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Rondetafelgesprek met Principal Clinicians over patiëntenzorg

Zij lopen voorop

De Principal Clinicians (PC) van het eerste uur gaan hun laatste jaar in, die van vorig jaar zitten
midden in het PC-schap. En onlangs is de nieuwe lichting benoemd. Tijd om eens om tafel te gaan en
te evalueren. Een gesprek onder PC’s die innovatieve patiëntenzorg het hoogste goed vinden.

In Vergaderzaal Blauw - achterin het restaurant
van het A-gebouw - schuiven dinsdag 28 juni drie
Principal Clinicians aan. Gynaecologisch oncoloog
Joanne de Hullu, huisarts/onderzoeker Tim olde
Hartman en neurochirurg Erik van Lindert. Joanne
zit in het derde jaar, Tim in zijn tweede, voor Erik
zijn dit de eerste maanden. Samen gaan ze in
gesprek over het PC-schap. Joanne: ‘Historisch
gezien is er in een academisch ziekenhuis veel
aandacht voor onderwijs en wetenschap. Met dit
predicaat laten we zien dat ook wij focussen op
patiëntenzorg: de basis voor alles. Wetenschap en
onderzoek kun je alleen goed doen als de patiëntenzorg ook goed is.’ Tim: ‘De aandacht voor de
individuele patiënt; dát is onze core business. Als
je de patiëntenzorg niet hebt, valt heel het huis in
elkaar. We moeten insteken op vriendelijk zijn en
op meedenken. Het mensen makkelijk maken, het
is zó relevant, zó belangrijk. Soms zie je nog dat
onderzoek voorgaat, spreekuren worden afgeblokt. Patiënten zien dan de AIOS en niet hun
vaste specialist. Dat moet je niet willen, vind ik.’
Erik: ‘Dat je in een academisch ziekenhuis ook
carrière kunt maken met vooral patiëntenzorg,
dat is heel bijzonder en goed.’

Nooit gelukt
Daarmee is de toon al snel gezet aan de ronde
tafel. Wat belangrijk is voor het succes van de
PC’s, vervolgt het drietal, is dat de Raad van
Bestuur hiermee betrokkenheid toont, financieel
en in woord. Erik: ‘Doordat ze dat doen, krijg je
het gevoel dat we ons ziekenhuis op de kaart zetten wat patiëntenzorg betreft. En niet alleen voor
de grote disciplines. Eerst dacht ik: wat heb ik als
kinderneurochirurg te zoeken tussen al die grote
medische vakgebieden die door bestaande PC’s
werden vertegenwoordigd. Kinderneurochirurgie
is een niche van een niche. Maar nu ben ik met
hulp van Radboudumc een virtuele kliniek voor
kinderneurochirurgen aan het opzetten (zie kader,
red.). Ik zie het als een vliegwiel. Als je normaal
iets nieuws start en daar financiering voor vraagt,
vragen instanties: heb je al subsidie en kunnen we
meebetalen? Maar die heb je niet in het begin.
Voor mij was dit de ommekeer, want er is nu
startgeld en het Radboudumc toont commitment
met je plannen. Nu kan ik aankloppen bij de Hersenstichting.’ Joanne, instemmend: ‘Ik heb door
het PC-schap een dokter aan kunnen stellen die

Tim, Joanne en Erik

Aan tafel met
3e jaar: Joanne de Hullu: ‘Ik ben gynaecologisch oncoloog en behandel en begeleid
patiënten met gynaecologische kanker.
Daarnaast ben ik coördinator van de vulvapoli en verbonden aan de polikliniek familiaire tumoren. Als Principal Clinician wil ik
een voorbeeldfunctie vervullen voor medewerkers die innovatieve activiteiten willen
ontwikkelen. Daarvoor werk ik samen met
andere PC’s.’
2e jaar: Tim olde Hartman: ‘Ik ben huisarts in academische huisartspraktijk Oosterhout (Nijmegen) en vind het belangrijk dat
mijn patiënten persoonsgerichte zorg krijgen. Die zorg moet in mijn ogen goed afgestemd worden op de wensen en
verwachtingen van de patiënt.’
Nieuw: Erik van Lindert: ‘Sinds 1999 ben
ik werkzaam in het Radboudumc als neurochirurg. Ik ben benoemd tot PC om het door
mij opgezette Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN) verder vorm te
geven; een virtuele kliniek waar kinderneurochirurgen en patiënten uit heel Nederland de zorg en het wetenschappelijk
onderzoek in dit deelspecialisme een boost
geven door samenwerking.’

heeft geholpen bij het opstarten van een nieuwe
behandelmethode voor vrouwen die erfelijk
belast zijn met kanker. Daardoor kunnen we hen
nu zorg aanbieden in de tien gynaecologisch
oncologische centra in Nederland, en dat is híer
begonnen. Om iets nieuws op te zetten heb je
manpower nodig. Die kreeg ik waardoor ik kon
starten en nu hebben we een KWF-subsidie
gekregen. Normaal was dat niet gelukt.’ Tim: ‘Van
mijn patiënten krijg ik soms terug: het is een
fabriek, ik voel mij een nummer. Dus ik zet mij als
PC’er in voor meer empatische communicatie,
meer persoonlijke aandacht hebben voor de
patiënt. Ik wil daar binnen de specialisten-opleiding ook veel meer aandacht voor. De aanstelling
brengt dit in een stroomversnelling. Het geeft een
significant impact op het Radboudumc.’ Joanne:
‘Ik ben in het UMCG opgeleid en ben daar soms
nog. Als ik hierover vertel – mijn promotor zit in
de RvB – vinden ze dat heel bijzonder. Dan ben ik
trots. Met het fenomeen PC-schap laten we zien:
zó kijken wij in Nijmegen tegen patiëntenzorg
aan. Het is hier niet alleen maar onderzoek en
onderwijs, maar als ziekenhuis investeren we in
mensen die innoveren in patiëntenzorg. En het
mooie is: daardoor trek je ook andere subsidiegevers over de streep.’ Erik: ‘En we laten zien: we
doen dit met elkaar, we zijn geen eilandjes hier in
huis en alleen maar individuen die zelfstandig
innoveren. We creëren draagvlak om plannen
te doen slagen.’

Reageren?
redactie@radboudumc.nl

Voorlopers in de zorg
Sommige medisch specialisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
lopen voorop in het vernieuwen van de patiëntenzorg. Bijvoorbeeld doordat ze hun patiënten
veel betrekken bij het zorgtraject. Sinds oktober 2013 geeft de Raad van Bestuur deze zorgverleners het predicaat Principal Clinician of junior PC’s.

Lecturers en Investigators
Naast PC’s stelt het Radboudumc Principal Lecturers en Investigators aan, vooraanstaande
onderwijsgevers en artssen die een leidende rol spelen in wetenschappelijk onderwijs of opleidingen en wetenschap.
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