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Aan deze tekst moet ik sindsdien ook vaak denken als ik op mijn werk ben. Alles moet 
sneller, efficiënter, innovatiever et cetera. Daarbij hollen en vliegen we, zonder dat we 
weten waar naartoe. En natuurlijk zijn er voor dat hollen en vliegen duizenden logische 
verklaringen.

Als Erasmus MC hebben we minder geld te besteden, toch moet er hoog kwalitatieve 
zorg geleverd worden om ons bestaansrecht te garanderen. Hierdoor moeten we met 
minder collega’s vaak meer werk verrichten. Ook thuis hebben we nog een drukke 
agenda, kinderen moeten van de BSO opgehaald worden, naar verenigingen worden 
gebracht, (zieke) ouders hebben onze aandacht en tijd nodig. We zijn vrijwilliger, 
mantelzorger, partner, vader, moeder, kind van, hebben een studie, doen onderzoek, 
runnen een huishouden, kortom te veel om op te noemen. En dat allemaal naast onze 
baan. Druk en druk!

Als coach krijg ik dan ook veel te maken met cliënten die al deze ballen niet of 
nauwelijks meer in de lucht kunnen houden. Soms lukt het nog net, maar een kleine 
verschuiving in het patroon zorgt dat alle ballen niet meer in de lucht blijven en rondom 
hen heen over de grond rollen.
Hoe het dan zo te organiseren dat de ballen wel in de lucht blijven? En dat er ook nog 
tijd overblijft voor jezelf, om te ontspannen, of lekker te niksen?

Bedenk eens voor jezelf welke ballen nu echt belangrijk zijn. Welke ballen wil je echt in 
de lucht houden, en welke ballen kunnen gerust even op een plank in de kast gelegd 
worden? Als je hier echt even de tijd voor neemt, weet je best wel wat belangrijk is voor 
je en waar je best zonder kan. Kiezen blijkt dan opeens helemaal niet meer zo lastig, 
nee zelfs logisch.
Alleen in de waan van de dag, al hollend achter al onze verplichtingen aan, zien we door 
de bomen het bos niet meer.
Door te kiezen voor onze eigen ballen, zullen we pas echt efficiënter, innovatiever en 
sneller gaan en worden we echt beter met minder!

Marijke Veurink is personal coach bij de Erasmus MC Zorgacademie. Herken je boven-
staande, of wil je aan iets anders werken voor je persoonlijke ontwikkeling, neem dan 
contact op met m.veurink@erasmusmc.nl, toestel: 43865.

Interesse in Dino’s? Ga naar het oude postkantoor aan de Coolsingel, daar zijn tot 
15 juni tientallen grote replica’s van deze prehistorische monsters te bewonderen. 
Leuk detail: onze eigen Joost Gribnau en Anton Grootegoed van de onderzoeks
afdeling Voortplanting en Ontwikkeling werkten mee aan deze tentoonstelling.  
Medewerkers krijgen op vertoon van hun Erasmus MCpas 25 procent korting. 
(Gebruik wanneer je digitaal kaarten koopt de code ERASMUSMC).
Meer informatie en openingstijden op www.livingdinosaurs.nl (AA)
 

Druk, druk, druk

Monsters! 

‘BOERE’VERSTAND

Gerdien de Jonge
biomedisch informatiespecialist Medische bibliotheek

“Met het gezin, vier kinderen, zorgen we voor mijn moeder van 96. Ieder 
neemt een deel van de zorg op zich. Eens in de vier weken ga ik een lang 
weekend naar haar toe. Ik vind het heel bijzonder dat we op deze manier 
voor haar kunnen zorgen. Op dit moment gebruik ik hiervoor mijn vrije 
dagen. Omdat mijn moeder nu nog redelijk gezond is, red ik het daarmee, 
maar als de zorg door omstandigheden intensiever zou worden zou ik wel 
gaan vragen wat de mogelijkheden voor mantelzorgers zijn. Ik heb het nog 
niet onderzocht, maar ik zou het vreemd vinden als er geen regelingen 
voor zijn.”

Anton van der Gaag
test engineer, IT-Operations

“Ik ben nu geen mantelzorger, maar ik was dat wel voor m’n beide ouders. 
Toen mijn vader ziek en hulpbehoevend werd werkte ik in het MCRZ, wat 
nu Maasstadziekenhuis heet. Daar was alles goed geregeld. Toen het 
met mijn moeder slechter ging, werkte ik inmiddels in het Erasmus MC en 
ook toen was er ruimte om vrij te nemen als dat nodig was. Waar je als 
mantelzorger vanuit de organisatie behoefte aan hebt, is begrip en tijd. 
Zeker in een periode van intensieve zorg is de kans op opbranden groot en 
heb je je vrije tijd juist nodig. Het is ook belangrijk dat je het gevoel hebt 
dat je meteen weg kunt als dat nodig is. Het ligt wel aan het soort werk of 
dat haalbaar is. Hier kun je meteen weg, maar op een zorgafdeling zal dat 
anders zijn.”

Liesbeth Eekhout
analist C/medisch technicus afdeling Experimentele 
cardiologie

“Als familielid van een mantelzorger zit ik dicht bij het vuur. Mijn 83jarige 
vader is dementerend en mijn moeder verzorgt hem. Ik ben de buffer 
voor mijn moeder en de eerste die ze belt als er iets is. Omdat ik veertig 
uur in de week werk is dat niet makkelijk te combineren, maar doordat 
ik een flexibele baan én baas heb is er meestal wel iets te regelen. In de 
toekomst zal er meer tijd in gaan zitten, ook daar kunnen we dan hopelijk 
iets op bedenken. Als er iets ergs gebeurt is er altijd nog calamiteitenver
lof. Zoals het nu gaat ben ik dik tevreden.”

Ayoub Hassan
polikliniek assistent afdeling Kindergeneeskunde

“In mijn cultuur is het heel normaal dat de kinderen voor de ouders en 
grootouders zorgen. Zelf heb ik tien jaar lang voor mijn oma gezorgd. 
Twee tot drie keer per week ging ik na het werk of in het weekend naar 
haar toe. Ik hielp haar dan met de medicatie, het eten en ik verzorgde 
haar. Op mijn werk had ik aangegeven dat ik in het weekend voor mijn 
oma zorgde en daardoor maandagochtend wat vermoeid kon zijn. Dat 
was zo goed te combineren. Het was lastiger als ik soms plotseling met 
haar naar het ziekenhuis moest. Ik moest dan eerst zelf een vervanger 
regelen. Bij eerstegraads familie hoeft dat niet en kun je een stuk 
makkelijker weg. Daar ligt denk ik nog wel een verbeterpunt voor het 
Erasmus MC.”

Sylvia Verkade
polikliniek assistent afdeling Dermatologie

“Zelf ben ik geen mantelzorger, maar in mijn vrije tijd ga ik als vrijwilliger van 
de Nederlandse Patiënten Vereniging bij mensen langs die daar behoefte 
aan hebben. Soms alleen maar voor een kopje koffie, andere keren wat 
langer. In december heb ik bijvoorbeeld een 89jarige cliënt geholpen per 
trein haar dochter in Oostenrijk te bezoeken. Het geeft me veel voldoening 
om te zien hoe blij mensen daarvan kunnen worden. Het is tenslotte zo’n 
kleine moeite om een uurtje van je vrije tijd daaraan te besteden. Daarom 
zou het mooi zijn als meer mensen zich als vrijwilliger zouden aanmelden.”

Goed geregeld? 
Het Erasmus MC staat op de nominatie voor het certificaat ‘Wij werken mantelzorg

vriendelijk’. Terecht?   tekst: Reanne van kleef     Beeld: levien Willemse

Een aantal maanden geleden hadden we met ons team 
een teamdag. Opdracht vooraf was dat we een lied mee
namen, waar we ‘wat’ mee hadden. Een collega nam het 
lied Time mee van Pink Floyd. Kort gezegd komt het erop 
neer dat we  het hele leven  de hele dag hollen en hollen, 
terwijl ons leven aan ons voorbij gaat. 

DE KWESTIE
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Zorgverlof
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Wat gebeurt er nou eigenlijk in je keel als je keelpijn 
hebt? Hoe krijg je wintertenen? En hoe ontstaan  
puistjes? Wetenschapsjournalist Reanne van Kleef zoekt 
het uit. tekst: Reanne van kleef  

Ook een vraag over een (alledaagse) 
medische kwestie? Mail ‘m naar 
nieuws@erasmusmc.nl

Stel jouw vraag!

Pukkels!
Erasmus MC’ers hebben volgens de 
cao recht op zorgverlof. 
“Dit wordt alleen toegekend als een 
kind, partner of (schoon) ouders ziek 
zijn en verzorging nodig hebben”, 
aldus adviseur arbeidsvoorwaarden 
Belinda Kesselerde Rooij in een 
Scannerartikel over verlofregelin
gen (Scanner 52013). “Tijdens 
zorgverlof krijg je zeventig procent 
van je loon doorbetaald. Er geldt 
een maximum van vijftien dagen 
per jaar bij fulltime dienstverband. 
Je moet wel kunnen aantonen dat 
je die zorg moet verlenen. Vervoer 
naar of verblijf in het ziekenhuis valt 
er niet onder. In feite moet je dit 
soort dingen met je leidinggevende 
bespreken en er samen goed zien 
uit te komen.”

Wat als je er niet uitkomt?
“Als je zorgverlof hebt aangevraagd 
en dit wordt niet toegekend, dan 
kun je naar de bezwarenadviescom
missie, die de argumenten van 
medewerker en leidinggevende 
wikt en weegt en tot een uitspraak 
advies komt.” 

edereen heeft wel eens een puistje 
gehad. Zo’n hinderlijk rood bultje 
waarvan je zeker weet dat iedereen 

ernaar kijkt en dat wordt uitgeknepen 
zodra het eerste witte kopje verschijnt. 
Vervelend, maar na een paar dagen 
vergeten. Anderen hebben een heftige 
vorm van acne (‘jeugdpuistjes’) dat zelfs 
in hun volwassen jaren nog voorkomt. 
Hoe ontstaan deze puistjes?

Talgklieren zijn belangrijk voor onze 
huid. Het talg beschermt de opperhuid 
tegen uitdroging en maakt het water-
afstotend. Toch zijn deze belangrijke 
talgkliertjes ook een groot deel van het 
probleem bij de ontwikkeling van puist-
jes. Claire van Eijsden, arts in opleiding 
op de afdeling dermatologie: “Vier 
factoren leiden in combinatie tot acne. 
Verstopte talgklieren, een toegenomen 
talgklierproductie, de aanwezigheid van 
de bacterie Propionibacterium acnes en 
een ontstekingsreactie. Er zijn verschil-
lende vormen van acne, variërend 
van een milde vorm met een paar 
verstopte talgklieren, tot grote cystes die 
samensmelten.”

Chocola
De reden waarom de een het wel krijg 
en de ander niet, is niet helemaal 
duidelijk. Vroeger werd gezegd dat het 
eten van chocola van invloed was, maar 
dat is nooit aangetoond. Van Eijsden: 
“Mogelijk is er wel een relatie met 
melkproducten en acne. Daar zou nog 
meer onderzoek naar gedaan moeten 
worden. Wat we wel zien is dat het soms 
binnen een familie vaker voorkomt. 
Dat betekent dat acne een genetische 
oorzaak kan hebben. Ook hier is nog 
meer onderzoek nodig.”
Mede doordat de oorzaken nog niet 
goed bekend zijn, is het moeilijk acne 
te voorkomen. Wel zijn er verschillende 
behandelingen mogelijk, afhankelijk 
van de ernst van de aandoening. “Bij 
een milde vorm kunnen we met locale 
therapie de ontstekingen tegen gaan. Bij 
ernstigere vormen gaan we met zalf de 
verstoppingen tegen en kunnen we zelfs 
antibiotica geven. Wat ook goed helpt 
is het toedienen van vitamine A, dat 
tijdelijk de huid uitdroogt.  Het middel 

moet lang worden geslikt maar is wel erg 
effectief.”, aldus Van Eijsden.

Onderzoek in het Erasmus MC
Een ernstige huidaandoening is hidrade-
nitis suppurativa (HS). Bij deze ziekte 
hebben patiënten last van terugkerende 
ontstekingen, voornamelijk in de oksels 
en de liezen, maar ook onder de borsten, 
in de buikplooi en in de bilspleet. “Deze 
aandoening wordt ook wel acne inversa 
genoemd, maar wij willen het juist 
loskoppelen van acne. Het is een andere 
ziekte. Door het ontstaan van grote 
bulten die op steenpuisten lijken dacht 
men vroeger dat dit een speciale vorm 
van acne was. Waar de ziekte nu precies 
onder valt staat nog steeds ter discussie”, 
vertelt Inge Deckers, promovendus op 
de afdeling Dermatologie. 
De ziekte ontstaat na de pubertijd en on-
geveer een procent van de Nederlandse 
bevolking heeft er last van. Driekwart 
van de patiënten zijn vrouwen en vaak 
zijn het ook rokers met overgewicht.  
Maar ook mensen die nog nooit hebben 
gerookt en een gezond gewicht hebben 
kunnen het krijgen. Deckers: “Het is 
nog steeds onduidelijk hoe de ziekte 
precies ontstaat. We denken dat een deel 
genetische aanleg is, maar ook het im-
muunsysteem kan een rol spelen. In de 
huid van HS patiënten blijken bepaalde 
afweerstoffen verhoogd aanwezig. Hoe 
deze ervoor zorgen dat mensen HS 
krijgen wordt nog onderzocht. Daarbij 
kunnen dus roken en overgewicht een 
uitlokkende rol spelen.
Onze afdeling doet onderzoek naar het 
beloop van de ziekte, de erfelijkheid en 
mogelijke  behandelingen. Wij hopen 
met deze onderzoeken patiënten met 
HS in de toekomst beter te kunnen be-
geleiden en behandelen. Door de grote 
pijnlijke, soms stinkende, ontstekingen 
is het een heel vervelende ziekte.”  
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e bent mantelzorger als je acht uur 
per week en/of drie maanden of 
langer onbetaald zorgt voor een 
chronisch zieke, gehandicapte 

of hulpbehoevende naaste, vriend of 
buur, zegt de landelijke stichting werk & 
mantelzorg. Ruim 2,5 miljoen Nederlan-
ders voldoen aan deze omschrijving en 
één op de acht combineert het met een 
- vaak drukke - baan. Ook veel Erasmus 
MC’ers bieden naast hun werk hulp aan 
een naaste of vriend of kennis. Van de 
1650 medewerkers die meededen aan 

de poll op intranet over dit onderwerp, 
antwoordden er 305: ‘Ja, ik ben man-
telzorger’. Nog eens 432 medewerkers  
gaven aan zichzelf niet direct te zien als 
mantelzorger, maar wel eens hulp te 
bieden aan anderen.

Overbelast
De meeste mensen die mantelzorg en 
werk combineren, zijn tussen de 45 en 
65 jaar oud. Bijna de helft hiervan voelt 
zich matig tot zwaar overbelast en loopt 
risico om uit te vallen door ziekte, over-
vermoeidheid en stressverschijnselen, 
meldt de stichting werk & mantelzorg. 
Eén op de tien zit zelfs zo in een spagaat, 
dat er niks anders opzit dan stoppen met 
werken of tijdelijk minder te werken.

Ga in gesprek
Er zijn - ook in het Erasmus MC, zie 
kader - verschillende verlofregelingen, 
maar die bieden niet altijd voldoende 
oplossing. Om te voorkomen dat 
mantelzorgers niet al hun vakantiedagen 
op moeten nemen of dat ze overbelast 
raken, geeft mantelzorg & werk een 
aantal tips. Met stip op één: ga in gesprek 
met je werkgever of leidinggevende. 
Bereid je goed voor op dit gesprek; weet 
welke verlofregelingen de cao biedt, 
bedenk wat je met het gesprek wilt 
bereiken en zorg dat je de problemen 
helder kunt benoemen. Houd niet alleen 
je eigen belangen in het oog, maar ook 
die van je leidinggevende. Zoek tijdens 
het gesprek samen naar een maatwerk-
oplossing die de impact op je afdeling 
en collega’s minimaliseren. Want, zegt 
de stichting, flexibiliteit werkt naar twee 
kanten. “Zowel jij als je werkgever heb-
ben een gedeelde verantwoordelijkheid 
en belang. Stel een proefperiode voor 
om afspraken uit te proberen en maak 
een vervolgafspraak om deze afspraken 
te evalueren. En vergeet niet om af te 
spreken hoe collega’s worden ingelicht 
over de afgesproken oplossingen. 

Bespreek je situatie zo nodig ook met 
een vertrouwenspersoon of de bedrijfs-
maatschappelijk werker.”

Andere tijden
Wat maatwerkoplossingen kunnen zijn? 
Aangepaste werktijden bijvoorbeeld; 
vroeger of later beginnen en werken op 
andere tijden. Of meer werken in minder 
dagen. Je kunt ook denken aan jaaraf-
spraken: in bepaalde periodes meer of 
minder uren werken dan contractueel is 
afgesproken. Of aan thuis of onderweg 
werken en aan overuren sparen die 
je kunt opnemen bij onverwachte 
zorgsituaties. Ander advies van stichting 
mantelzorg & werk: “Speel open kaart. Je 
hoeft niet alles te vertellen over je thuis-
situatie, maar in grote lijnen aangegeven 
wat er speelt, kan tot veel begrip leiden.” 

Minder verzuim
De komende jaren zullen steeds meer 
mensen mantelzorger worden, verwacht 
de stichting. “Werknemers moeten meer 
en langer werken om de vergrijzing op 
te vangen. Tegelijkertijd leiden tekorten 
in de professionele zorg tot een groter 
beroep op mantelzorg.” Om dit zo goed 
mogelijk te kunnen combineren met 
werk, is aandacht voor mantelzorg 
essentieel. “Niet in de laatste plaats in 
het personeelsbeleid bij organisaties. 
Uit onderzoek is gebleken dat bij een 
mantelzorgvriendelijke organisatie het 
ziekteverzuim van medewerkers die 
mantelzorger zijn niet alleen omlaag 
gaat, maar dat ook de productiviteit en 
de kwaliteit die de medewerker levert 
toeneemt. Bovendien is een mantelzorg-
vriendelijk personeelsbeleid goed voor 
het werkgeversimago.” 
Organisaties die zo’n beleid hebben 
(zoals het Erasmus MC), komen overi-
gens in aanmerking voor het certificaat 
‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. 
Met deze landelijke erkenning laat de 
organisatie zien dat ze een ‘mantelzorg-
vriendelijk personeelsbeleid’ hebben 
en dat er afspraken zijn vastgelegd 
voor medewerkers die naast hun werk 
mantelzorg verrichten.

Meer weten? Kijk op werkenmantel  - 
zorg.nl. 

Bijna een kwart van alle Erasmus MC’ers is mantelzorger, 
bleek eind vorig jaar uit een poll op het intranet. Maar hoe 
doe je dat, je baan combineren met de zorg voor een ziek 
kind, een gehandicapte partner of een hulpbehoevende 
ouder?  tekst: anneke aaldijk

J

Spagaat: baan en mantelzorg
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