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Gezonde samenlevingbegintmetfittedokters, denktRadboudUMC
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Amsterdam

Een hogewerkdruk, lange dagen,
onregelmatige tijden, emotioneel
zwarewerkzaamheden.De zorg is
nietbepaaldeensectordiebekend-
staatomzijngezondewerkomstan-
digheden.Het isdanooknietvoor
nietsdatzorgverlenersrelatiefvaak
ziek zijn. Het ziekteverzuim in de
sector lagvorig jaarmet5,1%ruim
eenprocentpuntbovenhetgemid-
delde inNederland, blijkt uit cij-
fers van het Centraal Bureau voor
deStatistiek.
Hoewel de zorgsector hiermee

dus verre van een goed voorbeeld
is voorde rest vanNederland, is er
voor hen wel een belangrijke rol
weggelegd in het gezonder ma-
ken van Nederland. De overheid
verwacht dat artsen en verpleeg-
kundigen patiënten aanspreken

ophunongezonde leefstijl en tips
gevenoverhoezijhetontstaanvan
ziektenkunnenvoorkomen.Maar
kandateigenlijkwel,alszijnietal-
tijd goed voor zichzelf zorgen?
Nee, denken Leon vanHalder,

bestuursvoorzitter van het Rad-
boudUMC inNijmegen, en Kees
vanLaarhoven,hoofdvandeafde-
lingHeelkunde in het universitai-
reziekenhuis. ‘Jekuntpasovertui-
gendpatiëntenhieropaanspreken
als je het zelf ook doet’, zegt Van
Laarhoven. ‘Als je de samenleving
echt gezonder wilt maken, is de
zorgverlener eenonmisbare scha-
kel.’
In het RadboudUMC is het af-

gelopen jaar, op initiatief van Van
Laarhoven, het programmaHeal-
thyProfessionalsgestartommeer
aandachttekrijgenvoorhetbelang
vaneengezondeleefstijl.Werkne-
mersvanhetziekenhuisvoerenge-

sprekkenmeteencoach,doeneen
gezondheidscheck en volgen cur-
sussenovergeluk,mindfulnessen
gezondeten.
Vorig jaar startte het zieken-

huis al een pilotmet tien leiding-
gevenden. Dit jaar doen driehon-
derdwerknemersmeeendataantal
moetelk jaargaangroeien.Doel is
dathetpersoneelzichmindervaak
ziekmeldt enpatiëntenertoe aan-
zet gezonder te gaan leven. Van
Halder: ‘Wij denkendat de kwali-
teitvanzorgechtgaatverbeterenen
depatiënttevredenheidtoeneemt.’
De afgelopen jaren is er steeds

meer aandacht voor preventie in
de gezondheidszorg, ook in po-
litiek DenHaag. Zo werkt staats-
secretaris van Volksgezondheid
Paul Blokhuis aan eenNationaal
Preventieakkoord. Daarin wil de
overheidmetonderandereartsen
enhetbedrijfslevenafsprakenma-

kenoverhet terugdringenvanover-
gewicht, roken enovermatig alco-
holgebruik.
Eerdere inspanningen van de

overheid op dit gebied leverden
weinig op, becijferde het Neder-
lands Tijdschrift voor Genees-
kunde vorige week. Tussen 2014
en 2016maakt het kabinet ook al
afsprakenoverpreventie,maarNe-
derlanders zijn nauwelijks gezon-
der gaan leven. Het aantal zware
drinkers is weliswaar iets afgeno-
men,maarhet aantal rokers bleef
gelijk en het aantal mensenmet
overgewicht namzelfs licht toe.
Van Halder ziet voor hem als

ziekenhuisbestuurder dan ook
een ‘maatschappelijke taak’ weg-
gelegd. ‘Het isnietalleenonzever-
antwoordelijkheid omzorg te ver-
lenen,maar ook omde zorg in de
toekomst betaalbaar te houden.
Daarom zijn we dit project ge-

start. De zorgmoet echt gaan ver-
anderenombetaalbaar te blijven.
Van alleenmaar patiëntenwillen
behandelen naar het voorkomen
vanziekten.Alsziekenhuismoeten
wedaarhet voortouw innemen.’
De eerste effecten van de pilot

zijn volgens Van Halder en Van
Laarhovenalzichtbaaropdewerk-
vloer. ‘Medischspecialistenvertel-
len nu trots dat ze een uur langer
slapen per nacht’, zegt Van Laar-
hoven. ‘Terwijl het vroeger werd
ervaren als een zwaktebod als je
moewas.’

Betekentdenieuwebenadering
ookdat eenarts of verpleegkundi-
gemet overgewicht nu nietmeer
bij hetRadboudUMChoeft te sol-
liciteren? VanHalder: ‘Nee,maar
we zullen uiteindelijk alle nieuwe
en bestaande medewerkers uit-
nodigen omaan het programma
mee tedoen.’

Medisch specialisten
vertellen sinds het
programma trots dat
zij een uur langer
slapen per nacht
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