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Medisch Centrum Jan van Goyen

Wij stellen ons graag aan u voor
Hoogwaardige zorg, waarbij de patiënt centraal staat.
Zonder lange wachttijden, met de onverdeelde aandacht van
de medisch specialist en het team van medewerkers. Dat biedt
Medisch Centrum Jan van Goyen, een dagbehandelcentrum
met elf verschillende specialismen, waar de beste artsen in hun
vakgebied werkzaam zijn en men de beschikking heeft over
geavanceerde apparatuur.
Het centrum is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip
in Amsterdam. Aanvankelijk was in het pand aan de Jan van
Goyenkade een in 1942 opgerichte KNO-kliniek gehuisvest,
waarna in 1989 Medisch Centrum Jan van Goyen er werd
gevestigd. Aanvankelijk als plastisch esthetisch chirurgische
privékliniek, maar naarmate de jaren vorderden legde de kliniek
zich meer en meer toe op het aanbieden van zuiver medische
6 Wij stellen ons graag aan u voor

zorg. Daar ligt tegenwoordig de focus nog steeds en inmiddels
heeft Medisch Centrum Jan van Goyen naast het karakteristieke
pand waar het allemaal begon ook diverse andere vestigingen
in Amsterdam Oud-Zuid. Vestigingen die door de huisstijl en
herkenbare bedrijfskleding allen het Medisch Centrum Jan van
Goyen stempel dragen.
Jaarlijks vinden duizenden patiënten hun weg naar Medisch
Centrum Jan van Goyen voor hoogwaardige, veelal door de
zorgverzekeraar vergoede zorg. De medisch specialisten die
de operaties uitvoeren, zijn dezelfde specialisten die de patiënt
in de spreekkamer zien. Zij weten wie ze opereren, wat een
patiënt wil en behandelen die patiënt zoals zij zelf behandeld
willen worden. Snel, vriendelijk en professioneel.

Wij stellen ons graag aan u voor
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De snijdend specialisten van het
Iedereen die hier werkt is zich heel
“Metaforisch
gesproken,
zou
Medisch Centrum Jan van Goyen
bewust van zijn of haar taken, is vrij
moeten blind kunnen vertrouwen op het
je Medisch Centrum Jan van van ego en heeft als doel om de
team dat tijdens en rondom operaties
operatie zo efficiënt en geslaagd
Goyen kunnen vergelijken
voor en met hen werkt. Binnen het
mogelijk te laten verlopen door de
met
een
Formule
1
team”
medisch centrum is deze samenwerking
eigen taken zo goed mogelijk uit te
in en rond de operatiekamer tot in de
voeren.”
kleinste puntjes geoptimaliseerd, zo vertellen operatiekamermanager Karim El Mortadi en anesthesist Patrick Warren.
Patrick Warren beaamt dit. Hij werkt al sinds 1982 als anesthesioloog en is sinds 2006 aan Medisch Centrum Jan van
Karim El Mortadi heeft jarenlang als ZZP-er in de zorg gewerkt
Goyen verbonden, waar hij op gebied van anesthesie het
en is sinds juli 2009 werkzaam binnen Medisch Centrum Jan
medisch management in zijn takenpakket heeft.
van Goyen. Sinds juli 2012 vervult hij de functie van manager
“Een hecht team inspireert. Geen patiënt is hetzelfde. Tijdens
OK waar de operatiekamer, de recovery, anesthesie en de
het pre-operatieve spreekuur beoordelen wij welke vorm
operatieplanning in zijn takenpakket zitten. “Doordat ik die
van anesthesie het meest geschikt is voor een patiënt. Dat
achtergrond heb, kan ik goede vergelijkingen maken met de
heeft met tal van lichamelijke factoren te maken. Wij kiezen
manier waarop het er elders aan toe gaat”, zo vertelt hij.
vervolgens de in onze ogen meest geschikte techniek. Zo
“Het allergrootste verschil ten opzichte van andere medische werken alle partijen samen. Iedere partij bereidt de operatie
centra of ziekenhuizen, is dat het team dat rondom een operatie op het hoogst mogelijke niveau voor. Geen woorden maar
aan het werk is, ondersteunende diensten én specialisten
daden. Samen vervolmaken wij een operatie vervolgens door
samen, enorm hecht is. Natuurlijk is de hiërarchie tussen arts naast elkaar te werken, de focus op onze taken te houden en
en ondersteunend personeel er wel, maar voor een buitenblind te vertrouwen op elkaar. Dat is elke keer weer een heel
staander is die niet echt waarneembaar.
bijzondere werksituatie.”
Wij stellen ons graag aan u voor
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“Metaforisch gesproken, zou je
Medisch Centrum Jan van Goyen
kunnen vergelijken met een Formule
1 team”, zo lacht Karim. “Sommige
partijen staan klaar in de ‘pit’, andere
partijen zijn druk met de marketing en
de stickers op de auto, weer andere
partijen zorgen dat de juiste en de beste materialen voorhanden zijn. Wij – de medewerkers van de OK, de anesthesie en
de recovery – zijn als je die vergelijking doortrekt de jongens
en meiden in de ‘pit’. Op het moment van de race moeten
we pieken, iedereen werkt nauw samen, kent zijn taken en
is volledig op de anderen ingespeeld, zodat we als het er
op aankomt efficiënt de maximale kwaliteit kunnen bieden.
Vervolgens komen we met zijn allen even op adem en dan
pieken we weer. Dat proces moet soepel blijven verlopen,
daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

in worden. Dat men al jaren zo werkt
binnen dit centrum is voor de patiënt
een absolute plus.” Warren voegt toe
dat het echter nooit lopende band werk
is. “Iedere patiënt is uniek en krijgt alle
persoonlijke aandacht die nodig is. We
hebben bijvoorbeeld met regelmaat te
maken met patiënten die angst hebben om onder narcose te
gaan. Daar nemen we de tijd voor, leggen hen uit wat er gaat
gebeuren en doen er alles aan om hen op hun gemak te stellen. Dat doen we ook tijdens de operatie. Een slapend mens
is enorm kwetsbaar, wij waken over hen tijdens het operatieproces en hebben op de dag van operatie veel persoonlijk
contact. We zien onszelf als serviceverleners.”
Karim: “Wat denk ik elke medewerker binnen deze afdeling
kenmerkt, is dat het mensen zijn die zich dienstbaar opstellen. Dienstbaar naar de patiënt, maar ook dienstbaar onderling. Ik heb na afloop van een operatie meer dan eens een
specialist met de mop in de hand de vloer zien schoonmaken
als degene wiens taak dat oorspronkelijk is nog met andere
opruimwerkzaamheden bezig is. Ieder kent zijn taken, voert
deze vlekkeloos uit, maar is ook altijd bereid even een stapje
harder te lopen als dat noodzakelijk is.”

“Iedere patiënt is uniek
en krijgt alle persoonlijke
aandacht die nodig is”

De operaties binnen Medisch Centrum Jan van Goyen worden
gekenmerkt door het relatief beperkte aantal specialismen
en een hoge productie. Karim: “Door veel dezelfde operaties
uit te voeren, krijg je zo’n traject als team heel goed in de
vingers en zal je daar als medisch centrum alleen maar beter

Wij stellen ons graag aan u voor
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interne
geneeskunde
drs. Arne van Eeden

Janke
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dr. Dominique Verhagen

Letitia

dr. Theo Erwteman

Margo Groot,
verpleegkundig specialist

Trins van der Linden,
diabetesverpleegkundige

Clara

Wilma Brokking,
verpleegkundig specialist

Interne geneeskunde is een breed specialisme. De diverse artsen werkzaam op
de afdeling houden zich bezig met het
voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van volwassenen. Denk hierbij aan
maag- en darmklachten, infectieziekten
en hormonale stoornissen. Daarnaast
biedt de afdeling interne geneeskunde overgewicht-, diabetesen hypertensiezorg en is er een speciaal hiv- en aidsbehandelcentrum.

“We zorgen dat elk
persoon een behandeling
krijgt die op zijn of haar
lijf geschreven is”

Theo Erwteman geldt als de nestor van de afdeling. Hij stond
in 1990 als een van de oprichters aan de wieg van Medisch
Centrum Jan van Goyen. Erwteman runt de afdeling interne
geneeskunde in maatschapverband met internisten Arne van
Eeden en Dominique Verhagen en heeft zichzelf vooral toegelegd op de behandeling van diabetes mellitus en hypertensie
(hoge bloeddruk). “Het op kleinschalige manier bezig zijn
met patiënten. Efficiënt, doelgericht. Op persoonlijk niveau
communiceren met mensen. Dat drijft mij al jaren en dat
maakt dat ik ook elke dag weer enthousiast ben om aan het
werk te gaan”, zo vertelt hij. “Als internist ben je met alle

facetten van het menselijk lichaam
bezig en dat fascineert me.”

Het specialistisch hiv- en aidsbehandelteam bestaat uit Erwtemans collega’s
Van Eeden en Verhagen. Zij worden
bijgestaan door verpleegkundig hivspecialisten Margo Groot en Wilma
Brokking. Laatstgenoemde stelt dat ook zij vanwege het
persoonlijk contact, de kleinschaligheid en korte lijnen binnen
Medisch Centrum Jan van Goyen werkzaam is. “Wij hebben
de zorg voor patiënten met een chronische aandoening.
Je loopt als het ware met die mensen door het leven. Ik ben
van mening dat dergelijke zorg goed past binnen een centrum
als dit. Patiënten hebben vaste artsen en verpleegkundigen.
Samen met de ondersteuning van het secretariaat en de doktersassistente werken we als team, waar de patiënt eigenlijk
ook deel van uitmaakt. Vakinhoudelijk werken wij hier op
hoog niveau. We volgen dezelfde nascholingen en bezoeken
dezelfde congressen als de collega’s in grote ziekenhuizen.
Maar het zijn de setting, de betrokkenheid en de persoonlijke
benadering waarmee wij ons onderscheiden. Een grote groep
patiënten voelt zich daar heel fijn bij.”
Wij stellen ons graag aan u voor
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Brokking stelt tevens dat het gemak
waarmee de afdeling interne geneeskunde bij andere specialismen kan aankloppen voor advies of om een patiënt
door te verwijzen van grote meerwaarde is. “Binnen Medisch Centrum
Jan van Goyen staat de betrokkenheid
bij de patiënt op de eerste plaats.
Dat betekent enerzijds dat je binnen
de eigen afdeling alle ruimte krijgt om de zorg zo optimaal
mogelijk in te delen, anderzijds dat je ook kan leunen op de
andere afdelingen omdat deze er een soortgelijke mentaliteit
op nahouden. Iedereen is makkelijk bereikbaar voor vragen
en zeker niet te beroerd om even een patiënt van een andere
arts te zien indien noodzakelijk. De agenda’s zijn over en
weer flexibel genoeg om dat toe te laten.”

maken. Als de agenda van een patiënt
een afspraak binnen kantooruren niet
toelaat, dan verschuiven we deze incidenteel gewoon naar een tijdstip dat
deze wel kan. Hier kan dat gewoon en
wij hechten veel waarde aan die flexibiliteit. Omdat de zorg voor de patiënt
prioriteit is. We kennen de patiënten
goed, we weten hoe hun levens er uit
zien en daar bouwen we de behandeling omheen. Diverse
patiënten hebben onze 06-nummers gekregen, voor het geval
zich een calamiteit voordoet. Dat is ‘not done’ in andere medische centra. Maar daar is werkelijk nog nooit misbruik van
gemaakt. Het is tekenend voor de band die wij hebben met
onze patiënten. Interne geneeskunde is geen kookboekgeneeskunde. ‘Men neme twee pilletjes zus en een pilletje zo en
klaar…’. Nee, het is maatwerk. Je bouwt een vertrouwensband
op met de mensen die je ziet, wordt onderdeel van hun leven
en zorgt dat elk persoon een behandeling krijgt die op zijn
of haar lijf geschreven is. En dat is bij uitstek mogelijk in een
kleinschalig, hoogwaardig medisch centrum als dit.”

“Binnen Medisch
Centrum Jan van Goyen
staat de betrokkenheid
bij de patiënt op de
eerste plaats”

Erwteman geeft aan dat juist de kleinschaligheid van het
centrum er ook voor zorgt dat er niet alleen flexibel omgegaan kan worden met de agenda’s van de artsen, maar indien
noodzakelijk ook met de agenda van de patiënt. “Probeer
in een regulier ziekenhuis maar eens een arts te pakken te
krijgen na half zes. Of buiten de vaste tijden een afspraak te
14 Wij stellen ons graag aan u voor

Patiëntenervaring Interne Geneeskunde
“Mijn huisarts heeft me vanwege de goede verhalen die hij had gehoord over de internisten en het hiv-behandelteam van
Medisch Centrum Jan van Goyen aangeraden om hier eens te gaan praten. Dit mede doordat ik heb aangegeven dat ik de sfeer in
reguliere ziekenhuizen als zeer onprettig heb ervaren. Het is me dusdanig bevallen, dat ik hier behandeld wil blijven worden.
Om meerdere redenen. De entree is laagdrempelig en anoniem, het personeel is vriendelijk, het bloed prikken wordt enorm goed
gedaan en boven alles is het persoonlijke contact met de diverse direct betrokkenen erg prettig.”
“Of ik anderen Medisch Centrum Jan van Goyen aan zou raden? Zeker, dat heb ik zelfs al gedaan. Een van de redenen dat ik me
er thuis voel is dat er geen ziekenhuissfeer heerst. Er was geen zichtbaar onderscheid tussen personeel en patiënten. Door onlangs
ingevoerde bedrijfskleding voel ik wel iets meer afstand tussen personeel en de mensen die behandeld worden.”
“Toen bij mij verleden jaar hepatitis C werd geconstateerd, zat het hele team er bovenop en kreeg ik de grootst mogelijke aandacht.
Ik kon ten alle tijden de verpleegkundige bellen en indien nodig werd ik direct door haar naar de internist doorgezet of kon ik direct
langskomen. Ik kreeg een noodnummer mee voor het weekend, ik kon altijd terecht met vragen. De manier waarop deze afdeling
mij als patiënt behandelt, geeft me een enorm beschermd gevoel.”
Dhr. Stephenson*, Amsterdam
(* naam is gefingeerd om anonimiteit te waarborgen)

Wij stellen ons graag aan u voor
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dermatologie
drs. Krystyna Knegt-Jung
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De diagnostiek en behandeling van
huidziekten en soa’s, daar is de afdeling
Dermatologie van Medisch Centrum
Jan van Goyen in gespecialiseerd. Maar
achter elke aandoening gaat een patiënt
schuil. Een mens. En die verdient de
meeste aandacht, zo stelt drs. Krystyna
Knegt-Jung. “Punctualiteit en persoonlijke aandacht. Dat zijn voor deze afdeling punten waar we
geen compromissen op sluiten. De patiënt staat centraal.”

gevolgen van spataderen aan de benen,
anale klachten, chronische wonden en
cosmetische afwijkingen. Om er voor te
zorgen dat het spreekuur zo soepel als
gewenst loopt, leunt Knegt-Jung op haar
team van assistentes, waaronder Judith.
“Over en weer is er een vertrouwensband. We weten exact wat we aan elkaar
hebben”, zo vertelt ze. “Als team zorgen wij er voor dat de
doorstroming soepel blijft lopen en de spreekuren op schema
blijven.” Juist omdat de afdeling dermatologie als een geoliede
machine loopt, is er de ruimte en flexibiliteit voor samenwerking met de andere specialisten van Medisch Centrum Jan van
Goyen. “We kunnen over en weer bij elkaar binnen lopen om
van elkaars expertise en kennis gebruik te maken en indien
noodzakelijk patiënten over en weer te zien. Die samenwerking
is het meest intensief met de internisten, oogartsen en de
flebologen. Ook hiervoor geldt onze visie dat de wachttijd voor
die patiënt zo kort mogelijk moet zijn en dat de aandacht optimaal is. De manier waarop we de dagelijkse gang van zaken
hebben ingedeeld, maakt dit op efficiënte manier mogelijk.”

“Punctualiteit en
persoonlijke aandacht
zijn belangrijk; de patiënt
staat centraal”

Dat betekent dat de toegangstijden minimaal zijn. Een patiënt
die een afspraak maakt, kan doorgaans de week erna al gezien
worden. “Waarna de tijd in de wachtkamer ook minimaal moet
zijn”, vindt dermatoloog Knegt-Jung. “Binnen ons spreekuur
beginnen afspraken daarom in de meeste gevallen op tijd.
Vervolgens neem ik wel alle tijd voor de mensen die ik zie.
Zodra de patiënt tegenover mij zit, is mijn aandacht volledig
op die persoon gericht.” Patiënten kunnen op de afdeling
dermatologie terecht met diverse huidziekten en huidafwijkingen. Denk aan huidinfecties, allergische aandoeningen,
gezwellen (goedaardig en kwaadaardig), ontstekingsprocessen, beschadigingen van de huid door omgevingsfactoren, de

Wij stellen ons graag aan u voor
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Patiëntenervaring Dermatologie

flebologie

“Ik heb diverse dermatologen en ziekenhuizen bezocht voor ik bij het Jan van Goyen terecht kwam. Ik heb een druk leven en het heeft me
altijd geïrriteerd dat als ik ergens een afspraak maakte, ik soms wel dertig tot veertig minuten later aan de beurt was.
In het bedrijfsleven laat je mensen ook niet wachten, dat is een kwestie van goed plannen. Waarom zou dat in de zorg ook niet kunnen?”
“Ik ben op zoek gegaan naar een plek waar de afspraken beter geregeld zijn en zodoende is drs. Knegt-Jung nu mijn dermatoloog. Behalve
het feit dat de door haar geleverde zorg van hoog niveau is, heb ik het als een verademing ervaren dat zij als arts ook enorm punctueel is,
terwijl je nooit het idee hebt dat een behandeling gehaast wordt uitgevoerd. Het team van medewerkers zorgt er voor dat afspraken altijd
op tijd beginnen, zodat de ruimte die in de agenda is geblokkeerd voor een bezoek aan de dermatoloog ook volledig vaststaat.
Die punctualiteit, in combinatie met vriendelijke, goede service, maakt dat ik deze afdeling ook al regelmatig aan anderen heb aangeraden.”
Mw. Olifiers, Amsterdam

drs. Casper van Waveren Hogervorst

drs. Victorine Storm de Grave
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Arja

dr. James Lawson

drs. Jeroen Hamer

Cora

drs. Leonie Schelke

Judith

dr. Peter van Aken

Martine

Sabina
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‘Flebologie betekent de leer van de
veneuze ziekten. Dit zijn ziekten waarbij
het aderlijk bloedstelsel is aangedaan.
Spataderen vormen een van de bekendste veneuze ziekten aan de benen’, zo
valt te lezen op de website van Medisch
Centrum Jan van Goyen. “Dat is
helemaal correct”, zo vertelt fleboloog
Jeroen Hamer lachend. “Maar wij willen het ook niet
moeilijker maken dan het is. Dus tegenover onze patiënten
houden we het simpel. We behandelen spataderen.”

“Onder laagdrempelige
zorg, verstaan we
ook dat er geen
wachttijden zijn”

Spataderen; ze zijn een bron van veel klachten. Zware, vermoeide of pijnlijke benen kunnen een symptoom zijn, maar
ook een jeukend of branderig gevoel. “Soms is het ook gewoon cosmetisch”, zo vertelt Hamer in zijn spreekkamer aan
het Concertgebouwplein. “Wij werken in dit spataderbehandelcentrum met een enthousiast en gespecialiseerd team, dat
bestaat uit vaatchirurgen, flebologen, flebologie-assistenten,
een dermatoloog en een vaatlaborant. Het is erg mooi dat
we in staat zijn om met een relatief eenvoudige behandeling
mensen van hun klachten af te helpen en in sommige gevallen zelfs hun mobiliteit enorm kunnen verbeteren.”
20 Wij stellen ons graag aan u voor

Sabine is als assistente werkzaam voor
het team van flebologen en geldt als de
rechterhand van de arts. “Wij zitten bij
het consult, geven materiaal aan, doen
kousen om bij de patiënt en zijn boven
alles aanspreekpunt. Die persoonlijke
benadering wordt door de patiënten
enorm gewaardeerd. Meer nog dan dat men om een specifieke arts vraagt, vragen terugkerende patiënten regelmatig
naar een bepaalde assistente die hen eerder heeft geholpen.” Hamer: “De assistentes staan dichterbij de patiënt en
wij merken ook dat bepaalde zaken die tijdens een consult
worden besproken soms niet zo heel goed blijven hangen. De
assistentes nemen na afloop dan ook alles nog eens rustig
door en staan altijd klaar om vragen te beantwoorden. Ze
zijn van essentieel belang voor het serviceniveau dat we voor
ogen hebben.”
Het feit dat het team alleen maar spataderen behandelt, zorgt
voor een hoge expertise. Jeroen Hamer durft te stellen dat de
afdeling Flebologie en Vaatchirurgie in Medisch Centrum Jan
van Goyen voorop loopt binnen dit vakgebied.

“In veel ziekenhuizen is de behandeling van spataderen lange tijd iets
geweest dat men ‘erbij’ deed. Dan
werd er bijvoorbeeld een arts-assistent
op zo’n behandeling gezet. Het werd
niet serieus genomen. Inmiddels is
dat enorm veranderd, ook omdat de
stripmethode van weleer inmiddels
overal is vervangen door modernere technieken. Maar wij
hebben hier in dit medisch centrum al in een vroeg stadium
het belang van gespecialiseerde spataderzorg ingezien, waardoor wij ons al veel langer hebben kunnen specialiseren. De
kwaliteit van zorg die wij leveren is daardoor enorm hoog.”
Vonk: “Waarbij de persoonlijke benadering van de patiënt in
combinatie met het pand waarin we gehuisvest zijn dat gevoel van hoge kwaliteit alleen maar verhoogt. Als mensen een
afspraak hebben, dragen we er zorg voor dat men ook stipt
op tijd gezien wordt. We zorgen voor goede informatievoorziening. Men kan ten alle tijden bellen met vragen. De patiënt
staat centraal.”

wijsbrief direct geholpen kan worden.
“Niet alleen gezien. Daadwerkelijk
geholpen. Een patiënt die voor de eerste keer langskomt, kan indien nodig
direct behandeld worden, waar elders
vaak eerst een intakegesprek plaats
moet vinden en afspraken gemaakt
moeten worden. Niet bij ons. Onder
laagdrempelige zorg, verstaan we ook dat er geen wachttijden
zijn. We zorgen dat mensen een helder en duidelijk beeld van
de behandeling hebben en kunnen door de manier waarop
we de zorg hebben ingericht relatief snel een echo van het
been maken en vervolgens ook direct aan het werk. Ik vergelijk een bezoek aan dit spataderbehandelcentrum soms met
een bezoek aan de kapper. We kijken alles na, werken bij waar
nodig en de patiënt kan daarna tevreden weer naar huis. Als
gezegd, je moet het ook niet moeilijker maken dan het is.”

“We hebben korte lijnen
met andere specialismen
binnen Medisch Centrum
Jan van Goyen”

Hamer voegt toe dat het meest belangrijke punt van service
dat de afdeling kan bieden het feit is dat een patiënt met verWij stellen ons graag aan u voor
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gynaecologie
drs. Carla van der Wijden

prof. dr. Lex Peters

Barbara

Helmi

Integrale behandeling en persoonlijke
aandacht staan centraal op de
polikliniek Gynaecologie van Medisch
Centrum Jan van Goyen. Vrouwen met
gynaecologische klachten, aandoeningen
of vragen kunnen veelal snel terecht
voor consult op de polikliniek of voor
een gynaecologische ingreep, dan wel
operatie.

“Door het teamwerk
brengen we de
geboden zorg naar een
nog hoger niveau”

De afdeling bestaat uit een hoogleraar gynaecologie, een
vrouwelijke gynaecoloog, een gespecialiseerd verpleegkundige en een echoscopiste. “Daarnaast werken wij, indien een
klacht van een patiënt daar om vraagt samen met de uroloog,
fysiotherapeut, psycholoog of seksuoloog”, zo vertelt gynaecoloog Carla van der Wijden. “Het voordeel van de manier
waarop dit medisch centrum is opgezet, is dat de lijnen met
andere specialisten kort zijn en daardoor is de samenwerking
met en snelle verwijzing naar een collega specialist optimaal.”

“Goed luisteren en aandacht geven,
dat is zeer belangrijk”, aldus Barbara.
“Als verpleegkundige pik je in de
gesprekken soms andere dingen op
dan die bij de arts aan bod komen.”

Van der Wijden: “Wij zien de patiënten
ook samen in de onderzoekskamer
en bespreken samen, indien nodig, patiënten na. Dat is een
voordeel van het werken met een vast team. Wij doen onderzoek, bespreken het met de patiënt en geven hen materiaal
om zichzelf in te lezen en te beslissen wat zij wel of niet
willen. Die samenspraak met de patiënt is essentieel om tot
een zo geslaagd mogelijk behandelplan te komen.”

Die efficiëntie is er ook binnen de afdeling zelf. Patiënten zien
altijd dezelfde dokter en hebben daarnaast makkelijk contact
via e-mail en telefoon met verpleegkundige Barbara Hillebrand.
22 Wij stellen ons graag aan u voor
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oogheelkunde
dr. Ellen la Heij

drs. Lieneke Dijkstra

drs. Nynke de Jong

Anousjka

Dominique

Ellen

Hien

Katja

Laura

Wanda
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Als bij oogproblemen een bezoek aan
de huisarts of de opticien geen soelaas
meer biedt, kan een patiënt terecht bij
de afdeling Oogheelkunde van Medisch
Centrum Jan van Goyen. Het team
van oogartsen is gespecialiseerd in de
behandeling van staar, verhoogde oogdruk (glaucoom), netvliesafwijkingen
(maculadegeneratie, diabetische retinopathie) en ziekten aan
het bind- en hoornvlies.

ander pand, de afdeling heeft toch een
soort koninklijk stempel meegekregen.”
De kwaliteit van de zorg en de persoonlijke omgang met de patiënt
zal daarbij ongetwijfeld meehelpen.
Dijkstra: “De patiënt die iets aan zijn
oog heeft, is doorgaans niet ziek. Die
voelt zich vaak niet op zijn gemak in de
logge organisatie die een groot ziekenhuis kan zijn. We horen
regelmatig dat patiënten die daar vandaan komen het gevoel
hadden van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Hier
zijn de lijnen kort en kennen de medewerkers de patiënten.
Je krijgt een band met sommige patiënten.”

“De patiënt die iets
aan zijn oog heeft, is
doorgaans niet ziek”

Men zou kunnen stellen dat de afdeling Oogheelkunde van
Medisch Centrum Jan van Goyen landelijk misschien wel de
meest bekende afdeling van het medisch centrum is. In 1996
liet Prinses Juliana zich in het centrum aan staar opereren.
“Wij horen dat nog steeds met regelmaat van patiënten”, zo
vertelt drs. Lieneke Dijkstra, die sinds 2008 lid is van de
vakgroep Oogheelkunde van Medisch Centrum Jan van Goyen
en zich met name bezig houdt met staaroperaties en urgente
ooglidcorrecties, maar ook met de aanpak van aandoeningen
als maculadegeneratie en diabetische retinopathie. “Ook
al werkt hier inmiddels geen enkele oogarts meer die daar
destijds bij betrokken was en zitten we tegenwoordig in een

Het team van drie oogartsen leunt voor de soepele voortgang
op de optometrist en het team van zes assistentes dat hen
ondersteunt. Onder hen Anousjka, die de samenwerking
als uiterst efficiënt omschrijft. “Het verschil met de andere
disciplines binnen het medisch centrum, is dat de afdeling
oogheelkunde een relatief grote assistentengroep heeft omdat de oogartsen veel ondersteuning nodig hebben. Dit om
de behandeling van een patiënt zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Wij nemen de tijd voor de patiënten, maar zorgen
Wij stellen ons graag aan u voor
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tegelijk ook dat zodra iemand bij ons
binnen komt er zo veel mogelijk op één
dag kan gebeuren. Dus dat proberen
we zo goed mogelijk te combineren.”
Dijkstra: “Het team zorgt er voor dat
wij als artsen ons werk kunnen doen.
Anousjka neemt bijvoorbeeld deels het
diagnostisch onderzoek op zich, maar
zorgt ook dat de juiste statussen op mijn bureau liggen zodra
ik een patiënt zie. Dit vak is een meetvak en dat slurpt enorm
veel tijd op. Zonder alle ondersteuning zouden de oogartsen
binnen Medisch Centrum Jan van Goyen absoluut niet zo
efficiënt kunnen werken.”

“De patient heeft
zelf heel wat in de
melk te brokkelen!”

De praktijk is dusdanig ingericht, dat er binnen Medisch
Centrum Jan van Goyen een oogarts groot spreekuur draait,
met de ondersteuning van een team assistentes en de optometrist, terwijl de ander aan het opereren is. “Dat is hier
van oudsher zo”, aldus Anousjka. “Om dit voor de patiënt
zo goed mogelijk in te plannen, zijn we ook heel efficiënt met
het maken van de afspraken. Komt hier iemand die aan staar
geopereerd wordt, dan doe ik de intake en maak ik direct alle
afspraken.” Dijkstra: “In een ziekenhuis wordt zo iemand
26 Wij stellen ons graag aan u voor

vaak doorverwezen naar bureau opname,
hier weet men direct waar men aan toe
is. Desgewenst ook over een langere
termijn; dan maken we meteen de
afspraken voor beide ogen, waarbij de
agenda van de patiënt altijd leidend is.
Ze hebben zelf heel wat in de melk te
brokkelen!”

Dijkstra en Anousjka zijn het er over eens dat een groot deel
van de perceptie van goede zorg niets te maken heeft met
de daadwerkelijke medische kwaliteit van de ingreep. “Men
gaat er toch wel vanuit dat zij op het hoogst mogelijke niveau
geholpen zullen worden. Het grote verschil zit ‘m in de persoonlijke benadering. De patiënt moet zich gehoord voelen,
oprechte aandacht krijgen, in een omgeving waar een goede
sfeer heerst. Wij laten mensen niet aan hun lot over, dat voelen ze. De arts die hen ziet en spreekt is ook daadwerkelijk de
arts die de operatie gaat uitvoeren. Dat geeft een vertrouwd
gevoel.”

Patiëntenervaring Oogheelkunde
“Ik ben al langere tijd onder behandeling van de oogarts. Vanwege een schildklierprobleem, had ik al vroeg last van bolle ogen. Hiervoor
werd ik in het ziekenhuis behandeld. Uiteindelijk bleek ik ook glaucoom te hebben, waarvoor ik bij de oogartsen van Medisch Centrum
Jan van Goyen terecht kwam, waar ik jaarlijks werd gezien. Naarmate ik ouder werd, ontwikkelde zich staar in mijn linkeroog en mijn
oogarts heeft dat enorm goed behandeld.”
“Eind 2011 besloot ik dat er iets aan gedaan moest worden en minder dan een maand later werd ik geopereerd. Na de operatie ben ik
heel goed begeleid en is me goed uitgelegd hoe vaak en hoe lang ik moest blijven druppelen. Toen ik de lap van mijn ogen haalde, wist
ik niet wat ik zag. Een vriendin heeft zich elders aan haar staar laten opereren en moet nog steeds regelmatig terug omdat ze last blijft
houden. Ik niet. Als mijn rechteroog aan de beurt is, ga ik zeker weer naar Medisch Centrum Jan van Goyen.”
Mw. Van Netten-Spaargaren, Amsterdam
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drs. Helen Wieringa

Corrie

Loes

Helen Wieringa die landelijk geldt als
een van de experts op het gebied van
gewrichtsecho’s. “Dat wordt niet overal
gedaan”, aldus Wieringa. “Ook daarvoor
krijgen we regelmatig rechtstreekse
verwijzingen van huisartsen. Een andere
meerwaarde die wij binnen dit medisch
centrum kunnen bieden, is dat we korte lijnen hebben met de
diverse specialisten. Men kan makkelijk bij ons terecht voor
vragen en andersom. Dat maakt dat wij als team feeling houden
met de ontwikkelingen binnen diverse specialismen.”

“Het is binnen dit medisch centrum dusdanig ingericht, dat
patiënten snel en efficiënt geholpen kunnen worden”, zo vertelt
radiologisch laborante Wil van der Giessen. “Wij hadden recent
nog een patiënte die met haar verwijsbriefje naar een ziekenhuis
was gegaan. Daar kon ze pas drie weken later voor een prik
terecht en vervolgens nog eens twee weken later voor foto’s.
Bij ons kon ze een dag later al terecht. Er zijn dan ook diverse
huisartsen die juist hiervoor naar Medisch Centrum Jan van
Goyen verwijzen.” Van der Giessen is een van de drie radiologisch laboranten die binnen Medisch Centrum Jan van Goyen
werkzaam zijn. Zij ondersteunen de radiologen, waaronder drs.

Van der Giessen stelt dat de hele afdeling het als taak ziet om
meer te doen dan alleen de foto’s en echo’s te maken en te
beoordelen. “Denken wij als laboranten al iets te zien, zullen we
direct actie ondernemen door bij de radioloog aan de bel trekken, of als deze niet beschikbaar is rechtstreeks bij bijvoorbeeld
een orthopeed of desnoods de verwijzende huisarts. Wij gooien
de patiënt niet in het diepe, maar zorgen voor zo veel mogelijk
ondersteuning.” Wieringa: “Je mag nooit vergeten dat er achter
de foto’s een mens zit. Radiologie is veel meer dan alleen
‘plaatje maken, praatje maken’. Het is integraal nadenken wat
een bepaalde patiënt nodig heeft en daar naar handelen.”

“Bij ons kon ze
een dag later
al terecht”

radiologie
drs. Abe Hiddema

De belangrijkste ondersteunende medische diensten binnen Medisch Centrum
Jan van Goyen zijn het Lab en Radiologie.
Laatstgenoemde afdeling zorgt voor de
zogenaamde ‘beeldvormende diagnostiek’ op basis van röntgenfoto’s en echo’s.
Uw huisarts of specialist vraagt het onderzoek aan. Een radiologisch laborant of arts voert het onderzoek uit. De radioloog beoordeelt de beelden en rapporteert de
onderzoeksresultaten vervolgens weer aan de arts, die de uitslag
van het radiologisch onderzoek met de patiënt bespreekt.

Wil
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laboratorium
Amal
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Danielle

Lygia

Sarah

Zonder wachttijden en zonder afspraak
kan iedereen met verwijzing van de
huisarts terecht voor bloed- of urineonderzoek bij Medisch Centrum Jan van
Goyen. Daniëlle is werkzaam op het
laboratorium en stelt dat de persoonlijke
benadering waar Medisch Centrum Jan
van Goyen om bekend staat bij uitstek
van toepassing is op de bloedafname. “Wij nemen de tijd voor
de patiënt. En daar zit geen tijdslimiet op.”

“We nemen de tijd om
bloed te prikken en deze
persoonlijke benadering
zorgt voor een
laagdrempelige entree”

De dagelijkse werkzaamheden van Daniëlle bestaan uit het
afnemen van bloed en verzamelen van materiaal ter onderzoek. Voorzien van de juiste papieren gaat dit materiaal naar
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, waar het materiaal wordt
verdeeld over de diverse sublabs. Waarna de uitslagen digitaal
en per post weer terugkomen bij Medisch Centrum Jan van
Goyen. “Hoogwaardig onderzoek, zonder dat de patiënt er
voor naar een ziekenhuis hoeft”, zo vertelt Daniëlle, die stelt
dat juist het feit dat de bloedafname binnenshuis kan gebeuren
van meerwaarde is voor patiënten die binnen Medisch
Centrum Jan van Goyen een operatie ondergaan. “Zo kan
men op één dag terecht voor bijvoorbeeld een afspraak met

de orthopeed, vervolgens de röntgen,
een bloedafname en waar mogelijk ook
al een onderhoud met de anesthesist.
Dat is efficiënt voor ons, maar vooral
voor de patiënt. De korte lijnen binnen
het centrum, maken dat de service die
we kunnen bieden hoog is.”

Ook mensen die niet binnen Medisch Centrum Jan van Goyen
geopereerd worden, maar die wel bloedonderzoek nodig hebben, kunnen binnen het medisch centrum geprikt worden.
“Ongeacht welk aanvraagformulier een arts of specialist de
patiënt meegeeft, men kan hier altijd terecht. Dat is nog niet
heel breed bekend. We zijn wat dat betreft een goed bewaard
geheim. We staan als bloedprikkers landelijk wel heel goed
bekend. We krijgen veel patiënten die bang zijn om geprikt
te worden. Deze komen speciaal naar ons toe vanwege een
rustige en ontspannen benadering. Hier geen prikhokken,
waarbinnen een patiënt geluiden vanuit andere hokken
oppikt, er is geen tijdsdruk. Mensen kunnen binnenlopen
zonder afspraak. Dat laatste verbaast mensen nog wel eens.
‘Is dat altijd zo?’, vraagt men dan. Ja, dat vinden we belangrijk. Dat is altijd zo!”
Wij stellen ons graag aan u voor
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orthopedie
drs. Arnard van der Zwan

drs. Arthur Kleipool

drs. Camille Neeter

drs. Gythe Bulstra

dr. Rudolf Poolman

Ellen

Jelena

Rashida
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Als een van de oudste afdelingen van
Medisch Centrum Jan van Goyen, is de
afdeling Orthopedie tevens een van de
meest bekende. In Amsterdam en ver
daar buiten. De orthopedisch chirurgen
van Medisch Centrum Jan van Goyen
zijn allen lid van de vakgroep orthopedie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en houden binnen het centrum praktijk voor
aandoeningen die in dagbehandeling kunnen worden behandeld.

“Wij zijn een hecht
team dat streeft naar
de hoogste kwaliteit
van zorg”

“De meest voorkomende operatie die we binnen dit centrum
uitvoeren is de arthroscopie, een kijkoperatie van de knie”,
aldus dr. Arthur Kleipool, die voordat hij orthopedisch chirurg
werd acht jaar als fysiotherapeut heeft gewerkt. “Arthroscopische ingrepen zijn hoe dan ook in de meerderheid, ook aan
de schouder, enkel en elleboog bijvoorbeeld. Het is bij uitstek
zorg die we snel, veilig en efficiënt binnen de muren van
Medisch Centrum Jan van Goyen uit kunnen voeren.”
De orthopeden van het OLVG houden twee dagen per week
praktijk in het centrum. Ze draaien doorgaans een dag poli en
de andere doen zij operaties. Het team richt zich met name op

de genoemde kijkoperaties, maar voert
ook kleine operaties aan voeten en handen uit. Waar in ziekenhuizen vaak een
wachttijd van diverse weken tot zelfs
enkele maanden geldt, kan een nieuwe
patiënt doorgaans binnen een week
gezien worden in Medisch Centrum Jan
van Goyen.

“De manier waarop de orthopedische zorg wordt uitgevoerd,
is momenteel aan grote veranderingen onderhevig”, zo stelt
Kleipool. “Als vakgroep kijken we continue hoe de zorg zo
efficiënt mogelijk ingedeeld kan worden. Je ziet steeds vaker
kleine zelfstandige behandelcentra opduiken, waar men relatief eenvoudige operaties uitvoert. Daar is niks mis mee, dergelijke zorg zorgt voor meer expertise, voor hogere doorloopsnelheid en is organisatorisch eigenlijk niet goed meer uit te
voeren binnen een regulier ziekenhuis. Echter, zulke centra
zullen patiënten met moeilijkere aandoeningen de deur weer
wijzen. Het voordeel van hoe wij hier werken, is dat we binnen Medisch Centrum Jan van Goyen de snelheid, expertise
en service van een kleinschalig behandelcentrum kunnen
bieden, maar als arts ook de moeilijkere patiënt een vangnet
Wij stellen ons graag aan u voor
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bieden. Ingrepen die niet in dagbehandeling gedaan kunnen worden zetten
we door naar het OLVG, waar we altijd
terecht kunnen omdat wij ook daar de
vakgroep orthopedie zijn.”

“Ons doel is dat de
patiënt na een
behandeling pijnvrij
kan bewegen”

Rashida Goedemans is binnen Medisch
Centrum Jan van Goyen medisch
secretaresse van de afdeling Orthopedie en het is haar taak
om alle afspraken met patiënten in goede banen te leiden.
“Een drukke baan ja”, zo lacht ze. “Ik assisteer artsen bij
poli’s en alles wat daar omheen gebeurt; het begeleiden van
de spreekuren, aanmelden van de dossiers, het uitwerken van
de diverse opdrachten die bij de specialisten vandaan
komen, maken van de afspraken – zowel intern als extern –
en natuurlijk de telefoon beantwoorden.” Kleipool benadrukt
dat het werk in teamverband erg belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken. “Wij zijn, in tegenstelling tot sommige
zelfstandige behandelcentra, geen groep individuen die
toevallig onder één dak werken. Wij zijn een hecht team dat
over en weer streeft naar de hoogste kwaliteit van zorg.
Daarbij is het ondersteunend personeel van even groot
belang als de artsen.”
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Rashida: “De patiënten herkennen dat
ook. Er hangt hier een goede, rustige
sfeer die veel zenuwen die bij een operatie komen kijken wegneemt.”

Kleipool stelt dat de komende jaren
voor de vakgroep veel zal veranderen. De geleverde zorg zal nog verder
uitgekristalliseerd worden, hetgeen zowel de expertise van
de orthopeden verhoogt, als de te leveren service. “Denk
daarbij aan het steeds effectiever gebruik maken van de tijd
en de ruimte die we hebben. Onder meer door een toename
van gespecialiseerde poli’s, maar ook door bijvoorbeeld de
artsen in opleiding van het OLVG ook mee te nemen richting
buitenpoli Medisch Centrum Jan van Goyen. Het is letterlijk
de expertise van een ziekenhuis, gekoppeld aan de efficiëntie
van een kleinschalig centrum. De symbiose zal hopelijk alleen
maar groter worden. Met als uiteindelijk doel – en dat zal
altijd blijven – de patiënt die na een behandeling weer pijnvrij
kan bewegen. Want daar doen we het allemaal natuurlijk in
de eerste plaats voor.”

pijnbestrijding
dr. Henk Koning

Esther

drs. Leendert Bruynder

Esther

Eric de Roode, verpleegkundig specialist

Josephine

Mirjam
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Meer resultaat met minder medicijnen.
Dat is hetgeen de afdeling Pijnbestrijding
van Medisch Centrum Jan van Goyen
hun patiënten wil bieden. Patiënten
die dusdanig last van chronische pijn
hebben, dat het hun dagelijks leven
belemmert. Pijn die in veel gevallen niet
of niet goed behandeld wordt, terwijl er
toch goede oplossingen voorhanden zijn, zo stellen anesthesioloog/pijngeneeskundige Henk Koning en verpleegkundige
Esther.

“Onze doelstelling is dat
we onze patiënten beter
willen laten functioneren,
met minder medicijnen”

De afdeling Pijnbestrijding is enorm in ontwikkeling. De artsen van de pijnpoli hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in zenuwblokkadetechnieken, die in veel chronische
pijngevallen uitstekende resultaten opleveren zonder complicaties. Maar de afdeling kijkt verder en ontwikkelt zich steeds
breder. “Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in pijn en
zien met name patiënten met chronische rug-, nek- en hoofdpijn”, aldus Koning, die al ruim twintig jaar als pijnspecialist
werkt. “Mensen die belemmerd worden in hun dagelijkse bezigheden, maar ook door de medicijnen die men krijgt. Er zijn
bijvoorbeeld zo veel andere oplossingen dan morfine. Onze
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doelstelling is dat we onze patiënten
beter willen laten functioneren, met
minder medicijnen. Hen een verbeterde kwaliteit van leven geven.”

In de ontwikkeling van de afdeling
heeft het ondersteunend personeel
een nog belangrijkere rol gekregen.
Zo starten we binnenkort een verpleegkundig spreekuur,
vertelt Esther. Zij is al vijf jaar werkzaam binnen de afdeling
Pijnbestrijding. “De verpleegkundigen op deze afdeling
hebben een jarenlange ervaring met pijn en kennen de
patiënten. Omdat een gesprek en een behandeling vaak in
één keer achter elkaar worden gehouden, zitten wij er als
verpleegkundigen altijd bij. Hierdoor weten we wat er
besproken is, kennen we de patiënten en kan men ook na
afloop heel laagdrempelig nog terecht voor vragen.”
Koning: “Dat geeft ons specialisten heel veel rust. Patiëntenzorg en klantvriendelijkheid staan centraal. Het draait hier
volledig om de patiënt. Door de manier waarop de afdeling
nu is ingericht, kunnen we de kwaliteit van zorg hoog houden
en de patiënten tevreden.”

Patiëntenervaring Pijnbestrijding
“Mijn geschiedenis met pijn is een hele lange. In 1992 ben ik aan een hernia geholpen en sindsdien heeft pijn mijn leven beheerst.
Van de neuroloog die me behandelde kreeg ik opiaten als pijnstillers, enorm naar spul. Ik ontwikkelde diabetes, kwam op een
gegeven moment mijn huis niet meer uit omdat ik niet meer kon lopen en mijn huis verslonsde daardoor enorm.
Pijn trekt een enorme wissel op je leven. Jarenlang heb ik daarmee gezeten.”
“Toen ik eenmaal werd doorverwezen naar de pijnpoli van Medisch Centrum Jan van Goyen, ging alles heel snel. Ik ben fantastisch geholpen door dr. Koning en durf te stellen dat hij me mijn leven heeft teruggegeven. De uiteindelijke behandeling, met een
injectie in de zenuwbaan, duurde maximaal tien minuten. Maar wat heeft het een verschil gemaakt. Ik kan weer lopen zonder
stok, de pijn is nagenoeg verdwenen. Ik heb weer de energie om zelf dingen te ondernemen. Mijn levenssituatie is 180 graden
gedraaid en daar ben ik de medewerkers van de pijnpoli van Medisch Centrum Jan van Goyen enorm dankbaar voor.”
Dhr. Schoester, Amsterdam
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injectables
drs. Floor Claus
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drs. Tom van Eijk

Fadil

Marianne

Nauw verbonden aan Medisch Centrum
Jan van Goyen is het aan het Concertgebouwplein gelegen Esthetisch Centrum
Amsterdam. Op de afdeling Injectables
zijn cosmetisch artsen Tom van Eijk en
Floor Claus gespecialiseerd in het werken
met Botox en Restylane, middelen die
onder meer zorgen voor een frisser uiterlijk. Zij worden ondersteund door consulente Marianne.

De meeste mensen die richting
Esthetisch Centrum Amsterdam komen,
hebben doorgaans goed nagedacht over
de behandeling, zo stelt Marianne. “Ze
willen ook dat deze goed en vakkundig
gebeurt. Tom van Eijk en Floor Claus
hebben in de loop der jaren als cosmetisch arts een uitstekende naam opgebouwd. Je merkt dat veel mensen daar op af komen. Wij zijn een
betrouwbaar en veilig centrum.” Om dat laatste te waarborgen,
zullen de cosmetisch artsen van Esthetisch Centrum Amsterdam altijd alleen behandelingen uitvoeren waar zij zelf achter
staan. “Wij werken uitsluitend met niet-permanente middelen
en hebben altijd een volledig natuurlijk ogend resultaat voor
ogen”, aldus Floor Claus. “Een cliënt moet er na een behandeling
frisser, jonger en beter uitzien dan daarvoor, maar tegelijkertijd
ook alsof deze niets aan zichzelf heeft laten doen.” Behalve voor
cosmetische behandelingen, wordt Botox in Esthetisch Centrum
Amsterdam ook ingezet tegen overmatige okseltranspiratie.
“Waarbij om de centimeter een oppervlakkige injectie wordt
gegeven. Dit kan de transpiratie gedurende enkele maanden tot
wel 95% reduceren”, aldus Claus. “Een behandeling die in veel
gevallen door de zorgverzekeraar wordt vergoed.”

“Wij hebben altijd
een volledig natuurlijk
ogend resultaat
voor ogen”

Marianne vertelt dat het cliëntenbestand van de afdeling Injectables enorm divers is. “Het gebruik van middelen als Botox
en Restylane raakt steeds verder ingeburgerd, bij vrouwen én
mannen. In alle lagen van de bevolking. Het is nog net niet zo
geaccepteerd als de haren verven, maar dat lijkt een kwestie van
tijd.” Als consulente is het haar taak goed naar de wensen van de
cliënt te luisteren en hen te adviseren. “We hebben een steeds
grotere groep terugkerende cliënten. Daarmee zijn de gesprekken open en amicaal. Bij nieuwe cliënten is het zaak goed te
luisteren. Als ze mij vragen ‘zegt u het maar, wat vindt u dat ik
moet laten doen’, dan antwoord ik dat dit niet aan mij is. Pas als
zij zich storen aan iets wat zij in de spiegel zien, moeten zij zelf
de beslissing nemen daar wat aan te laten doen.”
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plastische chirurgie
dr. Florine Kingma-Vegter

dr. Frank Niessen

dr. Hoeni Tan

Cora
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drs. Gijs van Selms

drs. Marlon Buncamper

Eugenie

prof. dr. Gijs Nolst Trenité

dr. Robert André

Jeffry

dr. Hay Winters

Belinda

Martine

Monique

Voor chirurgische en niet-chirurgische
esthetische ingrepen is het aan het
Concertgebouwplein gelegen Esthetisch Centrum Amsterdam, dat nauwe
banden heeft met Medisch Centrum
Jan van Goyen, al jaren een betrouwbaar en hoog aangeschreven adres. Het
ervaren team van artsen en plastisch
chirurgen voert met de grootste zorg en aandacht behandelingen uit als ooglidcorrecties, facelifts, borstverkleiningen of
-vergrotingen en liposucties. Een team van vier vaste consulenten ondersteunt hen door de cliënten kundig te adviseren
en van het eerste consult tot de nacontrole bij te staan.

en een ingreep nooit haastwerk kan
en mag zijn. “Het is aan ons en aan
de consulenten om hen goed voor te
bereiden en hen duidelijk te maken wat
wel of niet mogelijk is.
Sommige patiënten komen voor een
liposuctie, maar hebben voor hetgeen
zij willen bereiken toch echt een buikwandcorrectie nodig. Of men wil een ooglift, maar zal om het
gewenste resultaat te kunnen behalen ook een deel van het
voorhoofd moeten laten liften.”

“Voorlichting is van het
allergrootste belang.
Een ingreep mag en kan
nooit haastwerk zijn”

“Patiënten die hier komen, weten heel goed wat zij willen”,
zo vertelt plastisch chirurg Gijs van Selms. “Ze hebben er
doorgaans goed over nagedacht, lopen al jaren rond met het
idee dat ze ‘iets’ willen laten doen en dankzij het internet
weten ze precies wat de mogelijkheden zijn. Op het moment
dat zij hier komen, willen ze vervolgens ook snel geholpen
worden. Wat binnen dit centrum heel goed mogelijk is.” Van
Selms stelt daarbij meteen dat hoewel men snel geholpen
kan worden, de voorlichting van het allergrootste belang is

Bij het zien van de cliënten, is binnen Esthetisch Centrum
Amsterdam een steeds grotere rol weggelegd voor de consulenten. “We kunnen nu al niet zonder hen”, vertelt van Selms.
“Ze zorgen dat de poli’s goed draaien, dat de schema’s in
orde zijn, dat de patiënten goed voorgelicht worden… We
gaan er naar toe dat de consulent een integraal geheel van
de procedure wordt en dat iedereen die hier een behandeling
laat doen één vast aanspreekpunt krijgt.” Jeffry Ulrich werkt
als consulent bij Esthetisch Centrum Amsterdam en onderschrijft dat de samenwerking tussen plastisch chirurg en consulent nu al teamwork is. “Bij een arts laat iemand vaak niet
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het achterste van de tong zien. Uit de
gesprekken die ik vervolgens heb, kan
ik vaak wel opmaken of de informatie
die men heeft gekregen goed is binnengekomen. Wij fungeren min of meer
als vangnet. We gaan er naartoe dat wij
als consulenten ook bij de gesprekken
met de arts gaan zitten. Dat zal niet
alleen de onderlinge communicatie verbeteren, maar zeker ook
het kwaliteits- en serviceniveau dat we hier nastreven.” Jeffry
stelt dat zijn werk enorm divers is en dat daarin voor hem
een uitdaging ligt. “Als consulent praat je veel met mensen,
bereid je de spreekuren voor en voer je kleine handelingen als
het verwijderen van hechtingen uit. Anderzijds is het ook een
commerciële baan. Daar het gros van de behandelingen hier
onder niet-verzekerde zorg vallen maak ik bijvoorbeeld ook
offertes. Die verschillende kanten vind ik interessant om te
combineren.”

zij allen naast hun werk binnen Esthetisch
Centrum Amsterdam ook werkzaam
zijn in reguliere ziekenhuizen. Van
Selms: “Ons team bestaat uitsluitend
uit enorm betrokken, vooraanstaande
plastische chirurgen. De patiënten die
hier komen vinden het een prettig gevoel dat wij hier niet alleen de ‘flitsende’
cosmetische behandelingen doen, maar ook in een ziekenhuis
reguliere plastische chirurgie uitvoeren. Dat wij blijven nascholen en dat we de nieuwste technieken meenemen in dit esthetisch centrum, is van grote meerwaarde.” Jeffry: “Wij merken
dat de naamsbekendheid en de expertise van de artsen ook
herkend wordt door de cliënten. Er wordt regelmatig gebeld
door mensen die een bepaalde behandeling door een bepaalde
arts willen laten doen omdat ze daar goede verhalen over
hebben gehoord.” Van Selms: “Daar moet je jezelf echter niet
door laten vlijen. Als wij een consult hebben en denken dat een
collega de behandeling nog beter kan uitvoeren, zullen we zo
iemand altijd naar die collega doorverwijzen. Wij zijn vrij van
ego. Het resultaat, het spoedig herstel en de tevredenheid van
de cliënt over de ingreep zijn de belangrijkste uitgangspunten
van ons werk hier.”

“Ons team bestaat
uitsluitend uit
betrokken plastisch
chirurgen”

Alle plastisch chirurgen binnen Esthetisch Centrum Amsterdam
zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
De specialisten werken met geavanceerde apparatuur en
beheersen de nieuwste (operatie)technieken. Dit mede omdat
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“Zonder wachttijden en zonder
afspraak kan iedereen met
verwijzing van de huisarts terecht
voor een bloed- of urineonderzoek”
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kaakchirurgie en tandheelkunde
drs. Giel Capello

drs. Hans van Hoolwerff

drs. Vincent Bosman

Manon
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Deborah Martin, mondhygieniste

Margreet

drs. Robert Jan Reijntjes

drs. Ismael el Youbari

Maud

Erica

drs. Rosalie Cancrinus

Helga Brewster, mondhygieniste

Sabine Vermeer, mondhygieniste

Sascha

Midden in het centrum van Amsterdam, aan de Weteringschans, is de
Praktijk voor Kaakchirurgie en Tandheelkunde van Medisch Centrum Jan
van Goyen gevestigd. Hier kan men
terecht voor ondermeer kaakchirurgie,
tandartsbehandelingen en esthetische
tandheelkunde.

gracht zo aardig vinden. Hier binnen de
Praktijk voor Kaakchirurgie en Tandheelkunde aan de Weteringschans
hoor ik zeer regelmatig dat mensen de
kleinschaligheid zo waarderen. Er is
een herkenbaar, klein team dat positief
voor hen werkt, men voelt zich niet
verloren, is geen nummer en weet dat
we hier heel strak op schema werken. Dat zijn de punten die
hier gewaardeerd worden.”

“Wij hechten er
groot belang aan
dat een patiënt
zich thuis voelt.”

Binnen de praktijk zijn diverse mondhygiënisten, tandartsen
en kaakchirurgen werkzaam, waardoor het volledige spectrum
verzekerde tandheelkundige zorg wordt aangeboden. Laatst
genoemde groep voert de behandelingen in de praktijk aan de
Weteringschans uit naast hun reguliere spreekuren op de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie op de locaties
Oosterpark en Prinsengracht van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis (OLVG). Onder hen drs. Hans van Hoolwerff, die
duidelijk het verschil merkt tussen het soort patiënten dat hij
op beide locaties ziet. “Niemand gaat voor zijn lol naar de
kaakchirurg. Het gaat er om dat mensen zich thuis en op hun
gemak – voor zover mogelijk – voelen binnen een bepaalde
omgeving. Op de locatie Prinsengracht van het OLVG hoor
ik vaak dat mensen het oude ziekenhuis met uitzicht op de

Sascha werkt als assistente en coördinator van locatie Weteringschans. “Als team zijn wij hier goed op elkaar ingespeeld.
Iedereen heeft zijn taken en neemt zijn verantwoordelijkheid. Waardoor de praktijk heel strak georganiseerd loopt, in
een ontspannen sfeer. Je zou ons hierdoor wellicht als een
‘eilandje’ kunnen zien ten opzichte van Medisch Centrum Jan
van Goyen, maar we zijn ondanks de afstand en onze eigen
werkwijze zeer zeker betrokken. De locatiemanager zorgt dat
de banden hecht blijven en als coördinator ben ik ook op de
andere locaties te vinden. Het is de persoonlijke sfeer die het
hele centrum, welke locatie dan ook, kenmerkt. Die sfeer pikt
een patiënt op. Er komen hier dan ook veel mensen die angst
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voor een ingreep hebben, die zich door
de persoonlijke sfeer meer op hun gemak voelen.” Van Hoolwerff voegt toe
dat het team van kaakchirurgen wars
van voetstukken is en dat dit zorgt voor
een hoge kwaliteit van zorg. “De werkrelatie moet gelijkwaardig zijn. Twee
kanten op. Je klaart een klus met zijn
allen. Wij, als team, samen met de patiënt. We krijgen veel
reacties van patiënten die deze werkwijze enorm waarderen.”
“Mensen komen vanuit alle delen van de stad – en zelfs daar
buiten – naar de Praktijk voor Kaakchirurgie en Tandheelkunde”, zo vertelt Sascha. “Onze praktijk is open, vriendelijk
en patiëntgericht. Doordat wij hier met een vast team werken,
ontstaat er een soort ‘huiskamergevoel’. Dat stelt mensen op
hun gemak.” Van Hoolwerff stelt dat hij het met het oog daar
op als kaakchirurg dan ook zeer belangrijk vindt om voorafgaand aan de behandeling een klik te hebben met de patiënt.
“Het leuke aan dit vak is dat je mensen uit alle lagen van de
samenleving ontmoet. En met allemaal dien je over en weer
de verwachtingen uit te spreken over een bepaalde behandeling. Zo leer je de mensen beter kennen. Daar hebben we in
deze omgeving de tijd en ruimte voor.

Wij hechten er groot belang aan dat
een patiënt zich thuis voelt. Vandaar
dat we ook toestaan dat er een vertrouwensrelatie bij een ingreep aanwezig
is. Als men zich daardoor meer op het
gemak voelt, zal dat alleen maar bijdragen aan een positieve ervaring. Want
hoewel een bezoek aan de kaakchirurg
nooit heel erg leuk zal worden is ons doel altijd dat iemand
na een ingreep wel met een goed gevoel de deur uit stapt.”

“Als team zijn wij
hier enorm op
elkaar ingespeeld”
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“Onze verschillende afdelingen
en specialisten werken nauw met
elkaar samen, waardoor u snel
en adequaat geholpen wordt”
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management
Natasja Verwoerd
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Nicolet Groen, MBA

De vele specialisten en medewerkers
hebben een professioneel, betrokken
van Medisch Centrum Jan van Goyen
“De kleinschaligheid en het team dat hoogwaardige zorg levert.
zorgen voor de laagdrempelige en
Patiënten kunnen bij Medisch Centrum
persoonlijk
contact
zijn
naast
patiëntvriendelijke zorg die er wordt
Jan van Goyen, door de manier waarop
de uitmuntende zorg het
geleverd. Zij zijn respectievelijk de
wij onze dagelijkse gang van zaken hebmotor en de benzine waar het medisch
ben ingericht, snel terecht en worden
meest belangrijk”
centrum op draait. Aan het stuur zit
goed geholpen.”
Nicolet Groen, manager algemene
zaken. Het is haar taak om er voor te zorgen dat alle neuzen
Groen stelt dat de groei van het medisch centrum ‘m de
dezelfde kant op blijven staan.
komende jaren zeker niet zal zitten in het aanbieden van
meer verschillende specialismen. “Wij hebben op het gebied
“Wij zijn een medisch centrum dat in ontwikkeling is. Dat blijft
van de zorg die we leveren onze vorm gevonden. De groei
groeien, maar waar – naast de uitmuntende zorg – de kleingaat zitten in het verder ontwikkelen van de specialismen die
schaligheid en het persoonlijk contact het meest belangrijk
we in huis hebben. Misschien zal het onzichtbaar zijn voor de
zijn”, aldus Groen. “Dat mag niemand uit het oog verliezen. Als
patiënt, maar die zal nog sneller en nog persoonlijker geholverantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering van alle drie pen kunnen gaan worden. De artsen zijn betrokken, hebben
de locaties van Medisch Centrum Jan van Goyen is het onder
hart voor patiëntenzorg. Waar ze in een ziekenhuis met een
meer mijn taak om afdelingen en locaties nog hechter te maken
pieper rondlopen en de patiënten aan arts-assistenten moeten
en te zorgen dat het geheel – door de onderlinge verbanden
overlaten, kan men hier de tijd nemen om zelf die patiënt te
nog verder te versterken – meer wordt dan de som der delen.”
zien. Het ondersteunend personeel is van het allergrootste
Groen vertelt dat deze ontwikkeling in subtiele dingen zit, zoals
belang om dit mogelijk te maken en is in het grote geheel
een herkenbare huisstijl binnen alle locaties of bijvoorbeeld een
net zo belangrijk als de specialist. Daar willen we de focus op
uniforme uitstraling door bedrijfskleding. “De basis is sterk. We
houden en hoe groot we ook groeien, dat verandert niet.”
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Francis

Nina

Gina

Sander

Josephine

Sandra

Voor het in goede banen leiden van
het reilen en zeilen van de vele medewerkers van Medisch Centrum Jan van
Goyen, is een team van locatiemanagers verantwoordelijk. Nina Steur is
vanuit die functie verantwoordelijk voor
de begane grond van het pand aan Jan
van Goyenkade 1 en de locatie aan de
Weteringschans. “Een van mijn taken is om beide locaties bij
elkaar betrokken te houden”, zo vertelt ze.

“De patiënt wordt
bij ons gezien
als individu”

Maxime

Sanne

Als locatiemanager begeeft Steur zich
veel op de werkvloer. Om bij te springen
als het nodig is, maar vooral ook om
voeling te houden met de dagelijkse
werkzaamheden. “Maar ik wil ook dat
de medewerkers onderling die voeling
houden. Vandaar dat het van belang
is om bijvoorbeeld baliemedewerkers
van de diverse locaties over en weer te laten rouleren, zodat er
betrokkenheid blijft tussen die locaties.” Ook slaat Steur vanuit
haar functie de brug tussen het management en de werkvloer.
“Die mensen moeten uiteindelijk met de genomen beslissingen
werken. Een patiënt zal het merken als dingen niet soepel lopen.
Vandaar dat ik altijd feedback wil hebben vanaf de werkvloer.
Want de patiënt moet in alle gevallen de hoogst mogelijke
service krijgen.” Nina stelt dat de grote kracht van Medisch
Centrum Jan van Goyen die benadering van de patiënt is. “Men
wordt als individu gezien. Wij proberen hier met hen mee te
denken, net even een stapje verder te gaan dan in een gewoon
ziekenhuis zou kunnen. Geen arts-assistenten die het voorwerk
doen. De arts die de behandeling uitvoert, is ook de arts die de
patiënt spreekt en ziet. Als locatiemanager is het mijn taak om
er voor te zorgen dat dit mogelijk blijft.”

Nina is van nature een ondernemend type. Ooit had ze
een eigen zaak en in 2006 is ze als assistente begonnen in
Medisch Centrum Jan van Goyen. “Dat ondernemende is
altijd gebleven. Vandaar dat ik al snel mijn plek vond binnen
de afdeling Orthopedie, waar een groot deel van het werk uit
regelen en oplossingen bedenken bestond. Vanuit die functie
heb ik alle vrijheid gekregen mezelf te ontwikkelen. Ik heb een
opleiding Middelmanagement Zorg en Welzijn gevolgd en
werk nu als locatiemanager. Dat is eveneens veel organiseren en regelen, op elk gebied. Personele problemen, kapotte
apparatuur, infectiepreventie… alles komt op mijn pad en dat
maakt deze baan zo afwisselend.”
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Eva

Lianne

Linda

Lydia

Nathalie

Sanna

Tanja

Ynis

Medisch Centrum Jan van Goyen groeit
en met het medisch centrum groeit het
personeel mee. Als vanzelfsprekend in
aantal, maar ook in de eigen ontwikkeling. Linda Scheen weet er alles van. Ze
heeft zichzelf ontplooid tot coördinator
van de balie van het pand aan de Jan
van Goyenkade en de balie van het
naastgelegen pand aan de Emmastraat.

”Wij zijn voor
patiënt en arts
aanspreekpunt”

“Het centrum groeit en deze baan is daardoor ontstaan”,
aldus Linda. “Het fijne aan dit medisch centrum is dat het
personeel hier de kans krijgt zichzelf te ontplooien. Natuurlijk
is dat goed voor de medewerkers, maar uiteindelijk ook voor
de patiënten. Zij pikken die positieve werksfeer zeker op.” De
balie van het medisch centrum is het visitekaartje. Het is het
eerste punt waarmee een bezoeker in aanraking komt, of het
nu telefonisch dan wel in levende lijve is. “En de balie is ook
het laatste punt dat men ziet. Dat maakt dat ook wij enorm
betrokken zijn bij het wel en wee van zo’n patiënt. Er is herkenning, we weten wat er speelt. Juist het feit dat de patiënt
zich hierdoor geen nummer voelt, draagt bij aan de service
die dit centrum biedt.”

Bereikbaarheid is voor Medisch Centrum
Jan van Goyen van het grootste belang.
De balie is van alle afdelingen dan ook
het langst geopend. Van kwart over
zeven ’s morgens tot acht uur ’s avonds
wordt deze bemand door een roulerend
team van tien vaste medewerkers en
vijf medische studenten.

“Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor de roosters en
zorg ik dat de diverse medewerkers regelmatig van plek en
werkzaamheden rouleren.” Waar de medisch specialisten
van Medisch Centrum Jan van Goyen de kwaliteit van zorg
op het hoogste niveau brengen door dagelijks voornamelijk
dezelfde medische handelingen uit te voeren, is het voor de
baliemedewerkers juist van het grootste belang om die afwisseling te hebben. “Wij zijn spinnen in het web, hebben met
elke afdeling te maken, zijn voor zowel patiënten als artsen
aanspreekpunt. Juist doordat we breed ingezet worden, weten
we doorgaans van veel lopende zaken af en kunnen we zodra
iemand zich met een vraag meldt makkelijker antwoord geven.
Dat zorgt voor continuïteit en juist op deze manier houden
wij op onze beurt het serviceniveau zo hoog mogelijk.”
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Amy

Caroline

Ilse

Lianne

Robin

Samanie

Begin 2010 breidde Medisch Centrum
Jan van Goyen uit door een vestiging
aan het Concertgebouwplein te openen. Hier zijn onder meer Esthetisch
Centrum Amsterdam (Injectables,
Plastische chirurgie) en de afdelingen
Vaatchirurgie en Flebologie van
Medisch Centrum Jan van Goyen gevestigd. Amy is op die plek
een van de vaste gezichten achter de balie.

“Heeft het spoed, zeggen
we nooit ‘vol is vol’,
maar altijd ‘daar komen
we samen wel uit”

De locatie, pal tegenover het Concertgebouw, is statig. Marmeren vloeren, hoge plafonds, ornamenten. “Nee, het gebouw
ademt zeker geen medisch gevoel uit”, zo lacht Amy. “Je zou
het gezellig kunnen noemen en zo ervaren de bezoekers het
ook. Maar de zorg die hier wordt geleverd past wel bij een
ambiance als deze. Wij als baliemedewerkers maken onderdeel
uit van de eerste indruk die een bezoeker heeft bij het betreden
van het pand en in die zin zou je ons als gastvrouwen kunnen
omschrijven.” Als onderdeel van een team van drie vaste baliemedewerkers op deze locatie, heeft Amy een breed takenpakket
en werkt zij voor de afdelingen Plastische chirurgie, Injectables,
Vaatchirurgie, Flebologie en Algemene chirurgie. Met haar
collega’s plannen ze poli’s, houden ze afspraken bij, worden

bezoekers en bellers te woord gestaan
en wordt gezorgd dat de boel blijft
draaien. “Het is een hecht team, waardoor de samenwerking soepel verloopt.
De patiënt heeft daar uiteindelijk voordeel van, omdat deze snel terecht kan
en efficiënt geholpen kan worden.”

Amy geeft aan dat de term ‘teamwerk’ breder gaat dan alleen
de samenwerking tussen de baliemedewerksters onderling.
“We zijn een echt team met alle personen die hier in het pand
werken. Anders dan in grootschalige zorginstellingen waar het
baliepersoneel opgaat in de massa, kennen wij de artsen, consulenten en assistenten bij naam en andersom. De lijnen zijn
kort en er heerst echt het gevoel dat wij het hier ‘samen’ doen
met zijn allen, waarbij elke schakel in de zorgverlening even
belangrijk is. Vanwege de relatief kleinschalige setting en die
manier van omgaan met elkaar, kunnen we ook flexibel zijn en
omdat wij als baliemedewerkers door de korte lijnen weten wat
er speelt, kunnen we ook heel accuraat inschatten hoe om te
gaan met patiënten die met een bepaald verzoek bellen. Heeft
het spoed, zeggen we nooit ‘vol is vol’, maar altijd ‘daar komen
we samen wel uit’.”
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Armand

Jerrel

Douwe

Latifa

Edwin

Michel

Hamidou

Ton

Yassine

Wie aan een medisch centrum denkt, zal
direct aan artsen en assistenten denken.
Maar het dagelijks reilen en zeilen van
die artsen en hun ondersteunend personeel zou nooit mogelijk zijn zonder een
facilitaire dienst (Technische en Algemene
dienst en afdeling ICT) die er voor zorgt
dat alles naar behoren werkt. Jack Nijhoff
stuurt binnen Medisch Centrum Jan van Goyen de technische
dienst aan. “Ik zorg dat het bedrijf blijft draaien”, zo lacht hij.

“Wij waarborgen
de voortgang van
alle medische
werkzaamheden”

Om er direct de nuancering aan toe te voegen dat de technische dienst uit drie man bestaat, die elk een belangrijke schakel
vormen in het dagelijks operationeel houden van alle afdelingen
van Medisch Centrum Jan van Goyen. “Onze hoogste prioriteit is
het verhelpen van storingen. Of dat nu computerstoringen zijn,
stroomstoringen of andere mankementen”, zo vertelt hij. “Zodra
zich zo’n storing voordoet, verhelpen wij die zo snel mogelijk,
om de voortgang van alle medische werkzaamheden te kunnen
waarborgen. Daarnaast zijn wij het die de medische bestellingen
plaatsen, die voor het sleutelbeheer zorgen, die verbouwingen
begeleiden. Ook de bedrijfshulpverlening komt onder meer op
onze schouders terecht. Dat is overigens geen verplichting, dat is

iets wat ons team leuk vindt om ook als
taak te hebben. Het werk van de technische dienst is heel erg moeilijk onder
woorden te brengen. Het gaat werktechnisch heel breed en de dagelijkse werkzaamheden zijn uitermate divers.”

Hoewel de technische dienst het liefst zo
onzichtbaar mogelijk zijn werk doet, is er in de relatief kleinschalige werkomgeving zeker de kans om patiënten tegen het lijf te
lopen. “Onze missie is dat wij ons werk doen en daarbij zo min
mogelijk overlast voor de bezoekers veroorzaken. De patiënt
gaat altijd voor. Dat betekent dat we, zodra er verbouwd wordt, er
altijd op toezien dat het eindresultaat voor een geoptimaliseerde
doorstroom van bezoekers zorgt. Als we toevallig ergens bezig
zijn tijdens de spreekuren, en dat is helaas niet altijd te voorkomen, zullen we ook altijd trappen en dergelijke weghalen als een
patiënt daar hinder van zou kunnen ondervinden. We zijn door
onze bedrijfskleding altijd als medewerkers van Medisch Centrum Jan van Goyen te herkennen. Het sleutelpunt is aandacht
voor de mensen met wie je in aanraking komt. De patiënt moet
zich onder alle omstandigheden welkom voelen. Ook dat, zo
vinden wij, valt onder ons takenpakket.”
Wij stellen ons graag aan u voor
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Concertgebouwplein 11
1071 LL AMSTERDAM
T: plastische chirurgie
020 – 305 58 47
T: Injectables
020 – 664 94 23
F: 020 – 305 58 13
E: info@ecamsterdam.nl
W: www.ecamsterdam.nl

Weteringschans 125
1017 SC Amsterdam
T: 020 – 305 58 58
F: 020 – 305 58 59
E: info@pvkt.nl
W: www.pvkt.nl
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