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Zorgprojecten – de details



Actualisatie en uitbreiding Begrijp je 
Medicijn

Goede informatie over medicijnen die in de kinder- en jeugdpsychiatrie gebruikt worden, 
is van groot belang. Het is voor hun welzijn en voor het effect van de behandeling 
essentieel dat jeugdigen hun medicijnen zo verantwoord mogelijk gebruiken. ‘Begrijp je 
medicijn’ biedt deze online informatie.

Het doel van het project is tweeledig:

• Actualisatie van de informatie over 11 typen medicijnen;

• Uitbreiding van de huidige versie van Begrijp je medicijn met 11 veelgebruikte 
medicijnen.

Het project resulteert in een nieuwe versie van Begrijp je medicijn, waar begrijpelijke 
informatie wordt gepresenteerd over 22 veel gebruikte medicijnen in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie.



Misofonie bij kinderen

De afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC beschreef als eerste “misofonie” als 
psychiatrische aandoening. Mensen die aan misofonie lijden worden overvallen door 
extreme boosheid, walging of haat bij het horen van menselijke geluiden zoals eet-, 
adem- of kuchgeluiden, met name in de thuissituatie. De klachten ontstaan vaak al op 
jonge leeftijd en kunnen een zeer ontwrichtende invloed hebben op het leven van de 
kinderen en hun gezinsleden. Misofonie kan leiden tot slechtere schoolprestaties, 
schooluitval en sociaal isolement. 

Het doel van dit project is het valideren van de misofonie screeningslijst en de ernst 
schaal (AMiSos-R), zodat kinderen en jongeren met misofonie vroegtijdig kunnen worden 
gesignaleerd en behandeld en het toetsen van de effectiviteit van het innovatieve 
behandelprotocol voor misofonie voor kinderen en jongeren door middel van een RCT.



VR onderwijsprogramma voor 
zorgprofessionals tijdens de Covid-19 
pandemie
Door de Covid-19 pandemie is een acute scholingsvraag voor zorgprofessionals 
ontstaan. In het ErasmusMC is daarom een initiatief gestart om met VR zorgpersoneel te 
scholen. De doelgroep is zorgpersoneel op verpleegafdelingen (verpleegkundigen en 
artsen) dat ingezet wordt om Covid-19 patiënten te verzorgen. Door middel van Virtual 
Reality based scenario training wordt op een efficiënte en hoogwaardige wijze in de 
acute onderwijsvraag voorzien.



VR psychologisch support programma voor 
patiënten en hun naasten tijdens de Covid-
19 pandemie
Door de acuut stijgende zorgvraag die door de Coronapandemie wordt veroorzaakt en 
de beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel die deze gespecialiseerde 
zorg moeten leveren komt de begeleiding van patiënten en hun naasten voor, tijdens en 
na het intensieve zorgtraject in het gedrang.

Daarom is de Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC een Virtual Reality traject 
voor begeleiding van patiënten na een intensive care-opname gestart. Door de huidige 
Covid-19 pandemie wordt het duidelijk dat om post-IC gerelateerd trauma te 
voorkomen, patiënten beter moeten worden voorbereid op de ervaringen op de 
Intensive Care. Die begeleiding is essentieel gezien de grote toename van post-IC zorg 
en gerelateerde problemen.



Slim IC supporting dashboard ter 
ondersteuning van verpleegkundigen en 
artsen tijdens de Covid-19 pandemie
Het Nederlandse zorgsysteem is door de Covid-19 pandemie uit balans geraakt door de acuut 
stijgende (complexe) zorgvraag in de ziekenhuizen met een beperkte beschikbaarheid van de 
zorgprofessionals die deze zorg moeten leveren. Een IC verpleegkundige moet nu haar zorg 
verdelen tussen meerdere patiënten, waar normaliter 1:1 zorg wordt verleend. Op de Covid-
afdelingen worden meerdere keren per dag de vitale functies (bloeddruk, hartslag, 
ademhaling, temperatuur en zuurstofsaturatie) gemeten en vastgelegd. Dit gebeurt veelal 
handmatig. Om te voorkomen dat belangrijke parameters, die aangeven dat een patiënt 
verslechtert, gemist worden (door een te grote interval tussen de metingen) is adequate 
monitoring belangrijk. Door inzet van slimme pleisters, die de vitale functies continu meten, te 
koppelen aan een dashboard met voorspellende software, is deze informatie op tijd 
beschikbaar. 

Doel is de realisatie van een systeem voor continue monitoring van de vijf vitale functies bij 
Covid-patiënten via een slimme pleister die gekoppeld is aan voorspellende software en die 
de waardes zichtbaar maakt op een Covid-19 dashboard. Dit creëert een overzicht van de 
benodigde informatie voor de zorgverlener en vermindert de zorgdruk met behoud van 
kwaliteit.



Corona(long)plein.nu

Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland hebben zich vanaf het begin van 
de Coronacrisis ingezet om mensen die in aanraking komen met Corona van de 
juiste informatie te voorzien via . een digitaal platform voor mensen met 
longklachten door het Coronavirus. Het is ook de plek voor lotgenotencontact, 
hulp en onderzoek. 

Vervolgfinanciering heeft het Longfonds in staat gesteld om een eerste versie van 
dit platform door te ontwikkelen naar coronaplein.nu, waar nieuwe faciliteiten zijn 
toegevoegd en bestaande faciliteiten zijn verbeterd. Naast informatie, advies en 
lotgenotencontact kan nu ook gechat worden met verpleegkundigen. Met dit 
vernieuwde coronaplein.nu wordt ervoor gezorgd dat een nóg grotere groep 
coronapatiënten eerder en gerichter zijn weg vindt naar de juiste zorg.



PRECISE-ECLS
(v/h Verbetering doelmatigheid ECMO)
Als door ernstige ziekte het hart en/of de longen falen, kan het nodig zijn de functie van deze 
organen over te nemen. Een veelgebruikte techniek hiervoor betreft ExtraCorporele
MembraanOxygenatie (ECMO). Bij ECMO wordt via een hart-long machine bloed van een 
patiënt buiten het lichaam om van zuurstof voorzien en teruggepompt, waarmee ECMO de 
functie van hart en longen gedeeltelijk overneemt. Aangezien ECMO een zeer intensieve en 
kostbare therapie is, uit literatuur blijkt dat 10% van de patiënten na behandeling binnen één 
jaar alsnog komt te overlijden en de kwaliteit van leven voor een deel van de patiënten na 
behandeling met ECMO zeer beperkt lijkt, is het van groot belang dat ECMO alleen wordt 
ingezet bij patiënten die door deze behandeling langdurig overleven in goede kwaliteit van 
leven.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is een expertisecentrum voor behandeling 
met ECMO voor patiënten met ernstig hart- en/of longfalen. Zij hebben zich tot doel gesteld 
om de doelmatigheid van ECMO te verbeteren. Dit willen zij bereiken door deze kostbare 
behandeling gerichter en daarmee efficiënter in te zetten. Het resultaat van dit project is een 
voorspelmodel voor 1-jaarsoverleving na ECMO in goede kwaliteit van leven. Invoering van dit 
voorspelmodel resulteert in een daling van 10% in het aantal ECMO-behandelingen.



Multidisciplinaire nazorg-carrousel voor 
patiënten na opname met Covid-19

In het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis worden veel patiënten met Covid-19 
behandeld. Op dit moment betreft het aantal patiënten dat opgenomen is geweest op 
de IC in deze twee ziekenhuizen ruim 150, en het aantal patiënten dat opgenomen is 
geweest ruim 250. Men is voornemens om voor deze patiëntengroep een multidisciplinair 
nazorgtraject te ontwikkelen.

Van de ontslagen patiënten is er in ruim 90% van de patiënten een indicatie om te 
worden teruggezien op de nazorg-polikliniek. Zes weken na ontslag uit het ziekenhuis na 
opname met Covid-19 zullen alle patiënten die bij ontslag nog klachten en/of 
radiologische longafwijkingen hebben een poliklinische afspraak krijgen op de nazorg 
polikliniek.

Het beoogde projectdoel is om binnen twee maanden een volledig multidisciplinair 
nazorg- zorgpad te implementeren voor alle patiënten die met Covid-19 opgenomen zijn 
geweest. 



Sferocytose Cyberpoli

De Cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek voor kinderen, jongeren en 
geïnteresseerden met een chronische aandoening of beperking. De afdeling 
Kinderhematologie in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis draagt de zorg voor 
kinderen, adolescenten met sferocytose en hun ouders. Sferocytose is een erfelijke 
aandoening waarbij de rode bloedcellen versneld worden afgebroken met chronische 
bloedarmoede tot gevolg. In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis worden jaarlijks 
meer dan 100 kinderen met deze zeldzame aandoening gevolgd. De Cyberpoli is ook 
toegankelijk voor kinderen die niet in het Sophia worden behandeld.

Het doel van de toevoeging aan de Cyberpoli van de aandoening Sferocytose is het 
verbeteren van de zorg voor deze groep patiënten en geïnteresseerden in Nederland 
door, naast het consult bij de kinderhematoloog, actuele betrouwbare informatie te 
verstrekken via een aantrekkelijk online portal. De Cyberpoli heeft een groot panel van 
experts en ervaringsdeskundigen voor álle patiënten en naasten met sferocytose in heel 
Nederland.



Voelbaar Geluid voor Mensen met 
Dementie

Dit project behelst een onderzoek naar de inzet van de Somasono bank: een zitbank die 
voelbare geluidstrillingen afgeeft om mensen met dementie te helpen ontspannen. 
Mensen met dementie zijn vaak onrustig wat vervelend is voor henzelf maar ook voor hun 
omgeving.

De Somasono bank zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Met dit onderzoek 
wil men aantonen of dit ook daadwerkelijk het geval is.



Ronduit ziek, fase 2: De VerhalenKaravaan
trekt verder

In Nederland hebben ongeveer 8 miljoen mensen een chronische ziekte. Daaronder zijn 
ook veel ouders, maar over de impact van een langdurige ziekte op opvoeden en 
ouderschap hoor je weinig. Voor alle gezinsleden geldt dat het moeilijk is om het gesprek 
over de gevolgen van de ziekte te starten. Stichting BMP is een projectorganisatie die, 
vanuit een onafhankelijke opstelling, maatschappelijke en culturele initiatieven neemt 
om de deelname van mensen aan de samenleving te bevorderen. In 2018 is BMP door 
enkele patiëntenorganisaties en ouders benaderd met de vraag hoe het onderwerp 
ouderschap en langdurige ziekte bespreekbaar kan gemaakt worden. Op basis van 
uitvoerige gesprekken hierover is in 2019 een eerste opzet voor het project Ronduit ziek 
ontwikkeld.

In fase 1 is er een online VerhalenKaravaan voor ouders ontwikkeld en een variant voor 
jongeren. Fase 2 van het project van het project Ronduit ziek heeft tot doel om de 
methode van de VerhalenKaravaan uit te rollen en overdraagbaar te maken. Er wordt 
een vertaalslag gemaakt naar organisaties en professionals in de gezondheidzorg. De 
inzet daarbij is preventie van gezondheidsproblemen bij ouders en kinderen.



Kleine initiatieven – de details



De Ankertuin

Het Anker in Kesteren is een zorgcentrum en verpleeghuis voor zowel psycho-geriatrische 
als somatische cliënten. Waar nu een parkeerplaats is, wil men een zorgtuin aanleggen. 
De tuin wordt afgeschermd zodat bewoners met dementie deze zelfstandig kunnen 
bezoeken. Er komen verschillende elementen in de tuin, zoals hoge bloembakken, een 
moestuin, wandelpaden en beweegtoestellen. De tuin heeft naar verwachting een 
positief gezondheidseffect op de gebruikers.



Hersenletsel on Tour

Hersenletsel on Tour is een werkgroep van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl die sinds 8 
jaar 6-daagse fietstochten door steeds een ander deel van Nederland organiseert voor 
getroffenen van diverse vormen van hersenaandoeningen. Dit jaar worden met name 
mensen uit de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht gevraagd zich aan te 
melden. Naast de nodige aandacht voor NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijkingen) die 
deze tocht genereert, fietsen zij ook nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen bijeen. Zelf 
maken zij de tocht met onder andere ligfietsen, duofietsen en driewielige fietsen. 
Onderweg overnachten zij in de revalidatie- en/of verpleegcentra die worden 
aangedaan en waar de zorg voor NAH een belangrijke plaats inneemt. Het doel van de 
Hersenletsel on Tour edities is om aan alle revalidatiecentra waar ze overnachten een 
Alinker revalidatie loopfiets te schenken. Fonds SGS financiert de aanschaf van 3 Alinker
fietsen.



Fietslabyrint Zorgspectrum Het Zand

Zorgspectrum Het Zand biedt wonen, zorg en welzijn aan volwassenen met een 
eenvoudige tot complexe hulpvraag. Voor de locatie Zandhove bieden zij ondersteuning 
aan mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) die aangewezen zijn op 24 uurs 
zorg en toezicht. Omdat buiten fietsen voor de meeste bewoners niet meer mogelijk is, 
willen zij overgaan tot de aanschaf van een zogenaamd Fietslabyrint. Het beeldscherm 
waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere 
bewegingstrainer en kan ook gekoppeld worden aan een rolstoel. Nadat men een 
periode

het Fietslabyrint middels een huurconstructie had uitgeprobeerd en dat goed beviel, wil 
men nu overgaan tot aanschaf ook omdat deze op een aantal locaties al ingezet wordt.



Terugdringen eenzaamheid ouderen

In wooncomplex De Eijk in Hoofddorp is in 2017 een woongroep voor migrantenouderen 
gerealiseerd die weliswaar zelfstandig maar onder begeleiding wonen. De ouderen van 
de woongroep hebben verschillende achtergronden, o.a. uit Suriname, Marokko, Turkije, 
Irak, Iran, Palestina, en ook Nederlandse ouderen. Om de saamhorigheid en inzicht van 
de diverse culturele groepen te verbinden worden gezamenlijke 
dagbestedingsactiviteiten georganiseerd in de ontmoetingsruimte die multifunctioneel is 
ingericht. Voor de activiteiten die men organiseert wordt een eigen bijdrage van de 
oudere gevraagd wat soms een belemmering is om te participeren. Men ziet ook dat 
door Corona de terughoudendheid onder de ouderen groter wordt.

Men heeft nu bedacht om activiteiten te gaan organiseren zoals dans, muziekoptreden 
en bewegen in de binnentuin van het complex, waardoor ouderen vanuit hun balkon 
kunnen deelnemen op gepaste afstand.



Virtual Reality Ervaring

In het woon/zorgcentrum De Hullen in Roden wil men de bewoners (met een fysieke of 
cognitieve beperking) op een creatieve manier stimuleren meer te bewegen met behulp 
van een Virtual Reality beweeginterventie. Men was al eerder van plan dit systeem aan 
te schaffen, maar de Coronacrisis, die een zware stempel drukt op de bewoners 
vanwege de beperkingen, heeft de noodzaak verhoogd. Zij denken dat de inzet van VR 
een positieve invloed zal hebben op het welzijn van deze doelgroep.

De VR interventie, die men wil aanbieden, zal gericht zijn op fysieke en cognitieve 
training. Training in een virtuele wereld die ook voor de nodige afleiding zorgt.



Covid-19 gerelateerde donaties:

ZoefZoef – boodschappenservice

Vanwege Corona heeft ZoefZoef hun vervoersservice moeten 
stilzetten. In de periode dat ze geen ritten mochten uitvoeren, 
hebben zij een boodschappenservice opgestart en daarmee 
100 mensen geholpen. Fonds SGS doneert het bedrag dat 
nodig is voor de coördinatiekosten voor de opstart en het 
regelen van deze boodschappenservice.

Kleinecoronahulp.nl:

Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende 
fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd 
door de Haëlla Stichting. Het coronavirus zet de samenleving 
op z’n kop. Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen 
op dit moment wat extra hulp gebruiken. Fonds SGS draagt 
daaraan bij met een donatie.
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