DE AFDELING

ZAANS MEDISCH CENTRUM

Nooit een moment van verveling
Al meer dan honderd jaar is Zaans Medisch Centrum hét ziekenhuis
voor inwoners van de Zaanstreek en wijde omgeving. Op de polikliniek
maag, darm en leverziekten werken drie MDLartsen en één internist.
“Ondanks dat we een relatief klein ziekenhuis zijn, is er meer dan genoeg
uitdaging”, vertelt MDLarts Maaike Denters.

kelijk. Daarnaast leer je elkaar goed kennen, iedereen weet van elkaar wat er speelt
en soms zegt een halve blik genoeg. En
gelukkig delen we dezelfde humor!”

“Z

Boris: “Maaike en Pascale deden de afgelopen jaren ook regelmatig de supervisie
van COVID-patiënten. Dit is niet gebruikelijk als MDL-arts. Maar ons ziekenhuis
is relatief klein en de COVID-afdeling zit
ingebed in de interne geneeskundegroep
en longgeneeskunde, waarmee we goed
samenwerken.”
Maaike sluit aan op dit laatste: “We vinden
interne en externe samenwerking erg
belangrijk. Wekelijks hebben wij overleg
met onze chirurgen en radiologen, worden
we ondersteund door IBD-verpleegkundigen én hebben we diverse MDO’s met
ziekenhuizen in de buurt, zoals Amsterdam
UMC.”

o bieden we uiteraard ook acute
zorg”, legt internist Boris Liberov uit. “Denk hierbij aan scopieën in de
dienst voor vastzittend voedsel of bloedingen. Dit blijft enerverend en de patiënten
zijn je na afloop ontzettend dankbaar.”
Maaike: “Bovendien ligt ons ziekenhuis
naast een gevangenis, dus met enige regelmaat verwijderen we voorwerpen die gevangenen inslikken. Zo is mijn collega ooit met
een tandenborstel in de weer geweest en ik
met een aansteker en grote eetlepel. Never a
dull moment!”

in het Zaans Medisch Centrum. Maaike
sinds drie jaar. Boris werkt elf jaar in het
ziekenhuis en Pascale Dekkers werkt er het
langst, namelijk sinds 2006.

De juiste balans

Dirk: “We zitten met z’n vieren op één
kamer. Even overleggen is dus heel gemak-

Dirk Schölvinck werkt sinds anderhalf jaar

Maaike: “Binnen ons team hebben we een
goede balans qua persoonlijkheden én
expertise. Natuurlijk voeren we dezelfde
behandelingen uit, maar ieder heeft z’n
eigen aandachtsgebied. Boris doet de ‘grote’
poliepectomieën, Dirk en Pascal verrichten
de ERCP’s en ik heb hepatologie als focus.
Zo vullen we elkaar aan.”

Samenwerken

Toekomstplannen
In 2017 verhuisde Zaans Medisch Centrum
naar een nieuwbouwpand. Boris: “Sindsdien hebben we één van de modernste
endoscopie-units. Onze kamers zijn ruim,
alle apparatuur is up-to-date en patiënten
slapen direct naast ons uit. De verhuizing
heeft ons veel opgeleverd.”

Het MDLteam van het Zaans Medisch Centrum (v.l.n.r.): Boris Liberov, Pascale Dekkers, Maaike Denters en
Dirk Schölvink.

Door deze verhuizing is er momenteel
helaas een beperkter investeringsbudget.
Desondanks heeft het MDL-team zeker
genoeg mooie toekomstplannen. Boris: “We
willen graag uitbreiden met een FibroScan
en endo-echoscopie (EUS)-apparatuur.”
Maaike: “Daarnaast willen we e-health,
zoals digitale consulten en monitoren op
afstand, proberen te implementeren.”
Boris: “Ik verwacht dat we dit met de juiste
hulp steeds meer gaan toepassen en kijk
ernaar uit om als team nóg betere en laagdrempelige zorg te bieden aan de patiënt!”
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