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VOORWOORD
Het jaar 2014 was bijzonder. Er gebeurden veel mooie dingen, maar het was vooral ook

een spannend jaar, met de fusie met Orbis Medisch en Zorgconcern in het verschiet. Het
samengaan van twee grote zorgorganisaties tot de grootste werkgever in Zuid-Limburg
betekende een nieuwe horizon voor medewerkers en patiënten.

Voor Atrium MC betekende 2014 ook het laatste jaar als zelfstandig ziekenhuis. Vooral daarom
zetten we graag de hoogtepunten nog eens op een rijtje. We kunnen helaas niet alles vermelden,
dus is een selectie gemaakt. Graag nemen we u mee naar 2014 waarin we niet alleen hebben
geïnvesteerd in nieuwbouw maar zeker ook in de fusie.
David Jongen
Voorzitter Raad van Bestuur
Atrium Medisch Centrum Parkstad
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Een nieuw begin
Het jaar 2014 eindigde voor Atrium MC met een nieuw begin. Op 16 december 2014

4

FUSIE

besloten de Raden van Bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en
Zorgconcern om per 1 januari 2015 te fuseren. Kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare
zorg is daarmee gegarandeerd voor Parkstad en de regio Sittard-Geleen.

“We willen de beste zorg kunnen leveren en als het even kan dichtbij.” Zo verwoordt Cees Sterk, lid van
de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie, de reden voor de fusie. Maar ook wat het fusietraject zelf
betreft gingen Atrium en Orbis voor zorgvuldigheid en grondigheid.

Zo werd in maart van het jaar
de medezeggenschapsorganen
Verpleegkundige Adviesraden (VAR), (centrale)
Ondernemingsraden, en de Cliëntenraden, het
voorgenomen besluit tot een fusie, in de vorm
van een adviesaanvraag, voorgelegd.
Een samenvatting van dit document werd voor
de medewerkers op Huisnet gepubliceerd. Zodat
iedereen zich zo goed mogelijk op de hoogte kon
stellen van de ontwikkelingen.
Op 19 mei ging de adviesaanvraag naar de medisch
specialisten van Atrium en Orbis, verenigd in het
Bestuur Medische Staf. Alle geïnformeerde partijen
reageerden positief op de voorgenomen fusie
en de artsen drongen zelfs aan op een spoedige
integratie. Het FunctieInrichtingsPlan, waarin is
vastgelegd welke zorg waar wordt geconcentreerd,
bleef steeds leidend voor de plannen.
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De Zomer In de zomer werd (in
samenwerking met de vakbonden) het sociaal
plan afgerond, dat medewerkers een aantal
garanties biedt in de nieuwe organisatie.
Ondertussen werd er onder meer gewerkt aan
het gezamenlijk gebruik van één Elektronisch
Patiënten Dossier vanaf 1 januari.
In juni moest helaas geconcludeerd worden dat de
voorgenomen datum om te fuseren, 1 augustus 2014,
niet haalbaar was. Hoewel de banken constructief
stonden ten opzichte van de fusieplannen, bleek dat
de financiering meer tijd kostte dan verwacht. Op
30 september kon het plan voor de financiering
alsnog ondertekend worden.
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Groen Licht Toen tot slot de Nederlandse

Nieuwe naam

Zorgautoriteit (NZa) in november ook haar zegen gaf

bekend was dat de fusie

aan de fusie, stond niets een samengaan meer in de

definitief door kon gaan,

weg.

kon worden gedacht aan een

David Jongen, beoogd voorzitter Raad van Bestuur van de
fusieorganisatie, bedankte in december alle betrokkenen
uit de grond van zijn hart: “Er zijn heel veel mensen die
keihard hebben gewerkt om dit moment mogelijk te
maken. Ik kan hen niet genoeg bedanken. Maar ik wil dan
ook iedereen bedanken die week in week uit zijn uiterste
best is blijven doen om de allerbeste zorg te verlenen,
ondanks alle fusieperikelen.”

nieuwe naam.

Zodra

Medewerkers van beide organisaties
dienden naar aanleiding van een
prijsvraag honderden voorstellen
in, waaruit er drie gekozen werden.
Heel Limburg mocht kiezen uit:
Zuyderland, Curavalis of Adare.
In de zomer van 2015 werden de
definitieve naam en huisstijl bekend
gemaakt. Tot die tijd heette het
nieuwe ziekenhuis Atrium-Orbis.
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‘Vriendelijke’ keizersnede
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GEBOORTE

Atrium MC startte aan het begin van 2014 als eerste ziekenhuis in Zuid-Limburg met
de ‘vriendelijke keizersnede’. De moeder-kindrelatie staat bij deze aanpak centraal.
Bij een ‘vriendelijke keizersnede’ ziet de moeder haar kind geboren worden en krijgt ze de baby direct bij zich,
na een korte check door de kinderarts. Moeder en kind worden niet, zoals bij een ‘gewone’ keizersnede, tot
een uur van elkaar gescheiden. De vroege binding tussen moeder en kind is beter, de pijnbestrijding tijdens
de operatie is minder intensief, de misselijkheid blijft vaak achterwege en de borstvoeding start doorgaans
makkelijker.
“Het gaat toch om het allereerste uur met je kind”,
verduidelijkt Patricia Mercelina, gynaecoloog in
Atrium MC. “Het eerste huid-op-huidcontact is
heel belangrijk.” Daarnaast is bij een ‘vriendelijke
keizersnede’ de operatiekamer warmer en kan er
muziek worden gedraaid. Allemaal bedoeld om een
gewone bevalling zo dicht mogelijk te benaderen. Met
succes, zo bleek uit de eerste reacties. “Het voelt veel
minder als een operatie”, zo reageerde een nieuwe
moeder, die eerder ook al eens in Atrium MC via de
‘gewone’ keizersnede’ beviel. “Wat een verschil!”
Aan de ene kant is er meer privacy en aan de andere
kant is er juist een grotere mogelijkheid om met andere
patiënten even te praten of te ontspannen in een van
de twee verblijfsruimten.
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Expertisecentrum voor zeldzame longziekten

ILD-Patiënten
Heel Nederland telt ‘slechts’ 20.000 patiënten die kampen met interstitiële longziekten

(Interstitial Lung Disease, ILD). Sinds januari 2014 mag Atrium MC zich het expertisecentrum
ILD voor Limburg en een deel van Noord-Brabant noemen, zo besloot de Stichting
Topklinische Ziekenhuizen (STZ).
De symptomen van ILD zijn niet heel makkelijk
te onderscheiden van bijvoorbeeld COPD of een
langslepende verkoudheid, weet longarts dr. Remy
Mostard, die promoveerde op ILD. “Het stellen van de
juiste diagnose is een ingewikkelde puzzel, waarvoor
een longfoto vaak een eerste aanzet geeft. Juist
omdat het om zo’n zeldzame aandoening gaat, is het
belangrijk de kennis te bundelen.” Radiodiagnostiek,
eventueel weefselonderzoek én het klinisch beeld bij
elkaar maken een diagnose compleet.
De behandeling bestaat uit medicijnen en juist dit
is het goede nieuws voor de patiënten. De nieuwe
medicijnen die voor deze doelgroep in aantocht
zijn, mogen door slechts een klein aantal centra in
Nederland worden voorgeschreven.
De vier expertisecentra horen daar in ieder geval bij.
“Dat betekent dat de ILD-patiënten in deze regio niet
ver hoeven te reizen om de nieuwste behandeling te
krijgen”, aldus Mostard.
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Atrium Apotheek geopend
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Medicatie

De gloednieuwe Atrium Apotheek, gevestigd in de centrale hal van Atrium Heerlen,
opende op 12 juni 2014 zijn deuren. Een moderne robot assisteert de medewerkers bij
de uitgifte van medicijnen.

De Atrium Apotheek is een openbare apotheek, waar iedereen terecht kan. Het voordeel voor
patiënten is dat ze er meteen na hun bezoek op de polikliniek met het recept van de arts terecht
kunnen voor hun geneesmiddelen. Ook patiënten die met ontslag gaan en medicijnen nodig
hebben, zijn een belangrijke doelgroep. Apotheker Hans Cremers weet dat patiënten soms
bot vangen bij hun eigen apotheek na het ontslag uit het ziekenhuis op vrijdagmiddag. Het
assortiment van de Atrium Apotheek is hier bij uitstek op afgestemd. “Ik hoop dat we de overgang
van kliniek naar huis goed kunnen begeleiden”, zegt hij.
Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, neemt een robot (de Consis Stockmaster)
het medicijndoosje uit een rek, voorziet het van een etiket en vervoert het tot vlak achter de
apotheekmedewerker, die aan de balie bij de patiënt kan blijven staan om alvast uitleg te geven.
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Hoofdhuidkoeling uitgebreid

KOELING
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Kankerpatiënten die een chemokuur krijgen, hebben soms baat bij hoofdhuidkoeling
om de haaruitval te verminderen. Dankzij een donatie van Stichting Roparun kon de
voorziening, die Atrium MC sinds 2010 aanbiedt als enige ziekenhuis in Zuid-Limburg,
worden uitgebreid.
Sinds begin 2014 beschikt Atrium MC over twee apparaten en diverse formaten kappen. “Hierdoor
kan de kap nog nauwer aansluiten op het hoofd van de patiënt en werkt de koeling beter”, vertelt
oncologieverpleegkundige Danny Quadvlieg.
De koeling tot min vijf à zes graden leidt tot bloedvatvernauwing in de hoofdhuid, waardoor er
minder cytostatica bij de haarwortels komen en haaruitval wordt tegengegaan. Ongeveer de helft
van de patiënten bij wie hoofdhuidkoeling wordt toegepast, heeft na de chemo geen pruik nodig.
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ALCOHOLPOLI VINDT AANSLUITING
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CRITERIA

De Alcoholpoli in Atrium Heerlen sloot zich in februari 2014 aan bij een landelijk
netwerk voor de behandeling van jonge ‘comazuipers’.

Sindsdien vervult de poli een regiofunctie: alle jongeren in Limburg die
met een alcoholvergiftiging op een SpoedEisende Hulp (SEH) belanden,
kunnen naar Heerlen worden doorverwezen voor verdere behandeling.
Een team van SEH-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en
een psycholoog zorgt, naast de behandeling na binnenkomst op de SEH,
voor een vervolgtraject. De meerwaarde van de alcoholpoli is dat de
behandeling zich niet alleen op het lichamelijke aspect richt, maar ook
voorlichting biedt over de gevolgen van alcoholmisbruik. Ook ouders
worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

DAGBEHANDELING DERMATOLOGIE
Voor de medewerkers van de vijfde etage in Atrium Kerkrade
was het 1 december 2014 een beetje feest: de Dagbehandeling
Dermatologie bestond namelijk tien jaar!
Op deze afdeling worden in dagverpleging patiënten met (matig) ernstige
huidaandoeningen behandeld, zoals eczeem en psoriasis. Patiënten krijgen
intensieve zorg, waarmee ze soms drie keer per week drie uur bezig
zijn op het dagcentrum. De ‘huiskamer’ biedt afleiding, via een tv en
internetvoorzieningen. En op 1 december was er natuurlijk vlaai
voor iedereen.
atrium mc JAARVERSLAG 2014

100 JAAR SJPETAAL

JUBILEUM
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In 2014 wapperde in Atrium Kerkrade de

jubileumvlag met de tekst ‘100 jaar sjpetaal

in kirchroa’. Voor de niet-Limburgers: Atrium
Kerkrade bestond honderd jaar.

Op 2 februari 1914 werd het St. Jozef Hospitaal in
gebruik genomen. De zusters van Steyl speelden een
belangrijke rol bij de oprichting en ook in de zorg in
de decennia die volgden. Honderd jaar later kregen
bezoekers en medewerkers een kleine attentie en
in mei 2014 was er een feestelijke avond voor alle
(oud-)medewerkers van het Kerkraadse ziekenhuis.
Ruim vierhonderd mensen haalden samen
herinneringen op.
Het St. Jozef ziekenhuis kon lang zelfstandig bestaan,
maar fuseerde op 1 januari 1996 toch met de
ziekenhuizen in Heerlen en Brunssum tot Atrium
Medisch Centrum Parkstad.
Kerkradenaren hebben zich altijd heel betrokken
getoond bij hun ‘sjpetaal’. Gezien de landelijke en
regionale ontwikkelingen bleek het behouden van
een volledig ziekenhuis in Kerkrade echter geen
haalbare kaart. Tegenwoordig zijn er voornamelijk
poliklinieken gevestigd, waarmee toch nog een
deel van de ziekenhuiszorg dichtbij de patiënten in
Kerkrade geboden kan worden.
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Nieuwe hartcatheterisatiekamers
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GYNAECOLOGIE
Het kost wat, maar dan heb je ook iets moois. In juni en oktober 2014 konden twee ‘state of
the art’ hartcatheterisatiekamers (HCK’s) in gebruik worden genomen.

Met de twee identieke kamers kan Atrium MC zeven dagen per week, 24 uur per dag acute infarctzorg
bieden. De HCK’s bevinden zich in het souterrain en voldoen aan de hoogste standaarden en richtlijnen voor
onder meer PCI (dotter-stent), pacemaker- en hartcatherisatie-onderzoeken.
Martin Cremers, afdelingshoofd Cardiologie/ Longziekten ambulante zorg: “Met deze verbouwing is een
heus HCK-centrum binnen Atrium MC ontstaan. Beide hartcatheterisatiekamers zijn op het gebied van
apparatuur en bediening identiek aan elkaar. Spoed- en planbare onderzoeken kunnen vanaf vandaag naast
elkaar uitgevoerd worden. Dit betekent een grote stap op het gebied van patiëntveiligheid, professionaliteit
en flexibiliteit in het werk van de interventiecardiologen en –verpleegkundigen.”
In het centrum werken
negen interventiecardiologen
samen, mede dankzij een
samenwerking met het
MUMC+. Behalve de kamers
is ook het werkconcept
aangepast. Om patiënten nog
beter van dienst te kunnen
zijn, is er bijvoorbeeld een
aparte ingang voor patiënten,
één voor personeel en één
voor logistiek.
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Verhuizen en schuiven

BEDDEN
Het jaar 2014 kende opnieuw aardig wat
verhuisbewegingen in Atrium Heerlen.

Oude bekenden keerden terug binnen de muren
van het ziekenhuis en anderen schoven in het

kader van het ‘Beddenschuifplan 3.0’ een stukje op.
De PAAZ-afdeling, die de afgelopen zeven jaar
bij de Mondriaan Zorggroep was gehuisvest,
kwam in december terug naar Atrium MC. De
vernieuwde afdeling op de zevende etage heet
sindsdien Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Ook
het cardiorevalidatieprogramma van Atrium MC,
dat tien jaar in het Sport Gezondheidscentrum van
revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek was
ondergebracht, kwam in januari 2014 terug. Een andere
aanpassing was het plaatsen van de Coronary Care Unit
(CCU, ofwel hartbewaking) en Brain Care Unit (BCU)
naast elkaar op etage 5. Beide afdelingen verzorgen
patiënten met problemen in de vaten, maar bij de één
uit zich dat in het hart en bij de ander in de hersenen.
Op basis van het ‘Beddenschuifplan 3.0’ werden in
2014 26 klinische bedden afgebouwd. Ook werden de
disciplines herverdeeld over de verpleegafdelingen.
De afdeling Dagverpleging kreeg meer ruimte doordat
de Nuchtere Opname Unit verhuisde naar de Acute
Opname Afdeling.
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BOUWEN VOOR DE TOEKOMST
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Nieuw ziekenhuis

BOUWEN

Atrium MC bouwde in 2014 stevig voor de toekomst.
Naast Atrium Heerlen kreeg het nieuwe gebouw Q
steeds meer vorm. Tegelijkertijd ging de renovatie van
het bestaande Beddenhuis gestaag voort. Tot er in

GEBOUW Q

juni een adempauze voor de bouw werd afgekondigd.

De nieuwbouw telt vijf lagen. In het souterrain komen
afdelingen met een spoedeisend karakter, zoals de
Spoedeisende Hulp (SEH), Acute Opname Afdeling (AOA)
en de Huisartsenpost. Op de begane grond komen
onder andere poliklinieken, centrale sterilisatieafdeling
en dagverpleging alsook de scopieafdeling. Op de
tussenverdieping worden zes nieuwe operatiekamers
ingericht en een Intensive Care Unit. Op de eerste verdieping
komt een splinternieuwe Dialyseafdeling. Op de bovenste
verdieping werden toen de laboratoria gepland. Het
vloeroppervlak van het nieuwe gebouw bedraagt 19.000
vierkante meter en de bouw kost ongeveer 55 miljoen euro.
Het hoogste punt van de nieuwbouw werd bereikt op
23 april, wat feestelijk werd gemarkeerd met het uitrollen
van een vijf meter lange banner. Begin juni 2015 wordt het
opgeleverd, waarna het gebouw begin september in gebruik
kan worden genomen.
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ADEMPAUZE

In juni hield de Raad van Bestuur samen met het
Bestuur Medische Staf de voortgang van de bouw
en renovatiewerkzaamheden nog eens onder de
loep. De plannen uit 2010 hielden bijvoorbeeld
nog geen rekening met de voorgenomen fusie met
Orbis, maar ook het overheidsbeleid en andere
veranderingen in het zorglandschap stelden nieuwe
eisen die binnen het gestelde budget mogelijk niet
realiseerbaar waren. Reden voor een adempauze
van drie maanden. Na die periode werd onder meer
besloten tot een sobere renovatie van poliklinieken en
kantooromgevingen, in afwachting van nieuwbouw.
Ook werd besloten de laboratoria (met uitzondering
van een satellietlaboratorium) te geconcentreren in
Sittard na de fusie.

ZORGPLEIN BRUNSSUM

De plannen voor het zorgplein in Brunssum,
waar Atrium MC ongeveer een derde van het
vloeroppervlak gaat gebruiken voor een modern
poliklinisch en diagnostisch centrum, kregen in
2014 concreet vorm. Nadat de bouwpartijen
gecontracteerd waren, kon de gemeente in de lente
het definitieve plan presenteren en ging in november
de spade de grond in. De oplevering van het gebouw
wordt begin 2016 verwacht.
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DIENSTKLEDING
18

SENIOREN

Sommige medewerkers dachten dat het een grap was, maar sinds 1 april wordt de
nieuwe dienstkleding uitgegeven via een Kleding Inname Automaat/Kleding Uitgifte
Automaat (KIA/KUA).

Atrium MC was een van de laatste ziekenhuizen in Nederland waar medewerkers
nog hun eigen dienstkleding thuis konden wassen Met het oog op de hygiëne en infectiepreventie
kwam daar in 2014 een eind aan. De nieuwe dienstkleding is niet meer persoons-, maar
maatgebonden. Na het scannen van de medewerkersbadge verstrekt de KUA een kledingset. Aan
het eind van de dag leveren medewerkers hun kleding weer in bij de KIA. Deze werkwijze geldt
voor alle medewerkers die witte dienstkleding dragen, plus de medewerkers van de afdelingen
Schoonhouden en Patiëntentransport.

Sedatie
Sinds februari werken in Atrium MC vier Sedatie Praktijk Specialisten (SPS); een nieuwe
functie binnen de Nederlandse ziekenhuiswereld.
Sedatie zorgt voor het verlagen van het bewustzijn van de patiënt en zit eigenlijk tussen een roesje
en een narcose in. Een Sedatie Praktijk Specialist zorgt ervoor dat een onplezierig onderzoek zoals
een endoscopie met minder stress, angst en pijn verloopt. Lars Moberts, werkzaam als Sedatie
Praktijk Specialist: “Onderzoeken kunnen door pijn of angst soms niet worden afgemaakt. Dat
kunnen wij nu voorkomen.” Zowel artsen als patiënten noemen de zorg van de SPS een echte
vooruitgang.
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THEMABIJEENKOMSTEN
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IN GESPREK

Ook in 2014 vond er gemiddeld eens per maand een patiëntenbijeenkomst plaats,
steeds rond een ander thema. Een hooggewaardeerd initiatief dat al een aantal jaren
succesvol draait.

Tijdens de bijeenkomsten gaan medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten met elkaar in gesprek
over de laatste ontwikkelingen rondom een thema. In 2014 ging het bijvoorbeeld over diabetes, bloed,
dementie en het onrustige hart. De laatste bijeenkomst werd zelfs een tweede keer aangeboden wegens
de grote belangstelling. Naast presentaties is er altijd voldoende ruimte voor het stellen van vragen en
lotgenotencontact.

STILTERUIMTE
In oktober opende de nieuwe stilteruimte voor bezoekers,
patiënten en medewerkers. Op deze sfeervolle plek lijkt de
hectiek van het ziekenhuis even weg te vallen.
De stilteruimte, achter het bezoekersrestaurant, is ingericht
met comfortabele stoelen waarin bezoekers kunnen bidden,
mediteren of gewoon even zitten. De ruimte doet warm aan,
onder meer dankzij de wandkleden van kunstenares Claudy
Jongstra. De Stichting Beheer Kunstcollectie Atrium MC heeft
de wandkleden samen met het team Geestelijke Verzorging
uitgezocht.
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BEURS
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ZORGBEURS

OPEN DAG

Het Atrium-zorgplein op de Parkstad Zorgbeurs

Op 15 maart stelde Atrium MC

trok veel publiek op 18 oktober.

de deuren weer open, dit keer

De beurs in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade werd
ondanks het stralende weer bezocht door maar liefst 3780 mensen.
Gezondheid, een goede levensstijl en zorg stonden er centraal.
Atrium MC was onder meer vertegenwoordigd door gynaecologen,
diëtisten, de afdeling Medische Microbiologie en de Klinische
Geriatrie. Bij de reumatologen konden mensen een handecho laten
maken, waarmee bijvoorbeeld osteoporose gemeten kan worden.
Reumatoloog dr. Ward Vercoutere: “Onze afdeling staat er minder
om bekend dat we met echo-apparatuur werken. Het is fijn dat we
dat nu aan een grote massa hebben kunnen laten zien.”

voor een kleine tweeduizend
bezoekers.
Met dank aan de inspanning
van veel medewerkers
was het een topdag.
Populair waren niet alleen
de rondleidingen over de
nieuwbouw en de afdeling
Pathologie, maar ook de
Da Vinci robot, die het publiek
zelf mocht uitproberen. Kinderen
konden natuurlijk weer hun arm
laten gipsen of bijvoorbeeld hun
knuffelbeer door een echte arts
laten onderzoeken. Eén van de
reacties op Facebook na afloop:
“Wat was de open dag geweldig
zeg: een hele ervaring! Wij
vonden het super georganiseerd.
Topdag gehad!”

atrium mc JAARVERSLAG 2014

Implementatie iCare24
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ICT-PROJECTEN
iCare24 is één van de vijf belangrijkste ICT-projecten waaraan Atrium MC in 2014

werkte. Het draait om het vervangen van alle computers door zogenaamde ‘virtuele’

werkplekken, zodat iedere medewerker met zijn eigen ICT-werkomgeving aan de slag
kan op zo’n 2200 beschikbare computers.

De introductie van iCare24 was belangrijk voor het slagen van Switch, het omvangrijke ICT-programma
van Atrium MC en (in 2014 nog beoogd) fusiepartner Orbis. Maar ook voor het vergroten van de
flexibiliteit in zowel het gebruik als het onderhoud van computers. Het bleek niet eenvoudig om de oude
computerprogramma’s waarmee Atrium MC in 2014 nog werkte te laten functioneren in een moderne
omgeving. En ook voor gebruikers was het even wennen om met persoonlijke inloggegevens te werken.
In oktober van het jaar konden 2300 medewerkers aan de slag op 1100 werkplekken.
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SwITch
Het omvangrijke traject op het gebied van ICT
dat in Atrium en Orbis van start ging in 2014 heet
SwITch. Doel is het op elkaar afstemmen van de
ICT-systemen, met het oog op de fusie.
SwITch is een omvangrijk veranderingstraject op ICT-gebied
en gaat daarom ook enkele jaren duren. Voor Atrium MC is
het voor een deel een nieuwe start, omdat bijvoorbeeld sterk
verouderde en daardoor kwetsbare informatiesystemen worden
vervangen. Denk aan bijvoorbeeld één systeem voor het
Elektronisch Patienten Dossier, of voor logistiek en financiën.

Primeur
Het eerste SwITch-project dat online ging was HR-Carectrl; een
nieuw, gemeenschappelijk platform voor personeelssystemen
van Atrium en Orbis. Op 2 oktober werd de ‘go live’ gevierd.
HR-Carectrl is één van de deelprojecten waarvoor SwITch in het leven
is geroepen. In Orbis was de uitrol als eerste een feit. In Atrium gaat
de applicatie draaien vanaf 1 januari 2016. Met HR-Carectrl kunnen
medewerkers van Orbis en Atrium zelf aan de slag, om bijvoorbeeld
hun loonstrook digitaal te bekijken of ziek- en herstelmeldingen
online te doen.
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IEDEREEN AAN DE SLAG IN DE ZORG
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BENOEMING

Iedereen moet aan de slag kunnen in de zorg, vindt Atrium MC. Daarom startte in 2014
het project ‘Functiecreatie’, waarmee mensen die moeilijker aan een baan kunnen
komen, tijdelijk als vrijwilliger aan de slag kunnen in het ziekenhuis.

De werkplekken voor mensen met een ziekte, handicap of bijstandsuitkering biedt Atrium MC
aan in samenwerking met de gemeente Heerlen en het UWV. Voor een periode van zes tot acht
maanden konden mensen in 2014 aan de slag op de poliklinieken en de afdelingen Medisch
Archief, Interne Geneeskunde, Orthopedie en Oncologie. Ze ondersteunen de medewerkers
door bijvoorbeeld koffie te schenken, bedden op te maken, bloed naar het laboratorium te
brengen of een praatje te maken met patiënten. “Ik vind het vooral een dankbare functie. Je
krijgt ontzettend veel waardering van mensen”, aldus Maureen Starke (46) uit Heerlen.
Afdelingshoofd Interne Geneeskunde, Tinny Kessels: “Met medewerkers zoals Maureen kunnen
we de nadruk leggen op de basisbehoefte van het ‘mens zijn’, zoals een geordende kamer en
een prettig gesprek. Op deze manier krijgt onze verpleging meer kans om zich te richten op
het medische aspect van de zorg voor de patiënt.”
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PLUSPUNT MC

SAMENWERKEN
In oktober 2014 ging het

PlusPunt Medisch Centrum
in Heerlen van start; een

samenwerkingsverband van
Atrium MC, HuisartsenOZL,
Huis voor de Zorg en
zorgverzekeraar CZ.
Het initiatief wordt deels gefinancierd door de
Provincie Limburg en maakt deel uit van een
serie zorgvernieuwingen gedurende drie jaar.
In PlusPunt MC werken huisartsen en medisch
specialisten buiten het ziekenhuis nauw met
elkaar samen om patiënten met klachten van
hart- en vaatziekten snel en doelgericht te
helpen. Op verzoek van de huisarts kunnen er
onderzoeken worden uitgevoerd, die tot dan
toe alleen in het ziekenhuis plaatsvonden, zoals
een fietstest of hartecho. De onderzoeken en de
evaluatie met de cardioloog vinden op één dag
plaats, waarna de huisarts samen met de patiënt
de verdere behandeling kan bepalen.
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Lector Zuyd Hogeschool
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LECTOR

Dr. Asiong Jie, internist-hematoloog in Atrium MC, werd 4 april ingewijd tot bijzonder
lector aan Zuyd Hogeschool.

Dr. Jie richt zich als bijzonder
lector specifiek op ‘Integrative
Patient Centered Health Care’ in
de oncologie. Hij pleit voor het
geven van meer aandacht aan
de mens achter de patiënt met
kanker en voor methoden om dit
in de dagelijkse zorgpraktijk te
realiseren. De doelstelling van het
lectoraat sluit aan bij het streven
van Atrium MC naar zorg op
menselijke maat; afgestemd op het
individu.
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Opleider van het jaar

NEUROLOOG
Dr. Peter Koehler, neuroloog in Atrium MC, won in december de
‘Zilveren Babinski’ voor zijn inzet en kwaliteiten als opleider.

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een neuroloog
die zich buitengewoon heeft ingezet voor de
opleiding. De Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS)
kennen de prijs toe. Ze waardeerden Peter Koehlers
inzet om kennis en vaardigheden te vergroten en
een prettig opleidingsklimaat te creëren zeer. Wat de
AIOS ook een prijs waard
vonden, is het feit dat
hij artsen in opleiding
inspireert tot het doen
van wetenschappelijk
onderzoek.
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ATRIUM IN CIJFERS

ERKENDE

BEDDEN

1.230

2014

1.230

2013
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DAG O PNA M EN

ERKENDE

BEDDEN

OPNAMEN

38.963

26.611

DAG O PNA M EN
OPNAMEN

38.272

26.745

2013

2014

G E M I D D EL D E
VERPLEEGDUUR
POLIKLINIEKBEZOEKEN
2013

2013

2014

5,7

492.249 479.871

2014

5,6

MEDISCH SPECIALISTEN 2014

231
167
15
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VRIJGEVESTIGD
IN DIENSTVERBAND
EXTERN (adelante | MAASTRO | MUMC)
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LEEFTIJDOPBOUW
PERSONEEL
2013

2014

228 244

513 507

908 863

1110 1113

250 303

20-30 JAAR

30-40 JAAR

40-50 JAAR

50-60 JAAR

>60 JAAR

DIENSTJAREN
2013

624

2014

564

505
450

340

383

382

366

332

333

341
301
250

295

177 176
96 103
11

10

<1 JAAR

1-5 JAAR

5-10 JAAR

10-15 JAAR

15-20 JAAR

20-25 JAAR 25-30 JAAR 30-35 JAAR 35-40 JAAR

>40 JAAR
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KLACHTEN
2013

BEMIDDELD DOOR
PATIENTEN SERVICE

2014

264

227
186

ORGANISATORISCH

157

214

BEHANDELTECHNISCH

166
63

RELATIONEEL
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FINANCIEEL

77
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