Deze bestaat uit het slikken van
verschillende medicijnen (zoals antibiotica,
verteringsenzymen, verschillende soorten
vitamines) en het vernevelen van antibiotica en/of middelen die het taaie slijm in de
longen doen vervloeien. Ook moet daarnaast
fysiotherapie gedaan worden om longen en
luchtwegen zo goed mogelijk schoon te hoesten. Tijdens de maaltijd moet een patiënt ongeveer 130 tot 140% eten van wat een gezonde
leeftijdsgenoot eet om normaal te kunnen
groeien en op gewicht te blijven. Dit laatste
kan soms erg leuk zijn, maar als je elke dag
zoveel moet eten, zelfs als je ziek bent, dan
kan dat heel vervelend zijn.

Cystic Fibrosis en screening
Hoe eerder een patiënt met deze ziekte
bekend is, des te beter de behandeling gegeven kan worden. Wat ouder onderzoek heeft
laten zien, is dat kinderen die kort na de
geboorte gescreend werden en waarbij de diagnose CF gesteld werd, een betere longfunctie behielden en ook een betere overleving
hadden. In mei 2011 is de screening op CF

Cystic Fibrosis of taaislijmziekte (CF) is een ziekte die voor
het eerst in 1938 werd herkend. Het was toen een ziekte waar
kinderen voor hun eerste levensjaar aan overleden ten gevolge
van een ernstige longontsteking en vaak ook ernstige
ondervoeding. Sinds 1938 is de levensverwachting van kinderen
die met deze aangeboren aandoening geboren worden met
sprongen gestegen. Momenteel is de gemiddelde levensverwachting om en nabij de 45 jaar.

ook aan het hielprikscreeningsprogramma
toegevoegd. Screening heeft dus veel voordelen, maar heeft ook een aantal nadelen. De
screening verloopt in twee fasen. De eerste
testen maken het zeer waarschijnlijk dat een
kind CF kan hebben, maar dit hoeft niet. Het
bericht aan ouders dat hun kind misschien
een ernstig verlopende ziekte met een beperkte levensverwachting kan hebben geeft
stress. Het definitief bevestigen of verwerpen
van de diagnose na één of twee dagen maakt
in ieder geval een einde aan deze onzekerheid. Een ander probleem is dat binnen de
CF-patiëntengroep de ernst van de ziekte
varieert. Eén uiterste wordt gevormd door
patiënten met ernstig longlijden, verteringsstoornissen en een beperkte levensverwachting. Het andere uiterste wordt gevormd
door mensen die twee CF- genmutaties hebben, maar er eigenlijk nooit last van hebben

en een normale levensverwachting hebben.
Dit gaat om een beperkte groep onvruchtbare
mannen waarbij het buisje dat het zaad naar
buiten moet brengen niet is aangelegd. Ook
deze laatste groep zal dus in eerste instantie herkend worden als ‘CF-patiënt’. Hoewel
aan de mutaties te zien is dat het om een
zeer lichte vorm gaat, moet toch afgewacht
worden hoe het klinische beloop voor dat
individu zal zijn, wat toch met onzekerheid
gepaard gaat. De voordelen van screening wegen zeker op tegen de nadelen. De toekomst
zal echter moeten leren hoe er met deze zeer
lichte mutaties omgegaan moet worden en of
ze wel in het screeningsprogramma moeten
blijven.

Prof. dr. Wim van Aalderen,

kinderlongarts/plaatsvervangend
afdelingshoofd
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Marije Smits:

“Opeens wist ik dat ik
geneeskunde wilde studeren”

“Welbeschouwd ben
ik aangenomen dankzij
mijn prothese”

Met twee medisch geschoolde
ouders had Marije aanvankelijk
nooit gedacht dat ze zelf voor een
studie geneeskunde zou kiezen.
“Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en toen ik echt ging
nadenken, wist ik dat ik geneeskunde wilde doen. Ik zou eigenlijk
niets anders kunnen studeren.”

Marije

3.

tekst

Sarah Saarberg

H

“Hoe zag ik als kind de toekomst? Ik
kan me niet herinneren dat ik ooit verder
heb gedacht dan: Wanneer kan ik weer
naar school? Misschien ben ik tijdens mijn
ziekte ook wel gestopt om te veel over mijn
toekomst na te denken, ik wilde eerst beter
worden. Maar uiteindelijk ben ik toch plannen gaan maken en natuurlijk heb ik mezelf
doelen gesteld. Bijvoorbeeld door gemiddeld
een 8 te halen op mijn eindlijst, om zo bij de

studie geneeskunde toegelaten te worden.
Want op een goed moment, na de lange weg
van chemo en fysiotherapie, wist ik dat ik
dat echt wilde.”

Weten hoe het zit
Voor veel zieke kinderen is het ziekenhuis een vijandige omgeving en ook Marije
heeft dat een tijdje zo ervaren. Maar ze
maakte er ook mooie dingen mee. Zoals het
gesprek met de kinderorthopeed die haar
vertelde dat een amputatie de enige oplossing was. “Hij nam alle tijd voor me en sprak
ook echt tegen mij, niet tegen mijn ouders.
Hij heeft alles rustig en duidelijk uitgelegd
en zelfs getekend hoe het zat, want dat wilde
ik graag weten. Dat is een van de warmste
herinneringen die ik aan die tijd heb overgehouden. En nog steeds wil ik weten hoe het
zit, dat was voor mij een van de redenen om
geneeskunde te studeren. Daarnaast ben ik
toch ook wel idealistisch. Ik wil graag mensen beter maken, ik hoop dat ik daaraan een
bijdrage kan leveren.”

Topsporters in het ziekenhuis
Na haar doctoraal in de geneeskunde

wilde Marije dolgraag een parttime promotieplek. Parttime, zodat ze zich ook nog vol
op de sport kan richten. “Zo’n plek is echt
heel moeilijk te vinden. Ik had het geluk dat
Marc Benninga, die professor in de kindergeneeskunde is en hoofd van de afdeling Kinder maag-darm-leverziekten in het Emma
Kinderziekenhuis AMC, zelf ooit topsporter
is geweest. Hij zag er wel wat in om mij die
plek te geven en hij begrijpt natuurlijk als
geen ander wat het betekent om topsporter
te zijn. Dus welbeschouwd ben ik aangenomen dankzij mijn prothese! Eigenlijk is het
toeval dat ik op de kinderafdeling terecht
ben gekomen, een afdeling die ik natuurlijk
zelf goed ken door mijn eigen ziekte. Ik vind
het een bijzondere afdeling en de interactie
met de ouders is leuk en uitdagend. Het is
een afdeling waar ik heel graag kom, wellicht ook omdat ik zelf als kind heb meegemaakt hoe het is om hier opgenomen te zijn.
Er zijn heel veel mensen die graag kinderarts willen worden en mij spreekt het nu
ook erg aan. Maar de tijd moet uitwijzen of
ik er geschikt voor ben. Ik hoop het; ik kan er
in elk geval op inzetten.”

Emma
- 39 in de maatschappij

- thema 3. -

Polikliniek van de Toekomst
inleiding

Alexander
2 jaar

De gehele polikliniek van het AMC en die van het Emma Kinderziekenhuis worden verbouwd en opnieuw ingericht onder de naam ‘Polikliniek van de toekomst’. De visie op deze op
de toekomst gerichte vernieuwing is dat de patiënt, het kind, centraal staat bij de inrichting
van de zorgprocessen en van het gebouw. In het Emma Kinderziekenhuis AMC is het onze
droom om alle specialismen binnen de kindergeneeskunde te organiseren op één locatie.
Samen met patiënten en ouders (de Tiener- en Ouderraad), artsen, doktersassistenten en pedagogisch medewerkers denken we hierover na. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er een
veilige en overzichtelijke wachtomgeving is met aantrekkelijke faciliteiten voor kinderen
in alle leeftijden en dat er persoonlijke betrokkenheid is vanuit het personeel. Ook privacy
aan de balies is van groot belang. Wij willen patiënten, ouders en zorgverleners graag sneller
telefonisch helpen en onze bereikbaarheid verbeteren. Hiervoor is het EKZ Afsprakenbureau
opgezet. Daarnaast willen we patiënten na verwijzing sneller een eerste afspraak geven en
het verblijf op de polikliniek proberen te verkorten. Een groot deel van de kinderen met een
chronische aandoening wordt op de polikliniek door veel verschillende specialisten gezien.
Het is belangrijk dat er goede coördinatie en afstemming plaatsvindt. Vaste polikliniekondersteuners, die weten wat belangrijk is voor patiënt en ouder, helpen hierbij en kunnen ook voorlichting op maat geven. Het naast elkaar werken van verschillende specialismen op dezelfde locatie maakt samenwerking rondom complexe zorgvragen makkelijker. Voor kinderen die onze
polikliniek regelmatig moeten bezoeken, is dit een inbreuk op hun normale sociale leven. Wij
proberen de spreekuren beter op elkaar af te stemmen en aan te laten sluiten, zodat de kinderen minder vaak naar de polikliniek van het ziekenhuis hoeven te komen.

Chris de Kruiff,
chef de policlinique Polikliniek en Dagziekenhuis voor Kinderen
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Themacafé
Inleiding

Jan met Cystic Fibrosis (taaislijmziekte)
komt voor controle bij de arts. Gaat het alleen
om Jan? Een chronisch ziek kind komt niet
‘alleen’, maar met zijn ouders en vaak ook
broertjes en zusjes (brusjes). De ziekte van één
kind is van grote invloed op het hele gezin. Het
blijkt dat allerlei mijlpalen die een opgroeiend
kind moet doormaken om tot zelfstandigheid te
komen, de zogenaamde levensloop, bij zieke kinderen op verschillende terreinen vertraagd zijn.
Ook blijkt dat zieke kinderen en hun ouders
vaak over een enorme veerkracht beschikken:
ondanks tegenslagen blijven ze positief denken
en goed volhouden. Brusjes cijferen zichzelf
lang weg, maar laten soms jaren later van zich
horen, meestal op een negatieve wijze. Daarom
luidt het advies door kinderpsychologen: zoveel
mogelijk dagelijks, al is het maar kort, ook aandacht besteden aan de niet zieke kinderen in
het gezin. Ouders hebben het vaak minstens zo
zwaar als het zieke kind. Het is een kunst om
een kind dat vaak of ernstig ziek is en waar je
eigenlijk medelijden mee hebt, toch zo gewoon
mogelijk op te voeden. Om de last en beperkingen die ouders ondervinden in kaart te kunnen
brengen, heeft de Psychosociale afdeling van het
Emma Kinderziekenhuis AMC een zogenaamde
‘Last thermometer’ ontwikkeld. Ouders kunnen
hierop invullen op welke terreinen – praktisch
of economisch, sociaal, emotioneel, lichamelijk
of cognitief – zij de meeste last ondervinden. De
arts kan met deze korte vragenlijst snel zien of
de ouder hulp nodig heeft om de situatie vol te
houden. Kortom: een ziek kind bij de dokter?
Nee, een heel gezin komt bij de dokter.

Er komt een gezin
bij de dokter

Jan met Cystic Fibrosis is door de kinderlongarts naar de kinderpsycholoog verwezen. Hij wil zijn medicijnen bij het eten
en ’s avonds niet meer elke dag gebruiken.
Soms wel, soms niet. We spreken dan van
therapieontrouw bij een ziekte waarbij dagelijkse medicatie nauwkeurig moet worden gevolgd. “Geen tijd, geen zin en wat
helpt het nou eigenlijk?”
Als psycholoog ga je na welke, eventueel
verkeerde, ideeën (ziektecognities geheten)
bij het kind leven. Bijvoorbeeld: “Zoveel
medicijnen is gif”; of “Andere kinderen
mogen het niet zien” (schaamte) of “Ik wil
deze ziekte niet hebben en doe net alsof het
er niet is”.
Na het uitvragen van deze (verkeerde)
cognities wordt niet alleen uitleg gegeven
(educatie), maar wordt ook de weerstand
met psychologische gesprekstechnieken aangepakt. Soms wordt een extra gesprek met de
arts of ouders gehouden om iedereen weer op
één lijn te krijgen. Het belangrijkste is dat een
jongere met CF zelf voldoende gemotiveerd is
en voldoende weet om deze ziekte concreet
aan te pakken (zelfmanagement). Daar is
soms gedurende korte tijd een helpende hand

voor nodig van een kinderpsycholoog die begrip heeft voor de problemen die een jongere
kan hebben met het dagelijks regime dat nodig is bij zo’n ernstige chronische aandoening
als CF en bij de acceptatie van deze ziekte.

Vivian Colland is sinds 2006 werkzaam in
het Emma Kinderziekenhuis AMC als hoofd
van de Psychosociale afdeling. Daarvoor was
zij dertig jaar werkzaam als klinisch kinderen jeugdpsycholoog/gedragstherapeut bij
Astma en Obesitas Behandelcentrum Heideheuvel. Ze houdt onder meer van lange
wandelingen en fietstochten in de natuur.

Cystic Fibrosis is een ongeneeslijke, erfelijke ziekte met een gemiddelde levensverwachting van 40 - 45 jaar. Een ziekte die zich
uit door problemen in onder andere de lon-

gen en het spijsverteringssysteem. Een ziekte
waarbij in de loop der jaren de longfunctie
achteruitgaat en het totaal aan problemen
een duidelijke invloed heeft op het dagelijks
leven. Als dokter heb je frequent contact met
ouders en patiënt. Vanaf het moment dat de
diagnose is gesteld, veruit in de meeste gevallen in het eerste levensjaar, zie je het kind en
zijn ouders vier keer per jaar, soms vaker, op
de polikliniek. Alles is erop gericht om het
kind vanaf het begin in een zo goed mogelijke conditie te houden. Wie weet wat er in de
geneeskunde voor deze kinderen over tien of
twintig jaar mogelijk is. Maar hoe is het om
nu te leven met deze ziekte? We moeten ons
blijven realiseren dat CF een ziekte is die, ook
als het goed gaat, dagelijkse inspanning en
discipline vereist: goed eten (ook als je geen
trek hebt), meerdere keren per dag medicij-

Het zal je maar gebeuren: direct na de geboorte van je kind te horen dat je baby taaislijmziekte heeft. Direct van de roze wolk het
ziekenhuis in. Je bent in één keer niet alleen
ouder geworden, maar ook medebehandelaar, je geeft enzymen bij elke voeding, je let
erop of je kind goed groeit, of hij hoest, en in
je achterhoofd speelt altijd de vraag hoe het
verder gaat met het leven van je baby. Als
kinderverpleegkundige probeer ik de afstand
tussen thuis en ziekenhuis zo klein mogelijk
te houden. Ik geef uitleg over medicijnen
en behandeling en ben het aanspreekpunt
voor alle mogelijke vragen. Ik probeer de ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in de
zorg rondom hun baby. De meeste zorg ligt
bij de ouders, omdat ziekenhuisopnames tegenwoordig steeds minder voorkomen. Het

is daarom belangrijk dat ik een goede band
opbouw met ouders en kind. Dat ligt bij iedereen verschillend en de uitdaging is dan ook
om zorg op maat te leveren voor alle leeftijden, van peuter naar kleuter en van tiener
naar eigenwijze puber. Samen met pubers
probeer ik te onderhandelen welke onderzoeken hij/zij wel of niet wil, omdat sociale
activiteiten (als verjaardagsfeestjes) ook belangrijk zijn. De uitdaging van ons CF-team
is dat wij de kinderen in een zo goed mogelijke conditie willen houden. Dit betekent
het intensiveren van de medicatie, maar ook
regelmatig controles met longfunctieonderzoek op de kinderpolikliniek. Wij gunnen de
kinderen en ouders een zo normaal mogelijk
leven, zoals elk ander kind, met vriendjes,
school, sport en alle andere gewone dingen.

lja de Vreede, 35 jaar, is opgeleid tot kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis
AMC. Sinds 2010 specialiseert zij zich in kinderlongziekten en allergie. Zij is een van de
kinderartsen van het Cystic Fibrosis-team.

nen innemen, bewegen, sputum ophoesten
en het schoonmaken van vernevelapparatuur. Het is een belasting voor het hele gezin.
Verschillende levensfasen van het kind brengen specifieke zorgen met zich mee. Geleidelijk verandert de situatie waarin aanvankelijk ouders de volledige verantwoordelijkheid
voor de zorg hebben naar een gezamenlijke
zorg, totdat de zorg steeds meer zelfstandig
door het kind uitgevoerd wordt. In deze fases
kunnen sociale, emotionele, lichamelijke of
cognitieve problemen en/of problemen van
praktische of economische aard voorkomen
bij ieder lid van het gezin. De zorg wordt geleverd door een team waarbinnen ieder zijn
taak heeft en waarin men op de hoogte is van
wat kan, afweegt van wat moet en dit realiseert binnen de mogelijkheden van de individuele patiënt en het gezin.

Hilda Eeman, 51 jaar, is opgeleid tot kinderverpleegkundige in het Emma Kinderziekenhuis AMC en is werkzaam als verpleegkundig consulent binnen het kinder Cystic
Fibrosis-team.
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Heleen
van der Pal
Waarom heb je voor dit beroep en deze
specialisatie gekozen?
Cor: “Ik zag mezelf tijdens mijn coschappen toch vooral functioneren als beschouwend specialist en werd kinderarts vanuit
de vaste overtuiging dat het zeer waardevol
is kinderen met een ziekte, in mijn subspecialisatie zelfs levensbedreigend, naar een
zo waardevol en optimaal mogelijk leven als
volwassene te begeleiden. Ik heb me gespecialiseerd in de late effecten van kinderen
met kanker.”
Heleen: “Ik ben internist/oncoloog geworden omdat het vakgebied Interne Geneeskunde de hele mens omvat, en niet een
klein stukje zoals de longen of het hart. Voor
de oncologie heb ik gekozen omdat je als
arts vaak werkelijk iets voor mensen kunt
betekenen, of je ze nu beter kunt maken of
niet. De PLEK (de Polikliniek Late Effecten
Kindertumoren) had mijn interesse. Nu
is het mijn passie om ervoor te zorgen dat
de zorg voor volwassenen die op de kinderleeftijd kanker hebben gekregen en dit hebben overleefd, zo goed mogelijk geregeld is. Ik
neem het stokje van de kinderoncoloog over.
Goede overgang (transitie) van kinderen die
behandeld zijn voor kanker naar de volwassenenzorg is heel belangrijk.”

Dr. Cor van den Bos, bijna 50
jaar oud, is getrouwd en vader
van drie kinderen. Werkt sinds
1998 in het Emma Kinderziekenhuis AMC op de afdeling
Kinderoncologie. Hij heeft
zich gespecialiseerd in late
effecten van de behandeling
van kinderen met kanker.

“Het is mijn passie
om ervoor te zorgen
dat de zorg voor volwassen overlevenden van
kinderkanker zo goed
mogelijk is geregeld”

Dr. Heleen van der Pal is 47
jaar oud, woont samen en is
moeder van twee zonen. Opgeleid aan de Universiteit van
Amsterdam. Heeft het ‘nest’
behoudens vier jaar perifere
stage nooit verlaten. Sinds
2001 als internist/oncoloog
werkzaam in het AMC. Sinds
1997, al tijdens haar opleiding,
is zij gaan werken op de Polikliniek Late Effecten Kindertumoren (PLEK), alwaar zij de
volwassen overlevenden van
kinderkanker ziet.

Hoe zien jullie de patiëntenzorg
v.w.b.PLEK in de toekomst?
Cor: “De zorg zal vanuit een expertisecentrum door specifiek daarvoor opgeleide
specialisten worden gecoördineerd, samen
met andere professionals en de overlevenden
zelf. Voor complexe patiënten en patiënten
met veel late effecten zal de zorg nog plaatsvinden in het expertisecentrum.”
Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in uw vakgebied?
Heleen: “We weten steeds beter welke
overlevende eventueel kans heeft om een
laat effect te ontwikkelen. Er vindt steeds
betere follow-up plaats. Genetica gaat een rol
spelen en we zullen zien wat het effect van
normale veroudering is op de overlevenden
van kinderkanker. Ook vindt er vanaf 2012
in Nederland een groot landelijk onderzoek
naar late effecten plaats bij alle 5-jaars overlevenden van kinderkanker.”

“Als je niet kijkt, dan zie
je niks (Johan Cruijff);
stelling uit proefschrift
Heleen van der Pal.”

Cor
van den Bos

Welke patiënt is het meest bijgebleven?
Heleen: “Dat zijn er veel. Volwassen overlevenden van kinderkanker moet ik regelmatig een niet zo mooie boodschap vertellen,
bijvoorbeeld dat de kanker terug is gekomen
na heel lange tijd, of dat er door de therapie
een tweede tumor is ontstaan. Wat mij elke
keer weer raakt is de veerkracht en het acceptatievermogen van overlevenden, hoe slecht
de boodschap soms ook is. Dat is vaak anders
bij volwassenen die voor het eerst in hun
leven een slechte boodschap krijgen.”
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- een dagdeel op... -

de poli kliniek

Intensive Care Neonatologie

Het eerste kindje dat vandaag op controle
komt is nu zes maanden gecorrigeerd. Dat betekent dat, al is hij nu al negen maanden, gerekend vanaf zijn geboorte, zijn leeftijd wordt gecorrigeerd voor de maanden vroeggeboorte, in
zijn geval drie maanden: hij is dus 9-3= 6 maanden. Zijn groei en ontwikkeling worden beoordeeld op basis van de gecorrigeerde leeftijd, die
eigenlijk zijn rijpingsleeftijd is. Immers, groei
en ontwikkelingscurves gaan uit van kinderen
die voldragen geboren zijn. De controle met zes
maanden is het eerste poliklinische contact
tussen ouders, kind en kinderarts. Hierbij
wordt veel gepraat over alles wat zich in de
zwangerschap, op de afdeling Intensive Care
Neonatologie en in de eerste maanden thuis
heeft voorgedaan met het kind en met de ouders. Er wordt gekeken hoe het kind contact
maakt en lacht, of het al lekker brabbelt, of
het al twee blokjes tegelijk in elke hand kan
vasthouden, hoe het op schoot zit en hoe de
spierspanning is verdeeld tussen buigers en
strekkers in de schouder- en heupregio. Voor
ouders is dit eerste bezoek altijd spannend.

8.30 uur gesprek met moeder

O

Op de polikliniek Intensive Care Neonatologie van het Emma Kinderziekenhuis AMC worden kinderen gezien die

of veel te vroeg geboren zijn, of met een
hersenbeschadiging die rond de geboorte
is ontstaan. Een team van speciaal geschoolde kinderartsen en psychologen
ziet deze kinderen met tussenpozen van
een half tot twee jaar; in totaal vijf maal
gedurende de eerste vijf jaar na geboorte.
Er wordt gelet op de groei en gezondheid,
op verwerkingsproblemen bij de ouders
en natuurlijk op problemen in de ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelings-

problemen kunnen zich voordoen op het
gebied van de cognitie (IQ), de spraak en
taal, het gedrag, de motoriek, de zintuigen (zien, horen, voelen) en de neurologische ontwikkeling. Om dit allemaal zo
betrouwbaar mogelijk in kaart te brengen
en ouders en kind goed te kunnen helpen
duurt de controle bij zowel de kinderarts
als de psycholoog een uur. De psycholoog
ziet de kinderen alleen op de leeftijd van
2 en 5 jaar.

9.00 uur controle

“Een team van
speciaal geschoolde
kinderartsen en
psychologen ziet deze
kinderen”
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10.15 uur neurologisch onderzoek

Het tweede kindje van vandaag is twee
jaar gecorrigeerd. Hij is een uur bij de psycholoog geweest en heeft veel laten zien van
wat hij kan met puzzeltjes, verstopspelletjes,
blokjes en of hij van een paar objecten een
eigen spel kan maken. De kinderarts praat
met de ouders en vraagt naar zorgpunten in
de groei, gezondheid en ontwikkeling. Het
jongetje mag vervolgens laten zien wat hij
motorisch allemaal kan: kan hij manoeuvreren in de ruimte, kan hij goed zitten en weer
opstaan, kan hij hurken en heeft hij een goede fijne motoriek? Kan hij al mondelinge opdrachtjes uitvoeren en kan hij al voldoende
praten?
Het derde kindje dat vandaag ter controle werd gezien, kwam extreem vroeg ter
wereld. Moeder wilde niet dat zij op de foto
ging. Moeder voelde zichzelf nog te labiel;
haar dochtertje was geboren bij 24 weken
zwangerschapsduur. Samen hebben zij allerlei complicaties meegemaakt en hebben
ze het erg zwaar gehad. Ze herstellen hier
nu van. Moeder is erg blij met de adviezen
die gegeven zijn bij deze controle. Nu er een
elektronisch patiëntendossier is, krijgen de
perifere kinderartsen en de artsen van de
jeugdgezondheidszorg, bij wie de kinderen
(soms) ook onder controle zijn, heel snel de
bevindingen van de polikliniek Intensive
Care Neonatologie. Zo kan goed worden samengewerkt en worden tegenstrijdige adviezen voorkomen.

Dr. Aleid van Wassenaer,
kinderarts

Signalering
kindermishandeling

Kindermishandeling is een onderwerp waar niet makkelijk over
gepraat wordt. Het is wel een onderwerp waar het Emma
Kinderziekenhuis AMC bij stil moet staan. Kindermishandeling komt
veel voor. Wanneer men een week de krant bijhoudt komt er zeker een
bericht over mishandeling, verwaarlozing of misbruik van een kind
voorbij. Ongeveer vijftig keer per jaar overlijdt een kind aan de
gevolgen. Ook dat is vaak in de krant te lezen of op het
nieuws te zien.

Wat is kindermishandeling?
De Nederlandse wet op de Jeugdzorg geeft
de volgende definitie: ‘Kindermishandeling
is elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op fysiek, psychisch of seksueel gebied
door toedoen of nalaten van personen met wie
het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat,
waardoor schade voor het kind ontstaat of in
de toekomst zou kunnen ontstaan.’ Hieronder
vallen ook verwaarlozing en onthouding van
essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en
het getuige zijn van huiselijk geweld. Per jaar
worden in Nederland 115.000 kinderen herkend als slachtoffer van kindermishandeling
(34 op 1000 kinderen). Het is voor kinderen
die slachtoffer zijn en die, om wat voor reden
dan ook, een ziekenhuis moeten bezoeken, van

groot belang dat zij worden herkend als slachtoffers. Kindermishandeling stopt niet vanzelf!
Het herkennen van signalen en symptomen
van kindermishandeling is niet eenvoudig.
Dit wordt duidelijk door studies naar cijfers
over het voorkomen van kindermishandeling. Wanneer je het de ouders en kinderen
zelf vraagt (nationaal/internationaal) worden
tienvoudig hogere cijfers gegeven over het voorkomen van kindermishandeling dan bij studies onder professionals. Kennelijk missen we
nog veel en zijn die 34 op 1000 kinderen slechts
het topje van de ijsberg!

“Wat slachtoffers het
meest pijn doet is niet
de wreedheid van de
daders maar het zwijgen
van de omstanders”

Signaleren en behandelen
In het Emma Kinderziekenhuis wordt op
verschillende manieren geprobeerd om kin-
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- drijfveer dermishandeling te signaleren en te behandelen. Wanneer iemand met zijn/haar kind
op onze Spoedeisende Hulp komt voor een
relatief klein probleem, wordt het kind volledig onderzocht. Het ‘Top Teen onderzoek’ is
bedoeld om aanwijzingen voor mishandeling
of verwaarlozing niet over het hoofd te zien.
Het kan niet zo zijn dat wij bijvoorbeeld een
kind dat met zijn vinger tussen de deur is gekomen na wondbehandeling weer ontslaan,
terwijl bij het omhoogtrekken van het T-shirt
ernstige blauwe plekken worden vastgesteld,
veroorzaakt door slaan met een riem. Voor
kind en ouders is het een ramp wanneer dit
niet wordt ontdekt en er niet alles aan wordt
gedaan om het kind en de ouders zo te helpen
dat de kindermishandeling stopt.

Hulpverlening
Alle kinderen van ouders die zich hebben
gepresenteerd als slachtoffer van huiselijk geweld, alcohol- of drugsvergiftiging of na een

Kindermishandeling komt zeer veel
voor en heeft ernstige korte- en
langetermijngevolgen. Kindermishandeling wordt nog onvoldoende
gesignaleerd. De diagnostiek en
hulpverlening bij een vermoeden
van kindermishandeling vergen een
multidisciplinaire aanpak, experts
zijn hierbij van waarde. Kennis
is belangrijk om signalen te leren
herkennen en om weerstanden te
overwinnen.

zelfmoordpoging op de Spoedeisende Hulpafdeling worden op onze speciale polikliniek
gezien. Aan de ouders wordt uitgelegd hoeveel
schade er kan ontstaan doordat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld en aan de ouders en de kinderen wordt hulp aangeboden.
Soms lukt vrijwillige hulpverlening niet. Er
wordt dan overlegd met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het missen van de diagnose kindermishandeling als
het onterecht stellen van de diagnose brengt
schade voor het kind en de ouders met zich
mee. Uit literatuur is duidelijk dat een gespecialiseerd team met experts op het gebied
van kindermishandeling van grote waarde
is. In het AMC kunnen alle medewerkers advies en ondersteuning vragen aan het Team
Kindermishandeling wanneer zij worden
geconfronteerd met een vermoeden van kindermishandeling. Dit team bestaat uit experts van binnen en buiten het AMC: kinderarts, kinderradioloog, gynaecoloog, chirurg,
Spoed Eisende Hulp-arts, verpleegkundige,
psycholoog en maatschappelijk werker, alsook een vertrouwensarts van het AMK, een
vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming en een psycholoog gespecialiseerd in traumabehandeling van kinderen
en jeugdigen van De Bascule (het academisch
centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie).
Dit team organiseert bijscholing voor betrokkenen binnen en buiten het AMC. Per jaar
moeten worden 185 kinderen anoniem in dit
team besproken. Natuurlijk verlenen wij ook
directe hulp en ondersteuning. Idealiter zou
elk kind met een vermoeden van kindermishandeling moeten worden beoordeeld door
een team van experts, waaraan naast een kinderarts ook een maatschappelijk werker, orthopedagoog of psycholoog gespecialiseerd in

“Idealiter zou elk kind
met een vermoeden
van kindermishandeling
moeten worden
beoordeeld door een
team van experts”

kindermishandeling niet mogen ontbreken.
Kindermishandeling heeft ernstige langetermijngevolgen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid en kan leiden tot criminaliteit.
Het is te hopen dat in de ‘Polikliniek van
de toekomst’ gespecialiseerde diagnostiek en
hulp door een expert team mogelijk is en de
ziektekostenverzekeraars gaan inzien dat er
meer nodig is dan één bezoek aan de kinderarts om een vermoeden van kindermishandeling zo breed mogelijk te onderzoeken en de
hulp af te stemmen op het individuele kind
en de individuele ouders. Kindermishandeling herkennen en aanpakken betekent ook
over de eigen weerstanden heen stappen.
Bekende weerstanden zijn ongeloof, angst
voor juridische consequenties, angst voor een
onterechte diagnose, de werklast en het ontbreken van kennis.

Rian Teeuw,
kinderarts Sociale Pediatrie/
voorzitter Team
Kindermishandeling AMC
(kindermishandeling@amc.nl)

“Tel je zegeningen”

Aline
Sprikkelman
Dr. Aline Sprikkelman, kinderlongarts, heeft haar opleiding
Geneeskunde gedaan in Groningen. Sinds 1998 is ze werkzaam
in het Emma Kinderziekenhuis AMC met als speciaal
aandachtsgebied kinderlongziekten en allergie.
Waarom heb je voor dit beroep en
deze specialisatie gekozen?
“Ik ben eigenlijk een beetje bij toeval in
het subspecialisme kinderlongziekten gerold. Toen ik in Groningen werkte werd ik benaderd om een promotieonderzoek te doen.
De pathologie, de patiënten en het onderzoek
op dit gebied spraken mij zeer aan. Daarom
koos ik voor kinderlongziekten en speciaal
aandachtsgebied allergologie.”
Hoe ziet de patiëntenzorg met
betrekking tot allergologie er in de
toekomst uit?
“De ideale multidisciplinaire allergie-polikliniek ziet er voor mij als volgt uit: op basis

van verwijzingen sturen wij ouders vragenlijsten over de gezondheid van hun kind. De
dokters kunnen dan vooraf bekijken welk aanvullend onderzoek nodig is (bloedonderzoek,
longfunctieonderzoek, etc.). We streven ernaar om de onderzoeken en het bezoek aan de
dokter op één dag te plannen. Aan het einde
van de dag gaan ze met een plan naar huis.”
Wat zijn de wetenschappelijke
ontwikkelingen in je vakgebied?
“Kinderallergologie is een zeer dynamisch
vakgebied. Er gebeurt heel veel onderzoek,
zoals het ontrafelen van de onderliggende mechanismen, onderzoek naar nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelvormen. Er

wordt veel onderzoek gedaan naar tolerantieontwikkeling: waarom ontwikkelen sommige
patiënten allergie en andere niet?”
Welke patiënt is je het meest bijgebleven?
“Michael: een jongen van nu 12 jaar. Ik
ken hem van kleins af aan vanwege een
koemelkallergie. Hij ontwikkelde later op de
kinderleeftijd zeer ernstig eczeem, allergieën
voor andere voedingsmiddelen, astma en een
allergische ontsteking van het neusslijmvlies.
Het polikliniekbezoek vond hij een groot feest
en vanaf het moment dat hij kon lopen kwam
hij bij elke afspraak in zijn smoking. Hij stond
erop dat zijn moeder hem zo aankleedde.
Toen hij groter werd en uit zijn smoking
groeide heeft moeder geen nieuwe meer voor
hem gekocht. Aangezien hij toch ieder polibezoek aan mij als iets feestelijks zag, besloot
hij vanaf toen om mij bij ieder polibezoek een
doos bonbons te geven. Al vele jaren!”

Emma
- 51 in de maatschappij

Klik
KLIK is een nieuwe manier van zorg waarmee sinds juni 2011 van start is
gegaan in het Emma Kinderziekenhuis AMC via de website www.hetklikt.nu.
KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Communiceren over en stilstaan
bij Kwaliteit van Leven draagt bij aan een vermindering van psychosociale
problematiek bij kinderen met een chronische ziekte.

- PROfiel Niet alle medici hebben de tijd en middelen om dit systematisch
te doen. Om hier verandering in te brengen, is KLIK ontwikkeld.
Onder Kwaliteit van Leven verstaan we: hoe het kind zelf de invloed
van zijn ziekte en behandeling ervaart op zijn lichamelijke,
emotionele, sociale en schoolfunctioneren.

W

Wat is KLIK?

KLIK is een digitale methode waarmee
de Kwaliteit van Leven van een kind systematisch in kaart wordt gebracht. Een kind,
jongere, ouder en/of verzorgende vult voorafgaand aan een consult een vragenlijst in
op de KLIK-website. De antwoorden worden
omgezet in een overzichtelijk PROfiel. De
kinderarts vraagt dit web-based PROfiel op
en krijgt in één oogopslag inzicht in het totale welbevinden van zijn patiënt en zijn/haar
ontwikkeling en bespreekt dit met de patiënt
en ouders. Het doel van KLIK is om structureel en systematisch aandacht te besteden
aan de Kwaliteit van Leven en het functioneren van kinderen met een chronische ziekte.
In de vragenlijst staat bijvoorbeeld: “Andere
kinderen pesten mij”, “Ik voel me angstig of
bang”, “Ik ga niet naar school omdat ik me
niet lekker voel”.

De meerwaarde van KLIK
De methode blijkt een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel bij de complexe zorg
voor kinderen met een chronische ziekte.

Aan de hand van het PROfiel is het mogelijk
gerichter te adviseren en zo nodig door te
verwijzen. Door de vragenlijst herhaald in
te vullen worden veranderingen in de Kwaliteit van Leven zichtbaar.

De uitbreiding van KLIK
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken
met KLIK, is er een Nederlandse en Engelse
versie van de site. Daarnaast zijn de verschillende vragenlijsten in acht talen beschikbaar
en is het mogelijk om de teksten voorgelezen
te krijgen. Wij vinden dat ook ouders van
een chronisch ziek kind aandacht verdienen
voor de Kwaliteit van Leven. Daarom is er
sinds kort ook een korte vragenlijst voor ouders beschikbaar via KLIK.

KLIK in het Emma Kinderziekenhuis
KLIK is ontwikkeld door de Psychosociale
Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis,
maar er zijn in Nederland nog veel meer
kinderen die opgroeien met een chronische
ziekte. Al deze kinderen verdienen het om zo
goed mogelijk mee te kunnen draaien in onze
maatschappij en verdienen KLIK! Wij zullen
ons inzetten om KLIK in het hele Emma Kinderziekenhuis AMC te implementeren en beschikbaar te maken voor geïnteresseerden in
heel Nederland.

Lotte Haverman,
psycholoog/projectleider KLIK

Sifra Blokhuis, 10 jaar, patiënte op de
afdeling kinderreumatologie: “Voordat ik
begon met het invullen van de vragenlijsten, heb ik het filmpje op de website bekeken. Ik vond het een goed filmpje. Het
werd duidelijk uitgelegd en ik begreep
meteen wat KLIK was”. Thuis heeft Sifra
voor de afspraak met de arts de vragenlijsten ingevuld. “De website vond ik er
leuk uitzien. Ik vond sommige vragen
wel lastig om in te vullen. Ik moest er
best goed over nadenken. Ik vind het helemaal niet erg dat de dokter de antwoorden ziet. De dokter heeft gezegd dat we
er gewoon samen naar kijken en erover
praten. Ik vul de vragen daarom ook helemaal eerlijk in.”Op de vraag of Sifra ook
iets niet leuk vond aan KLIK, antwoordt
ze: “Nee, helemaal niet, ik vond niets
stom, ik vond het eigenlijk wel grappig
om te doen.” Vader is ook van mening
dat KLIK een toegevoegde waarde heeft:
“Ik ben natuurlijk blij met alle aandacht
voor het functioneren van mijn dochter.
Maar door KLIK is het daarnaast voor de
arts snel duidelijk waar eventuele problemen zitten; bovendien hebben we de
tijd genomen om daar thuis ook al rustig
over na te denken. Mijns inziens kunnen
we hier op het spreekuur van profiteren.
Het gaat nu heel goed met mijn dochter,
maar ik kan me voorstellen dat het extra
fijn is dat het snel inzichtelijk is wanneer
het even minder goed met haar gaat.”

“KLIK! Omdat
het zieke kind de volle
aandacht verdient”
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Maak Emma
nog beter
De Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC financiert, met hulp van donateurs,
voorzieningen die het verblijf van kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis
AMC veraangenamen. De stichting ondersteunt ook wetenschappelijk onderzoek
gericht op het verbeteren van de behandeling en begeleiding van zieke kinderen.
De stichting draagt zorg voor een goed beheer van de geworven gelden en laat zich
adviseren door een wetenschappelijke adviesraad. Op dit moment zet de stichting
zich in voor de realisatie van onder andere de volgende projecten.

B

Bouw mee

Zorg gaat verder dan genezen van een
ziekte of een ziek orgaan. In een periode
waarin een kind zich het meest ontwikkelt, is de impact van de behandeling van

een ziekte op het leven enorm. Hoe kan ook
een ziek kind zich ontwikkelen tot een zelfstandig individu dat mee kan doen aan de
maatschappij ondanks de ziekte? Daar heeft
het Emma Kinderziekenhuis AMC een vooruitstrevende visie op. Door het ziekenhuis in
te richten met voorzieningen die zoveel mogelijk het gewone leven nabootsen, kunnen
zieke kinderen zich veel beter ontwikkelen.
Voorzieningen als familiesuites, sport- en
spelruimtes, kindvriendelijke behandelkamers, snoezelkamers voor de allerkleinsten,
een restaurant met terrasjes voor de tieners,
een bioscoop annex theater, et cetera.

Klik mee
De stichting helpt niet alleen mee aan het
verbouwingsproject maar ook aan zorgvernieuwingsprojecten. Bij de behandeling van
kinderen nemen artsen bovenal medische
aspecten in beschouwing. Om ook systematisch aandacht te besteden aan de kwaliteit
van leven van jonge zieke patiënten heeft
het Emma KLIK (Kwaliteit van het Leven
In Kaart) ontwikkeld: een digitale methode
waarmee de kwaliteit van het leven van het
chronisch zieke kind systematisch in kaart
wordt gebracht. Artsen krijgen in één oogopslag inzicht in het totale welbevinden van

- fondsenwerving hun patiënt. Dat betekent dat door gebruik
van KLIK alle betrokkenen samen de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren.

Emma TV
Het Emma Kinderziekenhuis heeft een
eigen televisiestation vóór en dóór kinderen. Emma TV maakt met meer dan zestig
vrijwilligers wekelijks drie liveprogramma’s
waar kinderen veel plezier aan beleven. Met
informatie, amusement, spanning en sensatie. Kinderen kunnen zich uiten en vergeten
even dat zij ziek zijn. Niet alleen als ze naar
Emma TV kijken, maar ook als ze deze programma’s helpen maken. Die mogelijkheid
wil Emma TV de kinderen ook in de toekomst
blijven geven. Emma TV is voor 100 procent
afhankelijk van uw donaties. Uw gift maakt
het mogelijk Emma TV in de lucht te houden.

Wetenschappelijk onderzoek
Met een gift ten behoeve van Wetenschappelijk Onderzoek steunt u onderzoek naar de
oorzaak, behandeling, begeleiding en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen.
Het Emma Kinderziekenhuis is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis een onderdeel is van de medische faculteit, waar kinderartsen worden opgeleid.
Het ziekenhuis heeft daarmee heel specifieke
kennis in huis. Om patiënten een grotere
kans op een gezonde toekomst te geven, blijft
wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
Elk jaar is er dringend behoefte aan een flink
budget voor wetenschappelijk onderzoek. Er
zal een enorme vooruitgang geboekt kunnen
worden in de kindergeneeskunde als er meer
financiële middelen beschikbaar zouden zijn.

Dorothe Straeter,
directeur Stichting Steun Emma

Uw gift
is meer dan
welkom!
Uw gift maakt veel mogelijk!
U kunt op verschillende manieren
doneren aan de Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC:
Word donateur via www.steunemma.nl
Stort uw bijdrage op bankrekeningnummer 54.69.31.235 ten name van
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam
Doneer online, snel en gemakkelijk via
www.steunemma.nl
Voor meer informatie kunt u bellen
naar: 020-5663933
Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020-5663933,
www.steunemma.nl,
steunemma@amc.nl
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“De stad en onze kinderen
gaan ons aan het hart"

James
Veenhoff
James Veenhoff woont samen met vrouw, dochter en zoon.
Overdag is hij partner bij adviesbureau Fronteer Strategy.
Samen met ambitieuze ondernemers Duncan Stutterheim,
Winston Gerschtanowitz, Casper Reinders, Jochem Leegstra,
Gert-Jan Antvelink en Pier Baarsma heeft hij
Stichting Embrace Emma opgericht.
Wat doe je voor Stichting Steun?
"Met de stichting Embrace Emma hebben we in 2011 het fundraising event 'Amazing Emma' georganiseerd; van traditionele
fundraising naar fun raising nieuwe stijl. Dit
wordt een jaarlijks terugkerend event en we
proberen 2 miljoen op te halen zodat het kinderziekenhuis geheel naar wens verbouwd
kan worden (www.amazingemma.nl).

Florine
5 jaar

Waarom verricht je deze activiteiten?
“Wij zijn allemaal ambitieuze Amsterdammers en jonge ouders. De stad en onze

kinderen gaan ons aan het hart, temeer omdat enkelen van ons een ernstig ziek kind
hebben meegemaakt. Gezondheidszorg op
topniveau en met oog voor de mens is heel
belangrijk.”
Hoe belangrijk is dat?
“We werden geïnspireerd door de baas
van het Emma Kinderziekenhuis AMC en
zijn ambitieuze plannen, maar misschien
nog wel meer door zijn visie over de maatschappelijke ontwikkeling van kinderen: je
wilt dat een ziek kind de rest van zijn leven

niet alleen maar patiënt is. Zieke kinderen
verdienen een zo normaal en mooi mogelijk leven. Wij willen daaraan bijdragen. De
klassieke fundraising spreekt ons niet aan
en we besloten onze eigen aanpak te bedenken: 2 miljoen ophalen en ons eigen netwerk
mobiliseren. Jong en ambitieus Amsterdam
betaalt gewoon mee. Daar zijn we dus mee
bezig.”
Wat is je het meest bijgebleven vanuit
het EKZ?
“Ondanks de hightech apparatuur en gezondheidszorg op topniveau is het wel zichtbaar dat de omgeving en inrichting op de
afdelingen verouderd zijn.”
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Maatschappij
en ziekenhuis
G

Colofon

- feiten en cijfers -

Het verschil tussen de
kindergeneeskunde in een
algemeen ziekenhuis en van
de kindergeneeskunde in een
academisch centrum

Feiten en cijfers

(2010-2011)
Werknemers 675 fte
(fulltime equivalent)
Bedden 164
Opnamen 4.456
Verpleegdagen 33.418
Gemiddeld verpleegduur 7,5 dagen
Dagverpleging 4.011
Eerste polibezoeken 9.310
Herhaalconsulten poli 27.223
Telefonische consulten 21.996
2010: 158.360 luiers
ingekocht door het EKZ

Gelukkig zijn in Nederland veruit de meeste kinderen gezond. Voor kleine, veelvoorkomende aandoeningen (denk aan liesbreuk,
buisjes in oren, gebroken arm) kunnen de
kinderen terecht bij de algemene ziekenhuizen in Nederland, waar goede kindergeneeskundige basiszorg is. Helaas zijn er ook
kinderen die het minder treffen. Kinderen
met aangeboren afwijkingen of chronische
ziektes en kinderen met ernstige, complexe
of zeldzame ziektes worden doorverwezen
naar de academische ziekenhuizen, zoals het
Emma Kinderziekenhuis AMC. Bij de behandeling van deze kinderen is soms heel unieke
kennis nodig, die maar bij enkele dokters in
Nederland aanwezig is. En in veel gevallen is
er een team nodig van verschillende dokters
die tegelijk hun specialistische kennis moeten
inzetten op één ziekte. De dokters hebben zich
gespecialiseerd in een vakgebied binnen de

kindergeneeskunde, zoals kindernierziekten
of kinderlongziekten. Naast patiëntenzorg
geven zij onderwijs aan studenten en doen zij
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak
en behandeling van ziektes. Deze dokters zijn
dus bekend met de meest recente ontwikkelingen in de kindergeneeskunde. Waar nodig
geven ze bijscholing en ondersteuning aan
kinderartsen in de algemene ziekenhuizen.
De verpleegkundigen zijn ook beter bekend
met zeldzame ziektes, en hebben daarvoor
speciale trainingen gevolgd. Het hebben van
een ziek kind is voor de ouders en de kinderen
zelf vaak emotioneel en kost veel energie. Het
heeft een grote impact op hun normale dagelijks leven en ook op de andere leden van het
gezin. Het kinderziekenhuis helpt ze hierbij
waar mogelijk. Op de Psychosociale afdeling
kent men de impact die zware ziektes op het
leven van patiënten en hun gezin hebben en
volgt ze hierbij en ondersteunt ze daarin.

Bezuinigingen in de zorg en in
het Emma Kinderziekenhuis AMC
In de krant is regelmatig te lezen dat er
bezuinigd wordt in de zorg. Dit geldt helaas
ook voor de kindergeneeskunde. Landelijk
werken we aan het maken van zwaartepunten in de kindergeneeskunde. Zo zouden zeld-

Dit boekwerk kwam
tot stand met
medewerking van:

zame ziektes alleen in bepaalde ziekenhuizen
behandeld moeten worden. In veel gevallen
is dat in het Emma Kinderziekenhuis AMC.
Enerzijds is dat doelmatiger en beter voor
de kwaliteit, anderzijds betekent dat lange
ritten voor ouders. Daarom hebben we in en
bij het kinderziekenhuis goede voorzieningen om ouders, maar ook broertjes en zusjes,
te laten verblijven en logeren. Samen met
sponsors, zoals het Ronald McDonald Kinderfonds, kunnen we zowel naast als in het ziekenhuis een logeerfaciliteit aanbieden. Ook
wordt op steeds meer vlakken samengegaan
met de kinderafdeling van het Amsterdamse
VU Medisch Centrum. Want als je zo dicht bij
elkaar zit, is het voor de hand liggend dat je
gebruikmaakt van elkaars expertise en voorzieningen. Binnen het ziekenhuis organiseren we het werk effectiever om met minder
medewerkers toe te kunnen. Dat is niet altijd
een eenvoudige taak, omdat de zorg die de
patiënt nodig heeft steeds complexer wordt.
Daarnaast vragen verzekeraars en regelgevers
steeds meer administratie en registratie. Door
automatisering slim in te zetten kunnen we
hieraan voldoen.

Drs. Roos Leber,
directeur bedrijfsvoering
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