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Een auto is gisteravond keihard
tot stilstand gekomen bij een
botsing tegen de vangrail
op de A1 tussen Apel-
doorn en Amersfoort.
De automobilist
verloor ter hoogte
van de afrit Koot-
wijk de macht over
het stuur. Door de
kracht van de botsing
kwam de auto deels
klem te zitten onder de vang-
rail. 

Omdat er rekening werd ge-
houden met een beknelling van

de bestuurder, werd de brand-
weer naar de plek van het onge-

luk gestuurd. De automo-
bilist kon echter zelf-

standig zijn auto ver-
laten. De man is na-
gekeken door am-
bulancepersoneel,
maar hoefde niet

mee naar het zie-
kenhuis.

Omdat de auto klem
in de vangrail stond, was het

bergen een moeizaam karwei.
Er werd tijdelijk een rijstrook
afgesloten.

KOOTWIJK

Auto knalt hard tegen vangrail
op A1 ter hoogte van Kootwijk

Patiënten zijn binnen twintig minuten weer thuis dankzij nieuwe voorziening

Chemotherapie in de straat

Thuiszorgorganisaties Vérian uit
Apeldoorn en Sensire uit Zut-
phen bieden sinds kort chemo-
en immuno-injecties aan. Voor-
heen werd deze specialistische
zorg verleend door Gelre zie-
kenhuizen, nu hebben de drie
partijen de handen ineengesla-
gen en krijgen oncologische pa-
tiënten een deel van de zorg in
de buurt. ,,Ik heb er alleen maar
gemak van.’’

Madelon de Goffau
Apeldoorn

De transitie is onderdeel van een
bredere ontwikkeling. Specialisti-
sche zorg wordt steeds meer ver-
plaatst naar de thuiszorg, vertelt
Cora Vegter, afdelingsmanager On-
cologie bij Gelre ziekenhuizen in
Apeldoorn. ,,Je ziet een landelijke
tendens van ziekenhuis verplaatste
zorg. Niet alles hoeft in het zieken-
huis, op een andere plek kan het
soms veel efficiënter. Als een ver-

pleegkundige in het ziekenhuis
druk is om dat een van de patiënten
onwel wordt, moet je bijvoorbeeld
wachten als je alleen voor een on-
derhuidse injectie komt. Op zo’n
wijklocatie kan dit gewoon achter
elkaar door.’’

Zelfredzaam
Een mijlpaal noemt Laura Berends,
Coördinator Zorginnovatie bij
Vérian, het initiatief. ,,Door de zorg
dichtbij huis te brengen, hou je
kankerpatiënten zelfredzaam en
blijven ze onderdeel van de samen-
leving. Terwijl ze bij ons specialis-
tische zorg krijgen, kunnen ze ook

nog even naar de supermarkt om de
hoek.’’

Maar die transitie van het zieken-
huis naar de thuiszorg is niet zo-
maar gemaakt, blikt Berends terug.
,,Het was een enorme operatie. Het
volledige patiëntendossier is aange-
past. Het ziekenhuis, de apotheek,
het lab en de thuiszorg werken nu
in één systeem.’’

,,Bovendien moet het transport
ook aan allerlei eisen voldoen. De
medicatie moet op koelkasttempe-
ratuur vervoerd worden en de
chauffeur moet gekwalificeerd zijn
om deze medicijnen te vervoeren.
Voordat je dat rond hebt, ben je wel
een aantal jaar verder.’’

Deze transitie betekent dat het
takenpakket van de thuiszorgver-
pleegkundige wordt uitgebreid.
Om voldoende oncologisch ver-
pleegkundigen in huis te hebben,
gaan de thuiszorgorganisaties ook
intern starten met het opleiden van
oncologisch verpleegkundigen.

Vegter hoopt dat deze transitie

ook laat zien dat de thuiszorg zoveel
meer is dan een organisatie die al-
leen steunkousen bij ouderen aan-
trekt. 

,,Zo wordt het weleens weggezet.
Dat vind ik ontzettend jammer. In
de wijkverpleging werken hele
vaardige, gespecialiseerde verpleeg-
kundigen.  Daar verdient het echt
credits voor. De medisch specialist
blijft eindverantwoordelijk, maar
we verdelen de behandeling.’’

Twintig minuten
Cor Brinkman (75) uit Wenum
Wiesel is blij met de verandering.
Hij heeft leukocytose, een aandoe-

▲ Cor Brinkman (75) hoeft voor
chemotherapie niet meer naar
het ziekenhuis, maar krijgt de
behandeling in gezondheidscen-
trum Beekpark. FOTO MAARTEN

SPRANGH

Oncologisch verpleegkundige
Annette Schuur is een van de
medewerkers die de chemo-
poli draaien. ,,Vroeger was de
zorg minder complex en ver-
anderde er niet zoveel, maar
sinds twee jaar verandert het
doorlopend. Mijn werk wordt
steeds veelzijdiger en ik word
steeds meer een allrounder.
Dat is heel leuk.’’
Twee jaar geleden werd een
chemotherapie via een draag-
baar infuus al toegevoegd aan
het takenpakket van de thuis-
zorg, en binnenkort komen
daar nog meer taken bij, zoals
de Hartfalenpoli.
Laura Berends: ,,De zorgvra-
gen nemen toe en de zorg
wordt steeds complexer. De
zorg die we nu hebben is een
schaars goed. Die moeten we
zo efficiënt en bewust moge-
lijk inzetten. Met het oog op
de toekomst en de toene-
mende vergrijzing moeten we
daar als organisaties op voor-
sorteren. Met deze verande-
ring kan die overname van
zorgtaken makkelijker worden
uitgerold.’’

Zorg wordt
complexer

Door de zorg dichtbij
huis te brengen, hou
je kankerpatiënten
zelfredzaam
– Laura Berends, Vérian

ning waarbij het aantal witte bloed-
cellen groter is dan normaal, en is
een van de eerste patiënten die bij
gezondheidscentrum Beekpark be-
handeld wordt met chemotherapie.
,,Binnen twintig minuten ben ik
weer thuis. Als ik naar het zieken-
huis moet ben ik zo een uur weg.’’

En dat moet hij nogal vaak voor de
injecties die hij nodig heeft. Elke
vier weken krijgt hij zeven dagen
lang twee injecties. ,,Twee in de
buik, twee in de benen, en twee in
de armen. Daarna begint het riedel-
tje weer opnieuw. Dat moet leuke-
mie voorkomen.  Als ik naar het zie-
kenhuis ga, moet ik eerst een eind
lopen, het is er altijd druk. Nu is dat
niet meer zo. Ik heb er alleen maar
gemak van.’’


