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Voorwoord

De patiënt en zijn behandeling, daar gaat het om, niet om ons of 
het ziekenhuis. De Amerikanen denken daar genuanceerder over. ‘Be 
good and tell it’, is hun credo, ook in de medische wereld. En daar is 
eigenlijk wel wat voor te zeggen. Op de eerste plaats verlangt de mo-
derne samenleving meer communicatie en transparantie van organi-
saties. Meander Medisch Centrum wil daarop geen uitzondering zijn. 
Ook wij behoren verantwoording af te leggen over onze activiteiten, 
onze ambities en de realisatie daarvan. Maar nog belangrijker is dat 
elke patiënt altijd een weloverwogen keuze moet kunnen maken voor 
een ziekenhuis als opname of behandeling nodig is. En dat kan alleen 
als we duidelijk vertellen wat we doen, hoe we dat doen en waar ons 
specialisme ligt. Daarom hebben we deze speciale uitgave Meander 
Oncologisch gemaakt.

Oncologie is een specialisme van Meander Medisch Centrum waaraan 
we al jaren heel veel aandacht geven. Per jaar zien we ruim 1.500 nieu-
we patiënten met kanker. We beschikken over Meander Oncologisch 
Centrum. We hebben alle disciplines rond kankerbestrijding zorgvul-
dig op elkaar afgestemd. Zo staat elke patiënt voortdurend centraal 
bij de behandeling op de verschillende afdelingen, van diagnose en 
dagbehandeling tot chirurgie en psychosociale zorg. 

En dat was ook het oordeel van het Nederlands Instituut voor Ac-
creditatie in de Zorg (NIAZ), het keurmerk van de zorg, dat Meander 
Medisch Centrum als één van de eerste in Nederland een deelaccredi-
tatie oncologie heeft gegeven. Dat bevestigt de kwaliteit van de zorg 
die wij leveren. En we zeggen het met enige schroom maar inderdaad, 
daar zijn we trots op. We hebben er hard voor gewerkt en blijven op 
basis van de enkele aanbevelingen de kwaliteit nog verder verbeteren. 

In deze speciale uitgave maakt u kennis met enkele van onze patiënten 
en specialisten. Met hun openhartige verhalen geven ze een realisti-
sche kijk op onze behandeling van kanker. Vanzelfsprekend hoop ik u 
nooit als patiënt met een oncologisch probleem te ontmoeten, maar 
als dat onvermijdelijk is, dan kunt u erop vertrouwen dat u bij ons de 
best denkbare behandeling en zorg krijgt. Daar staan wij als artsen en 
verpleegkundigen voor in.

Dr. C. Rodenburg
Internist-oncoloog en voorzitter oncologiecommissie Meander Medisch Centrum

Beste lezer,

Het is voor u misschien even wennen: een tijdschrift over oncologie ofwel: bestrijding van 
kanker. Voor onszelf doet het ook wat vreemd aan. Want in de medische wereld, en zeker in 
Meander Medisch Centrum, houden we uiteraard wel van ons werk, maar aarzelen we om 
daar zelf iets positiefs over te zeggen. 
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“Meander voelt voor mij heel 
vertrouwd. Ik heb goed contact met 
de specialisten en verpleegkundigen.”

Regie uit handen 
geven is zwaar.

Het verhaal van Mirjam den Hollander is aangrijpend. Vorig 
voorjaar overleed haar man Dimitri aan de gevolgen van een 
tumor in zijn buik. Exact een jaar later hoort ze dat ze zelf 
leukemie heeft. “Natuurlijk is het ongelooflijk, onwaarschijn-
lijk, bizar en oneerlijk tegelijk. Maar ik weet niet goed hoe 
ik er anders op moet reageren, dan mijn situatie te nemen 
zoals het is. Ondanks alle heftigheid zit ik van de week op een 
bankje in de speeltuin. Ik kijk naar mijn dochter Eline en een 
zonnestraal valt op mijn gezicht. Dan geniet ik. Op andere 
momenten vliegt het me aan en maak ik me vreselijk zorgen 
om haar. Stel dat het niet goed komt met mij. Wat dan?”

Overleven
In het jaar na het overlijden van haar man staat Mirjam voort-
durend in de overlevingsstand. “Iedereen reageert anders in 
zo’n situatie. Ik werd heel actief, ging van alles regelen en 
doen. Maar ik zorgde met name voor Eline. Ze was nog geen 
drie jaar toen haar papa stierf. Ik probeerde zoveel mogelijk 
een beetje normaal leven voor haar te creëren.” In die peri-
ode is Mirjam erg moe, wat voorstelbaar is in haar situatie. 
Daarna krijgt ze ineens spontaan blauwe plekken. Na onder-
zoek hoort ze de keiharde diagnose: leukemie. “Ik kon niets 

uitbrengen, ik was helemaal verslagen. Eerst mijn man en nu 
ik? Later werd ik ongelooflijk kwaad en vond ik het zo on-
rechtvaardig. Maar die gedachten hebben geen zin.”

Meelevend
Al snel volgen twee chemokuren. Geregeld ligt Mirjam in het 
ziekenhuis. “Meander voelt voor mij heel vertrouwd. Ik heb 
goed contact met de specialisten en verpleegkundigen. Niets 
is hen te veel. Ze zijn warm, meelevend, betrokken en eerlijk. 
Dat is heel belangrijk. Wanneer je zo ziek bent, heb je be-
hoefte aan de waarheid. Je wordt toch al zo geleefd. Het is 
moeilijk de regie uit handen te geven. Mijn dochter woont op 
dit moment bij mijn ouders. Dat is nu haar thuis. Dat is voor 
mij soms heel verdrietig, maar voor haar het beste. Daarom 
was het voor mij heel fijn haar toch de eerste dag naar school 
te kunnen brengen. Toen was ik net een periode thuis. Voor 
een andere moeder misschien de gewoonste zaak van de we-
reld, voor mij een moment waar ik wekenlang naartoe leefde. 
Op dit moment wacht ik op een stamceltransplantatie. Het 
is ontzettend spannend of die aanslaat. Mijn gevoel erover is 
positief. Ik moet beter worden. Ik gá beter worden voor mijn 
dochter en mij. Zo sta ik erin.”

Vroeger werd Mirjam den Hollander wel eens badend in het zweet wakker. Stel je voor 
dat zij of haar man ziek zou worden. Wat dan? Inmiddels weet ze spijtig genoeg wat dat 
noodlot betekent. 

Verhalen van patiënten

Mirjam den Hollander (38)
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NIAZ deelaccreditatie oncologische 
         zorg bevestigt kwaliteit 
    Meander Medisch Centrum.
Een topklinisch ziekenhuis dat zijn specialisme serieus neemt, schuwt een beoordeling niet. 
Sterker nog, het is blij met elk signaal waarmee de zorg en de processen eromheen naar 
een nog hoger niveau kunnen worden getild. Onlangs behaalde het ziekenhuis als één van 
de eerste in Nederland het kwaliteitskeurmerk ‘deelaccreditatie oncologische zorg’. Een 
objectief oordeel dat oncologie in Meander op een hoog peil staat. Daar wordt dan ook alles 
aan gedaan. 
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“Veel mensen zijn vooral bekend met de jaarlijkse ziekenhuisbeoor-
delingen van Elsevier Weekblad en het AD”, begint internist-onco-
loog Cees Rodenburg zijn verhaal. “En natuurlijk zijn we blij met 
onze scores in die lijsten. Maar we hechten ook veel belang aan vi-
sitaties en accreditaties van de echte professionals. Die gaan dieper 
in op de dienstverlening, de zorg en de processen die we volgen. 
Met de uitkomsten daarvan kunnen we onszelf concreet verbeteren 
op specifieke punten. En dat is natuurlijk het doel. We willen tot de  
allerbeste ziekenhuizen behoren”.   

Plan-do-check-act
Een visitatie is een officiële inspectie ‘door en voor professionals’, 
in het geval van Meander door een commissie die bestaat uit vak-
genoten en vertegenwoordigers van het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). Rodenburg: “Voorafgaand aan zo’n visitatie be-
antwoordt het ziekenhuis eerst honderden vragen over alle aspecten 
van de oncologische zorg. Tijdens en na de visitatie beantwoordt de 
commissie dezelfde vragen en volgt er een rapport met bevindingen 
en aanbevelingen. En natuurlijk zijn die er, want het kan altijd beter. 
Zo werken we nu bijvoorbeeld aan inbedding van psychosociale zorg 
rond oncologie. Zo’n visitatie is een mooie kans om jezelf te verbete-
ren. En dat doen we volgens de ‘plan-do-check-act’-cyclus. Meten, 
verbeteren en opnieuw meten.” 

Spiegelgesprekken
Omdat een visitatie door vakgenoten wordt uitgevoerd, is het toch 
min of meer een interne aangelegenheid waaraan bovendien geen 
keurmerk is verbonden. Dat is wel het geval bij een accreditatie door 
het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). “Daar-
bij gaat het echt om een externe beoordeling”, legt Rodenburg uit. 
“Naast inhoud van de zorg wordt daarbij ook gekeken naar de orga-
nisatie eromheen. We waren vooral trots dat het NIAZ geen verbe-
terpunten kon noemen. 

Zoals gezegd was er vanuit onze beroepsgenoten (artsen en ver-
pleegkundigen) wel een aantal aanbevelingen. We nemen ze graag 
ter harte. Alle betrokken afdelingen doen er alles aan de lat steeds 
weer een stukje hoger te leggen en ook de kleinste verbeterpunten 
consequent door te voeren.  Naast extra aandacht voor de psycho-
sociale zorg die ik al noemde, gaan we de komende tijd ook ex-
tra investeren in uitbreiding van de verpleegkundige oncologische 
spreekuren en spiegelgesprekken. Dat zijn gesprekken waarin onco-
logische patiënten hun oordeel en mening geven over de zorg en de 
organisatie ervan. Belangrijke informatie, want we zijn trots op de 
goede beoordelingen van vakgroepen en het onafhankelijke NIAZ, 
maar we doen het uiteindelijk voor de patiënten. Hun oordeel telt 
uiteindelijk het zwaarst. En er zijn altijd puntjes voor verbetering.” 

Weer stralend
     naar buiten.
De gevolgen van kanker zijn vaak goed zichtbaar. Bekend is dat je haar kan uitvallen na een 
chemobehandeling. Of je huid is bijzonder droog of vlekkerig. Meander Medisch Centrum 
organiseert vijf keer per jaar de gratis workshop Look Good...Feel Better. Hier krijgen deelnemers 
in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huid- en haarverzorging. Speciaal 
getrainde schoonheidsspecialisten, visagisten en haarwerkers (kappers) helpen de deelnemers 
bij huidverzorging, make-up, een haarwerk of alternatieven hiervoor. 

Patiënten met een oncologische aandoening die in Meander Medisch Centrum zijn of worden 
behandeld, kunnen gratis meedoen aan de workshop Look Good...Feel Better.  Aanmelden 
kan via de website www.meanderoncologisch.nl of via de oncologieverpleegkundige. De 
foto’s zijn gemaakt door de Stichting Look Good...Feel Better, die alles in het werk stelt 
om mensen met kanker te steunen bij hun uiterlijke verzorging en weer zichzelf te laten zijn. 
Voor meer informatie: www.lookgoodfeelbetter.nl.
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Verpleegkundig consulent oncologie Linda Groot 
“Veel patiënten komen naar het ziekenhuis voor nare behandelingen. 
Bij deze workshop gaat het niet om de zware kant van de ziekte, 
maar gaat het meer om een ontspannen moment waarop ze tips krij-
gen voor hun uiterlijk. De vrouwen krijgen goede adviezen om er ook 
tijdens hun ziekte goed uit te zien. Daarna gaan ze zelf aan de slag 
met crèmes en make-up. Het is zo mooi om de vrouwen wat terug-
houdend en schuchter te zien binnenkomen en stralend en zelfverze-
kerder te zien vertrekken. Ze zijn even onder elkaar, hoeven niets te 
verbergen en hebben zo ongedwongen contact met lotgenoten. Het 
mooie is dat ze dan even minder patiënt zijn en meer mens. Je ziet ze 
echt stralen, als ze er mooi en natuurlijk opgemaakt uitzien.” 

Schoonheidsspecialiste Ans Tolboom
“Deze vrouwen worden vaak aangestaard vanwege hun veranderde 
uiterlijk. Soms herkennen ze zichzelf niet eens meer in de spiegel, 
wanneer ze bijvoorbeeld hun haar, wenkbrauwen en wimpers ver-
liezen. Door heel persoonlijke adviezen te geven, geef je ze hun ei-
gen gezicht weer terug. Dan gaat het niet alleen om het tekenen 
van wenkbrauwen, maar ook het gebruik van de juiste verzorgings-
producten en haarwerk. Zelf heb ik altijd grote bewondering voor de 
kracht die deze vrouwen tonen. Ik vind het heel bijzonder om samen 
met een team vrijwilligers deze ochtenden te mogen verzorgen.”
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Geen moment bang.

“Ik was werkelijk stomverbaasd. Ik voelde me fit, had geen 
klachten of last van vermoeidheid. De diagnose longtumor 
kwam als donderslag bij heldere hemel. Mijn vrouw en ik za-
ten na dat gesprek bij de longarts op een bankje stilletjes voor 
ons uit te kijken. Onze wereld stortte in.”

Vol vertrouwen 
Voormalig zorgondernemer David van de Velde was op dat 
moment nog zeer actief in allerlei besturen. Deze boodschap 
betekende een ommekeer. “Ik moest echt een stap terug-
doen. Meer rust inbouwen en wachten op de eerste behan-
deling. Bij longkanker denk je direct aan het ergste en dat is 
bij veel mensen ook het geval. Toen ik hoorde dat mijn tumor 
te opereren was, was ik zielsblij. Vol vertrouwen ging ik naar 
het ziekenhuis voor de operatie. Mijn huisarts verzekerde me 
dat de specialisten in Meander zeer kundig waren. Dat is ge-
bleken. Mijn specialist maakte een gedegen, betrouwbare 
indruk. Ik was geen moment bang.” 
De vele communicatiemiddelen van het ziekenhuis hielpen 
hem hierbij. “Wanneer je zoiets overkomt, heb je veel behoef-
te aan informatie. De gesprekken met de oncologisch ver-
pleegkundige, de map met mijn persoonlijke Behandelwijzer 
en de diverse patiëntenfolders hebben mij enorm geholpen.”

Winterslaap
Na de operatie, die goed verliep, volgden enkele chemokuren. 
Ook die doorstond David goed. Daarna sloeg de vermoeid-
heid toe. “Vorig jaar hield ik echt een winterslaap. Rust, rust 
en veel slapen. Mijn hoofd leegmaken was bijzonder belang-
rijk in het genezingsproces. Ik stopte met enkele bestuursta-
ken en dat hielp.” 

Al die tijd hield hij een rotsvast vertrouwen in de behande-
ling. Dat kwam ook voort uit de stevige regie die hij ervoer in 
Meander. “De afdeling oncologie hield goed contact met de 
longartsen. Ik had sterk het gevoel dat alles goed georgani-
seerd was en dat de regie vanuit één punt kwam. De artsen 
en het verpleegkundig team dachten ook echt met me mee. 
Dat heb ik zeer gewaardeerd.”
Het is nu inmiddels een jaar na de diagnose. “Deze zomer zijn 
we met een koffer vol medicijnen naar vrienden in Utah  in de 
VS gereisd. Ook al ben je ziek, je moet iets hebben om naar 
uit te kijken. Die vakantie heeft ons goed gedaan. Op dit mo-
ment werk ik hard aan mijn conditie bij een fysiotherapeut. Ik 
blijf positief en pak het leven weer op.”

Rijdend bij de afslag Avignon in Frankrijk kreeg David van de Velde vorig jaar zomer een 
onverwacht telefoontje. Hij moest naar het ziekenhuis komen, want er waren donkere 
plekjes te zien op zijn longfoto. 

Verhalen van patiënten
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David van de Velde (73)

“Toen ik 
hoorde dat 

mijn tumor 
te opereren 
was, was ik 

zielsblij.”



Dagbehandeling Oncologie bij Meander  

       Meer dan een  
 chemokuur.
Bij de behandeling van kanker kan de specialist uit diverse methoden kiezen, zoals 
opereren, bestralen, een chemokuur of een combinatie ervan. Bij de keuze voor een 
chemokuur via een infuus worden patiënten toevertrouwd aan de professionele 
verpleegkundigen bij Dagbehandeling B3 Oncologie op de locatie Amersfoort Lichtenberg. 
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24 uur helpdesk
“Vaak al een dag na het gesprek starten we 
met de eerste behandeling. Het patiënten-
dossier ligt dan klaar inclusief een uitvoerig 
behandelplan op maat. Elke kuur en de duur 
ervan is afgestemd op de patiënt en wordt 
zo nodig aangepast op basis van reacties op 
de kuur. Eén of twee dagen voor elke behan-
deling nemen we altijd bloed af om te be-
oordelen of de patiënt wel in goede conditie 
is. Het kan dus wel eens gebeuren dat we 
de behandeling moeten uitstellen. Een kuur 
duurt meestal enkele maanden, soms langer 
dan een jaar. Het zijn intensieve behande-
lingen waarbij soms onverwachte reacties 
kunnen plaatsvinden. Daarom beschikken 
we over een helpdesk die 7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar is. Daarmee heeft 
elke patiënt de zekerheid dat we er echt dag 
en nacht voor hem of haar zijn en ook direct 
in actie komen als dat nodig is.” 

Haaruitval
“Een veelgehoorde vrees is die voor haar-
uitval. Ook nagels kunnen te lijden hebben 
van een chemokuur. Om deze bijverschijnse-
len af te remmen, kunnen patiënten tijdens 
bepaalde chemotherapieën kiezen voor een 
hoofdhuid- en/of nagelkoeling. We remmen 
dan plaatselijk de doorbloeding, waardoor 
de werkzame stoffen de hoofdhuid en na-
gels niet bereiken. Na ongeveer drie kuren 
wordt duidelijk of dit effect heeft.” 

Warm bad
Heel belangrijk vindt Didi de zorg voor pa-
tiën-ten. “De kuur is medisch, wij voegen 
er graag warmte en zorg aan toe met een 
vriendelijk woord en een luisterend oor. 
Elke patiënt heeft natuurlijk een andere 
kuur, maar dat ‘warme bad met aandacht’ 
is voor iedereen gelijk. We leven met onze 
patiënten mee bij hun zorgen, hun angsten 

Het is een afdeling met een vast team van dertien verpleegkundi-
gen. Zij stellen alles in het werk om patiënten op een ‘ontspannen’ 
manier hun kuur te laten ondergaan. Didi Zwerus, teammanager van 
de afdeling, legt uit hoe dat in zijn werk gaat. 

‘Eigen’ verpleegkundige
“Het eerste contact is vaak met Anita die aan de balie zit. Een vast 
en vertrouwd aanspreekpunt op onze afdeling. Zij maakt met de 
patiënt een afspraak voor een informatief gesprek en de eerste be-

handeling. Die vindt meestal plaats binnen enkele dagen, maar in 
elk geval binnen twee weken. We geven daarbij het advies iemand 
mee te nemen. Twee horen meer dan één en kunnen ook meer vra-
gen stellen. Bij die eerste afspraak geven we uitvoerig informatie en 
nemen we alle tijd voor een goede kennismaking. We streven er bo-
vendien naar dat de verpleegkundige in dat gesprek dezelfde is die 
later de kuur zal geven. Zo’n ‘eigen’ verpleegkundige wordt erg ge-
waardeerd. De patiënt krijgt verder een eigen Behandelwijzer mee 
met daarin alle benodigde informatie over het behandelproces.” 

en natuurlijk hun blijdschap als de arts kan 
meedelen dat de kuur heeft gewerkt. En dat 
is gelukkig steeds vaker het geval.”

“De kuur is medisch, 
wij voegen er graag 
warmte en zorg aan 
toe.”
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      De mens achter 
de patiënt zien.
Mensen met longkanker krijgen in Meander Medisch Centrum een bijzondere behandeling: er 
is aandacht voor zowel de medische als psychosociale kant van de ziekte. Longspecialisten en 
oncologisch verpleegkundigen werken hiervoor nauw samen.

Longarts Joop van den Brand
“Bij het allereerste uitslaggesprek zit ver-
pleegkundig specialist Riky Dorrestein erbij. 
Zij luistert mee en vangt mensen direct op. 
Het is een grote schok om te horen dat je 
kanker hebt. In een aantal situaties horen pa-
tiënten in datzelfde gesprek dat ze ongenees-
lijk ziek zijn. In de periode die volgt willen we 
patiënten zo goed mogelijk helpen. Medisch, 
maar ook met persoonlijke gesprekken. Daar 
hebben wij als artsen niet altijd tijd voor. Wel 
overlegt Riky meerdere keren per dag met 
mij over de te volgen koers. Wij vullen elkaar 
goed aan. Ik merk dat deze aanpak mensen 
rustiger maakt. Ze kunnen echt hun verhaal 
kwijt. Dat helpt in zo’n ingrijpend proces.” 

Verpleegkundig specialist oncologie 
Riky Dorrestein
“Longkankerpatiënten zijn kwetsbaar. In veel 
gevallen hebben ze nog maar een beperkte 
tijd te leven. Dan moet je als ziekenhuis alles 
inzetten om het zo draaglijk mogelijk te ma-
ken. Ik kijk goed naar hoe mensen met hun 
ziekte omgaan en pas daar de hulp op aan. 
Ook wanneer het om pijnbestrijding gaat of 
palliatieve zorg kan ik helpen. Tijdens het on-
cologisch spreekuur en in de kliniek zorgen 
we ervoor dat de mens achter de patiënt 
zichtbaar wordt. Door die informatie weer 
door te geven aan de specialist, aan de huis-
arts of thuiszorg brengen we de zorg op een 
hoger niveau. Het fijne is dat we zo geweldig 
samenwerken. Mijn passie is niet anders dan 
die van de longartsen. We willen samen het 
beste voor onze patiënten.” 

Opereren blijft          
             mensenwerk.
Het is bijna onvoorstelbaar hoe snel de geneeskunde zich ontwikkelt. Meander Medisch 
Centrum gaat mee in de frontlinie van de nieuwste ontwikkelingen en investeert in 
technologieën die bijdragen aan een beter en sneller herstel van patiënten. Het gaat 
natuurlijk te ver om u over alle innovaties in ons ziekenhuis te informeren, maar deze 
keer maken we een uitzondering.

Graag maken wij u attent op onze jongste aanwinst: de Da 
Vinci-robot. Deze robot wordt ingezet bij specifieke opera-
ties op chirurgisch, gynaecologisch en urologisch gebied. 
Vanachter een console bedient de specialist vier robotar-
men die extra bewegingsvrijheid geven. Het operatieteam 
assisteert daarbij. Opereren blijft immers mensenwerk. De 
operatierobot maakt het de specialist mogelijk om uiterst 

precies en flexibel te opereren, waardoor u minder pijn 
hebt en sneller herstelt. Kijk, dat zijn argumenten die er 
toe doen.

Dus ook als het op opereren aankomt, biedt Meander 
Medisch Centrum u de beste kwaliteit. En daar is het 
ons uiteindelijk om te doen: om uw welzijn!

Meander Medisch Centrum. Klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar.
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Duoportret



   Oncologische revalidatie

  Begeleid terug-
        keren in de   
 samenleving. 

Meander is in Nederland koploper op 
het gebied van oncologische revalida-
tie. Een jong vakgebied dat zich richt op 
de zorg voor (ex-) kankerpatiënten die 
beperkingen ondervinden in hun func-
tioneren op lichamelijk, psychisch en 

sociaal vlak. En er is veel behoefte aan, 
want de behandelingen vergen veel 
van het lichaam en het bericht ‘u heeft 
kanker’, komt vaak even hard aan als de 
ziekte zelf. Revalidatiearts Jan-Paul van 
den Berg (foto links) en zijn behandel-

team stellen daarom alles in het werk 
om genezen patiënten te ondersteunen 
bij hun terugkeer in de samenleving en 
om ongeneeslijke zieken een maximale 
kwaliteit van leven te geven. 

Het aantal mensen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan groeit van 366.000 in 
2000 tot 700.000 in 2015 (4% van de bevolking). En hoewel de eerste prioriteit natuurlijk 
ligt op genezing, heeft één op de drie mensen tot jaren na de behandeling last van ernstige 
vermoeidheid. Een serieus maatschappelijk probleem dat door Meander Medisch Centrum 
ook serieus wordt aangepakt. 

Echt maatwerk
“Net als bij de behandeling van de ziekte is ook de revalidatie echt 
maatwerk dat begint met een zorgvuldig intakegesprek”, legt Van 
den Berg uit.  “Je kunt je voorstellen dat kanker en de behandeling 
ervan veel met je doen. Vaak gaat het om klachten zoals conditie-
vermindering, vermoeidheid en verminderde spierkracht. Daarnaast 
zijn er ook psychische en sociale klachten zoals angst, onzekerheid 
en verminderd contact met familie of vrienden. Samen met de pa-
tiënt proberen we de problemen goed te inventariseren en stellen 
we vast welk behandelingsprogramma nodig is. Dat kan individueel 
en in groepsverband worden aangeboden, afhankelijk van de geko-
zen therapie. De primair behandelaar (oncoloog, verpleegkundige) 
verwijst naar ons bij restklachten en maakt voor het herkennen van 
die klachten gebruik van de zogenaamde lastmeter. Die gebruiken 
we bij onze intake. De patiënt geeft daarop aan hoe hij zich voelt 
en op welke gebieden hij problemen ondervindt. Dat kan gaan om 
problemen bij zorg voor kinderen tot eenzaamheid en uiterlijk of 
conditie. De reikwijdte van de klachten is heel groot en die van onze 
zorg dus ook.” 

Verschillende therapieën
“Het integrale behandelplan omvat verschillende therapieën, waar-
voor de patiënt gemiddeld twee keer per week langskomt”, vervolgt 
Van den Berg. “Verminderde belastbaarheid behandelen we met een 
combinatie van spierkracht en conditietraining. Het verantwoord op-
bouwen van energie wordt begeleid door de ergotherapeut, die de 
patiënt daarbij ook leert rustmomenten te nemen en zijn krachten 

goed over de dag te verdelen. De maatschappelijk werker onder-
steunt de patiënt bij het omgaan met de gevolgen van zijn ziekte en 
met praktische zaken, zoals contact met de arbo-arts en het orga-
niseren van thuiszorg. Een diëtist helpt bij het samenstellen van een 
gezond dieet om snel weer aan te sterken en op gewicht te komen. 
En een psycholoog staat de patiënt bij op het gebied van depressies 
of ernstige vermoeidheidsverschijnselen met een psychische oor-
zaak. Hij leert ze met die vermoeidheid omgaan en deze uiteindelijk 
ook te overwinnen.“

Professioneel behandelteam
De behandelingen worden gegeven op de afdeling Revalidatiege-
neeskunde van Meander. Van den Berg: “We hebben hier een ge-
dreven en professioneel behandelteam dat zich met hart en ziel inzet 
voor onze patiënten. Na zes weken behandeling is er een evaluatie 
met alle teamleden en wordt gekeken of er voldoende vooruitgang 
is geboekt op de verschillenden gebieden. De volledige behande-
ling duurt meestal een maand of drie. Patiënten functioneren na de 
behandeling weer op een veel beter niveau en tonen zich ook erg 
tevreden met de resultaten. Bij de afronding geven we altijd een be-
weegadvies mee. Wandelen, fietsen, zwemmen, alles is goed. Want 
hoewel het wetenschappelijk bewijs nog niet rond is, lijkt het erop 
dat mensen die blijven bewegen een kleinere kans hebben op terug-
keer van de ziekte.”

Meer informatie over oncologische revalidatie kunt u 
vinden op www.meanderoncologisch.nl. 

Oncologische Revalidatie
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“Het is erg prettig dat vanuit het 
ziekenhuis de communicatie helder, 

vriendelijk en toegankelijk is.”

Ik richt me op de 
mooie dingen.

Erik Timmer hoort vier jaar geleden na een routinecontrole 
dat hij vergevorderde prostaatkanker met uitzaaiingen heeft. 
Een week later kan hij ineens niet meer lopen en krijgt hij de 
eerste bestralingen. Van een actief leven vol sport, werk en 
gezelligheid moet de tekstschrijver overschakelen naar een 
heel ander bestaan. “Het komt als een lawine over je heen, 
maar ik vond het een geruststellend idee dat iedereen in het 
ziekenhuis zo hard aan mij werkte. Mijn grootste angst was 
niet meer te kunnen lopen, maar de medicijnen en bestra-
lingen werkten als een tijger. Gedurende alle behandelingen 
heb ik gewoon doorgewerkt. Overdag schreef ik teksten voor 
reclamecampagnes, die ik onderbrak voor bezoekjes aan het 
ziekenhuis.”

Grillige ziekte
Zo rijgen de jaren zich aaneen. Diverse keren speelt de kanker 
op. De ene keer in de bovenrug, de andere keer in de on-
derrug. Vervolgens op zijn botten. “Het grillige ziekteverloop 
maakt me soms onzeker. Dan is het erg prettig dat vanuit het 
ziekenhuis de communicatie helder, duidelijk, vriendelijk en 
toegankelijk is. Dat geldt zowel voor de specialisten als ver-
pleegkundigen. Die aanpak ligt mij wel. Daarnaast heb ik veel 
geluk dat alle behandelingen goed aanslaan. Op dit moment 
doe ik mee aan een studie naar een nieuw medicijn, dat we-
derom als een speer werkt.” 

Scheiding der geesten
Het uitgangspunt van alle behandelingen is de kanker te rem-
men en de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. 
“Zelf vind ik dat altijd een beetje vreemde uitdrukking, ieder 
mens beleeft het verschillend. Je bevindt je met deze ziekte in 
een soort niemandsland. Mijn vrienden gaan zoetjes aan met 
pensioen en mijmeren over verre reizen in de toekomst. Ik 
heb hartstikke veel energie en pak elke dag met twee handen 
aan, maar over volgend jaar praten kan ik niet. Ik noem dat 
de ‘scheiding der geesten’. Dat is wel eens moeilijk. Gelukkig 
krijg ik veel positieve steun van mijn vrouw, kinderen en en-
kele dierbare vrienden.”

“Ik probeer zelf die positieve houding ook zoveel mogelijk aan 
te nemen. Het is niet zo dat ik de kankercellen omarm, maar ik 
zie ze ook niet als vijanden. Zo’n attitude zou mij alleen maar 
bitter en narrig maken. Dat is voor niemand goed. Ik heb het 
nu eenmaal en richt me vooral op de mooie dingen van het 
leven. Zo trek ik me graag terug in mijn huisje achterin de 
tuin om van hout dingen te maken. Poppenhuizen of kleine 
keukentjes. Hout is zo’n mooi, levend materiaal. Daar geniet 
ik van.” 

In zijn lijf wordt een stille oorlog gevoerd. Zo ervaart Erik Timmer de prostaatkanker, die is 
uitgezaaid naar zijn rug en botten. “Het zijn agressieve jongens, die iedere keer weer op een 
andere plek in mijn lijf opduiken.”

Verhalen van patiënten

Erik Timmer (73)
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De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie
Ook van Beweging 3.0

Voor u! De confrontatie met kanker is een ingrijpende gebeurte-
nis. Thuisgekomen van een ziekenhuisopname worden 
de gevolgen van de ziekte vaak pas duidelijk. Het dage-
lijks leven is niet meer zoals het was en moet opnieuw 
vorm krijgen; de ziekte moet een plaats krijgen in uw 
leven.

De onzekerheid over het verdere verloop van de ziekte 
kan veel vragen oproepen. U hebt behoefte aan prakti-
sche adviezen en begeleiding. U, maar ook uw partner 
of mantelzorger, kunt hiervoor een beroep doen op de 
gespecialiseerd verpleegkundige oncologie van  
Beweging 3.0.

De oncologieverpleegkundige helpt u bij het omgaan 
met uw ziekte en de veranderde omstandigheden. U kunt 
aan haar advies vragen over onderwerpen als vermoeid-
heid, pijn, voeding, huidverzorging, medicijngebruik en 
hulpmiddelen. U kunt uw persoonlijke verhaal aan haar 
kwijt, uw emotie en onzekerheden. 

De oncologieverpleegkundige adviseert en steunt u  
en verwijst zonodig door naar een andere instantie.  
Het inschakelen van de oncologieverpleegkundige kost  
u niets. U hebt geen verwijzing of indicatie nodig voor 
een huisbezoek en u hoeft niet in zorg te zijn bij  
Beweging 3.0.

Voor meer informatie of voor het maken van een  
afspraak kunt u contact opnemen met de oncologie-
verpleegkundige van Beweging 3.0

Ons telefoonnummer T (033) 469 20 20
Ons e-mailadres oncologie@beweging3.nl
Of kijk op www.beweging3.nl/oncologie

Van de 91 ziekenhuizen voldoen er 63 aan 
de eisen rond de zorg voor borstkankerpa-
tiënten. Criteria zijn onder andere de aanwe-
zigheid van een multidisciplinair team voor 
de behandeling van borstkanker en gespeci-
aliseerde mammacareverpleegkundigen en 
chirurgen. In Meander vinden alle benodigde 
diagnostische onderzoeken op de eerste dag 
plaats en is directe borstreconstructie moge-
lijk. Het mammateam doet bovendien mee 
aan een wetenschappelijk onderzoekspro-

gramma. Voor patiënten is de mammacare-
verpleegkundige een vaste en vertrouwde 
contactpersoon voor al hun vragen.
 
Verwachtingen
Doel van de Monitor is om de patiënt inzicht 
te verlenen in hoe de borstkankerzorg in een 
ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen 
andere patiënten hebben met een ziekenhuis 
en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de 
verwachtingen van de BVN. Patiënten kunnen 

door het raadplegen zien wat een ziekenhuis 
te bieden heeft op het gebied van borstkan-
kerzorg en hoe anderen deze zorg hebben 
ervaren, met als doel om mensen te onder-
steunen om – eventueel samen met hun huis-
arts - een gemotiveerde keuze te maken voor 
een ziekenhuis.

De Monitor is toegankelijk via 
www.borstkanker.nl.

Radiologie is het medisch specialisme dat 
zich bezighoudt met het opzoeken van de 
plaats en de aard van een ziekte, letsel of 
aandoening, door het gebruik van onder 
andere röntgenstralen en geluidsgolven. 
Bijvoorbeeld dankzij een MRI-scanner kan 
de radioloog allerlei afwijkingen zien en be-
schrijven. Met behulp van een sterke mag-
neet en radiogolven wordt door een MRI-
scanner de anatomie en fysiologie van ons 
lichaam in beeld gebracht . Overigens is dit 
ongevaarlijk voor het lichaam. Een compu-
ter verwerkt de opgevangen signalen tot 
beelden die vervolgens op een specifieke 
monitor bekeken worden. De radioloog 
maakt van elk onderzoek een verslag. Me-
ander Medisch Centrum beschikt over zeer 
moderne MRI-apparatuur op de locaties in 
Amersfoort en Baarn. 

Leveronderzoek
Bij onderzoek naar afwijkingen in de lever 
is een MRI onmisbaar, mede door de com-
binatie met een zeer specifiek contrastmid-
del. Deze nagenoeg onschadelijke vloeistof 
wordt tijdens de leverscan ingespoten. De 
MRI-beelden maken niet alleen duidelijk 
wáár eventuele afwijkingen in de lever zich 
bevinden, maar ook of deze goedaardig of 
kwaadaardig zijn. Hierdoor kan de behan-
delend arts de tumor in de lever heel ade-
quaat behandelen. Meander is hier drie jaar 
geleden als één van de eerste ziekenhuizen 
in Nederland mee gestart. 

In Meander locatie Amersfoort Lichtenberg 
is het mogelijk bepaalde MRI-onderzoeken 
’s avonds of op zaterdag te ondergaan. 
Zo stelt Meander Medisch Centrum 
de patiënt centraal.

Bij een allogene stamceltransplantatie krijgt een patiënt bloedstamcel-
len van een ander persoon, vaak een broer of zus of bloedbankdonor. 
Deze vorm van transplantatie wordt uitgevoerd bij mensen die een 
ernstige hematologische ziekte hebben. Dit zijn ziekten van been-
merg, lymfeklieren en bloed, met als bekendste voorbeeld leukemie. 
De behandeling moet ervoor zorgen dat de ziekte geen kans krijgt om 
terug te keren.

Intensief
Patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, hebben 
te maken met complexe problemen. Ze zijn extra gevoelig voor infec-
ties. Daarnaast kunnen de cellen van de donor zich tegen de patiënt 

keren. Er ontstaat dan een zo geheten afstotingsreactie. De begelei-
ding en nazorg van deze patiënten is dan ook zeer intensief. 

Teleconferentie
Ook op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek krijgt 
de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen steeds meer vorm. Zo 
gaan specialisten van Meander en het St. Antonius meedraaien in het 
UMC Utrecht. Wekelijks bespreken zij alle patiënten en actuele the-
ma’s door middel van een teleconferentie. Zo verbeteren zij hun theo-
retische kennis en delen zij hun ervaringen met collega’s uit de andere 
ziekenhuizen. Ook is er een gezamenlijke opleiding voor hematologen 
en scholing voor verpleegkundigen. 

Meander krijgt lintje voor borstkankerzorg.

Nazorg dicht bij huis

MRI-scanner: speurwerk in de lever. 

Meander Medisch Centrum voldoet ruimschoots aan de criteria die de Borstkanker 
Vereniging Nederland (BVN) stelt aan de borstkankerzorg en die belangrijk zijn voor een 
borstkankerpatiënt. Meander wordt daarom wederom met een lintje gemarkeerd in de 
Monitor Borstkankerzorg die de Borstkanker Vereniging Nederland heeft ontwikkeld. 
De update van deze monitor is onlangs verschenen. 

Elke behandeling tegen kanker begint met een heldere diagnose. Radiologisch onderzoek is 
een belangrijk onderdeel bij het stellen van de juiste diagnose. Vrijwel alle patiënten met 
kanker bezoeken de afdeling Radiologie in Meander Medisch Centrum. 

Meander Medisch Centrum werkt op het gebied van allogene stamceltransplantatie 
intensief samen met het UMCU en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Patiënten 
die deze transplantatie in het UMC Utrecht hebben ondergaan, kunnen voor de nazorg 
terecht in Meander Medisch Centrum. Voor patiënten is het prettig dat zij de intensieve 
nazorg dichtbij, in hun eigen ziekenhuis, kunnen ontvangen.

Samenwerking ziekenhuizen bij stamceltransplantaties

Symposium over prostaatkanker.
Op donderdag 2 februari 2012, twee dagen voor Wereld Kanker Dag, organiseert Meander Medisch Centrum een symposium over 
prostaatkanker. Dit symposium is bedoeld voor verwijzers en heeft als doel om kennis over prostaatkanker te verspreiden.  



Darmonderzoek,
   minder eng dan  
 het lijkt.

Naast de afdeling Endoscopie op de locatie Amersfoort 
Lichtenberg, waar patiënten worden onderzocht, beschikt 
Meander sinds 2011 ook over een nieuw Endoscopisch  
Diagnostisch Centrum voor darmonderzoek in Baarn. Reinoud 
Vermeijden, maag- darm- leverarts legt uit hoe een onder-
zoek naar darmkanker in hoofdlijnen verloopt. 

Ongerustheid 
“Naast patiënten met concrete darmklachten of indicaties 
zoals bloedverlies, is er een groeiende groep mensen die be-

zorgd is over hun gezondheid”, begint hij. “In hun familie 
komt bijvoorbeeld veel darmkanker voor, wat reden tot on-
gerustheid kan zijn.”  

Nagenoeg pijnloos
Over darmonderzoek doen de wildste verhalen de ronde. 
Maar hoe ziet zo’n onderzoek er nu werkelijk uit? Vermeijden: 
“We beginnen altijd met een intakegesprek van zo’n twintig 
minuten waarbij we uitgebreid stilstaan bij de klachten maar 
ook de familiegeschiedenis met betrekking tot darmkanker. 

Elk jaar krijgen 12.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Een ziekte die 
steeds vaker voorkomt. Wat veel mensen niet weten is dat Meander Medisch Centrum 
in de behandeling van deze ziekte is gespecialiseerd. Per jaar verricht het Endoscopisch 
Diagnostisch Centrum van Meander 3.400 endoscopische darmonderzoeken en zo’n 300 
darmoperaties. 

Op basis van de intake wordt in overleg met 
de patiënt meestal besloten tot een colosco-
pie. Daarbij wordt met een flexibele slang de 
darm inwendig onderzocht. En hoewel som-
mige patiënten er tegenop zien vinden ze het 
achteraf vaak erg meevallen. Dat komt ook 
omdat ze tegenwoordig een roesje (lichte 
verdoving) krijgen waardoor ze er nauwelijks 
iets van merken en het onderzoek nagenoeg 
pijnloos verloopt. Bijkomstig voordeel van 
een coloscopie is dat we zo nodig meteen 
weefsel kunnen afnemen of poliepen kun-
nen verwijderen. Om het onderzoek goed te 
laten verlopen, wordt de darm vooraf gerei-
nigd met een laxeermiddel en mag de pa-
tiënt enkele uren ervoor niet eten.”

Behandelplan op maat
Na het onderzoek, dat zo’n 20 à 30 minu-
ten duurt, komt de patiënt bij in de uitslaap-
kamer en krijgt hij meteen een voorlopige 
uitslag te horen. Na een week volgt de de-
finitieve uitslag. Is er sprake van kanker dan 
wordt een behandelplan op maat vastge-
steld. Bijna in alle gevallen betekent dat een 
operatie waarbij een stuk van de darm wordt 
verwijderd. Na zo’n operatie wordt het dos-

sier altijd besproken in een wekelijks overleg 
met verschillende specialisten, waarbij ook 
artsen uit het UMC in Utrecht zijn betrok-
ken. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of 
aanvullende chemokuur nodig is. Dat over-
leg is overigens niet alleen voor patiënten 
met darmkanker. Alle nieuwe patiënten met 
kanker worden in dit wekelijks overleg  be-
sproken. Veel mensen weten dat niet, maar 
op die manier krijgen ze in feite meteen een 
second opinion.”

Dikke darm
“Wanneer wordt gesproken over darmkan-
ker gaat het vrijwel altijd over de dikke darm; 
kanker aan de dunne darm is zeer zeldzaam”, 
legt Vermeijden uit: “De functie van de dikke 
darm is het onttrekken van vocht aan de ont-
lasting. Een mens kan daarom zonder deze 
darm een gewoon leven leiden. Maar beter 
is natuurlijk een gezond darmstelsel. Belang-
rijk is dat mensen zelf hun ontlasting goed 
in de gaten houden. Als die onregelmatig is, 
of als er soms bloed meekomt, is een on-
derzoek raadzaam. We krijgen wel eens de 
indruk dat mannen wat langer wachten met 
een bezoek aan het ziekenhuis. Niet doen. 

Vaak zal het gaan om aambeien, maar hoe 
vroeger we erbij zijn, hoe groter de kans op 
genezing als het toch om kanker gaat. Op 
je lichaam moet je zuinig zijn. Dat betekent 
ook gevarieerd eten, letten op je gewicht en 
goed bewegen”, besluit hij. 

Bevolkingsonderzoek 
darmkanker
Vanaf 2013 wordt iedereen in Nederland 
van 55 jaar of ouder regelmatig onder-
zocht op darmkanker. Vanwege de grote 
omvang van deze groep zal dat gebeuren 
door onderzoek via de ontlasting. 
Als daarin bloedsporen worden aange-
troffen wordt doorverwezen naar een 
ziekenhuis voor een darmonderzoek.

Meer over het landelijk bevolkings-
onderzoek vindt u op 
www.dikkedarmkankerpreventie.nl. 

Endoscopisch Diagnostisch Centrum
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Liever zorg ik voor 
anderen.

Voormalig verpleegkundige Ineke de Jong heeft sinds drie 
jaar eierstokkanker, waarvoor ze een zware operatie en diver-
se chemokuren onderging. “Vanaf het allereerste begin weet 
ik dat het ongeneeslijk is, maar ik krijg nog steeds behande-
lingen. Ik leef sterk in het moment. Niet te ver vooruit kijken, 
hoogstens enkele weken. Je leeft continu met de angst dat de 
kanker weer actief wordt, ook nu weet ik dat het weer bezig 
is. Daar ben ik me van bewust, toch sta ik daar niet teveel bij 
stil. Anders word je gek. Ik leer er wel mee om te gaan. Ik 
moet verder.”

Speciale behandeling
Op dit moment doet Ineke mee aan een wereldwijd onder-
zoek naar eierstokkanker. “Dankzij een opmerking over deze 
studie van mijn gynaecoloog-oncoloog wist ik ervan. Ik zit in 
de controlegroep, maar ben allang blij dat ik mee mag doen. 
Dat betekent dat ik elke week in het ziekenhuis ben voor che-
mobehandeling en intensieve controle. Tot voor kort deed een 
andere mevrouw ook mee aan die studie, waar ik inmiddels 
bevriend mee ben geraakt. We noemen elkaar gekscherend 
‘mijn chemovriendinnetje’. Zij kan inmiddels niet meer mee-
doen aan de studie, dat vind ik heel moeilijk. We waren echt 
bondgenoten en vonden veel steun bij elkaar. We sleepten 

elkaar er doorheen. Ook hadden we veel pret. Soms waren 
we zo druk aan het praten, dat de verpleegkundigen ons uit 
elkaar haalden. De eerste keer dat zij niet meer kwam, werd ik 
liefdevol opgevangen door één van de verpleegkundigen. Zij 
had goed ingeschat hoe moeilijk dat was voor mij.”

Betrokken verpleegkundigen
Samen met haar man en kinderen ondergaat Ineke het in-
tense proces. “Ik zal de ziekte nooit accepteren. Soms ben ik 
zo kwaad. Je staat volledig machteloos tegenover deze ziekte. 
Mijn man en kinderen staan dicht bij me en krijgen echt alles 
mee. Verder zien weinig mensen mijn tranen. Het is voor mij 
fijn en bijzonder dat de artsen en verpleegkundigen in het 
ziekenhuis zo betrokken zijn. Door de jaren heen leer je el-
kaar toch een beetje kennen. Soms vragen verpleegkundigen 
aan mijn man hoe het met mij gaat. Ze weten intussen dat 
ik niet snel laat zien wanneer het minder goed gaat. Ik kan 
op anderen nog zo krachtig overkomen, maar soms slaat de 
paniek en onzekerheid toe en ben ik nergens meer. Mensen 
zijn ontzettend lief, maar uiteindelijk moet je dit proces toch 
alleen doen.”

Het is de aandacht die Ineke de Jong veelvuldig krijgt, waar zij af en toe moeite mee 
heeft. “Met kanker sta je veel in de belangstelling. Dat past niet zo bij mij. Ik zorg liever 
voor anderen.”

Verhalen van patiënten
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Ineke de Jong (65) 

“Mensen zijn ontzettend lief, maar uiteindelijk 
moet je dit proces toch alleen doen.”
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Bij een palliatieve afdeling 
denken veel mensen in eerste 
instantie aan sterven. Toch 
klopt dat beeld niet. Op de  
palliatieve afdeling in  
Meander Medisch Centrum 
worden mensen met oncolo-
gische en/of hematologische 
kanker behandeld. Kwaliteit 
van leven, in de fase dat een 
genezende behandeling niet 
meer mogelijk is, daar draait 
het om op deze afdeling. 

De artsen en verpleegkundigen op de afdeling 
zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. Samen 
met de patiënt zoeken zij naar manieren om 
klachten zoals pijn of vermoeidheid naar een 
acceptabel niveau te krijgen. Die zorg vergt 
een andere manier van denken. Alles is erop 
gericht om het de patiënt zo comfortabel mo-
gelijk te maken. Zo is bezoek 24 uur per dag 
mogelijk. Bijna elke ochtend zijn er vrijwilligers 
op de afdeling om de patiënten van dienst te 
kunnen zijn. 

Sommige patiënten kunnen na een opname 
op de palliatieve afdeling - als de klachten ac-
ceptabel zijn en de zorg geregeld is - naar huis. 
Soms is dat niet meer mogelijk en worden men-
sen verder verzorgd in een verpleeghuis, vaak 
een hospice. Meander heeft nauwe contacten 
met verpleegkundigen uit omliggende hospi-
ces. Medewerkers worden soms ook uitgewis-
seld met medewerkers uit hospice Dôme. Zo 
wordt er optimaal gebruik gemaakt van elkaars 
kennis en ervaring. Patiënten en familieleden 
waarderen de palliatieve zorg. De huidige zes 
bedden op locatie Amersfoort Lichtenberg 
worden in het nieuwe ziekenhuis uitgebreid 
naar tien bedden en een familiekamer.

Door middel van nucleair geneeskundige di-
agnostiek kunnen allerlei tumoren vroegtijdig 
worden opgespoord en kan er beoordeeld 
worden of een behandeling wel aanslaat. 
Daarnaast behandelt de nucleair geneeskun-
dige onder meer patiënten die schildklier-
kanker hebben of pijnlijke botuitzaaiingen. 
Op dit gebied verrichten de nucleair genees-
kundigen van Meander baanbrekend werk, 
zowel nationaal als internationaal. 

Meander Medisch Centrum heeft één van de 
grootste afdelingen Nucleaire Geneeskunde 
van Nederland. In 2009 belandde de afde-
ling in de Elsevier enquête in de top-tien van 
Nederland (nummer 4!). De modernste appa-
ratuur staat klaar voor nauwgezet onderzoek 
en gerichte behandeling, zoals een PET/CT 
scan, SPECT/CT scan en straks in het nieuwe 
ziekenhuis een PET/MRI. De beoordeling van 
deze gecombineerde beelden vindt plaats in 
nauwe samenwerking met de radiologen. 
Uit de wijde omgeving komen patiënten 
naar Amersfoort voor een onderzoek of be-
handeling door de nucleair geneeskundige, 
ook als zij in een ander ziekenhuis onder be-
handeling zijn. Onderzoek is meestal al bin-
nen een week mogelijk en in geval van spoed 
vaak dezelfde of de volgende dag. 

Binnen het medisch specialisme Nucleaire 
Geneeskunde gebruiken we radioactieve 
stoffen voor onderzoek en behandeling. Na-
tuurlijk zo min mogelijk, om het risico van 
de straling zoveel mogelijk te beperken. De 
straling wordt gebruikt om kwaadaardige 
cellen op te sporen, te beschadigen of te do-
den. Als herstel niet meer mogelijk is, kan de 
radioactieve stof worden gebruikt om pijn 
te bestrijden. Het is een dynamisch vakge-
bied. Er komen steeds nieuwe radioactieve 
stoffen bij die bij de behandeling van kanker 
goed te gebruiken zijn. Het is ook een breed 
specialisme. Het nucleair onderzoek beperkt 
zich niet tot één ziektebeeld of één orgaan; 
tientallen stoornissen in vrijwel alle organen 
kunnen worden opgespoord. 

Nucleaire geneeskunde zal in de toekomst 
nog belangrijker worden. Een actuele ont-
wikkeling is die van de ‘personalized medi-
cine’. Dit houdt in dat speciale unieke radio-
actieve stoffen zich binden aan specifieke 
tumoren of uitzaaiingen en zo aangeven of 
een tumor of diens uitzaaiingen zal reageren 
op de behandeling. 

De klinische genetica is een medisch specia-
lisme dat zich bezighoudt met erfelijke ziek-
ten, onder andere met de erfelijke vormen 
van kanker. Met name in het geval van borst-/
eierstokkanker of darm-/baarmoederkanker 
kan er sprake zijn van een erfelijke vorm van 
kanker. Vanuit de afdeling medische genetica 
van het UMC Utrecht wordt er op de tweede 
en vierde woensdagochtend van de maand 

een spreekuur medische genetica gehouden 
in Meander Medisch Centrum. Het spreekuur 
wordt gehouden door een klinisch geneticus 
of een genetisch consulent. 

Meer weten over erfelijksheidsonderzoek? 
Overleg dan met uw specialist of kijk op 
www.meanderoncologisch.nl onder 
spreekuren.

Achter de schermen van…
Nucleaire geneeskunde.

Kwaliteit van 
leven centraal 
op de palliatieve 
afdeling.

In Meander Oncologisch Centrum werken professionele 
zorgverleners samen aan de best mogelijk zorg bij kanker. 
Een speciale rol is daarbij weggelegd voor het specialisme 
Nucleaire Geneeskunde. Deze afdeling vindt u op de vijfde 
verdieping van locatie Amersfoort Lichtenberg. 

Spreekuur medische genetica. 

De diagnose kanker verandert alles. Je voelt je 
machteloos, angstig, verdrietig, schuldig of boos. 
Op vele manieren word je geconfronteerd met 
de gevolgen van de ziekte. Je wordt vanuit het 
ziekenhuis begeleid en wellicht heb je thuiszorg. 
Maar daarnaast kan er meer nodig zijn. Wist je dat 
je voor vrijwillige ondersteuning terecht kunt bij 
Stichting Ravelijn? 

Vrijwilligers bieden hulp die aanvullend is op de 
professionele zorg. Het zijn mensen met tijd, aandacht 

Vrijwilligers met tijd, aandacht en begrip

Stichting Ravelijn • vrijwilligers • mantelzorg • maatschappelijke inzet 
Bergstraat 24-26 • 3811 NJ Amersfoort • t 033 461 30 00 • hulpthuis@ravelijn.nl • www.ravelijn.nl

en begrip. Zij bieden een luisterend oor of nemen je 
mee naar buiten. Ze brengen je naar het ziekenhuis of 
begeleiden je tijdens het consult. Als je ongeneeslijk ziek 
bent, kunnen vrijwilligers meerdere dagdelen of nachten 
per week bij je aanwezig zijn.

Ook voor de mensen in je omgeving is jouw ziek-zijn zeer 
ingrijpend. Vaak nemen zij met liefde een deel van de zorg 
op zich. Het Steunpunt Mantelzorg helpt mantelzorgers 
met advies, informatie en emotionele steun, zodat zij de 
zorg kunnen volhouden.  
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Meer bewegen           
     =  minder 
      kans op borstkanker

Jaarlijks wordt bij ruim 13.000 mensen borstkanker vastgesteld. Iedere vrouw heeft een kans 
van 1 op de 8 om borstkanker te krijgen in haar leven. Wist je dat voldoende bewegen de kans 
op borstkanker met 25 – 30% kan verminderen? Zowel vanaf jongere leeftijd bewegen als op 
latere leeftijd lichamelijk actief worden, helpt om het risico op borstkanker te verlagen. 

BEWEEG! 
Natuurlijk is sporten een prima manier om meer te bewegen, maar ook ‘stevig’ huishoudelijk 
werk of tuinieren tellen mee. Sterker nog, je kunt nu meteen beginnen met meer bewegen en 
gezonder leven. Bijvoorbeeld:
 

• Neem de trap in plaats van de lift
• Wandel of fiets naar je vriendin voor een kopje koffie
•  Bekijk je favoriete TV programma vanaf de hometrainer
• Doe vaker lopend of op de fiets de boodschappen
• Stap eens een halte eerder uit de tram of bus
• Ga wandelen na het avondeten
• Loop langs bij je collega in plaats van een mail sturen
 

 
Voor meer informatie ga naar 
www.pinkribbon.nl

Meer bewegen  
= minder risico
 

Borstkanker voorkomen 

kan helaas niet. Maar 

door meer te bewegen 

kun je het risico wel  

verminderen!
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Sint Martinus scheurde 
zijn mantel en gaf de helft 
aan een bedelaar. 
De mantel staat symbool 
voor bescherming en 
verzachting van het leed, 
maar kan het leed zelf niet 
wegnemen. Het Latijnse 
woord voor mantel is  
‘pallium’. Palliatieve zorg 
biedt zorg en onder-
steuning als duidelijk is 
dat genezing niet meer 
mogelijk is.

Het verbeteren van de zorg rond het levenseinde. 
Dat is waarvoor het Netwerk Palliatieve Zorg  
Eemland zich hard maakt. 

Samen kijken we naar alles wat gedaan kan wor-
den als genezing niet meer mogelijk is. Veel is er 
bereikt; contacten zijn gelegd, zorgverleners zijn 
geschoold en informatie is beschikbaar.

Voor meer informatie over specifieke zorg kunt u 
kijken op www.netwerkpalliatievezorg.nl/eemland 
of neem contact op met Greet van der Zweep, 
netwerkcoördinator.

E-mailadres greet.vanderzweep@beweging3.nl 
Telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag T (033) 469 25 53

Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland 
hard voor warme zorg
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Deze ziekte is 
een gigantische 
worsteling.

De jonge werkende moeder weet niet wat haar overkomt. “Ik 
verwachtte het niet. De echo zag er goed uit en de punctie 
was voor mijn gevoel meer voor de zekerheid. Toen de arts 
vertelde dat het niet goed was en ik een borstoperatie moest 
ondergaan, stond alles stil. Ik was helemaal de weg kwijt. De 
chirurg zei tegen mijn man en mij: ‘Ik laat jullie wel even al-
leen’. Maar ik greep haar vast en vroeg haar alsjeblieft te blij-
ven. Dat deed ze en ze legde alles heel zorgvuldig uit.”

Helder en duidelijk
Tijdens dat eerste gesprek moest Marinda meteen veel be-
slissingen nemen. Bij borstkanker doemt direct de vraag op 
of het een borstverwijdering of een borstsparende operatie 
wordt. “Het maakte mij niet veel uit. Ik had iets engs in mijn 
borst. Dat moest weg, zo voelde dat. Dat ik daarbij mijn borst 
zou verliezen, vond ik minder belangrijk. Mijn gevoel stond 
stil, ik moest handelen. Wat ontzettend hielp was de heldere 
en duidelijke toon van mijn plastisch chirurg. Hij adviseerde 
mijn borst te verwijderen en beloofde een mooie reconstruc-
tie te maken. Dat is ook gelukt.” 

Alles stortte in elkaar
Een periode van operaties volgt, die Marinda goed doorstaat. 
Daarna zes chemokuren. “Dat was werkelijk afschuwelijk. 

Daar ben ik zo ziek van geweest. Dat hoop ik nooit meer 
mee te maken.” In die periode is ze vaak in Meander, waar 
ze veel steun heeft aan de specialisten en oncologisch ver-
pleegkundigen van de mammapoli. “Ik werkte hiervoor als 
wetenschappelijk onderzoeker en had veel vragen. Ik wilde 
alles weten. De verpleegkundigen hielpen mij daar goed bij. 
Niet alleen over medische feiten, ook over sociale dingen. Hoe 
ik het de kinderen moest vertellen en hoe ik praktische zaken 
kon regelen. Ik kon in die periode niets, het leven ging volle-
dig langs me heen. Mijn perfect gecontroleerde leventje met 
werken, zorgen en sporten stortte totaal in elkaar.”

Draad weer oppakken
Al die tijd heeft ze wel het volste vertrouwen in de behande-
ling. “Mijn internist zei altijd: ‘Ik ga voor de volle honderd pro-
cent genezing’. Dat boezemde vertrouwen in. Inmiddels heb 
ik de ziekte overwonnen, maar ik vond het een gigantische 
worsteling. Het is ook nog niet klaar. De vermoeidheid blijft 
en ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Mijn contract is niet ver-
lengd. Mijn oude leven heb ik nog niet terug. Ik vraag me zelfs 
af of dat wel echt terugkomt. Het afgelopen jaar heeft ons 
stevig aangegrepen. Toch ben ik weer begonnen met sporten 
onder persoonlijke begeleiding. Zo probeer ik de draad lang-
zamerhand weer op te pakken.”

De koffers staan ingepakt voor de vakantie. De kinderen hebben zin om te vertrekken. 
Op die dag hoort Marinda Spies dat het niet goed is. Het knobbeltje in haar borst is 
kwaadaardig.

Verhalen van patiënten
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Marinda Spies (35)

“Mijn gevoel stond stil, 
ik moest handelen.”
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Contact

Heeft u vragen over oncologie of naar aan-
leiding van dit magazine, bel dan naar ons 
algemeen nummer: 033 - 850 50 50 

Volg ons online
Op www.meanderoncologisch.nl leest u 

het laatste nieuws. Ook vindt u er uitgebreide 

informatie over aandoeningen, artsen, onderzoe-

ken, bezoektijden, wachttijden, behandelingen en 

nieuwe mogelijkheden.

Films over Meander kunt u bekijken via

www.youtube.com/user/meandermc
Volg ons op Twitter: MeanderMC

Bellen kan altijd
Algemeen nummer: 033 - 850 50 50
(Voor alle locaties, ook Spoedeisende Hulp)

Afsprakennummer: 033 - 850 60 70
Afsprakennummer Diagnostisch 
Centrum: 033 - 850 87 00

In Meander Medisch Centrum delen we met  elkaar de ambitie om elke dag de best 
mogelijke zorg te leveren. Iedere patiënt kan bij ons rekenen op klantvriendelijke, 
deskundige en betrouwbare zorg. Wij investeren voortdurend in de kwaliteit en 
deskundigheid van onze medewerkers.

Meander Medisch Centrum is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidings- 
Ziekenhuizen (STZ). We hebben medische opleidingen voor bijna alle specialismen in 
huis. Onze zorg is hooggespecialiseerd, gebaseerd op de nieuwste medische inzichten. 
Wij investeren doorlopend in onderzoek en opleiding van onze medewerkers en in de 
nieuwste apparatuur.

Huisartsenpost 0900 - 331 12 33 

(op werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur 

en in het weekend 24 uur per dag).

Bezoekadressen

Locatie Amersfoort Lichtenberg
Utrechtseweg 160, Amersfoort

Locatie Amersfoort Elisabeth
Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2, Baarn

Locatie Nijkerk 
(Gezondheidscentrum De Nije Veste)
Oranjelaan 104, Nijkerk

Locatie Soest
Dalplein 61, Soest

Meander Dialyse Centrum Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 73, Harderwijk

          Meander,   
  voor goede zorg 
bij borstkanker.

www.meandermedischcentrum.nl/oncologie

U hebt 
een raar knobbeltje in uw borst.

De huisarts vertrouwt het niet. U ook niet. 

Wat is het? Kan het kwaad? De vragen buitelen over 

elkaar heen. Een golf aan emoties overspoelt u.

U wilt
duidelijkheid en zekerheid.

Eerlijke en betrouwbare antwoorden. 

Een heldere diagnose. En als het nodig is, 

snelle actie. Want uw gezondheid is uw 

kostbaarste goed.

U zoekt
een plek waar ze weten wat ze doen.

Waar medisch specialisten en verpleegkundigen werken met ervaring 

in de zorg bij borstkanker. Die goed weten wat de beste behandeling 

is in uw situatie en alles duidelijk uitleggen, stap voor stap. 

Zodat u weer grip krijgt op uw gezondheid.

U vindt
Meander Oncologisch Centrum, 
voor goede zorg bij borstkanker.

Meander is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland 

die het NIAZ-kwaliteitskeurmerk voor oncologische zorg 

heeft behaald. Dat geeft u een extra zekerheid dat de zorg 

voor mensen met kanker goed geregeld is. 

Ook patiëntenonderzoek toont steeds weer aan: 

bij Meander gaat het om uw gezondheid.

VAK
Mbo-opleidingen
in de zorg

Zorghulp • Helpende Zorg en Welzijn • Verzorgende • Verplegende 
Apothekersassistent • Doktersassistent • Tandartsassistent WWW.ROCASA.NL



Wij staan op 
voor onze 
collega Hans
Vrijwilligers Patiëntenvereniging 

voor stembandlozen (NSvG) 

En wat doe jij?

Hans is vrijwilliger bij onze vereniging. Hij was bezig patiëntenvoorlichter 
te worden toen hij plotseling opnieuw geconfronteerd werd met zijn ziekte. 
We zetten ons in voor hem en alle anderen in een zelfde situatie. 

Samen opstaan helpt. Het geeft kracht en levert geld op voor onderzoek 
en patiënten organisaties. Word donateur van KWF Kankerbestrijding. 
Ga naar staoptegenkanker.nl
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