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GRIEPCAMPAGNE 2016:

GR.ATIS GRIËPPRIK
Elkjaar heerst in het najaar de seizoensgriep. Als

patiênten binner oDs ziekenhuis Seinfectee¡d raken,

kunDen zij hier ernstige compiicaties aan overhoudeD.

Naast algemene hygiënische maatregelen is vaccinatie

één van de middelen om te voorkomen dat zo¡gmede-

werkers ongemerkt het griepvirus overdragen. Boven-

dien zorgt een hoge vaccinatiegraad ervoor dat tijdens

een griepepidemie - waarin de zo¡gvraag toeneemt -
meer zorgmedcç'erkers op de becn blijven. Zo kan het

ziekenhuis veilige en goede zorg blijven ga¡andere¡ tij-

Freoperatieve
vragenlijst
Op afdeling KNO loopt een proef

om patiënten v¡a mijnRadboud de

ÞrcoÞerat¡eve vragenlijst thuis in te

¡aten vullen. Nu vullen patiênten

deze l¡jst in de wãchtkañer in en

bespreken d¡e daamà met de anes-

thes¡st. Voordeel van de nieuwe

werkwijze is dãt de pàtiënt de liist

in alle rust kan ¡nvullen en dat de

arts de lüst eerder heeft. zo zijn ze

be¡den beter voorbereid op het

gesprek en dat bevordert de kwali-

teit. Wanneer de proef succesvol

verloopt, kunnen andere poortspe-

cialismen over een maand ook

gebruik gaan maken van deze

mogelükheid.
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Je kunt d* grî*pprik halen van
91 tlkl#ber llm 'm *ovâalrþer.

l*erg makkelijk*r:
elkaar pi'ikke* kan *ok!

Meer inforn)atie op de grieppagira o? intr.ìnet
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.l dens het griepseizoen. Medewe¡kers kunnen gratis een

griepprik halen op dive¡se locaties in huis vån 31 oktober tot en met 1 1 novembef,

Elkaar prikken kan ook en bij voldoende belangstelling kan de mobiele prikpost ook

op de ¿fdeling komen. Jopie Ve¡hoeven, voorzitter Patiêntenadviesraad: 'Fijn als jullie

de griepp¡ik halen. ook dat is persoonsgerichte zo¡9.'
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Hart voor haar ziekte
Stel je voor dat je je voortdurend
futloos voelt, kortedemig en dat je pijn
op de borst hebt. Maar de oorzaak
blijft een myster¡e. En dat je dan denkt:
ik zal mij wel aanstellen... Het
overkwam Netty Kraaij {56) uit
Ermelo. Na jaren kwam aan het licht
dat ze microvasculaire coronaìre
dysfunctie (MCD) heeft, een hartziekte
die vaak niet herkend wordt.

'Het heeft driejaargcduurd voor ik dc diag-

nose MCD kreeg. Datwaseen zware tijd.Je

voelt duidelijk klachten, maarde a¡tsen kun-
¡en niks vinden. Ikwas kortademig, ver-

moeid, kreeg Doeiteom iûforDatie op te

nemen, ik moest mtn baan als bejaàrdenver-

zorgsteropzeggen. Mijn grotevaten bij het

h¿rt bleken "schoon", dus aan mijn hè¡t zou

het niet liggen. Watdan?Zathettussen de

oren? In 2011 ging ik ¡aa¡de ore¡gengscotsu-

lent, misschien had die åntwoorden? Pas een

jaar laterkreeg ik vân cardioloogAngela Mãas

die destüds in zwollewerkte (nu hoogleraar

Cardiologie voorvrouwen in het Radboud-

umc) dediagnose. lnmiddels beo ikonder
behandelingop deMCD-poli in het Radboud-

umc. Ik werk nu àan het aangeven van mijn
grenzen, aan het¿ccepteren van de aandoe-

ning en cardioloog suzette Elias zoektvoor
mi.i naa¡ de juiste medicatie.

Ik heb een ernstigevorm van deziekte en zet

mij nu als een soortambassadeur in om McD

onderde aandacht te brengen, dát is mijn stre-

ven. Ikbcn inmiddels uitgenodigd bij hct

tv-consumentenp¡ogramma Radar om erover

te spreken en ik heb een interyiew gegeven in
Plus Màgazine. Ikvind hetvan grootbelang

dat er meer beketrdheid komt overMCD zodat

dezeaandoening eerder herkend wo¡dt. Hier

hoop ik mee telrereiken datMcD-pàtiënten

de lange, onzekere tüd waarin zeveel klach-

ten hebben, maargeen diagnose krUgen, zoals

ik heb moeten doormaken, bespaard wordt.' I

'Microvasculaire coronaire dysf unctie

(McD) is het ziektebeeld wàarb¡j de kleinste

bloedvèten in het hart ñiet goed fuh(t¡one-

ren. De ziekte is moeilijk vast te stellen

omdàt deze vaatjs met de gångbàre caÍ-

diologische technieken niet zichtbaar

gemaakt kunnen worden. Vootal vrouweñ

van mrddelbåre leeftijd liJden aañ McD. zrj

hebbe¡ vaak pijn op de borst bij ì¡spàn-

n¡ng, die lang door¿eurt in rust, kortade-

m¡gheid en vermoeidheid. Sinds 2015

hebben wü æn polikli¡iek opgericht voor

MCD, waarrn we ñet eeñ teañ v¿ô càrdro-

logen, eeñ verpleegku¡cig sÞ(ial st, fysic-

therapeuten, medisch psychologen en

psKhiaters patiënten zo goed mogelijk

begeleiden. Daàr måàkr Netty ook gebrurk

van. Het Souden ei om de ziekte aañ te

tonen en te behandelen hebben we helaas

nog niet, mãar door het doen van onder-

zoek proberen we hier veråndering in le

brengen. Receñt heb ik de junior Principal

Clinicièn st¿lus gekregen voor de ootwikke-

linS vån het zorgtcl'ect voor deze pùtiênten.

lk ben ontzettehd bliJ dàt het zrekenhuis mij

helpt om de zorg voor deze påtiéntengroeÞ

te verbeteren.'vooR
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