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Voorwoord

2009 is ten einde. Na jarenlange voorbereidingen, eindeloze discussies, vele plannen, tekeningen en onderhandelingen is
het eerste deel van onze ware Metamorfose gereed gekomen.
Een nieuwe afdeling Zuigelingen werd tegen het einde van dit jaar opgeleverd. De voorbereidingen voor de echte inhuizing konden
beginnen. Een nieuw concept met nieuwe vormen en kleuren. Een open, vriendelijke en toegankelijk ogende afdeling waarbij
patiënten en ouders, medewerkers en bezoekers, zich snel welkom en veilig kunnen voelen. Tegelijkertijd kwam de Stafafdeling
gereed. Een grote ruimte, licht en doorzichtig waarin de medische staf van een snel groeiend kinderziekenhuis kan huizen, werken
en vooral elkaar kan zien en ontmoeten. Natuurlijk, het is de eerste stap in een proces dat nog een aantal jaren zal duren. Maar het is
onmiskenbaar een stap die borg staat voor de continuering van het metamorfoseproces waar het Emma Kinderziekenhuis AMC voor
heeft gekozen.
Ook in 2009 zijn er fantastische vorderingen gemaakt op het terrein van de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek in brede
zin, het onderwijs en de opleidingsactiviteiten binnen het AMC. Door alle geledingen, die een bijdrage aan deze ontwikkelingen
hebben geleverd, wordt eens te meer onderstreept dat samenwerken de basis vormt van het succes van een kinderziekenhuis. Dit
jaarverslag laat u opnieuw zien dat het juist die unieke samenwerking is, die het mogelijk maakt de individuele patiënt zo te
begeleiden dat hij de grootste kans heeft ondanks alle problemen van ziekte en behandeling een waardevol leven te leven. Het is dat
doel dat het Emma Kinderziekenhuis AMC met zijn grote diversiteit aan medewerkers met enthousiasme en overtuiging ook in de
komende jaren zal trachten te realiseren.
Prof. dr. Hugo Heymans, kinderarts/divisievoorzitter Emma Kinderziekenhuis AMC

‘Ik ken veel mensen in het kinderziekenhuis.
Dat geeft gewoon een fijn gevoel.’

Cliniclowns op bezoek bij Tim

Tim aan het woord
Tim is een bijzondere patiënt. Niet alleen omdat hij een
bijzondere ziekte heeft, maar ook omdat hij met problemen
wordt geconfronteerd waaraan een gewoon kind nooit zal
denken. Zoals zoveel kinderen, die nou eenmaal niet hebben mogen kiezen of ze willen opgroeien met een chronische
ziekte. Ziekte heeft grote consequenties, niet alleen voor je
lichaam maar ook voor al die aspecten van het volwassen
worden die voor je latere leven zo belangrijk zijn.
Ik ben Tim, 16 jaar en sinds mijn eerste levensjaar al ziek.
Sinds ik op de middelbare school zit, ging het steeds slechter
met me. Ik kreeg steeds meer last van mijn buik. Doordat ik
bloed verloor, werd ik ook steeds vermoeider. Als ik thuis
kwam van school ging ik meteen naar bed en had nergens
meer zin in. Alleen maar slapen.
Toen kwam ik in het Emma Kinderziekenhuis AMC terecht en
daar kreeg ik bloedtransfusies. We hoopten dat de medicijnen
mij stabiel konden houden. Helaas ging dat niet en ik werd
steeds zwakker. Toen is er besloten dat mijn zieke dikke darm
verwijderd moest worden en ik een tijdelijk stoma moest. Ik
vond het verschrikkelijk in het begin, maar later zag ik dat het
enorm hielp. Ik kon weer aansterken maar was nog niet de
oude. Doordat mijn milt vergroot was en zo een heleboel van
de cellen in mijn bloed, zoals rode bloedcellen en bloedplaatjes, vasthield had ik nog steeds last van vermoeidheid. We
hoopten dat de vermoeidheid weg zou gaan als ik EPO (een
stof die door het lichaam moet worden gemaakt om de aanmaak van rode bloedcellen te te activeren) zou gebruiken,
maar dit hielp niet genoeg en ik vond het zo vervelend om
mezelf te prikken. Na een lange tijd van discussie in het
ziekenhuis of de milt nou verwijderd moest worden of niet, is
mijn milt er toch uiteindelijk uitgehaald. Nu drie maanden na
de operatie gaat het eindelijk veel beter. Ik kan weer dingen
doen en heb genoeg energie om bijvoorbeeld lekker naar de

stad te gaan met mijn vrienden. Twee jaar terug kon ik hier
alleen maar van dromen.
Op school ging het niet zo goed. Ik was veel in het ziekenhuis
en miste daardoor te vaak school. Ik moest op een gegeven
moment zoveel doen en dat is zo demotiverend. Inhalen? Dat
lukte niet meer. Ik ben dit jaar blijven zitten in 3 VWO doordat
ik zoveel gemist heb en voor volgend jaar is er besloten dat het
beter is dat in naar 4 HAVO ga.
Mijn vrienden betekenen echt enorm veel voor mij. Zonder
hen was ik zeker niet zo positief. Lachen, grapjes maken en op
de computer, gewoon even niet ziek zijn. Ik ken veel mensen
in het kinderziekenhuis en op zich vind ik dat wel leuk, de
mensen zijn zorgzaam en aardig. Dat geeft gewoon een fijn
gevoel. Ik heb geen idee wat de toekomst mij gaat brengen. Ik
hoop dat ik niet meer zo vaak naar het ziekenhuis hoef en
geen zware operatie meer hoef te ondergaan, en dat ik verder
kan gaan met mijn leven op een zo normaal mogelijke manier.
Tim Jansen

Tim en vader Manuel

Een vader vertelt
Wat betekent het om ouder te zijn van kind met een ziekte,
een ziekte die je wel kan behandelen maar niet kan genezen,
een ziekte waarmee je zo goed mogelijk moet zien te leven.
In een kinderziekenhuis doet iedereen zijn best om geen
ziektes te behandelen maar kinderen met een ziekte, samen
met hun ouder(s).
Alweer 16 jaar geleden keken wij vol verwachting uit naar de
geboorte van onze zoon. Na een gecompliceerde bevalling
kwam Timothy Alexander, roepnaam Tim, op 4 juli 1993 ter
wereld als een gezonde baby. Maar, na een jaar was het goed
mis met onze Tim. Hij had continue diarree met zo nu en dan
sliertjes bloed erbij. Deze ontdekking sloeg bij ons in als een
bom. Vooral Tims moeder heeft er veel energie in gestoken om
zijn pijn te verlichten. Daarnaast heeft zij hemel en aarde
bewogen om te achterhalen wat onze Tim zo ziek maakte. In
eerste instantie dachten we zelf aan een allergie, maar eenmaal in het ziekenhuis werd de diagnose colitis ulcerosa
(chronische darmontsteking) met chronische leverontsteking
gesteld. Vanaf dat moment is Tim onder behandeling van de
afdeling kinder maag-darm-leverziekten in het Emma
Kinderziekenhuis AMC gekomen.

‘Het is belangrijk,
ondanks dat je verdriet hebt,
goed te luisteren naar
je kind.’

Helaas is de moeder van Tim niet meer bij ons. Zij is enige
jaren geleden veel te jong overleden na een slopende ziekte.
Zodoende rust de gehele opvoeding van Tim op mijn schouders.
Naast de zorg voor Tim, heb ik een fulltime baan en regel ik
zelf het huishouden. Eerlijk is eerlijk, dat valt niet altijd mee.
Maar wat moet je dan? Veel mensen kijken daarom tegen mij
op of vragen zich af, hoe ik dit allemaal klaar speel. Maar, door
de jaren heen is het een tweede natuur geworden en ik weet
niet beter. Hoe moeilijk het ook is dat je kind een chronische
ziekte heeft, ik probeer zelf met beide benen op de grond te
blijven staan. Het is belangrijk, ondanks dat je verdriet hebt
en eigenlijk in je schulp wilt kruipen, goed te luisteren naar je
kind en naar de adviezen van de specialisten. Door de jaren

heen heeft Tim zich ontwikkeld als een tiener met heel veel
veerkracht. Het valt niet mee om dagelijks een flinke hoeveelheid medicijnen te moeten slikken en met regelmaat je bloed
te laten prikken.
Helaas brak er twee jaar geleden, na een periode van
stabiliteit, noodweer uit. Het ging snel bergafwaarts met
Tim en hij werd met spoed opgenomen op de afdeling Tieners.
Na dagen van onderzoek werd besloten de dikke darm te
verwijderen en een stoma te plaatsen. Eenmaal in het
ziekenhuis kreeg hij tegenslag na tegenslag te verwerken.
Zo werd tijdens onderzoeken duidelijk dat Tim ook problemen
heeft met zijn nieren en kwamen we ook terecht bij de
kindernefrologen. Niet zo kort geleden is bij Tim de milt
verwijderd. Hoewel je sterk probeert te zijn, is voor mij, na de
diagnosestelling, je kind naar de OK brengen het moeilijkste
moment. Je hart breekt als je dierbare onder narcose gaat.
Door de jaren heen hebben we veel met specialisten en medewerkers te maken gehad. Eigenlijk met zoveel, dat ik de namen
niet meer kan herinneren. Gelukkig kunnen Tim en ik terugvallen op een goed team van de kinderpolikliniek en de
afdeling Tieners op H8. Erger moet het niet worden, maar we
zijn inmiddels vaste klant en behoeven ons nauwelijks te
introduceren. Bijna iedereen weet wie Tim is en hoe dapper
hij met zijn ziekte omgaat. We zijn er nog niet. We zullen best
nog regelmatig in het ziekenhuis komen. Maar op dit moment
ziet het er positief uit voor Tim. Beetje bij beetje krijgt hij
meer energie om leuke dingen te ondernemen en zijn school
af te kunnen maken.
Manuel Jansen, vader van Tim
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Tims passie voor Porches

Casus Tim Jansen
Naar ons academische kinderziekenhuis worden kinderen
verwezen, vaak door collegae kinderartsen, met ernstige,
gecompliceerde ziektes. Daarvoor heb je specialisten nodig,
kinderartsen die kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld
in een onderdeel van de kindergeneeskunde. Steeds vaker
blijkt dat de complexiteit van een ziektebeeld meerdere van
deze specialisten nodig maakt om één patiënt te behandelen.
Het is die multidisciplinariteit die topzorg in een academisch
kinderziekenhuis kenmerkt.

Tim is al sinds de leeftijd van 1,5 jaar bekend in het Emma
Kinderziekenhuis AMC. Hij presenteerde zich destijds met
bloedverlies vanuit de endeldarm. Allereerst werd er gedacht
aan een koemelkallergie. Echter na het verrichten van een
maag-darmonderzoek, waarbij met een kijker de binnenkant
van de slokdarm, maag, dunne darm en dikke darm in beeld
wordt gebracht, bleek er sprake te zijn van een chronische
darmontsteking, colitis ulcerosa. Dit ziektebeeld, dat slechts
een heel enkele keer op zeer jonge leeftijd voorkomt, wordt
gekenmerkt door een ontsteking van de dikke darm, en uit
zich meestal in rectaal bloedverlies en diarree. Kort na het
stellen van deze diagnose, werden er ook leverfunctiestoornissen vastgesteld die bleken te berusten op een chronische
leverontsteking (auto-immuun hepatitis). Ook dit is een zeer
zeldzaam ziektebeeld. Deze laatste diagnose werd bevestigd via
microscopisch onderzoek van een stukje leverweefsel.
De behandeling van beide aandoeningen bestaat uit langdurige
medicatie, onder andere Prednison, maar ook nog vele andere
pillen, die hem duidelijk lichamelijk verzwakken. Tot de
leeftijd van 14 jaar wordt Tim vele malen op de polikliniek
gezien en is er een redelijk stabiele situatie. Wel is hij vaak
moe, maar hij kan korte dagen naar school. Hij heeft ook
duidelijke last van zijn lever en milt die ernstig vergroot zijn.
Dit uit zich in een vol gevoel en een moeizame ademhaling. De
lever en milt zitten hem letterlijk in de weg.
Vanaf de leeftijd van 14 jaar krijgt hij echter toenemend
problemen. Niet alleen zijn dikke darm, lever en milt zijn aangedaan, maar hij krijgt nu ook nierproblemen. De nierproblemen zijn waarschijnlijk het gevolg van het langdurig gebruiken van de medicatie die nodig is om de chronische darmontsteking onder controle te houden. De ernst van de nierproblemen wordt aangetoond met behulp van microscopisch
onderzoek van de nier. Onder de microscoop wordt inderdaad
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een ontsteking van de nier waargenomen. In verband met
deze nierproblematiek wordt hij nu ook zeer frequent door de
nefroloog gezien. Hij wordt behandeld met Erythropoëtine,
een medicijn dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert,
waardoor hij zich minder moe voelt. In deze zelfde periode
ontspoort jammer genoeg zijn chronische darmontsteking. Hij
heeft onbehandelbaar rectaal bloedverlies en voelt zich zeer
lamlendig. Hij kan niet meer naar school en wordt steeds
verdrietiger. Wanneer Tim 15 jaar is wordt dan tenslotte zijn
dikke darm door de chirurg verwijderd. Tim is heel erg blij dat
hij in een betere klinische conditie is gekomen, maar kan
bijna niet wennen aan het feit dat hij nu een zakje op zijn buik
moet dragen (ileostoma). Om hierover te praten wordt hij
intensief begeleid door een kinderpsycholoog van de Psychosociale afdeling. Wel kan hij weer naar school.
Jammer genoeg treedt er een jaar later opnieuw een groot
probleem op. Hij heeft veel last van buikpijn en heeft moeite
met ademhalen. Dit komt vooral door zijn veel te grote milt.
Na veel discussie met de kinderchirurg, kindernefroloog en
infectioloog wordt besloten om ook zijn milt te verwijderen.
Dit gebeurt uiteindelijk wanneer Tim 16 jaar is. Sindsdien gaat
het redelijk goed met hem!
In de afgelopen 15 jaar heeft Tim zeer vele specialisten,
psychologen, pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen,
fysiotherapeuten en vele anderen van het EKZ voorbij zien
komen. Het is bewonderenswaardig hoe hij met zijn vader
met zoveel geduld en begrip deze langdurige periode heeft
doorstaan.
Dr. Marc Benninga, kinderarts maag- darm- leverziekten
Dr. Jean-Claude Davin, kindernefroloog
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Organisatorische ontwikkelingen
De wereld om ons heen verandert, de zorg wordt marktgerichter georganiseerd, de middelen die voor de zorg beschikbaar
worden gesteld nemen niet toe, terwijl de kosten van nieuwe
diagnostische mogelijkheden, behandelingen en specifieke
medicijnen steeds oplopen. Zomaar een greep uit de veranderingen om ons heen die directe consequenties hebben voor
de organisatie van een ziekenhuis. Daarom dat juist in een
kinderziekenhuis de organisatie continu in ontwikkeling
moet blijven.

Neuroloog staat aan het bed van
een kind. Lotte (5 jaar) zegt:
‘Ik ben Dissy’ (koosnaam van het
kind), waarop neuroloog denkt dat
Lotte duizelig is.
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In 2009 heeft het Emma Kinderziekenhuis AMC bewezen
een krachtige organisatie te kunnen blijven in roerige
tijden. Enkele zeer belangrijke gebeurtenissen heeft het met
glans doorstaan.
In 2009 heeft de organisatie het wederom voor elkaar
gekregen om met afnemende middelen meer te produceren.
Door de organisatie telkens weer onder de loep te nemen lukte
het ook dit jaar weer om deze slag te maken. Een goed voorbeeld is het traject ‘Brink’. Hierbij zijn de zorgprocessen
geanalyseerd en op verschillende manieren geoptimaliseerd.
Dit heeft tot diverse ingrijpende veranderingen in de indeling
van het dagprogramma van de patiëntenzorg geleid, beter
afgestemd op de verschillende beroepsgroepen. Het is met de
toename van multidisciplinaire behandelingen, zoals bij de
casus van Tim, de patiënt die centraal staat in dit jaarverslag,
een ‘must’, dat de processen zo zijn ingericht dat alle behandelaars en anderen die bij de zorg zijn betrokken, elkaar kunnen
treffen en daarbij ook nog hun individuele activiteiten goed
kunnen blijven doen. Dit verbetertraject is daarbij een goede
leidraad geweest.
Het Emma Kinderziekenhuis AMC is een plaats waar zeer
gepassioneerde professionals werken. Dit vereist een ondersteuning die in staat is om met dezelfde passie en inzet hun
werk makkelijker te maken, en zeker niet moeilijker. In de
overhead heeft zich in 2009 een heel nieuw team gevormd. Dit
team is enerzijds kleiner, maar anderzijds in hogere mate
afgestemd op de wensen van de professionals in het primaire
proces. Alles wijst erop dat dit goed uitpakt: zowel de financiële ondersteuning als Human Resources wordt nu ervaren als
een welkome hulp bij de vele moeilijke uitdagingen. De nieuwe
organisatievorm die het secretariaat heeft ondergaan zal zich
in de nabije toekomst op dezelfde manier moeten gaan
bewijzen. De informatie- en communicatietechnologie (ICT)

heeft pieken en dalen gekend. In 2009 is de migratie van een
decentrale naar centrale ingerichte ICT-organisatie bijna
vlekkeloos verlopen. Daarbij hebben zeer goede voorbereidingen plaatsgevonden op weg naar de zo noodzakelijke elektronische status. Anderzijds zijn door de vele ingrepen aan
de verouderde infrastructuur enkele malen netwerkproblemen
ontstaan, die de zorg hebben gehinderd. Dit station lijkt
nu gepasseerd.
Een mijlpaal waar door de hele organisatie ontzettend naartoe
is geleefd, is de eerste oplevering van de vernieuwbouw van
het Emma Kinderziekenhuis AMC. In 2009 is met man en
macht hieraan gewerkt, en dit heeft tot een prachtige ‘eerste
leg’ geleid te weten de oplevering van de nieuwe afdeling
Zuigelingen en het Stafgebied. De gedachte dat over enkele
jaren het hele ziekenhuis deze prachtige faciliterende setting
zal hebben voor patiënten, hun ouders en medewerkers,
stemt vrolijk.
Op vele andere punten is ook aan de organisatie gebouwd. We
zijn erg blij dat onze organisatie is verrijkt met een kinderurologisch team dat wordt gedeeld met het Universitair Medisch
Centrum Utrecht. De hernieuwde verbinding met klinisch
geneticus prof. dr. R.C.M. Hennekam geeft een belangrijke
impuls aan de wetenschappelijke activiteiten. De toenadering
van de kinderafdeling met het VU medisch centrum wordt ook
als zeer welkom ervaren. De komst van kinderoncologisch
chirurg M.H.W.A. Wijnen bij de afdeling Kinderchirurgie is
belangrijk, gezien onze wens om de behandeling van solide
tumoren bij kinderen in Nederland optimaal te kunnen
faciliteren. De benoeming van de hoogleraar Kindercardiologie
prof.dr. N.A. Blom, samen met het Leids Universitair Medisch
Centrum, is ook een belangrijke toevoeging aan ons ziekenhuis
en het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen AmsterdamLeiden (CAHAL). De versterking van het team Kindermishan-
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deling is met het huidige maatschappelijke klimaat een belangrijke randvoorwaarde. Het Pijn-programma dat in de
verpleging van start is gegaan is heel belangrijk om het
patiëntenmanifest van het AMC eer aan te doen. In dit
patiëntenmanifest staan drie aspecten rondom de zorg
centraal: het verschaffen van medisch inhoudelijk excellente
zorg, efficiënte, patiëntvriendelijke logistiek en organisatie
van zorg, en correcte, respectvolle bejegening van de patiënt
en van elkaar.
Dit is slechts een kleine greep van de vele interne en externe
activiteiten waarin het Emma Kinderziekenhuis AMC zich
momenteel begeeft.
Al met al is ons kinderziekenhuis een ondernemende
organisatie gebleken, die ondanks het feit dat de schaarsteproblematiek toeneemt, zich weet te ontwikkelen. De kern
van dit vermogen ligt in de bezieling van zijn medewerkers
en ondersteuners. Dit geeft goede hoop voor een bloeiende
toekomst.
Drs. Roos Leber, directeur bedrijfsvoering

Werkplek management teams

Kengetallen
Getallen per 31 december
Personeel in fte (fulltime equivalent)

Intensive Care Neonatologie
Dr. A.P. Bos, a.i.
Mw. dr. L. van Toledo
K.A. Unk

medisch hoofd
chef de clinique
hoofdverpleegkundige

medisch hoofd
chef de clinique
hoofdverpleegkundige

medisch hoofd
chef de clinique
hoofdverpleegkundige

Kinderoncologie
Prof. dr. H.N. Caron
Dr. H. van den Berg
Mw. M.A. Boek (tot 1 oktober 2009)
Mw. J.A.F.M. Kimmel a.i.
(vanaf 1 november 2009)

medisch hoofd
chef de clinique
hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige

Zuigelingen
R.P.G.M. Bijlmer
Mw. J.M.C. van der Tempel-Portengen

Medische staf (excl.arts-assistenten
in opleiding)
Arts-assistenten in opleiding
Verpleging
Klinische ondersteuning en
medebehandelaars
Overig
Totaal

83,68
30,37
261,18

88,78
24,00
260,74

39,34
81,76
496,33

45,73
76,06
495,31

Productie		

Kinderchirurgie
Prof. dr. H.A. Heij
J.C.H. Wilde
T.N.C. Tol

2009

Personeel (gemiddelde)		

Intensive Care Kinderen
Dr. A.P. Bos
Dr. J.B.M. van Woensel
T.N.C. Tol

2008

chef de clinique
hoofdverpleegkundige

Aantal bedden
Opnamen
Verpleegdagen
Gemiddelde verpleegduur (dagen)
Eerste administratieve consult
Herhaalconsulten poli
Dagverpleging, inclusief
dagbehandeling cytostatica (dagen)

166
5.053
38.810
7,68
15.578
28.700

166
5.177
36.344
7,02
16.087
28.240

5.382

5.478

Budget		
Personeel
€ 34.227.424 € 35.520.290
Materieel
€ 6.483.310
€ 7.225.269
Totaal
€ 40.710.734 € 42.745.559
		

Grote Kinderen
Mw. dr. H. Heijboer
J.M. Affourtit en mw. M.J. Bollé

chef de clinique
hoofdverpleegkundigen

Tieners
Mw. M.P. Gruppen
A.R. van der Jagt en R.P. Kramer

chef de clinique
hoofdverpleegkundigen

Polikliniek en Dagziekenhuis voor Kinderen
Mw. Ch. de Kruiff
L.A.J.B.W. Hanneman
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medisch hoofd
manager
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De Metamorfose
Ons grote veranderingsproces, waarbij het Emma Kinderziekenhuis AMC zichzelf van een ijverige rups wil veranderen in
een betoverende vlinder, is al jaren aan de gang. Het is een
bewustwordingsproces waarbij een kinderziekenhuis met al
zijn medewerkers zich realiseert waar het werk op gericht
dient te zijn. De Metamorfose is eigenlijk een continu proces
dat, gezien alle veranderingen om ons heen, nooit zou
mogen stoppen.

De Metamorfose is de benaming van de grootscheepse
verandering die plaatsvindt in het Emma Kinderziekenhuis
AMC (EKZ). Het behelst de complete vernieuwbouw van ons
kinderziekenhuis en een vernieuwing/aanpassing van de zorg
voor het zieke kind en het gezin. Hieraan ligt een belangrijke
maatschappelijke verandering ten grondslag. Er is sprake van
een toename van de groep chronisch zieke kinderen. Door de
verbetering van diagnostiek en behandeling blijven kinderen

met aangeboren afwijkingen en ernstige (chronische) ziekten
langer leven en worden ze veelal volwassenen. De hiermee
gepaard gaande lichamelijke, psychische en ook maatschappelijke problemen zijn niet gering. Het EKZ wil omstandigheden
creëren die aansluiten bij de wensen en behoeften van het
zieke kind en direct bijdragen aan een positieve ontwikkeling
en een optimale kans op een zo normaal mogelijk leven.

Gang nieuwe afdeling Zuigelingen
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In 2005 is begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing van het kinderziekenhuis. Sinds juli 2008 wordt gewerkt
aan de uitbreiding op H7 en de complete renovatie op de
achtste laag van de beddentorens. Omdat de zorg gewoon moet
doorgaan, gebeurt dit in fasen. De verpleegafdelingen schuiven
één voor één door naar een nieuwe locatie op de achtste en een
gedeelte van de zevende etage. De totale verbouwing duurt tot
en met 2013 en wordt in 5 fasen opgeleverd. Het afgelopen jaar
is gewerkt aan de afronding van fase 1: de bouw van de
verpleegafdeling Zuigelingen en de Stafafdeling op H7.
Natuurlijk waren veel mensen nieuwsgierig naar de vorderingen op de bouwlocatie. Er zijn dan ook gedurende het gehele
jaar diverse rondleidingen voor geïnteresseerden gehouden.
De belangstelling voor de rondleidingen was telkens heel
groot. Veel mensen uit het EKZ – en daarbuiten – wilden graag
een kijkje nemen op H7. De reacties waren bijzonder positief.
Mensen waren enthousiast over het mooie ontwerp en
complimenteerden de aanwezige leden van het ontwerp- en
bouwteam met het bereikte resultaat.
Veel energie is gestoken in de inrichting van de twee nieuwe
locaties en de voorbereiding op de verhuizing. In januari
2010 vond de daadwerkelijke inhuizing plaats. Op woensdag
20 januari 2010 is de Stafafdeling verhuisd naar de nieuwe
locatie (H7-Noord) en vervolgens is op woensdag 27 januari 2010
de afdeling Zuigelingen verhuisd (H7-Zuid). De verhuisperiode
in januari was een enerverende periode voor alle betrokkenen
maar in het bijzonder voor de twee verhuisteams. Er moest een
enorme berg aan praktische zaken worden geregeld. Met veel
doorzettingsvermogen en hulp van verschillende interne
diensten van het AMC is het gelukt om alles op tijd gereed te
hebben voor de verhuisdagen. Hoogtepunt was de komst van de
eerste kinderen met hun ouders op de nieuwe verpleegafdeling
Zuigelingen op 27 januari 2010 om 12.00 uur. Zonder grote
problemen waren in een paar uur alle kinderen en ouders over.
Vol trots toonden de medewerkers van de afdeling Zuigelingen

18 emma & tim

de ouders hun nieuwe verblijf. De ouders waren onder de
indruk van de mooie uitstraling van de nieuwe verpleegafdeling en de aangename faciliteiten die we nu kunnen
aanbieden.
Drs. Saskia van Es, projectmanager De Metamorfose

De moeder van Pieter (6 jaar) vertelt dat
Pieter altijd veel aandacht van de meisjes
krijgt. De meisjes vinden hem wel leuk. Een
verpleegkundige vraagt aan hem: ‘Hoe zorg
jij ervoor dat de meisjes je leuk vinden?’
Pieter: ‘Hard wegrennen als ze komen…’
jaarverslag 2009
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Publiciteit en voorlichting
Er gebeurt veel in één jaar in een kinderziekenhuis. Veel,
dat ook verteld moet worden, waar andere mensen van op de
hoogte moeten worden gebracht en waardoor ze geïnspireerd
kunnen worden, misschien wel gestimuleerd om zelf ook een
bijdrage te leveren aan ons ziekenhuis.

Een greep uit het Emma-nieuws in 2009:

Media
Interview op 28 januari 2009 met Hans Merkx, kinderoncoloog,
in het NOS-journaal over Proton Radiotherapie; een nieuwe
techniek bij het bestrijden van kanker.
In het TV-programma Kruispunt op 15 februari 2009 was
aandacht voor de afdeling Tieners. Patiënt Hassan, die op
14-jarige leeftijd met kanker werd geconfronteerd, ging mee
met de stichting Kinderoncologische Vakantiekampen en
vertelde over zijn ervaringen.
In Shownieuws van 12 maart 1009 was er aandacht voor de
start van AutoRai Elfstedentocht. Samen met patiënten,
dokters en verpleegkundigen van het EKZ gaven vele BN’ers,
zoals onze ambassadeur Robert ten Brink, het startsein voor de
tocht met de Experience AutoRai Touringcar. Tijdens de tour
door Nederland werden loten verkocht voor de AutoRAI. De
opbrengst van € 15.000,- ging naar de Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC.
Van 9 april t/m 28 mei 2009 werd de 13-delige TV-serie ‘De
Kinderpolikliniek’ opnieuw uitgezonden op Nederland 1, een
productie van ICare. De opnames hiervoor werden enkele jaren
geleden in het Emma en het AMC gemaakt.
In de serie ‘Intensive Care’ werd zond de EO op 14 april 2009
een aflevering uit over ‘Geneesmiddelen bij kinderen’
uitgezonden.
In het radio programma Circus Jeroen Bosch van de
VARA op 3 mei 2009 een interview met Arthur Umbgrove
en Birgit Schuurman over hun nieuwe CD, met songteksten
geïnspireerd op interviews met kinderen in het
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ziekenhuis, ten bate van de Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC.
Ook in SBS Shownieuws, woensdagavond 6 mei 2009, een item
over het optreden van Arthur Umbgrove en Birgit Schuurman
in het AMC ter introductie van hun nieuwe CD voor het goede
doel: het Emma Kinderziekenhuis AMC.
In METRO van 26 mei 2009 een interview met consulenten
Lonneke Jansen en Marja Witteman over Emma at Work, het
uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte. Zij
zoeken naar een passende bijbaan of vakantiebaan, afgestemd
op hun ziekte en behandeling.
Op 6 augustus 2009 werd prof.dr. Hugo Heymans geïnterviewd
in het radioprogramma ‘De Praktijk’ over de geschiedenis van
het Emma Kinderziekenhuis.
Michael Boele van Hensbroek, kinderarts, vertelde op het
School TV weekjournaal van 6 november 2009, voor kinderen
in groep 7 en 8, over de Mexicaanse griep met als doel kinderen
te informeren over deze ziekte en eventuele angst weg te
nemen.
Artikel in STATUS (personeelsblad van het AMC), nr. 14,
november 2009 ‘Op visite in de Bijlmer’. Een interview met
Robert Simons, verpleegkundige bestuurder, over de uitwisselingsbijeenkomst voor AMC-medewerkers en de Ghanese
gemeenschap. Doel is de communicatie in het EKZ/AMC tussen
Ghanese patiënten en hun behandelaars te verbeteren.

Speciaal
Op 7 juli 2009 kwamen de hoofdrolspelers Georgina Verbaan,
Nino den Brave en Whitney Franken van de kinderfilm
‘Kikkerdril’ vakantiepakketten uitdelen aan de opgenomen
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patiënten. Hierin zat de DVD, stickers, doeboek, CD en
vergrootglas.
Op 28 september 2009 kwamen leerlingen van de
Dr. Coronelschool (basisschool voor langdurig zieke kinderen)
naar het AMC om mee te doen aan de actie ‘Breng de kinderen
naar de bedrijven’ van de Stichting Kinderpostzegels
Nederland. De kinderen verkochten tijdens de lunchtijd
kinderpostzegels en kaarten aan medewerkers en bezoekers.
Op 15 november 2009 bezochten leerlingen van de
IMC Weekendschool – een school voor gemotiveerde kinderen
uit achterstandswijken – het AMC. Voor het vak ‘journalistiek’
hielden zij interviews met een dokter, een verpleegkundige en
andere functionarissen. Zo leerden zij ook kennismaken met
verschillende beroepen. Uit het EKZ werkte kinderverpleegkundige Ellen van der Pal hieraan mee.
Carla van Burik en Liesbeth Osterop, PR-bureau

Lieve (6 jaar) mag bijna naar huis
omdat het beter met haar gaat. De
dokter bespreekt met haar wat ze zelf
kan doen om beter te worden. Lieve
heeft zo haar eigen ideeën over
beter worden: ‘Niet naar school gaan,
verwend worden en Coca-Cola drinken
tegen de misselijkheid.’
22 emma & tim
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Medische ontwikkelingen
Er is bijna geen behandeling te bedenken die geen nadelen
kent. Toch heet een behandeling pas een behandeling als de
voordelen de nadelen ver overstijgen, of als je in staat bent de
nadelen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Voor elke
behandeling geldt, zoals de wijze filosoof eens zei, ‘elk voordeel heb zijn nadeel’.

Aan Berend (bijna 7 jaar) wordt
gevraagd hoe het met hem gaat.
Berend: ‘Dat moet je maar aan mijn
ouders vragen, die zijn verantwoordelijk voor mijn opvoeding.’
25 emma & tim

Kinderimmunologie
Tim heeft in het afgelopen jaar een miltverwijdering ondergaan
in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Er is lang over getwijfeld
of dit een terechte ingreep zou zijn om zijn bloedwaarden te
verbeteren. De vermoeidheid die Tim al jaren voelde, kon
enerzijds verklaard worden door zijn chronische darmlijden en
medicatie, anderzijds door zijn leverontsteking. De samenhang
met de chronische bloedarmoede die Tim ook al jaren had, was
een factor die ook mogelijk meespeelde in zijn gevoel van
vermoeidheid.

De ingreep lijkt Tim duidelijk te hebben geholpen. Achteraf
een juiste beslissing dus.
Prof. dr. Taco Kuijpers, kinderarts-infectioloog/immunoloog

Het verwijderen van de milt betekent dat ziektekiemen in de
bloedbaan minder eenvoudig verwijderd kunnen worden. In
het bijzonder bepaalde bacteriën, zoals pneumococcen, zijn een
levensgroot risico op ernstige bloedvergiftiging bij mensen
zonder milt. Dat is een lastig dilemma voor een jongen op
de tienerleeftijd.
De milt was bij Tim echter van een omvang geworden dat deze
een groot deel van zijn buik innam. De filterfunctie van de milt
leidde tot een fenomeen dat ‘pooling’ heet. Ook de bloedcellen − zowel rode bloedcellen, witte bloedcellen als bloedplaatjes − werden weggevangen in de sterk vergrote milt. Het feit dat
er toenemend sprake was van mechanische last en Tim niet
alleen een bloedarmoede had, maar dat de andere bloedlijnen
sterk verlaagde waarden vertoonden, is de reden geweest de
milt te verwijderen. Vaccinaties tegen de bacteriën die een
risico voor Tim vormen, zijn gegeven als extra bescherming.
Sommige mensen gebruiken een lage dosis Penicilline als
profylaxe (ter preventie van infectie). Verder heeft Tim voor
eventuele calamiteiten met deze bacteriën nu ook een recept
voor antibiotica in huis. Mocht hij koorts ontwikkelen, zich
hangerig voelen en vrij snel zieker worden, dan moet hij thuis
al beginnen met deze antibiotica. Vader en Tim zijn hierover
geïnstrueerd. Liever een keer te vaak, dan te weinig gestart.
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Farmacologie
Tim kwam in april 2010 op de Geneesmiddelenpolikliniek. Op
deze polikliniek kunnen mensen terecht die problemen hebben
met hun geneesmiddelen. Vaak is sprake van bijwerkingen,
soms beïnvloeden geneesmiddelen elkaar, en soms is er sprake
van een allergische reactie op een geneesmiddel. De mogelijkheden om geneesmiddelenallergieën vast te stellen zijn helaas
beperkt. Soms worden bloedonderzoek of huidtesten verricht.
Tim is misschien allergisch voor één van de geneesmiddelen die
hij slikte na de operatie waarbij zijn milt is weggenomen.
Hij heeft een week na de operatie last gekregen van een
jeukende zwelling van zijn gezicht. De zwelling verminderde
na behandeling met antihistaminicum (geneesmiddel tegen
allergie). Op de Geneesmiddelenpolikliniek is samen met Tim en
zijn vader nagegaan wat er na de operatie met Tim en zijn
medicijnen precies is gebeurd. Twee geneesmiddelen waren
nieuw gestart na de operatie en deze had hij niet meer geslikt
sinds hij die zwellingen kreeg. Dit zou een aanwijzing kunnen
zijn dat deze middelen de klachten veroorzaakt hebben. Met één
van die geneesmiddelen konden huidtesten uitgevoerd worden
om te zien of er sprake was van een geneesmiddelenallergie.
Helaas was de uitslag hiervan niet duidelijk te interpreteren.
Dit betekent dat een mogelijke allergie alleen kan worden
vastgesteld door de geneesmiddelen één voor één opnieuw te
slikken (een orale provocatie). Hiervoor zal Tim een dag
opgenomen moeten worden, en begrijpelijkerwijs heeft hij daar
niet heel veel zin in. Als de provocatie tot klachten leidt, maar
ook als de provocatie niet wordt uitgevoerd, zal het advies zijn
de twee geneesmiddelen in de toekomst niet meer te gebruiken.
Tegelijkertijd wordt dan een advies gegeven over de geneesmiddelen die wel veilig gebruikt kunnen worden.
Omdat er nog steeds afwijkende waarden in het bloed zijn,
wordt er ook gezocht naar een alternatieve oorzaak voor de
klachten na de operatie. Wanneer die er blijkt te zijn wordt met
de andere behandelend artsen van Tim overlegd hoe hij verder
behandeld moet worden. In principe komen mensen op de
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Geneesmiddelenpolikliniek voor het stellen van een diagnose,
daarna wordt de behandeling door de ‘eigen’ dokters weer
overgenomen.
Dr. Mieke Mulder, arts/klinisch farmacoloog

Bas (9 jaar) wordt voorbereid op het
maken van een röntgenfoto van zijn
hart. Bij de uitleg dat er met een
buisje wordt gekeken en dan een foto
wordt gemaakt, vraagt hij: ‘Maar je
hart kan toch niet lachen?’
jaarverslag 2009
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Verpleegkundige ontwikkelingen
De kindergeneeskunde heeft zich in de afgelopen jaren in een
razend tempo verbeterd. Kennis en inzicht zijn toegenomen,
nieuwe mogelijkheden om ziektes vast te stellen en te behandelen zijn ontwikkeld. Maar ook de verpleegkundige zorg
heeft beslist niet stil gestaan, want juist bij de toegenomen,
vaak technische mogelijkheden, is het van groot belang om de
veiligheid van de patiënt zo goed mogelijk te waarborgen.

Verpleegkundige vraagt aan Tom (6 jaar):
‘Wat doen je hersenen?’ Tom: ‘Die zorgen
voor je slimheid.’
29 emma & tim

Kwaliteit en veiligheid
Het EKZ heeft in 2009 een aantal belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van kwaliteit en veiligheid in gang gezet. De
resultaten zijn bereikt door de motivatie en inzet van velen.
Het project ‘Kindveilig’ is in 2009 van start gegaan. Er bestaat
een operationele organisatiestructuur waarbinnen incidenten
en complicaties tot verbeteringen binnen de zorg kunnen
leiden, zowel op afdeling- als divisieniveau, dan wel dat
daartoe adviezen gegeven kunnen worden. Op alle verpleegafdelingen worden incidenten en complicaties geregistreerd en
op afdelingsniveau geanalyseerd en, waar nodig, omgezet in
verbeteracties. In het voorschrijven, bereiden en toedienen
van medicatie zijn zwakke schakels naar voren gekomen. Dit
heeft geleid tot een verbeterde onderlinge afstemming in
het zorgplan.
In maart 2009 heeft het AMC heeft als eerste academische
ziekenhuis het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ gehaald
voor alle afdelingen die met ouders en pasgeborenen te maken
hebben.
Het goed begeleiden van moeders die borstvoeding willen
geven aan hun zieke zuigeling is vooral een kwestie van goed
samenwerken. Samenwerken in eerste plaats met de ouders,
maar ook samenwerken als team van verpleegkundigen en
artsen op de afdeling. Daarnaast samenwerken met de (vaak
veel) verschillende afdelingen binnen het AMC waar moeders
en pasgeborenen kunnen verblijven.
Er werd een AMC-visie ontwikkeld, taakgebieden omschreven,
protocollen en werkprocedures gemaakt, informatiemateriaal
en een e-learning programma opgesteld en medewerkers
werden getoetst. Ook werd er wetenschappelijk onderzoek
verricht naar de effecten. Er is personele formatie vrijgemaakt
voor borstvoedingsspecialisten. Op dit moment geven vrijwel

alle moeders in het AMC, tenzij er een medisch bezwaar is,
borstvoeding.
Protocollen zijn belangrijk om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Om volgens protocol te handelen wordt bevorderd dat
de zorg correct en eenduidig wordt uitgevoerd. Ook maakt
protocollering het handelen toetsbaar. De eisen die hierdoor
aan de protocollen worden gesteld zijn hoog. Alle verpleegkundige protocollen zijn na een volledige ‘up-date’ beschikbaar
op het EKZ-intranet. Alle papieren versies zijn van de
afdelingen verdwenen.
Gestart is met verbeteringen van de werkprocessen rondom
de patiëntenzorg. Verbetering kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg. Op de
afdeling Grote Kinderen is de dagindeling zodanig veranderd
dat betere afstemming met medisch specialismen mogelijk is.
Ook is er een betere regulering van de opnames door spreiding
van de opnames over de dag en door de invoering van een
opnameformulier. Hierdoor is er meer tijd voor de Grote Visite,
inclusief voorbereiding en uitwerking.
Om het gedachtegoed van Evidence Based Practice (wetenschappelijke onderbouwing van de klinische praktijk) binnen
de verpleegkundige beroepsgroep te stimuleren, zijn op alle
verpleegafdelingen reguliere casusbesprekingen ingevoerd.
Hierin worden dilemma’s in de zorg behandeld en eventueel
nader onderzocht. Zo bestond al lang het idee dat inbakeren
van huilbaby’s een positief effect zou hebben op hun rust en
comfort. Bij meting bleek dat onjuist.
De Raad van Bestuur van het AMC gaf in 2009 het startsein
voor het aanvragen van het gerenommeerde Amerikaanse
keurmerk volgens de Joint Commission International (JCI).
Dit keurmerk krijgt een kliniek pas als aan een grote hoeveel-
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heid criteria is voldaan. Het betreft onder andere het
kwaliteitsniveau van de zorg. De zorg, de efficiëntie, steriliteit
en informatieoverdracht, het juiste zorgmanagement en goede
communicatie op elk niveau binnen de kliniek.
Na de aanvraag wordt een instelling periodiek getest op
het handhaven van de hoogste kwaliteit van zorgverlening.
Het certificaat is leidend voor alle keuzes die gemaakt worden
op het terrein van veiligheid en kwaliteit in het Emma
Kinderziekenhuis AMC.
Robert Simons, verpleegkundig bestuurder

Eerst verantwoordelijke
verpleegkundige

te checken of alles goed verloopt en natuurlijk gewoon voor
de gezelligheid!
Tim werd regelmatig bij ons opgenomen en dan bouw je een
speciale band op samen. Ik vind het heel leuk om te zien hoe
hij opgroeit en verandert. Toen hij voor het eerst bij ons kwam
was het nog een jochie en nu wordt hij steeds zelfstandiger en
een echte puber!
Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedere tiener bij opname
een eigen verpleegkundige toegewezen krijgt, zeker bij tieners
met een chronische ziekte. Eerst verantwoordelijke verpleegkundigen dragen bij aan een goede afstemming van de zorg op
de behoefte van de tiener en de continuïteit van zorg.
Daarnaast is het voor de tiener prettig één of twee vertrouwenspersonen op de afdeling te hebben, die je verhaal kennen
en weten hoe je in elkaar zit.
Simone Verwijs, seniorverpleegkundige afdeling Tieners

Sinds Tim bij ons op de afdeling Tieners komt ben ik, samen
met mijn collega Frank, ‘eerst verantwoordelijke verpleegkundige’ van Tim. Dit houdt in dat we, iedere keer dat Tim
opgenomen is, verantwoordelijk zijn voor het verloop van het
totale verpleegproces. Ik kijk bijvoorbeeld of het verpleegkundig dossier in orde is en vooral of de zorg duidelijk beschreven
en uitgewerkt is. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om na te
gaan hoe de opname en behandeling voor Tim en zijn vader
zijn verlopen en of zij vragen en/of wensen hebben.
Als Tim met ontslag gaat, bespreek je als eerst verantwoordelijke verpleegkundige of er zorg of hulpmiddelen nodig zijn
voor thuis en of de ‘leefregels’ duidelijk zijn. Als je patiënt
naar een andere instelling gaat maakt je een verpleegkundige
overdracht voor de zorgverleners aldaar, om de continuïteit
van de zorg te waarborgen. Dit doe je ook als er bijvoorbeeld
thuiszorg ingeschakeld moet worden.
Als eerst verantwoordelijke verpleegkundige verpleeg ik
Tim zoveel mogelijk zelf tijdens mijn diensten. Soms niet,
bijvoorbeeld als Frank ook net werkt, of als ik ingepland ben
om andere dingen te doen. Ik ga wel altijd bij Tim langs om
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Psychosociale ontwikkelingen
Kinderen met een ziekte zijn in de eerste plaats kinderen,
mensen in ontwikkeling. Juist in de kindergeneeskunde zal
een ieder zoveel mogelijk zijn best doen om, ondanks ziekte en
behandeling, zo’n belangrijke ontwikkeling ongestoord te laten
plaatsvinden. De medewerkers die bij de zorg zijn betrokken,
zijn daarvan doordrongen. Er is een speciale onderafdeling
die, gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek, de juiste
opvang, voorbereiding en begeleiding ontwikkelt voor het
aan onze zorgen toevertrouwde kind. Psychosociale zorg in de
kindergeneeskunde is maatwerk.

Pedagogische zorg
De pedagogische zorg staat voor de basistaak om preventief
werkzaam te zijn door het inzetten van methodieken om te
voorkomen dat er problemen ontstaan in de ontwikkeling van
een kind vanwege een ziekenhuisopname en behandeling. Bij
korte opnames ligt het accent op deze preventieve zorg op het
voorbereiden en begeleiden bij de ingreep en het geven van
advies over verwerking van de ervaringen.
Een ander belangrijke taak is het ondersteunen van kind en
ouder(s) bij het zelfstandig omgaan met ziekte en het oplossen
van problemen, die samenhangen met de ziekte, opname en
behandeling. Deze begeleiding vindt vooral plaats bij de
chronisch zieke kinderen. Dit vraagt om langdurige begeleiding die gericht is op de toekomst en de mogelijkheden van
het kind.
In de praktijk merken wij dat er vaak specifiekere problemen
en/of angsten kunnen optreden. Eén van de ontwikkelingen in
het afgelopen jaar is het prikpaspoort. In het prikpaspoort
kunnen kinderen die regelmatig in het ziekenhuis geprikt
moeten worden, hun wensen ten aanzien van het prikken
aangeven. De achterliggende gedachte is dat ieder kind op zijn
eigen manier omgaat met angst en pijn, zeker tijdens het
prikken. Op het moment dat een kind in een situatie komt die
bedreigend is, is het voor het kind moeilijk om aan te geven
wat zijn wensen zijn. Via het paspoort wordt de medewerker
geïnformeerd over de wensen van het kind en houdt het kind
grip op zijn situatie.

verwerkingsproblematiek van de ziekenhuisopname en
ervaringen of Video Interactie Begeleiding. Bij een angstig
kind dat een onderzoek of prik moet ondergaan zal de
pedagogisch medewerker eerst bekijken waar deze angst
vandaan komt en waar de angst uit bestaat. Vervolgens zal zij,
geheel afgestemd op het kind in (spel)contact treden om de
eerdere ervaring te verwerken en stap voor stap de komende
behandeling uitleggen en begeleiden. Een heel belangrijk
aspect hierbij is het coachen van de ouders en een goede
samenwerking met de behandelaar(s).
Bij een kind met een eetstoornis zal de pedagogisch medewerker, mede door haar observaties bij de eetmomenten, een rol
hebben en, indien nodig, zal zij Video Interactie Begeleiding
inzetten om de ouder(s) de positieve momenten te laten
beleven en te coachen.
In toenemende mate wordt de pedagogisch medewerker
betrokken bij het (gaan) overlijden van een kind. Een
werkgroep binnen ons team is bezig met het in kaart brengen
wat zij kan bieden in deze laatste fase, aan het kind, maar ook
aan het gezin. Om op een efficiënte wijze de ‘brussen’
(broertjes en zusjes) te begeleiden is informatie ontwikkeld
over algemene ontwikkeling, lichaamsbesef, ziekte en
doodgaan. Het is goed om te ervaren dat de meerwaarde van
het inzetten van de pedagogische zorg bij specifieke problematiek steeds meer wordt gezien en gewaardeerd.
Jeannette Konings, hoofd pedagogische zorg, Psychosociale afdeling

Vanuit de pedagogische zorg vinden veel consulten plaats voor
het begeleiden van klinische en poliklinische kinderen onder
de zes maanden en boven de 12 à 13 jaar die niet standaard
worden begeleid.
Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding bij angst, eetstoornissen,
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Tim en school
10 september 2007 zag ik Tim voor het eerst. Een aardige en
slimme jongen, die ik in de loop van de tijd nog vaak in het
ziekenhuis ben tegengekomen, meestal in het gezelschap van
zijn vader. Zijn moeder is hij op 5-jarige leeftijd verloren, en
het leven lacht hem ook overigens minder toe dan vele
leeftijdgenoten. Het is tenslotte niet niks: colitis ulcerosa
hebben plus een chronische leverontsteking en kwalen die
daarmee samenhangen. Dan kun je alle steun gebruiken die er
maar te krijgen valt!
Tim heeft in het begin wel regelmatig bij mij in de klas
gezeten, maar later niet meer, want ondanks de hoge frequentie waarmee hij het EKZ heeft bezocht, was zijn verblijfsduur
meestal net te kort om echt wat aan school te doen. Vooral de
laatste jaren zag ik hem dus alleen nog in het voorbijgaan. We
maakten dan altijd wel een praatje op zijn kamer of in de
gang, natuurlijk. Zou dat bijdragen aan een betere kwaliteit
van leven? Je weet het maar niet, en dat is ook niet helemáál
waar we voor zijn. Het is wel meegenomen als de mensen in
het ziekenhuis, waar je dikwijls moet zijn, je tenminste
kennen en met je meeleven.
Waar zijn we dan wèl voor? De Educatieve Voorziening (EV)
AMC/VUmc is één van de zeven EV’s in Nederland. Elk
academisch ziekenhuis beschikt over zijn eigen EV, alleen het
AMC en het VUmc delen deze voorziening. Gelukkig zijn wij
dan wel goed voorzien. Als kinderen niet in één van de
academische ziekenhuizen liggen, wordt ondersteuning
geboden door de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke
Leerlingen (COZL) van de Onderwijs Advies Bureaus (OAB),
zoals de schoolbegeleidingsdiensten zich tegenwoordig
noemen. De functie van al deze consulenten is met name om
het contact te waarborgen tussen langdurig of chronisch zieke
leerlingen en hun eigen school. Natuurlijk weten de scholen
wel dat er leerlingen ziek zijn, ook dat die soms langdurig ziek
zijn, ze leven ook erg mee, soms, maar toch komt er dan een
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moment waarop moet worden beslist of zo’n leerling bijvoorbeeld overgaat naar de volgende klas. Kan dat wel zomaar?
Heeft hij niet teveel achterstand opgelopen? Zijn we wel
eerlijk ten opzichte van de andere scholieren als we hem of
haar laten overgaan terwijl niet aan dezelfde normen is
voldaan? Of, ander voorbeeld, de examens komen eraan, en
wat te doen met onze leerling die in het AMC ligt, al dan niet
afgewisseld met perioden thuis?
In dit soort gevallen kunnen wij een ondersteunende en
informerende rol spelen, weten we soms wegen te vinden
waaraan anders voorbij zou zijn gegaan, of zijn gewoon een
betrokken gesprekspartner.
En verder werken we natuurlijk ook elke dag met de kinderen
die hier zijn opgenomen of regelmatig verblijven (denk aan de
nierdialyse). Zo hoeven ze het voortdurend denken aan hun
ziekte niet uitsluitend te voorkomen met behulp van tv en
spelletjes. Door ook met school bezig te zijn, blijft het kind zijn
plaats in het gewone leven behouden, want in dat gewone
leven speelt school een belangrijke rol. Het komt regelmatig
voor dat een school toetsen opstuurt die de leerlingen in het
ziekenhuis kunnen maken, en het gebeurt zelfs dat er in het
AMC examens worden afgelegd.
Tim heeft misschien wat minder aan ons gehad op het gebied
van ‘gewoon aan school werken’, maar we zijn wel altijd
betrokken bij zijn welzijn en proberen waar mogelijk zijn
leven te vergemakkelijken, waarbij we onze contacten zo goed
mogelijk inzetten.
Het gaat tenslotte niet alleen om bijblijven en achterstand
beperken, maar vooral om het kind het gevoel te geven dat het
gewoon volwaardig meetelt: een ziek kind is vaak een gezonde
leerling! Dit is een heel belangrijk onderdeel van ons werk, en
gelukkig regelmatig ook een heel dankbaar onderdeel.
Martijn Kramer, consulent onderwijsondersteuning
Educatieve Voorziening AMC/VUmc
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Pedagogisch medewerker
In 2007 maakte ik als pedagogisch medewerker voor het eerst
kennis met Tim en zijn vader toen Tim opgenomen werd op
de afdeling Tieners van het Emma Kinderziekenhuis AMC. In
overleg met kinderpsycholoog Linde Scholte begeleid ik Tim
vooral op het voorbereiden op onderzoeken en ingrepen en
stimuleer ik hem om deel te nemen aan de verschillende
activiteiten die hem afleiding en een positieve stimulans
kunnen bieden.
Aangezien Tim en zijn vader veel hebben meegemaakt in het
ziekenhuis is het steeds van belang om af te stemmen waar
zij behoefte aan hebben en wat ik hen kan bieden.
Het geprikt moeten worden brengt de nodige spanning met
zich mee. Hierbij ben ik aanwezig om Tim te begeleiden met
verschillende ademhalings-, of afleidingstechnieken. Ondertussen gaat het prikken veel beter, al vindt hij het nog steeds
prettig als ik hem help af te leiden.
De vele medische tegenslagen en daarbij behorende opnamen
brengen bij Tim ook veel verdriet met zich mee. Hij voelt zich
niet lekker, is moe en baalt (begrijpelijk) soms stevig van in
het ziekenhuis zijn. Ik betrek hem bij de activiteiten die
hem even kunnen doen vergeten dat hij ziek is. Eén van de
activiteiten is een fotoproject, geïnspireerd op de ZEB-methode
(Ziekenhuis Ervaring in Beeld). We richten ons op positieve
ervaringen en belevenissen en Tim maakt daar een fotoboek
van. Een andere activiteit waar Tim gek op is, is koken. Hij
komt dan ook graag in de tienerkeuken.
We doen graag samen een spelletje, wat een mooi middel is om
op een ontspannen manier tot een gesprek te komen en wat
bijdraagt aan het opbouwen van een goed contact en vertrouwensband. Bij langere opnamen stel ik een dagprogramma
voor hem op om zoveel mogelijk de structuur van zijn leven
thuis doorgang te laten vinden, waar tijd is voor school en
ruimte voor het maken van huiswerk. Maar zeker ook om hem
een goede balans tussen rust en activiteit te bieden. Daarnaast
is het houden van contact met vrienden en klasgenoten erg
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belangrijk, het gebruik maken van onze computer of laptop
biedt hier natuurlijk uitkomst in.
Ondertussen zijn we drie jaar verder en het is mooi om te zien
welke ontwikkelingen Tim heeft doorgemaakt. Hij heeft zijn
spanning onder controle weten te krijgen als hij geprikt moet
worden en hij leert omgaan met alle aspecten rondom zijn ziek
zijn en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.
Chantal Guldemond, pedagogisch medewerker afdeling Tieners

Psychologie
Tim werd bij de Psychosociale afdeling aangemeld voor
begeleiding toen hij behoorlijk ziek was en de artsen voor de
keuze stonden om zijn dikke darm te verwijderen. Tim is één
van de vele chronisch zieke jongeren die naast alle gewone
ontwikkelingstaken, zoals leren op school en het omgaan met
vrienden, een heleboel extra taken op zijn bordje heeft
gekregen. Naast alle fysieke taken, zoals het ondergaan van
(pijnlijke) medische ingrepen en het volhouden van een
medicamenteuze behandeling, heeft een chronische ziekte ook
sociaal en emotioneel een grote impact. Door zijn ziekte kost
het Tim extra moeite om mee te komen op school en in het
contact met leeftijdgenoten. Jongeren met een chronische
ziekte balen er natuurlijk van als ze niet mee kunnen doen met
activiteiten en sport en als ze hun levensstijl moeten aanpassen aan hun ziekte en de daarbij behorende behandeling.
Om kinderen met een chronische ziekte te leren hoe ze met
deze lastige situaties kunnen omgaan worden op de Psychosociale afdeling de Op Koers groepscursussen aangeboden. In deze
cursussen leren de kinderen van en met elkaar hoe ze kunnen
omgaan met reacties vanuit hun omgeving, hoe ze zich kunnen
ontspannen, bijvoorbeeld tijdens medische ingrepen, en wat ze
eraan kunnen doen als ze zich rot voelen. De kracht van deze

cursussen is dat de kinderen echt van elkaar leren en dat ze
samen tot nieuwe oplossingen kunnen komen. Tim heeft ook
aan ‘Op Koers’ deelgenomen en kwam er in de cursus achter
dat hij niet de enige is die worstelt met het omgaan met een
chronische ziekte. De groepscursussen waren echter niet
gericht op ouders, terwijl zij toch de belangrijkste bron van
steun zijn voor hun zieke kind. Daarom werd er het afgelopen
jaar een aparte groepscursus ontwikkeld voor ouders, waarbij
het aanmoedigen van hun kinderen om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen, centraal staat. Naast
de cursussen in het ziekenhuis is er in 2009 een online variant
van de cursus ontwikkeld, waarbij jongeren al ‘chattend’ de
cursus volgen. Dit online hulpaanbod is zeer vernieuwend en
sluit goed aan bij de belevingswereld van tieners. De site is nog
uitsluitend voor jongeren met kanker beschikbaar
(www.opkoersonline.nl).
Om te bepalen welke problemen jongeren zoals Tim hebben en
welke psychologische interventies er nodig zijn om ze te
helpen, is natuurlijk onderzoek nodig. In 2009 werd er een
groot onderzoek afgerond naar de psychosociale en maatschappelijke gevolgen voor ouders van kinderen met een chronische
ziekte. Hieruit kwam naar voren dat ouders negatieve gevolgen
ervaren op meerdere terreinen van het leven, zowel op
kwaliteit van leven, werksituatie als vrije tijdsbesteding.
Emotionele steun bleek voor ouders de belangrijkste beschermende factor. Deze studie onderstreept het belang van goede
zorg en ondersteuning ook voor ouders.
Om artsen handvatten te bieden om tijdens het medisch
consult psychosociale onderwerpen aan de orde te stellen,
wordt er nu ook onderzoek verricht naar het gebruik van een
‘screenings profiel’. Hierbij vullen ouders en kinderen
voorafgaand aan het polibezoek een online vragenlijst in, die
de arts vervolgens in het consult kan gebruiken om problemen
te signaleren en te bespreken.
Linde Scholten, psycholoog
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Onderwijs, opleiding en nascholing
Naast de zorg voor de zieke kinderen van nu, hebben de
medewerkers van een academisch ziekenhuis een bijzondere
en inspirerende verplichting; zorgen voor de generatie zorgverleners van de toekomst. Onderwijs is daarom één van de
belangrijke activiteiten binnen ons kinderziekenhuis. We zijn
er elke dag mee bezig, vol enthousiasme, met overtuiging en
in de afgelopen jaren met groeiend succes.

Verpleegkundige tegen Milou (4 jaar):
‘Wil je niet snoezelen en dan lekker op het
waterbed?’
Milou: ‘Ja hoor, maar word ik dan nat?
En moet ik mijn zwempak aan?’
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Onderwijs aan medisch studenten
In de afgelopen jaren is de betrokkenheid van de medewerkers
van het Emma Kinderziekenhuis AMC bij het onderwijs aan
onze medische faculteit sterk toegenomen. Naast de eerste
klinische colleges in het nieuwe curriculum worden in het
eerste jaar de blokken Stofwisselingsstoornissen en Hormonale
stoornissen en Farmacologie, mede gecoördineerd door prof.
dr. Frits Wijburg, kinderarts metabole ziekten, en dr. Paul van
Trotsenburg, kinderarts endocrinologie, gegeven. De participatie van de kindergeneeskunde is duidelijk toegenomen in het
klinisch lijnonderwijs en het kleinschalig onderwijs. In een
vroege fase van hun studie worden studenten in kleine werkgroepen al onderwezen in professioneel gedrag.
Deze toegenomen inspanning wordt door de medisch studenten
erg hoog gewaardeerd en heeft in de afgelopen jaren geleid tot
tal van nominaties (Beste Vakgroep en Beste Coschap) en een
aantal belangrijke onderwijsprijzen, waaronder de prijs voor
het Beste Blok Stofwisselingsstoornissen.
De BAMA-structuur (bachelor/master) is een internationaal
herkenbare structuur en kwaliteit in het hoger onderwijs.
Onder leiding van dr. Jaap Groothoff, kindernefroloog en
mastercoördinator, heeft een facultaire commissie de implementatie van de BAMA-structuur in het medisch onderwijs
getracht vorm te geven. Er is gekozen voor een zeer praktische
opleiding, die voortbouwt op de bachelors opleiding Geneeskunde en als motto draagt ‘leren door te doen’ en ‘leren als het
er toe doet’. Theorie en praktijk worden zoveel mogelijk
geïntegreerd aangeboden. Klinische concepten worden
aangeleerd door aan de hand van zoveel mogelijk klinische
contacten biomedische kennis te integreren met klinische
kennis en ervaringen. De nadruk ligt op zelfstandig functioneren en het stimuleren van eigen initiatief. Kennistoetsing is
een belangrijk onderdeel. In het tweede en derde jaar is er veel

ruimte voor individualisering van het programma.
Na voorbereidend onderzoek in 2009 is in 2010 een begin
gemaakt met een pilotstudie naar verbetering van de coschappen op de afdelingen Kindergeneeskunde en Interne Geneeskunde. De studie beoogt een nieuw beoordelingssysteem in de
coschappen te evalueren. Dit systeem is ontwikkeld op grond
van de adviezen van een speciaal daartoe ingestelde commissie.
De eerste ervaringen, opgedaan in deze pilotstudie, zullen
worden geëvalueerd. Op grond hiervan zal een aangepast en
nieuw beoordelingssysteem worden geïntroduceerd. Tegelijkertijd is een traject van voorlichting en training in gang gezet.
Het systeem wordt in de masteropleiding overgenomen.
De Raad van Bestuur wil zoveel mogelijk studenten de gelegenheid bieden om stage in het buitenland te lopen. Goede ervaringen zijn opgedaan met een regulier coschap Kindergeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Brussel. In 2009 is besloten
om het aantal stageplaatsen in Brussel uit te breiden van twee
naar vier plaatsen. Recent is een samenwerkingsovereenkomst
met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen afgesloten, waarbij coassistenten vanaf oktober 2010 ook daar hun reguliere
coschap Kindergeneeskunde kunnen lopen. Ook kunnen studenten hun coschap lopen aan de Universiteit van Manipal, India.
Prof. dr. Hugo Heymans, kinderarts/divisievoorzitter

De onderwijscommissie van het EKZ heeft een Coassistentenboekje ontwikkeld. Dit is tot stand gekomen door de
inspanningen van met name dr. Jaap Groothoff, kindernefroloog, Merit Tabbers, kinderarts maag-darm-leverziekten, en Mayke Ambaum, secretaresse onderwijs. Met behulp
van dit boekje wordt de coassistent in staat gesteld hun
eerste IHK-coschap (Interne Geneeskunde, Heelkunde,
Kindergeneeskunde) zo succesvol mogelijk te volgen.

jaarverslag 2009

Grote visite
Vrijdagochtend, 11.00 uur. Het is tijd voor de grote visite op de
afdeling Tieners. Eén keer per week komt de professor langs
om één of twee patiënten uitgebreid te bespreken; een
belangrijk leermoment voor zowel arts-assistenten als
co-assistenten, en... ook voor de patiënt. We moeten alles zo
begrijpelijk mogelijk uitleggen, want het is erg belangrijk dat
een patiënt begrijpt wat hij heeft. Eventueel kunnen we nog
verwijzen naar de Emma Infotheek; het informatiecentrum
voor ouders, kinderen en medewerkers, waar informatie over
ziektes op het niveau van een kind gezocht kan worden. Zoals
altijd is de Grote Visite voor mij een beetje spannend, ik moet
alles goed kunnen presenteren en krijg mogelijk nog moeilijke
vragen te beantwoorden. Maar ik kijk er toch vooral naar uit,
want eindelijk is er tijd om diep op de inhoud en de oorzaak
van ziektes in te gaan, en op wat het voor de patiënt betekent.
Vandaag is de Grote Visite met Tim, die nu al voor de tweede
keer in korte tijd is opgenomen. Hij is een intelligente jongen
die graag alles over zijn ziekte wil weten. Ik stel hem een
aantal vragen over zijn huidige probleem, een plotselinge forse
zwelling van het gelaat. De afgelopen dagen zijn we druk bezig
geweest de oorzaak van de zwelling te achterhalen. Tijdens de
Grote Visite nemen we dat proces, met de patiënt erbij, nog
eens door: het op een rij zetten van de verschillende oorzaken
van een zwelling van het gelaat, en het vervolgens bedenken
welke oorzaken wel of niet waarschijnlijk zijn op basis van het
precieze verloop, de aan- of afwezigheid van begeleidende
symptomen en de bevindingen van het lichamelijk onderzoek.
Naar de meest waarschijnlijke oorzaken wordt dan aanvullend
onderzoek gedaan. Bij Tim lijkt het een erg vervelende
bijwerking van pijnstillers te zijn geweest. De pijnstiller is al
een paar dagen gestopt en de zwelling is gelukkig verminderd.
Ook een ander punt komt nog aan de orde: twee weken geleden
is Tims milt verwijderd, aangezien deze veel te groot was als
gevolg van zijn leverprobleem. Als complicatie heeft hij een
stolsel in het bloedvat van de darmen naar de lever gekregen,
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waardoor hij een tijd antistollingsprikken moet krijgen. Bij
Tim lijken problemen nooit alleen te komen, ongelooflijk hoe
iemand steeds weer pech kan hebben. Gelukkig kan hij erg
goed met tegenslag omgaan, iets wat ik erg bewonder. Omdat
hij zelf nog benieuwd is hoeveel zijn hemoglobine (bloedkleurstof) en zijn hoeveelheid bloedplaatjes na de verwijdering van
de milt zijn gestegen, nemen we hem nog even mee naar de
artsenkamer om het op de computer precies te laten zien.
Aangezien iemand op de gang mij snel even iets vraagt kom ik
wat later de kamer binnen. Tussen alle artsen en coassistenten
zie ik Tim niet. ‘Waar is Tim?’ vraag ik nog, maar hij blijkt er
gewoon tussen te staan. Zo sterk past hij al tussen de artsen en
lijkt hij vertrouwd in het ziekenhuis. Het interpreteren van de
laboratoriumuitslagen gaat hem dan ook gemakkelijk af.
Na de grote visite mag Tim naar huis, hij kijkt er erg naar uit.
De opname heeft lang genoeg geduurd. Het EKZ behandelt
meer patiënten met complexe ziektebeelden zoals Tim, en het
is iedere keer weer uitdagend en erg leerzaam om ook bij
kinderen die meerdere problemen hebben adequate zorg te
bieden. Ik hoop dat dat ons ook deze keer weer goed is gelukt.
Tim, ik wens je heel veel sterkte, hoop dat je klachten
beperkt blijven en dat je je goed blijft voelen. Het allerbeste!
Sietse Nagelkerke, arts-assistent kindergeneeskunde
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Nascholing

Avonden met Emma

Jarenlang heeft het Emma Kinderziekenhuis AMC de traditie
om maandelijkse refereeravonden en jaarlijkse een nascholingscursus voor kinderartsen te houden. In het teken van
De Metamorfose, een zorgvernieuwende visie op de kindergeneeskunde, zijn ook deze nascholingsactiviteiten tegen het
licht gehouden en in een nieuw jasje gestoken.

De refereeravonden Kindergeneeskunde heten sinds 2009
Avonden met Emma. Emma is zelf de gastvrouw van deze
avonden. Doel van de avonden is om kinderartsen en artsassistenten (academisch en niet-academisch) kindergeneeskunde bij te scholen in specialistische onderwerpen binnen de
kindergeneeskunde. De avond is qua inhoud, maar ook qua

vorm, veranderd. De aanvangstijd van deze avonden is
vervroegd en tijdens de pauzes en het diner is er gelegenheid
om door de deelnemers meegebrachte casuïstiek met de
subspecialisten (één op één) te bespreken. Verder zijn er per
avond twee interactieve voordrachten en een Grand lecture die
iedere maand door een ander subspecialisme worden ingevuld,
bijvoorbeeld kinderlongziekten.
Voor elke avond dient apart ingeschreven te worden via
www.amc.nl/refereeravondekz

Herhalingscursus
Kindergeneeskunde
In Amsterdam is een traditie opgebouwd op het gebied van
nascholing voor kinderartsen. De Herhalingscursus Kindergeneeskunde voor kinderartsen is vernieuwd en vindt sinds
april 2009 op Texel plaats. De cursus is korter dan voorgaande
jaren en bestaat uit drie dagen. Het doel van de cursus is om
kinderartsen bij te scholen in twee à drie deelgebieden van
de kindergeneeskunde. Per onderwerp wordt er dieper in de
materie gedoken. Inhoudelijk is er voor een andere structuur
gekozen. De cursus is zeer interactief, er worden in groepen
opdrachten uitgewerkt en er zijn korte plenaire lezingen om
de cursisten in te leiden in de betreffende onderwerpen. Ook
vindt er steeds een plenaire terugkoppeling plaats. Tijdens de
eerste cursus nieuwe stijl, getiteld ‘Texel, zuur, zout en zoet’
werden de deelnemers bijgeschoold in de kindernefrologie,
kinderendocrinologie en metabole ziekten.
Per cursus is er plaats voor maximaal 40 deelnemers; hierdoor
krijgen alle deelnemers de mogelijkheid optimaal rendement
te halen uit het geboden programma.
Inschrijven voor de Herhalingscursus Kindergeneeskunde
kan via www.amc.nl/congres
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Wetenschappelijk onderzoek
Telkens opnieuw worden zorgverleners geconfronteerd met
wat ze nog niet weten en wel hadden willen weten. Met wat
ze nog niet kunnen, maar eigenlijk ten behoeve van de zorg
van patiënten zouden moeten kunnen. Geïnspireerd door die
patiëntenproblemen wordt in ons kinderziekenhuis een keur
aan onderzoek gedaan. Onderzoek naar de basale processen in
ons lichaam, die als ze fout lopen aanleiding geven tot ziekte.
Onderzoek waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in
een nieuwe aanpak en nieuwe behandeling. Het is deze vorm
van klinisch onderzoek (translationeel onderzoek) die voor
ons kinderziekenhuis onontbeerlijk is.
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Onderzoek inflammatoire
darmziekten
De ziekte van Tim, colitis ulcerosa, is een chronische
inflammatoire (langdurige ontsteking) ziekte van de darm.
Chronische inflammatoire darmziekte bestaat uit twee ziektebeelden: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Bij ongeveer 25% van de patiënten met een chronische
inflammatoire darmziekte ontstaat de ziekte voor het
twintigste levensjaar. Opgroeien met een chronische inflammatoire darmziekte kan grote psychosociale gevolgen hebben.
Klachten als buikpijn en diarree, waardoor frequent toiletbezoek en soms incontinentie, kunnen leiden tot schaamte,
terugtrekken uit sociale activiteiten en verminderde intimiteit. Tot nog toe is hier weinig wetenschappelijk onderzoek
naar verricht. Wij onderzochten de gevolgen van een chronische inflammatoire darmziekte op het beloop van de ontwikkeling, de levensloop en kwaliteit van leven van jongeren van
16 - 20 jaar met deze aandoening. Hieruit blijkt dat een
chronische aandoening in deze leeftijdsfase groot effect heeft
op de ontwikkeling van zelfstandigheid en op de sociale en
psycho-sexuele ontwikkeling. De jongeren geven aan dat zij
gehinderd worden door hun ziekte tijdens studie, werk en
andere dagelijkse activiteiten. Ze hebben tijdens de middelbare
school minder vaak een betaald baantje en zijn na de middelbare school vaker werkloos in vergelijking met gezonde
leeftijdsgenoten. Daarnaast gaan ze minder vaak uit naar een
kroeg of discotheek tijdens hun middelbare schoolperiode
en gaan zij voor hun achttiende levensjaar minder vaak zonder
ouders op vakantie. Tevens krijgen jongeren met een chronische inflammatoire darmziekte op latere leeftijd hun eerste
vriendje of vriendinnetje in vergelijking met gezonde
leeftijdsgenoten.
Wij hopen dat door onze onderzoeksresultaten behandelaars

van jongeren met een inflammatoire darmziekte nog meer
alert zijn op de psychosociale gevolgen van deze ziekte en,
indien nodig, hiervoor ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in
de vorm van emotionele begeleiding door een psycholoog of
begeleiding bij school en bij het vinden van een geschikte
(vakantie)baan door bijvoorbeeld Emma at Work; het uitzendbureau voor jongeren met een chronische aandoening.
Thalia Hummel, kinderarts maag-darm-leverziekten

Onderzoek ‘Consequences of
care - Parents of children with a
chronic disease’
Als gevolg van verbeterde behandelmethoden binnen de
kindergeneeskunde zijn aandoeningen die vroeger levensbedreigend waren nu te behandelen. Kinderen kunnen
weliswaar behandeld worden, maar niet altijd genezen,
waardoor een groeiend aantal kinderen een chronische
aandoening heeft of late effecten van behandeling van ziekte
ondervindt. In Nederland groeit minimaal 14 procent van de
kinderen op met een chronische aandoening. Dit ‘care’-onderzoek richt zich op de gevolgen die ouders van kinderen met
een chronische aandoening ondervinden in hun dagelijks
leven. In dit onderzoek is aan 580 ouders van kinderen met
een chronische ziekte een vragenlijst voorgelegd. De 580 ouders
zijn verdeeld over 10 diagnosegroepen: kinderen met astma,
diabetes, Down syndroom, Duchenne spierdystrofie, nierziekten, stofwisselingsziekten, meervoudig complexe handicap,
sikkelcelziekte, spina bifida en overlevenden van hersentumoren. Ook hebben 443 ouders van schoolkinderen zonder
chronische aandoening de vragenlijst ingevuld.
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Ouders van kinderen met een chronische aandoening rapporteren een lagere kwaliteit van leven op hun sociale, emotionele
en fysieke functioneren. De ouders van kinderen met stofwisselingsziekten, sikkelcelziekte, Duchenne spierdystrofie en
astma laten in vergelijking met de ouders van kinderen die
niet chronisch ziek zijn de meeste problemen zien. De meest
belangrijke factoren met een negatief effect op kwaliteit van
leven zijn de mate van afhankelijkheid van het kind en
wanneer de ouder zelf chronisch ziek is, terwijl meer ruimte
voor vakantie en emotionele steun een beschermende werking
laten zien. In gezinnen waarin een kind met een chronische
aandoening opgroeit, verrichten ouders, vooral moeders,
minder uren betaald werk per week dan in de andere
gezinnen. Vooral als een kind meer afhankelijk is van zorg,
werken ouders minder. Ouders van kinderen met een
chronische aandoening besteden ook minder tijd aan vrijetijdsbesteding.
Ouders van kinderen met een chronische aandoening
ondervinden gevolgen op meerdere vlakken in hun leven. Hoe
ouders functioneren is niet alleen van belang voor henzelf,
maar is ook bepalend voor hoe ze kunnen zorgen voor hun
zieke kind en hun gezin. Binnen de kindergeneeskunde moet
rekening worden gehouden met de ouders. Niet alleen het
kind, maar het hele gezin zou als eenheid van de behandeling
gezien moeten worden, inclusief broers en zusjes. Te denken
valt aan vraaggestuurde zorg, aandacht voor het functioneren
van ouders en vroegtijdige verwijzing naar maatschappelijk
werk, interventies gericht op het aanleren van vaardigheden
en het vergroten van het competentiegevoel van ouders en het
stimuleren van respijtzorg (zorg aan een zorgbehoevende, met
als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te
geven). Concluderend zou het functioneren van ouders een
uitkomstparameter van behandeling in de kindergeneeskunde
moeten worden.

Promoties
28 mei 2009
Xandra Van den Tweel, kinderarts in opleiding, proefschrift ‘Measuring complications of sickle cell disease’.
11 juni 2009
Justin de Jong, kinderchirurg, proefschrift ‘Lapraroscopic adjustable gastric banding-effect on gastrooesophageal refux,
esophageal motility and gastric function’.
17 juni 2009
Malika Chegary, kinderarts in opleiding, proefschrift ‘Pathophysiology of mitochondrial fatty acid oxidation’.
26 juni 2009
Madelon Bronner, psycholoog/onderzoeker, proefschrift ‘Traumatic psychological consequences of pediatric intensive
care treatment’.
25 september 2009
Mathilde Cardous-Ubbink, epidemioloog PLEK (Polikliniek Late Effecten Kindertumoren) proefschrift ‘Long-term excess
mortality and morbidity following treatment of childhood cancer’.
23 oktober 2009
Janneke Hatzmann, psycholoog, proefschrift ‘Consequences of care - Parents of children with a chronic disease’.
18 december 2009
Karen Koldewijn, fysiotherapeut Revalidatie, proefschrift ‘Supporting resilience in very preterm infants. The effect of the
infant behavioral assessment and intervention program in very preterm infants and their parents’.

Dr. Janneke Hatzmann, psycholoog
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Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
Er is zoveel nodig in een kinderziekenhuis, zoveel om problemen op te kunnen lossen, het vak verder te ontwikkelen en
onderzoek te kunnen doen. Er is zoveel nodig om het leven
van een kind in een ziekenhuis zo normaal mogelijk door
te laten gaan, om kinderen de kans te geven - als het even
kan - van leuke dingen te genieten, afgeleid te zijn, vriendjes
en vriendinnetjes te kunnen zien en het echte leven door te
leven. Er is zoveel nodig om ouders, die soms hele dagen in het
ziekenhuis rondbrengen, goede opvang en afleiding te bieden
en de gelegenheid te geven om even met elkaar te praten, om
verdriet en emoties te verwerken. Er is zoveel nodig. Teveel om
op te noemen. Maar gelukkig zijn er mensen die ons helpen
om zaken, die door het steeds krimpende budget van academische ziekenhuizen niet gefinancierd kunnen worden, toch
te realiseren. Mensen die ons echt steunen, zonder welke een
kinderziekenhuis zich niet zou kunnen ontwikkelen.

Al jaren dragen bedrijven en particulieren het Emma
Kinderziekenhuis AMC een warm hart toe. Steeds vaker
ontwikkelen bestaande relaties initiatieven om meer geld in
te zamelen voor de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
AMC. Met dit geld financiert de stichting nieuwe voorzieningen voor de patiënten en hun ouders in de Metamorfose, de
verbouwing van ons kinderziekenhuis. Zoals een hoog/laag bad
voor zuigelingen, kindervriendelijke inrichting van ruimtes,
een school voor basis en middelbaar onderwijs, een speltherapiekamer, een kinderrestaurant en nog veel meer.
En opeens was er de kredietcrisis. Het lag in de verwachting
dat het met de inkomsten van de Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC zorgwekkend snel naar beneden zou
gaan. Want een donatie aan een stichting staat nu eenmaal
niet bovenaan het lijstje van particulieren en bedrijven. ‘First
things first’. Maar het rare of liever gezegd het mooie: de
inkomsten zijn helemaal niet naar beneden gegaan, ze zijn
zelfs iets omhoog gegaan.
Er waren dit jaar misschien minder spontane onverwachte
giften, echter de lange relaties doneerden meer. Hetzij meer
door acties, hetzij door aan het Emma te denken bij jubileumgelegenheden; in plaats van cadeaus vroeg men om een
schenking voor ons kinderziekenhuis.
We hebben veel te danken aan onze bedrijfsdonateurs;
bedrijven die drie jaar lang een bepaald vast bedrag per jaar
schenken. Van 1.000 euro tot 20.000 euro. En hoewel die
bedrijven nooit hun handtekening hadden gezet, was het
natuurlijk toch de vraag of zij zich aan hun verplichtingen
konden en wilden houden. Maar, dat hebben ze allemaal
gedaan. De jaarlijkse donatie aan het Emma stond helemaal

Maak Emma beter
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het beste
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niet ter discussie. Ontroerend dat men in tijden van nood,
‘gewoon’ blijft schenken en niet vergeet wat één van de
belangrijkste doelen is: ernstig zieke kinderen helpen.
Kinderen, die er ook helemaal niets aan kunnen doen dat ze
opeens worden geconfronteerd met een ernstige ziekte.
Plotseling moeten ze, samen met hun ouders, zien te overleven
in de hoop dat het allemaal goed komt.
Meer info? Zie www.steunemma.nl
Geri Donkervoort, fondsenwerver Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC
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Portretten
Het Emma kinderziekenhuis is een bijzonder ziekenhuis,
niet in de laatste plaats omdat het een ziekenhuis is in een
groot academisch ziekenhuis.Zo’n situatie heeft ongetwijfeld nadelen, maar ook heel bijzondere voordelen. Zo kunnen
mensen gebruik maken van alle expertise die in het grote AMC
voorhanden is en zich bekwamen in onderdelen van de zorg
die voor de individuele patiënt van onschatbare waarde zijn.

Stomaverpleegkundige in de
breedste zin van het woord
Vanaf 1974 werk ik al op verschillende kinderafdelingen.
Ik heb mijn opleiding voor verpleegkundige gevolgd in het
oude Emma Kinderziekenhuis, toen nog gelegen aan de
Sarphatistraat in Amsterdam.
Daarna ben ik naar het Binnengasthuis gegaan om de
kinderaantekening te doen en vervolgens ben ik meeverhuisd
naar het AMC. Vanaf februari 2006 ben ik, vijftien uur per
week, kinderstomaverpleegkundige, zowel klinisch als
poliklinisch. De overige uren ben ik werkzaam als seniorverpleegkundige kwaliteit op de afdeling Kinderchirurgie.
Een heel afwisselende functie! Als men mij vraagt wat ik
allemaal doe, dan antwoord ik meestal: stomaverpleegkundige
in de breedste zin van het woord. Een stoma is een kunstmatige opening die een lichaamsholte met de buitenwereld
verbindt. De kinderen die collega Marijke Roseboom en ik zien
hebben een darmstoma (opening voor de ontlasting), een
gastrostoma (opening waardoor voeding gegeven kan worden)
of een continentstoma (opening voor de urine). Ook zien wij
kinderen die moeten leren darmspoelen (dit vindt plaats bij
kinderen die om wat voor reden niet normaal kunnen poepen).

Lloyd (bijna 4 jaar) hoort dat zijn vader
in het Ronald McDonald Huis gaat slapen.
Hij vraagt: ‘Krijg je daar eten van
McDonalds?’
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Mijn werkzaamheden bestaan grotendeels uit het geven van
voorlichting aan kind en ouders. Hierbij komt ook het regelen
en bespreken van materiaal voor thuis aan de orde zoals
stomazakjes voor de opvang van ontlasting.
Kinderen die een darmstoma krijgen worden voor de operatie
(behalve bij een acute situatie) door mij voorgelicht over alles
wat het hebben van een stoma inhoudt. Ik geef alvast wat
oefenmateriaal mee en laat eventueel foto`s zien. Dit gesprek
kan het beste een aantal dagen (tot enkele weken) voor de

Reinie Brugge

ingreep plaatsvinden. De patiënt kan dan alvast wennen
aan de situatie en vragen stellen over hoe het nu verder
moet, thuis en op school. Vragen die aan de orde komen zijn
bijvoorbeeld: ‘Hoe vertel ik het mijn klasgenootjes en waar
verzorg ik mijn stoma op school?’
Daarnaast bepaal ik, samen met kind en ouders, wat de beste
plek zal zijn om het zakje te dragen. We kijken naar de buik en
hoe hoog of laag broeken gedragen worden. Vlak voor de
operatie probeer ik langs te komen om de laatste vragen te
beantwoorden. Samen met de kinderchirurg overleg ik de
definitieve plek voor de stoma.
Na de operatie leren afdelingsverpleegkundigen de kinderen
en/of ouders de stoma te verzorgen. Bij problemen en vragen
tijdens de opnametijd kom ik langs, ook geef ik extra uitleg.
Materiaal voor thuis wordt in eerste instantie door het
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ziekenhuis geregeld, daarna kunnen ouders dat zelf bestellen.
Na ontslag zie ik, bij vragen of problemen met de stoma of het
materiaal, de kinderen poliklinisch. Bij de meeste kinderen
worden de stoma’s binnen een jaar weer opgeheven, zij verdwijnen dan vanzelf weer uit mijn patiëntengroep. Recent nog
sprak ik Tim. Na zijn operatie zag ik hem niet vaak meer
omdat het, naar eigen zeggen, goed met hem gaat. Tim hoopt
dat zijn stoma nog dit jaar wordt opgeheven.
Reinie Brugge, stoma/continentieverpleegkundige

Kinderradioloog in hart en ziel
Via een route naar het Noorden die startte in Brussel, langs
Gent en Utrecht, kwam ik in Amsterdam terecht waar ik
alweer 12 jaar kinderradioloog ben in het AMC. Ik ben
kinderradioloog in hart en ziel: het vak heeft me nog nooit
verveeld. Integendeel, ik vind het steeds boeiender en ik
ontdek steeds nieuwe aspecten om uit te diepen. In de loop der
jaren is ons team van kinderradiologen in het AMC veranderd,
gekrompen en gelukkig ook weer verruimd. Op dit moment
zijn we met zijn drieën om het Emma kinderziekenhuis AMC
te ondersteunen met medische beeldvorming. Mijn collega’s en
ik delen de affiniteit en liefde voor radiologie, maar nog meer
voor kinderen.
Ons team is relatief klein en we hebben het erg druk met het
uitvoeren en bespreken van onderzoeken van patiënten van
veel kinderartsen en kinderchirurgen. Maar een klein team
heeft ook zo zijn voordelen. Om te beginnen kunnen we de
lijnen kort en strak houden. Verder zijn veel van onze kleine
en grote patiënten chronisch ziek. Ze komen regelmatig bij ons
langs voor allerlei soorten beeldvormend onderzoek. Wij
kennen hen en zij kennen ons. Dat schept een band en vertrouwen. Vertrouwen dat nodig is om kinderen te kunnen
motiveren om een moeilijk, langdurig, vervelend of zelfs
pijnlijk onderzoek te ondergaan.
Tim is daar een voorbeeld van. Hij was nog geen drie jaar oud
toen hij voor het eerst bij ons kwam voor een röntgenfoto van
zijn longen en een echografie van zijn hals. Ondertussen heeft
hij hier al een 40-tal radiologische onderzoeken ondergaan,
eenvoudige röntgenfoto’s, echografieën van allerlei lichaamsdelen en MRI’s (onderzoeken waarbij er met behulp van een
krachtige magneet en radiogolven beelden worden gemaakt
van je lichaam) van zijn buik en zijn hersenen. Soms kwam hij
poliklinisch voor een echografische controle van zijn lever en
milt. Soms was hij erg ziek, lag hij opgenomen en werd hij in
zijn ziekenhuisbed naar beneden gebracht voor een onderzoek.
Als hij te ziek was om naar de afdeling Radiologie te komen
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Anne Smets

werden de foto’s in bed op de afdeling gemaakt. Het is voor ons
ook best zwaar om een kind weer terug te zien in ernstig zieke
toestand terwijl het na het vorige onderzoek lachend de deur
uitliep. Maar als we dan toch opnieuw kunnen helpen in het
opsporen van de oorzaak van die verslechtering die dan weer
goed kan worden behandeld, dan geeft ons dat weer de energie
om te blijven bijdragen aan waar alle kinderen recht op
hebben: de allerbeste zorg.
Anne Smets, radioloog
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Bedrijfseconomische aspecten
Op dit moment ben ik al weer ruim een jaar aan de slag in het
EKZ. Mijn eerste kennismaking met het AMC was ruim twee
jaar gelden toen mijn zoon hier werd geboren. Kort daarop lag
mijn dochter, samen met mij overigens, een tijdje op de
afdeling Grote Kinderen. Het was dan ook niet zo gek dat ik
meteen enthousiast werd toen ik de vacature bij het Bedrijfsbureau van het EKZ zag. Na werkzaam geweest te zijn in de
financiële sector wilde ik als econoom aan de slag in de
publieke sector.
Ons bedrijfsbureau werkt voor twee divisies (EKZ en Verloskunde/Gynaecologie) waarbij ieder teamlid een specifiek
aandachtsgebied heeft zoals financiën, DBC’s (diagnose
behandel combinatie), fondsen en doorberekeningen en
Human Resources. We ondersteunen met onze activiteiten de
twee divisiebesturen, de directeur bedrijfsvoering, artsen,
onderzoekers en verpleegkundigen. Zelf heb ik me in het
afgelopen jaar voornamelijk met de financiën beziggehouden.
Dit betreft de begrotingen, management rapportages voor de
(onder-)afdelingen en klinieken, rapportage aan de Raad van
Bestuur, jaarplannen, investeringen, registratie etc. Ons team
zit fysiek afwisselend in het EKZ, op de afdeling Verloskunde/
Gynaecologie en in een kantoortuin op het dak van het
polikliniek gebouw. Deze kantoortuin delen we met de
bedrijfsbureaus van de divisie Neurozintuigen en Psychiatrie,
waarmee we ook meer en meer gezamenlijk doen.
Vanwege de aard van ons werk hebben we geen direct contact
met de patiënten. Het leukste in het werk is om samen met
artsen, verpleegkundigen en mijn collega’s te werken aan
oplossingen waarin iedereen zich goed kan vinden. Dit is vrij
uitdagend omdat er scheepsladingen goede ideeën in het EKZ
bestaan om de zorg voor de patiënt te maximaliseren. Echter,
de financiële bijdragen vanuit de overheid en verzekeraars
worden helaas lager. Als ik voor overleg over de cijfers
langskom, is het typerend hoe het gesprek snel over de zorg
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Dennis Boor

voor de patiënt gaat. Niet in abstracte vorm, maar met de
naam van de desbetreffende kinderen erbij en tot in detail.
Naast vooruitgang op medisch en verpleegkundig gebied, zie
ik ook op ons eigen gebied veel nieuwe ontwikkelingen. Zo
kunnen we in één oogopslag per patiëntengroep zien wat er
allemaal voor de patiënt wordt gedaan, waar deze patiënten
vandaan komen, welke financiën hiermee samenhangen enz.
Daarnaast zijn er veel veranderingen in de organisatie van de
zorg, van de klinieken en de poliklinieken, de administratieve
ondersteuning, ook tussen afdelingen, de divisies van het
AMC en zelfs tussen het EKZ en andere ziekenhuizen zijn er
organisatorische veranderingen. Wat ik hoor is dat het Emma
Kinderziekenhuis AMC nooit saai is geweest en ik denk dat
het EKZ de komende jaren niet saai zal worden.
Dennis Boor, bedrijfseconomisch adviseur/coördinator
Bedrijfsbureau

Dorien (7 jaar) is ziek. De dokter legt uit
wat er aan de hand is en vraagt aan
Dorien: ‘Weet je wat pijn is?’. Dorien: ‘Dat
het bonkt en dat je moet huilen.’
jaarverslag 2009
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Kindzaken
Zodra mensen in onze haastige, competitieve maatschappij
geconfronteerd worden met ziektes op de kinderleeftijd lijkt
het of hun haastige leven wordt onderbroken. Je realiseert
je de relativiteit van alles. Je wilt eigenlijk helpen, iets bijdragen. Velen onderdrukken dat gevoel en gaan opgewonden
verder, maar soms zijn er mensen die op zo’n moment bewust
kiezen om iets te doen, een bijdrage te leveren om even een
lach te brengen op het gezicht van een kind dat nu eenmaal
moet leven met zijn ziekte.

Ajax Kika Dag
Ajax en Kika (Stichting Kinder Kankervrij) organiseren
jaarlijks, samen met het EKZ/AMC en het VUmc een sportieve dag voor chronisch zieke patiënten op sportcomplex
De Toekomst van Ajax. Tweehonderd zieke kinderen konden
op een middag in mei gewoon kind zijn en geen patiënt. Het
zorgde voor prachtige taferelen op het hoofdkunstgrasveld
van het Ajax-jeugdcomplex.

De kinderen kregen tijdens deze vierde editie een onvergetelijke middag met de jeugdtrainers én jeugdspelers van
Ajax. Na een warm welkomstwoord door Jan Olde Riekerink,
hoofd jeugdopleiding van Ajax, werden de deelnemers in
groepjes verdeeld en namen ze deel aan verschillende voetbalonderdelen. Na afloop kregen zij allemaal een prachtige
oorkonde, een bal en een foto mee als aandenken aan deze
prachtige middag.
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Porsche tourrit ‘Vet Cool Man’

Disney Sing a Long

De Stichting Geluk en Vrijheid bestaat uit mensen die zich
inzetten voor chronisch zieke kinderen in Nederland. Onder
het motto ‘geluk en vrijheid onafhankelijk van de omstandigheden’ organiseren zij jaarlijks een Porsche tourrit voor een
groep kinderen met chronische aandoeningen. De zevende
editie van de Porsche tourrit Vet Cool Man vond plaats op
zaterdag 27 juni 2009. Met meer dan 200 Porsches werden
kinderen uit heel Nederland opgehaald voor een onvergetelijke
dag op het testcircuit van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW), net buiten Lelystad.

Het EKZ heeft een eigen kindertheater waar regelmatig
optredens plaatsvinden. Rond de kerstperiode traden bekende
musicalsterren Stanley Burleson, Chantal Janzen en Jamai
Loman op. Ze zongen een ‘Disney Sing a Long medley’.
Wervelend en vrolijk! Vele patiënten waren met hun ouders
naar het kindertheater gekomen om dit mee te maken en die
kinderen die dat niet konden werden verrast met een kort
bezoek aan hun bed. Iedereen die dat wilde mocht met de
musicalsterren op de foto.

Dreamnight at Artis
Elke eerste vrijdagavond in juni openen de dierentuinen van
Nederland de deuren voor zieke en gehandicapte kinderen, zo
ook dierentuin Artis in Amsterdam. Vele instellingen in en
rondom Amsterdam maakten gebruik van de uitnodiging
om hier met kinderen heen te gaan. Vanuit het AMC vertrokken ongeveer 1500 personen naar de dierentuin. Met speciaal
vervoer zoals een brandweerauto, ambulance of een
Amerikaanse schoolbus, gingen vele kinderen en het gezin
naar Artis. Ze konden heel dicht bij een leeuw kijken, een
kijkje in de dierenkliniek nemen of kleine kuikens en cavia’s
aaien op schoot. Ook de politie en de ambulancedienst waren
aanwezig met allerlei vervoersmiddelen. Kortom, een zeer
bijzondere avond.
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Lijst medisch/wetenschappelijke staf
Medisch/wetenschappelijke staf per 31 december
prof. dr. W.M.C. van Aalderen, pulmonologie
mw. E.J. Aukema, PSA
A.P.C.M. Backx, cardiologie
dr. M.A. Benninga, kinderarts maag- darm-leverziekten
dr. H. van den Berg, oncologie
dr. J.M. van den Berg, hemato-immunologie
mw. S. Beuger, IC neonatologie
R.P.G.M. Bijlmer, algemene pediatrie
mw. M.C. Blom-Muilwijk, staf kindergeneeskunde/anesthesie
IC kinderen
prof. dr. N.A. Blom, cardiologie
dr. M. Boele van Hensbroek, algemene pediatrie
mw. dr. N. Boluijt, klinische epidemiologie
dr. A.P. Bos, IC kinderen
dr. C. van den Bos, oncologie
mw. dr. A.M. Bosch, metabole ziekten
dr. D.K. Bosman, algemene pediatrie
mw. dr. A.H.M. Bouts, nefrologie
prof. dr. B.J.M. Brabin, tropische kindergeneeskunde
mw. dr. M.B. Bronner, PSA
mw. C.N.M. Brouwer, IC kinderen
M. Bruijn, IC kinderen
mw. dr. H.E. Bunker-Wiersma, IC kinderen
prof. dr. H.N. Caron, oncologie
R.J. Chrzan, urologie
mw. S.A. Clur, cardiologie
dr. J.M. Cobben, kindergenetica
mw. dr. V.T. Colland, PSA
dr. N. Dahhan, algemene pediatrie
dr. J.C.M.A. Davin, nefrologie
dr. H.H.F. Derkx, algemene pediatrie
mw. M. van Dijk, PSA
mw. N.K.A. van Eijkelenburg, oncologie
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mw. dr. C.J. Fijnvandraat, hematologie
V.G.M. Geukers, IC Kinderen
mw. V. Gracchi, kindernefrologie
E.J. van Griendt, pulmonologie
mw. dr. M.A. Grootenhuis, PSA
dr. J.W. Groothoff, nefrologie
mw. M.P. Gruppen, algemene pediatrie
dr. T.R. de Haan, IC neonatologie
dr. E.G. Haarman, pulmonologie
dr. J. Hatzmann, PSA
prof. dr. H.A. Heij, chirurgie
mw. dr. H. Heijboer, hematologie/algemene pediatrie
prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergenetica
mw. F. van Herrewegen, hemato-immunologie
prof. dr. H.S.A. Heymans, divisievoorzitter
S.M. Houten, algemene pediatrie
mw. dr. B.A. Houtzager, PSA
mw. T.Z. Hummel, maag-darm-leverziekten
mw. T. Israels, oncologie
mw. A.P.M.C. de Jaegere, IC neonatologie
mw. M.C.E. Jansweijer, kindergenetica
J.J. Jobsis, nefrologie
dr. J.R. de Jong, chirurgie
R.C. de Jonge, IC neonatologie
dr. ir. F.H.C. de Jongh, IC neonatologie
dr. A.H.L.C. van Kaam, IC neonatologie
mw. dr. A. Kindermann, maag-darm-leverziekten
mw. dr. H. Knoester, IC kinderen
R.R.G. Knops, oncologie
mw. A.C. Knottnerus, algemene pediatrie
mw. prof. dr. J.H. Kok, IC neonatologie
mw. A.D.M. Koomen, PSA
B.G.P. Koot, maag-darm-leverziekten

mw. A.S.C. Kränzlin, anesthesie IC kinderen
mw. dr. L.C.M. Kremer, oncologie
mw. Ch.C. de Kruiff, algemene pediatrie
mw. F.H. Kruisinga, algemene pediatrie
mw. C.J. Kuiper, PSA
mw. C.F. Kuijper, urologie
prof. dr. T.W. Kuijpers, immunologie
mw. dr. I.M Kuipers, cardiologie
mw. H. van Laerhoven, IC neonatologie
prof. dr. B.F. Last, PSA
mw. dr. J.H. van der Lee, klinische epidemiologie
mw. M. van de Loo, IC neonatologie
mw. dr. F. de Lorijn, algemene pediatrie
mw. S.M. Maas, kindergenetica
mw. J.M. Maaskant, staf kwaliteit en veiligheid
L.E.M. Mattyssens, chirurgie
mw. dr. H. Maurice-Stam, PSA
dr. J.H.M. Merks, oncologie
mw. J.M.F. Niermeijer, kinderneurologie
prof. dr. M. Offringa, IC neonatologie/klinische epidemiologie
mw. dr. C.H. van Ommen, hemato-immunologie
W. Onland, IC neonatologie
M.W.N. Oomen, chirurgie
prof. dr. J. Ottenkamp, cardiologie
mw. R.D. Padberg, IC neonatologie
mw. dr. D. Pajkrt, immunologie
J.A.K. Peper, anesthesie IC kinderen
mw. dr. M. Peters, hematologie/stolling
mw. W.C.G. Plandsoen, neurologie
mw. prof. dr. B.T. Poll-Thé, neurologie
B.R. Rebel, cardiologie
mw. J.G.M. Rijntjes, algemene pediatrie
mw. dr. M.A.J. van Rossum, hemato-immunologie
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mw. M.H. de Ru, metabole ziekten
mw. dr. H.M. van Santen, endocrinologie
mw. dr. H.J. Scherpbier, hemato-immunologie
mw. I.A.M. Schiering, IC neonatologie
mw. L. Scholten, PSA
mw. dr. A.Y.N. Schouten-van Meeteren, oncologie
mw. T. Sieswerda-Hoogendoorn, algemene pediatrie
mw. L. van der Sluijs van der Veer, PSA
mw. L. van Sonderen, IC neonatologie
mw. dr. A.B. Sprikkelman, pulmonologie
mw. H. Stam, PSA
A.F.W. van der Steeg, chirurgie
dr. B. Straver, cardiologie
M.H. Suijker, reumatologie
mw. M.M. Tabbers, maag-darm-leverziekten
P. Tamminga, IC neonatologie
mw. A.H. Teeuw, algemene pediatrie
mw. dr. L. van Toledo-Eppinga, IC neonatologie
dr. A.S.P. van Trotsenburg, endocrinologie
mw. dr. W.G. van Tuijl, IC kinderen
mw. dr. G.A.M. Tytgat, oncologie
mw. M. van Veenendaal, hematologie/immunologie
dr. A.C. Verschuur, oncologie
mw. M.A. de Vos-Broerse, staf kindergeneeskunde
mw. I. de Vreede, pulmonologie
dr. T. Vulsma, endocrinologie
prof. dr. R.J. A. Wanders, biochemie
mw. dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis, IC neonatologie
dr. H.R. Waterham, biochemie
J. Wesseling, KEK
mw. dr. M.D. van de Wetering, oncologie
prof. dr. F.A. Wijburg, metabole ziekten
M.H.W.A. Wijnen, chirurgie
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J.C.H. Wilde, chirurgie
dr. J.B.M. van Woensel, IC kinderen
mw. R.M. Wösten-van Asperen, IC kinderen
mw. M.J. van Zelm van Eldik, PSA
dr. J. Zsiros, oncologie
mw. N. Zwaveling-Soonawala, endocrinologie

KEK = Klinische Epidemiologie in de Kindergeneeskunde
PSA = Psychosociale afdeling
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dr. M.A. Benninga, kinderarts maag- darm-leverziekten
D. Boor, bedrijfseconomisch adviseur/coördinator Bedrijfsbureau
mw. R.E. Brugge, stoma/continentieverpleegkundige
dr. J.C.M.A. Davin, kindernefroloog
mw. G.C. Donkervoort, fondsenwerver
mw. drs. S.W. van Es, projectmanager De Metamorfose
mw. C.A. Guldemond, pedagogisch medewerker
dr. J. Hatzmann, psycholoog
mw. T.Z. Hummel, kinderarts
Tim Jansen, patiënt
M. Jansen, ouder
mw. J.C. Konings, hoofd pedagogische zorg
M.L. Kramer, consulent onderwijsondersteuning Educatieve
Voorziening AMC/VUmc
prof. dr. T.W. Kuijpers, kinderarts, infectioloog/immunoloog
mw. drs. R. Leber, directeur bedrijfsvoering
mw. M.D. van Loon, secretaresse HR-adviseurs
mw. dr. W.M.C. Mulder, arts/klinisch farmacoloog
S.Q. Nagelkerke, arts assistent kindergeneeskunde
mw. W.M. Roos, coördinator kinderactiviteiten
mw. L. Scholten, psycholoog
mw. A.M. Smets, radioloog
R. Simons, verpleegkundig bestuurder
mw. E.M. Verwijs, kinderverpleegkundige afdeling Tieners
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mw. C.A. van Burik, stafadviseur communicatie
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