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In het kort…
Daar kunnen we wat mee!
Om erachter te komen wat u van de Martini Krant
vindt en hoe de redactie deze kan verbeteren,
kon u meedoen aan een lezersonderzoek. Uit dit
onderzoek bleek dat u de krant goed leest, dat u
de artikelen interessant vindt en dat u het waar
deert met een 7,9. De artikelen zijn goed leesbaar,
de fotografie is mooi en groot deel van u neemt
de krant mee naar huis. Een mooi compliment.
Ook is er een aantal verbeterpunten naar voren
gekomen. Zo kunt u sommige teksten minder goed lezen vanwege het kleur
gebruik, gebruikt u geen QR-codes en vindt u het formaat van de krant wat groot.
Daarnaast wil u graag wat meer interessante en leuke medische feiten lezen,
bijvoorbeeld hoe een orgaan precies werkt. In de komende edities zullen we
kijken hoe we deze punten kunnen gebruiken om concrete verbeteringen door
te voeren. Hartelijk dank voor uw mening, daar kunnen we wat mee!

Snel een passende
behandeling bij huidkanker

De afdeling Plastische Chirurgie van
het Martini Ziekenhuis viert dit jaar zijn
60-jarig jubileum. Het vak ontstond in
Europa na de Eerste Wereldoorlog en
werd in Nederland in 1950 erkend als
zelfstandig specialisme. In 1956 werd het
geïntroduceerd in Groningen. ‘De moge
lijkheden die wij nu tot onze beschikking
hebben zijn niet te vergelijken met de
beginperiode’, vertelt plastisch chirurg Marius Kemler. ‘Zo kunnen we nu prachtige
onderhuidse hechtingen maken met oplosbaar synthetisch materiaal . We kun
nen nu zelfs bloedvaten met een diameter van slechts twee millimeter met elkaar
verbinden.’ Veel mensen denken bij plastische chirurgie direct aan cosmetische
chirurgie. Kemler: ‘Dat doen we óók, maar meer dan driekwart van onze tijd zijn
we bezig met handen, polsen en reconstructies. Daarnaast zijn we in het Martini
Ziekenhuis extra gespecialiseerd op bepaalde gebieden, zoals littekens bij brand
wonden. Andere ziekenhuizen verwijzen hun patiënten vanwege die expertise
naar onze afdeling door.’

Lezingen over het verbeteren van de zorg
Nieuwe ideeën kunnen zorgen voor een
verbetering van de zorg. Daarover gaan de
Publiekslezingen die het Martini Ziekenhuis
tijdens zijn 25-jarig jubileum organiseert.
Zo ging de eerste editie over de natuurlijke
keizersnede. Een idee van ouders die graag
de bevalling van hun kind met een keizer
snede ook echt wilden zien en meemaken.
De ervaring van de ouders en gynaecologen
was zo positief, dat deze werkwijze nu standaard is in ons ziekenhuis. Andere
voorbeelden van onderwerpen zijn het FODMAP-dieet als behandeling bij
prikkelbare darmsyndroom (PDS) en het vervangen van gewrichten in elleboog,
enkel en schouder bij artrose. U kunt in het jubileumjaar nog enkele lezingen
bijwonen. Zo zal er nog een lezing plaatsvinden over brandwonden en één over
voedselallergie bij kinderen. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorde
bestezorg.nl . En heeft u een lezing gemist? Geen probleem. U kunt de registratie
van alle lezingen bekijken op het Martini-kanaal op YouTube.

Brug tussen ziekenhuis en thuis
Kwetsbare ouderen voelen zich soms
onzeker over hoe zij de draad thuis weer
veilig op kunnen pakken na een opname
in het ziekenhuis. Zij maken zich bij
voorbeeld zorgen over de medicatie en
het zelfstandig wonen. Als de verpleeg
kundige in het ziekenhuis dit signaleert,
kan zij het Geriatrieteam inschakelen
om samen met de patiënt en zijn naasten in kaart te brengen welke begeleiding
in de thuissituatie nodig is. Hierover neemt het ziekenhuis contact op met de
wijkverpleegkundige. Zij komt vervolgens naar het ziekenhuis om kennis te maken
en de begeleiding die nodig is alvast in gang te zetten. Binnen 48 uur na vertrek
uit het ziekenhuis bezoekt zij de patiënt om te kijken hoe het gaat en eventuele
aanvullende zorg te regelen. Zo blijft de beste zorg ook thuis gegarandeerd.
De transmurale zorgbrug is een aanvulling op de (thuis)zorg die patiënten al hebben voordat zij
worden opgenomen in het ziekenhuis. Het project wordt in samenwerking met TSN Thuiszorg
stapsgewijs op alle afdelingen van het Martini Ziekenhuis ingevoerd.
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Bijna iedereen weet dat langdurige blootstelling aan de zon
schadelijk is voor de huid. Het aantal mensen dat zich met een
verdachte plek op de huid meldt bij de polikliniek Dermatologie
neemt dan ook toe. ‘We kunnen na onderzoek een deel van de
mensen met een gerust hart weer naar huis sturen. Maar als het
nodig is, bieden we in het Martini Ziekenhuis snel een passende
behandeling,’ vertelt dermatoloog Susanne Aalfs.

60-jarig jubileum Plastische Chirurgie
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ij het ontstaan van huidkanker speelt de
optelsom van alle zonblootstelling in een
leven een grote rol. Dus niet alleen de meest
recente zomer is de oorzaak, eerder de laatste
druppel. De huid is wel in staat zichzelf te herstellen
na een zonverbranding, maar op een bepaald
moment lukt dat niet meer en dat uit zich in een
plekje op de huid. Aalfs: ‘Dat kan een moedervlekje
zijn dat er vreemd uitziet, maar ook een wondje dat
niet meer geneest of een pijnlijke plek op de huid.
Ga dan even langs bij de huisarts.’

Niet alleen zonaanbidders
Mensen blijken soms in de spreekkamer van de
dermatoloog heel verbaasd dat juist zij een plekje
op de huid hebben, omdat het geen zonaanbidders
zijn. ‘Vaak zijn deze mensen tijdens hun hobby in de
buitenlucht langdurig in de zon geweest. Tijdens het
fietsen, wandelen of tuinieren. Ook dan is het van
belang om regelmatig te smeren met een zonnebrandcrème van minimaal factor 20. Daarnaast
moeten we ook constateren dat (jonge) mensen
vaak niet op de hoogte zijn van de schadelijke
effecten van de zonnebank. Ons advies als je bruin

wil zijn in de winter: gebruik een zelfbruinende
crème. Dat is echt veel beter voor de huid!’

Smeren, bevriezen of snijden
Bij het eerste bezoek aan de polikliniek Dermatologie wordt niet alleen het verdachte plekje onderzocht. ‘We onderzoeken iedereen van top tot teen
met een speciaal vergrootglas, een dermatoscoop,’
legt Aalfs uit. ‘Dat doen we om alle vlekjes op de
huid goed in beeld te brengen. We kijken heel
precies welke vlekjes er afwijken van de rest en
daarmee eventueel verdacht zijn. Vinden we niets,
dan kunnen de patiënten met een gerust hart weer
naar huis.’ Als er wel een verdachte plek is gevonden,
biedt het Martini Ziekenhuis verschillende behandelmogelijkheden. Van een behandeling met crème
of het bevriezen van het plekje met stikstof tot het
uitsnijden van de verdachte plek. ‘Hebben we
verdenking op een agressievere vorm van huidkanker met kans op uitzaaiingen, dan lukt het vaak nog
dezelfde week de plek weg te snijden. De weggenomen huid wordt daarna onderzocht bij Pathologie.
Afhankelijk van de uitslag volgt er in overleg met de
patiënt een passende behandeling. Ook is er bij de
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agressievere vormen van
huidkanker nauw overleg
met andere experts binnen het
ziekenhuis. Zo werken we
samen voor de beste zorg.’
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Herken jij de signalen?
Check jezelf. Kijk op:
www.stichtingmelanoom.nl
www.huidkankerdag.nl
www.kwf.nl/huidkanker
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Mevrouw Miep de Vreeze (74)

was vroeger een fervent
zonaanbidster. ‘Maar omdat ik rossig ben en een hele lichte huid heb, werd
ik nooit echt bruin. Dit in tegenstelling tot mijn vriendinnen. We gingen
samen op vakantie naar Spanje. Zij werden lekker bruin en ik liep met zakdoekjes op mijn verbrandde schouders. Insmeren met zonnebrandcrème
deed je toen gewoon niet. In Katwijk ben ik zelfs een keer op het strand in
slaap gevallen. Toen ben ik echt heel erg verbrand.’
Tegenwoordig overkomt haar dat niet meer. ‘Ik smeer me in met factor 50
en ga onder een parasol zitten. Ik houd nog steeds van de zon, dus ik ben
graag buiten. Maar bruin worden, dat hoeft niet meer.’
Op een gegeven moment ontdekte mevrouw De Vreeze rode plekjes op
haar gezicht. Dat bleek huidkanker te zijn. De plekjes zijn behandeld met
zalf en hebben wat lichte littekens achter gelaten. ‘Later ontdekte ik een
plekje op mijn been en ook dat was huidkanker. Mijn huisarts dacht dat het
zou moeten worden weggesneden en verwees mij door naar het Martini
Ziekenhuis. Maar wegsnijden bleek niet nodig. Het kon ook met crème
worden behandeld.’
De crème moet een paar weken lang, dik worden gesmeerd. ‘Het werkt
goed. De plekjes op mijn gezicht waren vrij snel verdwenen. Bij mijn
been gaat het zelfs nog sneller. Daar was ik er goed op tijd bij.’
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