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Wij zijn niet van 
‘ja maar…’, wij 
zijn van ‘ja én…!’

VUmc zet in op 
oudere patiënt

Het spel is ontwikkeld door bloom en 
heeft tot doel de patiëntgerichtheid en 
de gesprekstechnieken te verbeteren 
en de samenwerking tussen verschil-
lende afdelingen te vergroten. De 
deelnemers kregen vanuit het spel 
verschillende opdrachten. Sommige 
opdrachten konden online worden 
uitgevoerd, andere ‘in levende lijve’ en 
soms zelfs met een acteur. 
De eerste opdracht bestond uit het 
maken van een profiel van een pa-
tiënt. Niet alleen over zijn medische 
achtergrond, maar ook de privésitu-
atie, de mentale gesteldheid en alle 
andere factoren die invloed hebben op 
het welbevinden. Het betreft vooral 
persoonlijke worstelingen, die van 
heel verschillende aard kunnen zijn. 
Van erkenning van de ziekte, vrees 
de arts niet te begrijpen, angst voor 
bloedprikken, zorg over het uitlaten 
van de honden thuis, tot vragen over 

de toekomst, zoals kan ik ooit weer 
voetballen. Vervolgens moest een lid 
van een van de concurrerende teams 
door vraag- en antwoorden deze zoge-
naamde agendapunten achterhalen. 
In de ronde daarna was de patiënt een 
acteur en werd het gesprek opgeno-
men.
De patiëntprofielen werden beoordeeld 
door bloom en de bij die organisatie 
aangesloten huisartsen; de interviews 
door de tegenspelers. De deelnemers 
kregen automatisch punten uit het 
digitale systeem door hun opdrachten 
te doen; ook de winnaar wordt auto-
matisch bepaald door het systeem. 
Hoe meer spelers uit een team actief 
meededen, hoe meer punten het team 
gezamenlijk kreeg.

De prijsuitreiking vindt plaats op don-
derdag 6 november, tussen 16.00 en 
17.00 uur in Patio Y van de polikliniek.

Serious game verbindt 
VUmc-ers
Monique Krinkels // Van 6 tot 24 

oktober hebben 72 deelnemers, verdeeld 

over negen teams, deelgenomen aan 

een serious game. Zij streden om de 

hoofdprijs van 2.500 euro voor hun 

patiëntgerichte idee. Individuele 

spelers konden ook een mooie prijs 

winnen door zich te onderscheiden van 

hun teamspelers en tegenstanders uit 

hetzelfde functiegebied. Op 6 november 

reikt Chris Polman, lid van de raad 

van bestuur en verantwoordelijk voor 

patiëntenzorg, de prijzen uit.

Fo
t

o
 m

a
r

k
 v

a
n

 d
en

 b
r

in
k



‘ Veel artsen ruiken het al op de operatiekamer: 
de weeë lucht van een ontsteking. Wij vroegen 
ons af: Zou die geur te vangen zijn?’
Tim de Meij over de eNose voor kinderen met colitis ulcerosa en Crohn, De Volkskrant, zaterdag 11 oktober
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@TCS_News: Thank you 

#TCSsuperheroes for raising €258,500 

in support of @VUmcAmsterdam’s fight 

against cancer! #TCSAM14

TCS, zondag 19 oktober, 13.04 uur

 volg ons ook op Twitter @VUmcAmsterdam
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Hoe overleef ik de 
recruiter?
P&O // Maandag 20 oktober stond het car-
rièrecafé in het thema ‘Hoe overleef ik de 
recruiter?’. Met een totaal aantal deelne-
mers van 23 was het café wederom zeer 
geslaagd. De workshop werd ditmaal gege-
ven door onze recruiters van de afdeling 
werving en selectie. Zij gaven een kijkje 
in de keuken van de recruiter. Hoe kijken, 
denken en selecteren zij? 

In de workshop gaven de recruiters een 
totaalbeeld van de selectieprocedure om 
de deelnemers inzage te geven in waar 
de recruiter naar kijkt bij het selecteren. 
Wat zijn belangrijke punten waarop je cv 
wordt gescand en hoe zorg je ervoor dat 
dit duidelijk naar voren komt? Zij gaven 
antwoord op vragen als; ‘Heeft het zin om 
de recruiter te bellen?’ ‘Wat is een goede 
foto op je cv/linkedIn?’ en ‘Hoe zorg je er-
voor dat de gevraagde competenties naar 
voren komen in de cv of sollicitatiebrief?

Het eerstvolgende café is donderdag 13 
november. De workshop staat in het teken 
van ‘Mobiliteit ≠ nieuwe baan’ en wordt 
gegeven door gastspreker Mathilde Cool 
vanuit haar rol als leidinggevende. Zij gaat 
het hebben over leiderschap en mobiliteit 
binnen VUmc. Hoe zorg je er zelf voor dat 
je je loopbaan dynamisch houdt.

  meer informatie: intranet/ afdelingen/
thema/carrierecentrum

Carrièrecafé 

tip 1  Pas je cv voor iedere sollicitatie 
aan!

tip 2 Als je een foto op je cv zet, 
gebruik dan een goede, 

professionele foto. Of verwijs in je cv 
naar je LinkedIn profiel!

tip 3 Zorg dat je cv overzichtelijk en 
makkelijk leesbaar is. Je wordt 

namelijk alleen op basis van dit stukje 
papier beoordeeld!

Arbo- en milieudienst // Het is weer tijd voor de 
jaarlijkse griepprik. Op dinsdag 28, woensdag 29 
en donderdag 30 oktober staan de medewerkers 
van amd tussen 11.00 en 15.00 uur in de lounge van 
personeelsrestaurant Het Plein. 
Elke winter wordt 5 tot 20 % van de Nederlandse 
bevolking getroffen door griep. Verschijnselen 
hiervan zijn koorts, neusverkoudheid, hoesten, 
hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Het influen-
zavirus is erg besmettelijk. Vaccinatie is daarom 
in het belang van patiënten en medewerkers. Het 
griepvaccin biedt ongeveer 80% bescherming, 
maar helpt ook bij het opbouwen van de natuur-
lijke weerstand.

Slaap je
als ze niet meer brabbelt en lege dromen
inademt, onder handen wordt genomen,
weg genomen terwijl ze nog een luier draagt
trekt de navelstreng zich om mijn moederhart

als ze wakker wordt, niet klaagt maar speelt
met slangetjes en stethoscoop klopt alles weer
harder dan daarvoor, wat zijn de ramen groot

we tekenen met pen haar lijfje vol
met littekens, nu valt dat ene het niet meer op

slaap je, je lijkt wel dood.

Wouter Bos 
bestudeert 
hart

Raad van bestuur // Heel 
vaak zal hij de scalpel niet 
hebben gehanteerd, maar 
Wouter Bos schrikt niet 
terug voor snijwerk. Dat 
bleek toen hij deelnam aan 
de hart-anatomieles die 

Ingrid Ambagtsheer verzorgt voor de leerwerkplek cardiologie. Hoe het hart werkt, is moeilijk uit een boekje te leren. Vandaar dat 
verpleegkundestudenten tijdens de anatomieles gebruik maken van lamsharten, die erg op mensenharten lijken. Door het ontleden 
krijgen studenten zicht op de anatomische structuren. Dit geldt minder voor Wouter Bos. “Dit is een hopeloze poging om de volgende 
keer dat ik Alexander Vonk of Bert van Rossum spreek, met iets meer gezag over het hart mee te kunnen praten”, meldt hij.

Prikkel je afweersysteem 
en haal een griepprik

‘Slaap je’ wint 
VUmc poëzieprijs
Metamedica // Met het gedicht ‘Slaap je’ 
heeft Rinske Kegel de VUmc poëzieprijs 
2014 gewonnen. Wouter Bos reikte deze op 
8 oktober tijdens het jaarlijkse literatuur en 
geneeskunde symposium uit. Het gedicht 
is opgenomen in het boek ‘Reis door het 
lichaam’, dat ter ere van het symposium 
verscheen. 
Het was de eerste keer dat de 
poëziewedstrijd werd gehouden. Het 
thema was dit jaar ‘Het menselijk lichaam’. 
Een deskundige jury onder leiding van de 
Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts, 
beoordeelde de bijna 350 inzendingen.
Op 15 december wordt het thema van de 
VUmc poëzieprijs 2015 bekend gemaakt.



Wouter Bos

 Projecten en prioriteiten

E
ens in de zoveel tijd praten wij als raad van 

bestuur met het Forum van de Toekomst. Jonge, 

slimme, enthousiaste mensen die vast en zeker 

ver gaan komen. En die wij zo lang mogelijk een mooie 

uitdaging in VUmc proberen te bieden.

Soms agenderen wij een onderwerp, soms zij. 

Soms leidt het tot een goed gesprek, soms tot 

niets en soms tot heel concrete initiatieven. Zo 

is de Kafka-knop (tegen paarse krokodillen!) 

op intranet een direct gevolg van een 

discussie met het Forum over hoe 

je soms volstrekt vast kunt lopen 

binnen VUmc met op het eerste 

oog toch best oplosbare problemen.

Een paar weken terug nodigde het 

Forum ons uit. Zij wilden ons iets 

vertellen. Ze vroegen zich af of wij 

voldoende door hadden hoe belangrijk het is dat we 

volgend jaar grote stappen vooruit zetten met eva/

Epic, de alliantie en de niaz-accreditatie. En of we wel 

begrepen hoe de organisatie lijdt onder al die andere 

dingen die ook nog zo nodig moeten. Allemaal bovenop 

of naast het normale werk.

Au! Die was raak. Ja, we wisten en weten dat. Maar 

dat is helaas iets anders dan dat we precies weten 

wat we er aan moeten doen. Net ervoor waren we er 

bijvoorbeeld in het kader van het bezuinigingsproject 

overheadreductie op gestuit hoe moeilijk het is om 

op projecten en projectmanagement te bezuinigen. 

De gedachte was zo simpel: als je beter prioriteert 

doe je minder projecten tegelijk en heb je minder 

projectmanagers, projectleiders, projectadviseurs 

en projectmedewerkers nodig. In de praktijk bleek 

het vervolgens knap moeilijk. We weten dat we veel 

projecten doen, maar wat we doen blijkt dan toch weer 

bar slecht geregistreerd. En opeens blijkt alles wat 

je doet ook weer heel belangrijk, en wordt kiezen en 

prioriteren heel moeilijk.

Toch moeten we die kant op. We kunnen niet alles 

tegelijk willen, we moeten prioriteiten stellen, we 

moeten ook eens nee zeggen. Zeker als je in het 

cruciale jaar 2015 ook een succes wil maken van de 

niaz-accreditatie, de alliantievorming met het amc en 

de invoering van Epic.

Wij hebben met het Forum afgesproken dat wij gaan 

nadenken hoe we die prioritering vorm geven. Het 

Forum gaat nadenken over innovatieve manieren 

om de raad van bestuur daarbij te helpen. Een like / 

not like-knop op intranet, vlak onder de Kafka-knop, 

waarmee medewerkers zelf aan kunnen geven of ze 

een project eigenlijk wel zien zitten…? 
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In cijfers

Naast de kerncijfers zijn 
er meer en intrigerender 

gegevens over wat er 
binnen de organisatie 

gebeurt.

Vanaf 1964 tot 21 oktober 2014 zijn 52.184 medewerkers in de 
personeelsadministratie geregistreerd. Dit volgnummer staat bijvoorbeeld 
op de medewerkerspas. Op 1 augustus 1981 kreeg de auteur van dit stuk 
personeelsnummer 2.414.

Personeel & Organisatie // Geven we elkaar genoeg 
complimenten? Luistert mijn leidinggevende wel naar mij? 
Dat zijn vragen die in de Stelling van de week in de digitale 
nieuwsbrief ‘VUmc deze week’ aan bod komen. Het maakt 
deel uit van het thema ‘Aanspreken’, waaraan VUmc sinds 
oktober extra aandacht besteedt. Aanspreken is in het belang 
van het verhogen van de patiënt- en medewerkersveiligheid. 
Zowel positief aanspreken (bevestigen en complimenteren) 
als aanspreken op zaken die verbeterd kunnen worden is 
belangrijk. Leidinggevenden én medewerkers hebben een 
belangrijke rol bij goed voorbeeldgedrag.

  meestemmen? Zie de wekelijkse nieuwsbrief VUmc deze week.

ICT // Met e-mails die schijnbaar 
van Postnl of dhl afkomstig 
zijn proberen cybercriminelen 
VUmc aan te vallen. Er wordt 
in het bericht melding gemaakt 
van een ongeleverd pakket 
met een link naar een track & 
trace-code. Wanneer een me-
dewerker de link opent, wordt 
er automatisch een programma 
op de pc gezet dat documen-
ten versleutelt. De criminelen 
vragen vervolgens ‘losgeld’ om 
de bestanden weer leesbaar te 
maken. Er is vooralsnog geen 

methode beschikbaar om dit 
virus onschadelijk te maken.
Het is van groot belang dat 
iedereen alert is op phishing 
mails. Andere berichten 
lijken afkomstig te zijn van 
bijvoorbeeld financiële 
instellingen en vragen om 
vertrouwelijke informatie. 
Open daarom geen e-mails die 
niet 100% vertrouwd lijken en 
raadpleeg bij twijfel altijd de 
ict Servicedesk.

VUmc School of Medical Sciences // De afgelopen twee maanden was coassistent Seyed Qaderi, samen met 
een basisarts en een aios, in Kabul, Afghanistan, om medische studenten een trainingsprogramma te geven. 
Hij onderwees 350 derdejaars geneeskundestudenten van Kabul Medical University in klinische vaardig-
heden. Zo leerde hij ze hechten, chirurgisch knopen, injecteren en een infuus aanbrengen. Het drietal was 
uitgezonden door de stichting keihan, een Afghaans-Nederlandse studentenvereniging die door VUmc finan-
cieel en materieel wordt gesteund. De stichting introduceerde in Afghanistan hun nieuwe project ‘Clinical 
Skills Training’.

VUmc-student traint 
Afghanen

Cybercriminelen verspreiden virus

stem mee op

Stelling van de week



 Dossier ouderengeneeskunde 
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Jeroen Kleijne // Naar verwachting zijn er in 2020 4,4 miljoen Nederlanders 
die ouder dan 70 jaar zijn. Meer dan 350.000 van hen zullen zelfs de 90 
zijn gepasseerd. Alle reden dus om de komende jaren extra aandacht aan 
ouderengeneeskunde te besteden, zowel op het gebied van onderzoek als van 
onderwijs en zorg.
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Levensverwachting vrouwen

 ● met goed ervaren gezondheid

● zonder lichamelijke beperkingen

● zonder chronische ziekten

● in goede geestelijke gezondheid
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‘Bewegen beschermt’
Revalidatiearts Carel Meskers wil ervoor zorgen dat 
kwetsbare ouderen in het ziekenhuis meer gaan bewegen, 
zodat hun lichaam tijdens de ziekenhuisopname in be-
tere conditie blijft. “Kwetsbare ouderen worden in VUmc 
gescreend vóór opname, omdat een behandeling voor hen 
extra risico’s met zich meebrengt. Ze blijven vaak langer in 
het ziekenhuis, hebben gemiddeld meer last van complica-
ties en het duurt langer voordat ze weer mobiel zijn.” 
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat onnodige bedrust een 
averechts effect heeft. “Je wilt risicopatiënten dus zo snel 
mogelijk mobiliseren. Spieren spelen hierin een belangrijke 
rol. Om beter te kunnen bepalen wat de risicopatiënten zijn, 
gaan we de komende tijd bij opgenomen patiënten onder an-
dere naar spiermaten kijken: spiermassa en -kracht en even-
tuele afname daarvan. We hopen risicopatiënten gerichter 
te kunnen behandelen, bijvoorbeeld in een soort IC-unit voor 
de spier, om te voorkomen dat de spiermassa te laag wordt.” 
De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden over drie 
tot zes maanden verwachten. “Het uiteindelijke doel is dat 
kwetsbare ouderen hun ziekenhuisperiode zo goed mogelijk 
doorkomen, zonder negatieve effecten op de lange termijn. 
Dat ze mobiel blijven en minder bijkomende klachten heb-
ben. Hun algemene lichamelijke gesteldheid mag in het 
ziekenhuis niet onnodig verder achteruit gaan.”

‘ Medicatie moet vorm van 
ketenzorg worden’

Rob van Marum is eind 2013 aangesteld als hoogleraar far-
macotherapie bij ouderen. “Ik richt me vooral op de transmu-
rale medicatieveiligheid, zowel thuis als bij de overdracht 
naar het ziekenhuis en weer terug. Het gaat erom dat oude-
ren de juiste middelen gebruiken in de juiste dosering en dat 
de betrokkenen daarover goed communiceren. Medicatie 
van ouderen moet een vorm van ketenzorg worden. We zijn 
bezig met landelijke richtlijnen om dat te bewerkstelligen. 
“De belangrijkste stap is nu dat alle artsen met oudere pa-
tiënten meer kennis krijgen van de farmacotherapie bij ou-
deren. Iedereen moet beter geschoold worden in veilige en 
effectieve medicatie voor ouderen. In VUmc is van oudsher 
gelukkig veel aandacht geweest voor het farmacotherapie-
onderwijs, de verdieping naar medicijngebruik van ouderen 
is de volgende stap. Dat moet in elk geval worden ingebed in 
de opleidingen van de huisarts en van alle specialisten die 
veel met ouderen te maken hebben.”

VUmc zet in op oudere patiënt

‘ We zijn nog niet 
seniorproof’

In het voorjaar van 2014 is in VUmc het pro-
ject Senior Friendly Hospital (sfh) gestart. 
“Binnen dit project gaat het niet alleen om 
het verbeteren van de zorgprocessen en 
de fysieke omgeving, maar vooral ook om 
de medewerkers bewust te maken van 
de kwetsbaarheid van de oudere patiënt. 
Een derde van de patiëntenpopulatie van 
VUmc bestaat uit ouderen. Daar moet je 
als ziekenhuis op inspelen om zo passende 
en kwalitatief goede zorg te leveren”, zegt 
projectleider Kira Scheerman.
“Vanuit de ouderenbonden is een keurmerk 

voor ziekenhuizen ontwik-
keld. VUmc is in 2013 ‘niet-
seniorproof’ bevonden. Een 
knelpunt was bijvoorbeeld 
de continuïteit van zorg: de 
informatieoverdracht tussen 
verschillende disciplines en 
naar vervolginstellingen. De 
afgelopen maanden hebben 
wij hard gewerkt om verbe-
teringen in gang te zetten en 
processen te optimaliseren. 
Zo gaat nu de verpleegkundig 

consulent ouderengeneeskunde actief op 
zoek naar patiënten van 70 jaar of ouder. 
Zij schakelt zo nodig extra zorg in en zorgt 
ervoor dat alle zorgverleners goed op de 
hoogte zijn van elkaars werk. Daarnaast 
verzorgt een verpleegkundige van het sfh-
project de scholing voor de afdelingen, zodat 
medewerkers zich meer bewust worden 
van de behoeften van de oudere patiënt.”

Rollators en zitfietsen

Ter ondersteuning van het project Senior 
Friendly Hospital heeft VUmc onlangs 

zes zitfietsen en twaalf rollators met 
infuuspaal aangeschaft, met subsidie 

van het fonds NutsOhra. Kira Scheerman: 
“Zo kunnen patiënten die beperkt 

worden door bijvoorbeeld een infuus 
toch in beweging komen. Uit onderzoek 

is gebleken dat behoud van mobiliteit 
belangrijk is voor het herstel.”

Debatten over een goede oude dag
In de vierdelige debattenserie ‘Grey power’ bespreken 
artsen, wetenschappers en andere deskundigen wat 
een goede oude dag is. Journalist Frénk van der Linden 
leidt de gesprekken. Thema’s zijn ‘De eeuwige jeugd’ (5 
november), ‘Jong blijven, doe je zelf’ (11 november), ‘Oud 
worden is aangeboren’ (25 november) en ‘De ouderdom 
prijzen’ (2 december). Alle debatten beginnen om 18.00 
uur in de Amstelzaal. Toegang is gratis.

 www.VUmc.nl/greypower
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● in goede geestelijke gezondheid
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Levensverwachting mannen

In 2011 bedroeg het totaal aan zorgkosten 
89,4 miljard. 18,3% (16,4 miljard) van het 
totaal wordt besteed aan ouderenzorg 

(ziekenhuiszorg en medisch specialistische 
zorg is hierin niet meegenomen)

In 2011 werd 33,3 
miljard (37,3%) van het 
totaal aan zorgkosten 

besteed aan mensen 
van 65 jaar en ouder

36,8% van het totaal 
aantal ziekenhuis-
opnamen in 2012 betrof 

patiënten van 65 jaar en 
ouder. 28,5% hiervan waren 
patiënten van 80 jaar en ouder

In  bedroeg het totaal aan 
zorgkosten , miljard. ,% 
(, miljard) van het totaal wordt 
besteed aan ouderenzorg 
(ziekenhuiszorg en medisch 
specialistische zorg is hierin niet 
meegenomen).

In  werd , miljard (,%) 
van het totaal aan zorgkosten 
besteed aan mensen van  jaar 
en ouder.

,% van het totaal aantal 
ziekenhuisopnamen in  
betrof patiënten van  jaar en 
ouder. ,% hiervan waren 
patiënten van  jaar en ouder.
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van het totaal aan zorgkosten 
besteed aan mensen van  jaar 
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,% van het totaal aantal 
ziekenhuisopnamen in  
betrof patiënten van  jaar en 
ouder. ,% hiervan waren 
patiënten van  jaar en ouder.

VUmc zet in op oudere patiënt
‘ Ouderengenees-
kunde is een be-
langrijk speerpunt’

Andrea Maier is in 2013 benoemd tot 
hoogleraar interne geneeskunde, in het 
bijzonder gerontologie. Sindsdien heeft 
VUmc al veel gedaan om de ouderen-
geneeskunde op een hoger plan te 
brengen.

“Ouderengeneeskunde is binnen de 
geneeskunde een belangrijk speerpunt”, 
legt Andrea Maier uit. “Wij worden 
steeds ouder, en dit gaat gepaard met 
ziekte. Een belangrijk project bij VUmc 
is bijvoorbeeld het Senior Friendly 
Hospital. Dat strekt van een betere ka-
merindeling tot een screening van alle 
zeventigplussers. Daarnaast hebben we 
het cto, het Consulterend Team Oude-
rengeneeskunde. Daarbinnen werken 
paramedici samen met de internist 
ouderengeneeskunde, om de juiste zorg 
aan het bed te krijgen. Binnen het Cen-
trum Ouderengeneeskunde Amsterdam 
werken we verder samen met andere 
ziekenhuizen in de regio, om de zorg 
beter op elkaar af te stemmen. VUmc 
richt zich dan vooral op de tertiaire zorg, 
de academische zorg.”
Op verschillende terreinen van de ou-
derengeneeskunde heeft VUmc al flinke 
progressie geboekt. “Een van die terrei-
nen is sarcopenie, waarbij mensen last 
hebben van een lage spiermassa en een 
lage spierkracht. We zijn bijvoorbeeld 
druk bezig met medicatie-trials om die 
afname van spiermassa te voorkomen 
en daardoor ouderen meer mobiel te 
maken. VUmc onderscheidt zich ook in 
de zorg voor mensen met dementie, in 
samenwerking met het Alzheimercen-
trum. We doen veel onderzoek naar het 
voorkomen van verouderingsverschijn-
selen, zodat mensen gezonder oud kun-
nen worden. En heel positief vind ik ook 
onze zorg voor oudere kankerpatiënten, 
binnen de Multidisciplinaire Ouderen 
Oncologie Polikliniek (moop). Daar kijken 
we heel afgewogen naar het nut van 
bepaalde behandelingen, afgestemd op 
de wensen van de patiënt.”

‘Meer aandacht voor 
ouderen in basisopleiding’

Cees Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde 
en ethiek van zorg. Hij vindt dat ouderengenees-
kunde een prominentere plaats moet krijgen in de 
basisopleiding geneeskunde.

“We hebben onlangs het 25-jarig bestaan gevierd 
van de vervolgopleiding tot specialist ouderenge-
neeskunde”, vertelt Cees Hertogh. “In het onderwijs 
aan geneeskundestudenten moet echter de basis 
worden gelegd voor de latere beroepskeuze en daar 
is de aandacht voor ouderen en ouderengenees-
kunde toch wat onderbedeeld. Alle specialisten 
worden bijgespijkerd op hun kennis van ouderen; 
dat betekent dat in de opleiding een kennistekort is 
ontstaan. Bij alle ontwikkelingen die nu gaande zijn 
in de nieuwe bachelor is het zaak dat de aandacht 
voor ouderengeneeskunde goed wordt geborgd. 
Ik merk nu al dat studenten graag thoraxchirurg, 
vaatarts of cardioloog willen worden, maar zich 
niet realiseren dat 60 procent van hun patiënten-
populatie straks bestaat uit ouderen.”
Hertogh pleit voor een aparte cursus ouderenge-
neeskunde in de bachelor. “Ouderengeneeskunde 
is echt een aparte tak van sport. Ouderen zijn extra 
kwetsbaar en hebben vaak meerdere ziekten naast 
elkaar. Bovendien maak je bij mensen die echt oud 
zijn – boven de tachtig – vaak een andere afweging 
over het wel of niet behandelen. Het is dus belang-
rijk om ook in andere cursussen extra aandacht 
te besteden aan de positie en behandeling van de 
oudere patiënt. Als vakgroep bemoeien we ons 
zeker met de invulling van het nieuwe curriculum. 
We zullen ons uiterste best doen om ouderenge-
neeskunde een goede plek te geven in de basisop-
leiding.”

Ruim 500 publicaties
VUmc is, samen met de VU, in 1992 gestart met lasa, een groot-
schalig onderzoek naar het dagelijks functioneren van ouderen 
vanaf 55 jaar. Het onderzoek is een grote bron van kennis, 
vertelt Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroude-
ring. “lasa heeft al geleid tot ruim vierhonderd internationale en 
meer dan honderd Nederlandstalige publicaties. Internationaal 
bekend is bijvoorbeeld ons onderzoek naar de ontwikkeling van 
depressies bij ouderen en de biologische en sociale oorzaken 
daarvan. Het voordeel daarvan is dat je deze klachten in een 
eerder stadium kunt herkennen en behandelen. In lasa worden 
driejaarlijkse interviews en tests afgenomen, onder nu al 5.600 
ouderen, waarmee je veel vragen kunt beantwoorden.”
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Cindy Doesburg:

‘ We zien niet alleen maar 
beren op de weg’

Marianne Meijerink // Op allerlei 
plekken in VUmc zijn juristen aan 
het werk. Ze hebben uiteenlopende 
specialismen: arbeidsrecht, intellec-
tueel eigendomsrecht, subsidies, con-
tractenrecht, privacybescherming, 
noem maar op. Of het nu gaat om 
nevenwerkzaamheden, de alliantie 
met amc, de kleine lettertjes van een 
onderzoekssubsidie, het sluiten van 
een contract met een leverancier 
of de behandeling van een klacht 
van en patiënt, aan zowel gewone 
dagelijkse dingen als grote kwesties 
kleven nogal eens vragen waar een 
jurist zich over moet buigen. 
Cindy Doesburg (36) is één van hen. 
Ze werkt bij de dienst Strategie, 
Bestuur en Projecten. “Neem de 
inrichting van het ketenpark, hier 
tegenover de nieuwbouw van de 
Nieuwe Valerius. Daar kunnen straks 
aannemers die betrokken zijn bij 
onze bouwprojecten zich installeren 
en hun spullen opslaan. Dat is niet 
alleen heel praktisch, maar ook 
een manier om kosten te besparen, 
want dan hoeven al die werklui 

niet steeds af en aan te rijden. Voor 
het facilitair bedrijf ontwerpen we 
nu gebruikersovereenkomsten waar-
in de voorwaarden voor het gebruik 
van dat terrein goed geregeld zijn.” 
Doesburg vindt het een mooi voor-
beeld van hoe de afdeling werkt: “Wij 
zijn niet van ‘Ja maar…’ , maar van 
‘Ja én…!’. Je zou kunnen zeggen, zo’n 
ketenpark is juridisch veel te lastig, 
het maakt je kwetsbaar als iedereen 
maar dat terrein op kan. Maar wij 
zorgen er juist voor dat het goed ge-

regeld wordt en dus wél haalbaar is.”
Ze wil maar zeggen: het beeld dat 
juristen alleen maar beren op de weg 
zien klopt echt niet. In tegendeel: ze 
zijn er juist om zaken die lastig lijken 
tóch mogelijk te maken. “Daarom 
is het belangrijk dat medewerkers 
sinds kort op een centraal punt te-
rechtkunnen met juridische vragen. 
Alle juristen, waar ze ook zitten, 
zijn bereikbaar via één e-mailadres 
juridischezaken@VUmc.nl en een 
intranetportal. Iedereen kan daar 
gebruik van maken en krijgt binnen 
tien werkdagen antwoord, of eerder 
als de vraag heel dringend is.” 
Juridisch werk saai? Ook al zo’n 
misverstand. Doesburg heeft mee-
gewerkt aan de ontwikkeling van 
de portal en is binnen haar afdeling 
betrokken bij grote baanbrekende 
projecten. Een voorbeeld is de aan-
besteding van het nieuwe protonen-
bestralingscentrum, het aptc, een 
samenwerkingsproject van amc, 
VUmc en het Antonie van Leeuwen-
hoekziekenhuis. 
“Uitwisseling van patiëntgegevens 
is een van de juridische aandachts-
punten bij samenwerkingsprojec-
ten en dat komt steeds vaker voor. 
Maar we zijn hier ook betrokken bij 
onderhandelingen met verzekeraars 
of moeten mee naar de rechtbank als 
er een zaak is rond een claim van een 
leverancier die zich benadeeld voelt 
in een aanbestedingsronde. We heb-
ben te maken met toezichthouders 
van de overheid, maar staan ook het 
bestuur met raad en daad bij op juri-
disch gebied. Never a dull moment!”

Ursula Wopereis // Op 1 april werd 
het nieuwe bestuur van het Ken-
nis- en Zorgcentrum voor Gender-
dysforie (KZcG) geïnstalleerd. 2 ok-
tober organiseerde het genderteam 
de jaarlijkse beleidsdag. Wat is er in 
die zes maanden veranderd?

Sinds 1 april vormen kinderpsychi-
ater Annelou de Vries, plastisch 
chirurg Mark-Bram Bouman en 
internist-endocrinoloog Martin den 
Heijer het bestuur van het KZcG. 
Met die benoeming zijn de hoofd-
disciplines - psychologie, hormo-
nale behandeling en chirurgische 
aanpassing - stevig verankerd in 

het dagelijks bestuur, vertelt voor-
zitter Martin den Heijer. “Tegelijker-
tijd is het KZcG ondergebracht in de 
lijnorganisatie. Bij de behandeling 
zijn twaalf verschillende afdelin-
gen betrokken. Het multidiscipli-
naire karakter en de diversiteit aan 
vragen maakt het leuk en uitda-
gend. Als bestuur zorgen we ervoor 
dat het genderteam een coherent 
geheel blijft.” 

Gereviseerd zorgpad

Het nieuwe bestuur trad aan in een 
turbulente periode. Onduidelijkheid 
over de toekomstige financiering 
van de geslachtsaanpassende 

behandeling noopte de raad van 
bestuur in december 2013 tot een 
aanmeldingsstop op nieuwe patiën-
ten. Eind mei werd helderheid ge-
schapen over de financiële situatie 
en de patiëntenstop opgeheven. De 
hausse aan nieuwe aanmeldingen 
die daarop volgde is inmiddels 
gestabiliseerd, maar werkt door in 
het hele vervolgtraject. 
“De vraag blijft groeien. We heb-
ben extra uren gedraaid om alle 
aanmeldingen te verwerken en 
iedereen te kunnen zien. Tegelijker-
tijd hebben we, ook met het oog op 
de interne audit van november, het 
zorgpad genderdysforie tegen het 

licht gehouden en gereviseerd. Dit 
nieuwe zorgpad wordt ook ingezet 
om - samen met de genderteams 
in Leiden en Groningen - meer te 
kunnen delen met specialisten in 
het land, met name in het voor- en 
natraject van de behandeling.”

Juridische geslachtswijziging

Een andere belangrijke ontwikke-
ling in de afgelopen maanden was 
de nieuwe wet wijziging geboor-
tegeslacht die 1 juli van kracht 
werd. Mensen hoeven niet meer 
naar de rechter en kunnen nu met 
een deskundigenverklaring hun 
geslacht laten veranderen in of-

ficiële identiteitsdocumenten. Met 
de nieuwe wet kwamen bovendien 
eerdere medische vereisten, zoals 
een onomkeerbare sterilisatie, te 
vervallen. 
Het KZcG organiseerde de vereiste 
scholingscursus voor BIG-geregi-
streerde psychologen en artsen. 
Inmiddels hebben veel mensen 
aangeklopt bij het centrum voor 
een deskundigenverklaring. Naast 
de patiëntenzorg is het KZcG actief 
met wetenschappelijk onderzoek 
naar de korte en lange termijn 
effecten van de hormonale en 
chirurgische behandeling.

Transgenderzorg in transitie

De vraag blijft groeien
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Het apparaat

Monique Krinkels // Zoef, daar racet 
een rek met labbuisjes voorbij. In 
een oogwenk is het ook weer ver-
dwenen. Blijkbaar links afgeslagen 
naar een van de testunits, waaruit 
de robot bestaat die sinds kort op 
het laboratorium van klinische 
chemie is geïnstalleerd. “De robot 
moet twee miljoen testen per jaar 
gaan uitvoeren”, vertelt Elianne 
Roelandse, hoofd van het klinisch 
chemisch laboratorium (kcl).
Het ziet er spectaculair uit: in 
een U-vorm staan twee identieke 
‘chemiestraten’ opgesteld. Aan de 
buitenzijde, onder een doorzichtig 
blauwe kap, een dubbel uitgevoerde 
transportband, die de trays pijlsnel 
door het systeem loodst. “En de 

robot bepaalt zelf in welke straat 
de testen worden uitgevoerd en in 
welke volgorde dat gaat. Eigenlijk is 
het een legosysteem met verschil-
lende testunits die met elkaar 
verbonden zijn door een buizen-

snelweg. Doel: zo snel mogelijk een 
resultaat bieden.” Het apparaat 
kan zo’n vijftig verschillende 
testen uitvoeren. Sommige komen 
dagelijks voor, zoals het bepalen 
van de elektrolyten of creatinine in 

het bloed. Andere gebeuren minder 
vaak zoals het vaststellen of het 
bloed ethanol of ammoniak bevat.
De buizen komen niet meteen in de 
chemiestraat terecht, al komt daar 
geen handwerk meer aan te pas. 

Eerst sorteert de pre-analytische 
module alle bloedbuizen die zijn 
geprikt, zo’n 500 liter bloed per jaar. 
Deze robot herkent de kleur van de 
doppen, leest de barcode, centrifu-
geert als dat nodig is, kan het bloed 
in kleinere eenheden verdelen en 
plakt zelf een aangepaste sticker op 
de kleinere testtubes. 
“Het is een enorme investering 
geweest. En het heeft heel wat tijd 
gevergd, want voor de aanschaf 
was een Europese aanbesteding en 
een verbouwing nodig. Maar we 
zijn erg tevreden over het resultaat, 
want het levert niet alleen tijdwinst 
maar ook kwaliteitswinst op. We 
hopen de robot binnenkort volledig 
operationeel te hebben.”
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De metamorfose

De ontmoeting
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Piet Bakker: “Doel van dit 
programma is om met minder 
middelen dezelfde productie te 
behalen, waarbij de kwaliteit gelijk 
blijft of zelfs verbetert: optimale 
capaciteitsbenutting door anders te 
organiseren. Dit geldt zowel voor de 
beddenplanning in het ziekenhuis als 
voor de bezetting van de spreekuren 
in de polikliniek. ”
Marianne Staalberg: “Waar kijken jullie 
naar bij de analyse?”
Bakker: “We kijken naar de inzet 
van medewerkers, middelen en 
ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het 
ziekenhuis: hoeveel bedden en hoeveel 
mensen zijn er nodig om een bepaalde 
productie te halen?”
Staalberg: “Bij de planning op de 
polikliniek zijn we van zoveel factoren 
afhankelijk: de overige activiteiten van 
de medisch specialisten, bijvoorbeeld 

voor het onderwijs, maar ook de ok-
planning.”
Bakker: “Aan een touwtje trekken kan 
inderdaad niet; dat heeft gevolgen 
voor andere activiteiten. Wij komen 
met een aantal voorstellen, algemeen 
en specifiek per afdeling, die tot het 
gewenste resultaat moeten leiden, 
waarbij niet alles gelijk gewicht 
heeft. Er moeten basisafspraken 
komen over het aantal weken 
dat een arts inzetbaar is, over de 
termijn om spreekuren af te zeggen, 
een onderwijsrooster moet ruim 
van te voren bekend zijn, etc. De 
vrijblijvendheid gaat er af.” 
Staalberg: “Wat hebben jullie tot nu toe 
gedaan?”
Bakker: “We hebben voor alle 
afdelingen de capaciteit en het 
capaciteitsgebruik in kaart gebracht. 
Nu bekijken we aan welke knoppen 

we kunnen draaien om de gewenste 
verbetering te realiseren. Denk 
daarbij aan het veranderen van de 
spreekuurlengte, aan het aantal 
dagdelen dat een polikliniek open is, 
aan de verhouding eerste consulten en 
herhaalconsulten. Hierbij ondersteunt 
pica het project met allerlei 
rekenmodellen.”
Staalberg: “Veranderen kost veel tijd 
en energie.”
Bakker: “Het is vaak niet prettig voor 
medewerkers en kan pijn doen. Maar 
zonder veranderingen zijn de doelen 
die de organisatie zichzelf heeft 
gesteld niet haalbaar.”
Staalberg: “Het kan ook omgekeerd 
werken, toch?”
Bakker: “De overcapaciteit dient zo 
snel mogelijk gereduceerd te worden. 
Soms heeft een afdeling op dit moment 
precies genoeg capaciteit. Dan zouden 

verdere bezuinigingen leiden tot 
productieverlies en dat is natuurlijk 
niet de bedoeling.”
Staalberg: “Het amc heeft een divisie 
polikliniek opgericht, een faciliteit 
waar alle specialismen gebruik van 
kunnen maken. Niet alleen qua ruimte, 
maar ook qua personeel. Is dat ook een 
optie voor VUmc?”
Bakker: “Dat zou kunnen. De voordelen 
zijn groot, maar dat wil niet zeggen dat 
dit ook voor VUmc het meest geschikte 
model is.”
Staalberg: “Hoe nu verder?”
Bakker: “Alle afdelingen worden 
onder de loep genomen. We beginnen 
met die afdelingen die de voordelen 
zien van een andere aanpak en 
die afdelingen waar veel winst te 
behalen is. Het gaat tenslotte niet 
alleen om bezuinigen, maar ook over 
kwaliteitsverbetering.”

Marianne Staalberg 

(Amsterdam, 1957) 

is sinds maart 2014 

hoofd zorgeenheid 

polikliniek 

verloskunde & 

gynaecologie en 

ivf centrum. Ze 

heeft vele jaren 

ervaring in kliniek 

en polikliniek, ook als 

leidinggevende.

Piet Bakker (Laren, 

1948) is emeritus 

hoogleraar 

procesinnovatie, 

internist/oncoloog 

in het amc. Hij 

is nu lid van de 

VUmc projectgroep 

Ombuigingen.

Samen kiezen voor beter 
presenteerde dit voorjaar 
het thema ‘Verbinding’. In 
dat kader tekent Edith Krab 
op wat twee collega’s elkaar 
te vragen hebben. Deze keer 
Marianne Staalberg en Piet 
Bakker naar aanleiding van 
de projecten bedrijfsvoering 
polikliniek en optimalisering 
beddenhuis in het kader van 
de bezuinigingen.

‘ Er is nog veel winst 
te behalen’

Monique Krinkels // Het is 
nog een beetje rommelig in de 
nieuwe cryo-ruimte van ivf, 
want de verhuizing is nog niet 
afgerond. Een brightsite zal 
het trouwens nooit worden, 
maar dat deert de embryo’s, 
eicellen en zaadcellen die hier 
opgeslagen liggen niet. Ze lig-
gen er vooral heel veilig. “We 
hadden een grotere ruimte 
nodig”, legt klinisch embryo-
loog Hanna Kostelijk uit. “Het 
aantal embryo’s neemt de 
laatste jaren enorm toe, omdat 
de resultaten van ivf sterk 
zijn verbeterd. We vriezen de 
embryo’s in op de derde dag na 
de bevruchting. Dat gebeurt in 
het apparaat dat rechts op de 
foto te zien is.”
De voorraad ei- en zaadcel-
len groeit wat langzamer. Die 
zaad- en eicellen zijn bijvoor-
beeld afkomstig van – soms 
heel jonge – mannen en vrou-
wen die onvruchtbaar worden 
door een oncologische behan-
deling. “Als zij later een kind 

willen, hebben we hier hun 
geslachtscellen beschikbaar.” 
Het invriezen van eicellen 
is nog niet zo lang mogelijk, 
want het stelt hoge eisen. Al-

leen als het water op de juiste 
manier wordt weggehaald 
en de juiste invriessnelheid 
wordt gebruikt blijft de eicel 
levensvatbaar. “Wanneer het 

te snel of te langzaam gebeurt 
ontstaan er kristallen en gaat 
de celwand van de eicel kapot. 
Eenmaal juist opgeslagen, 
blijven ze waarschijnlijk min-

stens honderd jaar goed.”
Er staan drie grote vaten en 
vijf kleinere vaten in de cryo-
ruimte om al het materiaal in 
op te slaan. “Eén van de ver-
beteringen is dat de voorraad 
vloeibare stikstof in Gebouw 
Zuid zelf staat en dat die 
rechtstreeks vanaf buiten kan 
worden gevuld. We hebben 
twee bulkvaten, met ieder 400 
liter stikstof die via een lei-
dingsysteem de bewaarvaten 
automatisch bijvullen. Dat is 
echt super. En ook de brand-
veiligheid is sterk verbeterd. 
Als er brand uitbreekt heeft de 
brandweer een uur de tijd om 
de zaak te blussen.”
Even verderop is te horen dat 
de verbouwing nog niet is 
afgerond. De oude cryo-ruimte 
wordt bij de ruimte van het 
klinisch chemisch lab getrok-
ken, dus er wordt druk getim-
merd. “Daar maken we een 
nieuwe, ruimere analistenka-
mer van.” Wordt vervolgd.

Een 
embryo 

heeft geen 
brightsite 

nodig



Wanneer ben je bij VUmc komen 
werken?
“Ik ben in 1999 begonnen met een 
snuffelstage voor vso de Atlant. 
Ik deed bij de Atlant de richting 
catering. Eén dag in de week 
werkte ik aan de lopende band 
in de centrale keuken. Het was 
leuk werk met gezellige mensen. 
Ik ben destijds door Henk Grevelt 
gevraagd om als weekendhulp 
te komen werken, omdat mijn 
inzet in de centrale keuken goed 
was en ik als weekendhulp geld 
kon verdienen. Vanaf 2001 kwam 
ik via school bij Pantar terecht. 
De bedoeling is dan dat je met je 
werkervaring kan doorgroeien 
naar een normale job. In 2003 ben 
ik via Pantar bij transport in VUmc 
begonnen.”

Waarom werkte je bij Pantar?
“Ik kan moeilijk leren en ik ben erg 
visueel ingesteld. Dingen moeten 
mij vaker dan één keer worden 
uitgelegd. Bij de geboorte had ik de 
navelstreng om mijn nek. Dat is de 
reden dat ik moeilijk lerend ben.”

Hoe heb je de begeleiding bij VUmc 
ervaren?
“Bij transport had ik drie weken 
begeleiding, daarna werkte ik 

alleen en niet onder druk. Behalve 
tijd voor uitleg kreeg ik geen 
andere behandeling dan mijn 
collega’s. Er was een jobcoach van 
Pantar die regelmatig langskwam 
om met mij en mijn leidinggevende 
dingen door te spreken.”

Hoe heb je je contract voor 
onbepaalde tijd bij VUmc gekregen?
“In 2008 moesten alle ‘Pantar 
medewerkers’ eruit omdat ze 
te duur waren. Door mijn al 
jarenlange goede werkprestaties 

in VUmc en lichte druk van de 
jobcoach van Pantar, mijn school 
de Atlant en oude werkgevers 
buiten VUmc heb ik een éénjarig 
contract gekregen. In 2009 is dat 
contract omgezet in een contract 
voor onbepaalde tijd als logistiek 
medewerker! Hoe lang moet je je 
bewijzen…” 

Wat vind je van de maatregel 
om meer mensen met een ander 
arbeidsvermogen aan te nemen?
“Het is een goede maatregel. Alle 
mensen moeten kansen krijgen 
om aan het werk te gaan. En niet 
iedereen bij Pantar heeft een 
arbeidsbeperking voor altijd. 
Zelf begeleid ik nu ook stagiaires 
van ongeveer 15 jaar van de 
Atlant waar ik zelf op gezeten 
heb. Zij doen – net als toen ik hier 
binnenkwam – een snuffelstage 
van zes weken bij VUmc bij 
transport, de beddencentrale, 
de postkamer, het restaurant, 
de keuken of de brasserie. Voor 
iedereen moet een werkplek 
komen!”

Eric Muller werkt Op maat

‘ Alle mensen verdienen 
de kans om te werken’

De achterkant

Monique Krinkels // Wat voor persoon wordt onze nieuwe 

decaan? Een zij of een hij, piepjong of middelbaar, een 

allochtoon of een autochtoon, het kan nog alle kanten op. 

Neurochirurg Saskia Peerdeman pleit voor diversiteit in de 

raad van bestuur.

Gezocht: een kleurrijk 
alternatief

Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
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‘ De bedoeling is dat je 
met je werkervaring 
kan doorgroeien naar 
een normale job’ 
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Participatiewet

VUmc moet vanaf 1 januari 2015 gemiddeld 22 mensen per 

jaar aannemen die niet zonder hulp het minimumloon kunnen 

verdienen. Dankzij de zogenaamde Participatiewet zullen in 

heel Nederland in de periode tot 2025 125.000 banen voor men-

sen met een arbeidshandicap ontstaan. Pantar is het grootste 

werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam en biedt werk en 

begeleiding aan ruim 3.500 inwoners van Amsterdam en Die-

men met een lichamelijke, geestelijke of psychische beperking.

Alice Buhrmann // Eric Muller 
begon in VUmc als stagiair van 
het vso (voortgezet speciaal 
onderwijs de Atlant) en werkt 
hier inmiddels 14 jaar. Sinds 2009 
heeft hij een vast contract als 
transportmedewerker en hij heeft 
het nog steeds goed naar zijn zin 
hier. Begin dit jaar startte p&o het 
project ‘Op maat’ waarmee VUmc 
meer medewerkers wil aannemen 
met een ander arbeidsvermogen.

Begin september maakte 
Wim Stalman, decaan en 
vicevoorzitter van de raad 
van bestuur, bekend dat hij 
per 1 maart volgend jaar met 
pensioen gaat. Inmiddels is 
er een profielschets van zijn 
opvolg(st)er gemaakt en is 
de vacature intern uitgezet. 
De raad van toezicht is 
op zoek naar de ideale 
kandidaat.

“Laat één ding duidelijk zijn, 
het allerbelangrijkste is na-
tuurlijk dat de opvolger van 
Wim Stalman een goede 
bestuurder is en voldoet aan 
het functieprofiel. Maar we 
hebben nog alle tijd om naar 
een geschikte kandidaat te 

zoeken, dus we kunnen bui-
ten de geijkte paden kijken. 
In de eerste plaats moet het 
in mijn ogen iemand zijn 
met hart voor de organisa-
tie. Iemand die de cultuur 
van VUmc deelt en de 
gevoelens die in de organi-
satie leven naar bestuurlijk 
niveau kan vertalen. VUmc 
bestaat uit mensen en de 

bestuurders vertegenwoor-
digen hen. 
“De opvolger van onze 
vicevoorzitter en decaan 
hoeft niet automatisch 
een VUmc-er te zijn, ook 
buitenstaanders kunnen 
hart voor onze organisatie 
hebben. Zolang ze maar bin-
nen onze organisatiecultuur 
passen. Onze kernwaarden 
zijn betrokken, ambitieus 

en zorgvuldig. Vooral die 
betrokkenheid zou ik graag 
terugzien in een bestuurslid.
“Het zou mooi zijn als de 
organisatie zich kan herken-
nen in een bestuurslid. In 
VUmc werken naast man-
nen ook heel veel vrouwen. 
Daarnaast zijn er veel 
werknemers van diverse 
achtergronden. Ik hoop dat 
zich dat ook vertaalt naar de 
benoeming van het nieuwe 
rvb-lid. Alle reden om actief 
te kijken of er onder die 
groepen geschikte kandi-
daten te vinden zijn. Voor 
VUmc gaan we natuurlijk 
voor een topbestuurder. 
Maar er is een grote vijver 
van potentiële kandidaten. 
Ik kan me niet voorstellen 
dat die alleen maar uit blan-
ke mannen van middelbare 
leeftijd bestaat. Wie weet 
welk kleurrijk alternatief 
gevonden wordt als je er 
actief naar zoekt.”

‘ In de eerste plaats 
moet het iemand 
zijn met hart voor 
de organisatie’ 

Na een snuffelstage en als weekendhulp in de centrale keuken kreeg Eric Muller een contract voor onbepaalde tijd als 
transportmedewerker
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Neurochirurg Saskia Peerdeman


