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Met hart en ziel 
voor hartpatiënten
Revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek werkt sinds 
een jaar met twee physician assistants. Deze assistenten 
van de artsen nemen een deel van de medische taken over. 
Ze fungeren op hun afdelingen als spin in het web en zijn de 
oren en ogen van de arts. Om te zien wat dat in de praktijk 
betekent, liepen we  een halve dag mee met physician as-
sistant Sandra Schoonewille.
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H
et is een donkere,  
regenachtige 
maandagochtend. 
Kordaat stapt 
Sandra Schoone-
wille haar spreek-
kamer binnen op 

de afdeling cardiorevalidatie van 
revalidatiecentrum Adelante in 
Hoensbroek.

Een verpleegkundige neemt tegen-
over haar plaats. „De beenwond van 
meneer Roelofs is in het weekeinde 
een beetje opengegaan”, vertelt ze. 
„En mevrouw Mühlenberg moet 
vandaag terug naar het ziekenhuis 
om haar wond te laten onderzoe-

ken.” Ze nemen samen de hele pati-
entenlijst door. Schoonewille noteert 
alles en begint daarna samen met 
stafarts Liesje Balkestein, specialist 
ouderengeneeskunde, aan de ronde 
over de afdeling.
Als physician assistant is Schoone-
wille de rechterhand van Balkestein 
op de revalidatieafdeling voor hart-
patiënten. Adelante heeft sinds vo-
rig jaar twee physisian assistants. 
Dit is een relatief nieuwe functie 
binnen de zorg. Schoonewille legt 
uit dat ze Balkestein werk uit han-
den neemt door kleinere medische 
handelingen uit te voeren. Ook is 
zij het eerste aanspreekpunt voor 
de verpleegkundigen en patiënten. 
Hierdoor kan Balkestein zich meer 
op de complexere medische proble-
men concentreren op deze en alle 

andere afdelingen (amputatie en 
traumatologie, dwarslaesie, neuro-
logie en de pijnafdeling).
Naast Adelante zijn er maar twee 
andere revalidatiecentra in Neder-
land die klinische cardiorevalidatie 
aanbieden. Onderzoek heeft aan-
getoond dat patiënten die hartre-
validatie hebben gehad fitter naar 
huis gaan, een beter humeur heb-
ben, sneller hun werk hervatten, 
gezonder gaan leven en een betere 
kwaliteit van leven hebben. Dat 
blijkt ook als we een halve dag met 
Schoonewille meelopen.
„Goedemorgen, meneer Roelofs, 
hoe gaat het?”, vraagt Schoonewille, 
terwijl ze een paar blauwe hand-
schoenen aantrekt om de wond op 
zijn linkerscheenbeen te onder-
zoeken. Twee weken eerder is uit 

Roelofs’ been een ader gehaald om 
een bypass bij zijn hart te maken. „U 
hebt hier een ontvellingsplekje. Vrij-
dag had u dit nog niet.” Roelofs kijkt 
Schoonewille met twinkelende ogen 
aan en zegt: „Oh, smeer er maar een 
zalfje op.” Schoonewille lacht en con-
stateert dat zijn been gelukkig wel 
dunner is geworden. Roelofs vertelt 
intussen aan Balkestein dat hij kort-
ademig is als hij zich doucht. „En ik 
douch me elke dag heel goed. Dat 
wil ik wel goed in de krant hebben”, 
grapt hij. Zowel zijn hartoperatie als 
de regen die tegen de ramen slaat, 
kunnen zijn goede humeur niet aan-
tasten. Balkestein ontdekt intussen 
dat zijn rechtervoet ook wat blauw 
is. „Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. 
Deugt er eigenlijk nog wel iets aan 
me...”, vraagt hij grijnzend.   
Schoonewille en Balkestein verla-
ten lachend zijn kamer, op naar de 
volgende patiënt. Aansluitend vindt 
een teamoverleg plaats waar ze alle 
twee bij moeten zijn. Een psycho-
loog, cardioloog, fysiotherapeut, 
maatschappelijk werkster en een 
ergotherapeut schuiven aan. Net 
als vanmorgen wil Schoonewille nu 
opnieuw horen welke bijzonderhe-
den er te melden zijn per patiënt. 
Bekeken wordt of de huidige behan-
delwijze toereikend is en of hier en 
daar bijstelling nodig is.
Tijdens het overleg krijgt Schoon-
ewille een paar keer telefoon. Dan 

kijkt ze op de klok: „Ik moet weer 
verder, praten jullie gerust nog door.” 
Ze pakt haar sleutelbos, waar - hoe 
toepasselijk - een groot rood hart 
aan bungelt, en loopt de trappen af. 
Uiteraard, want dat is gezonder dan 
de lift nemen, beter voor het hart.
Onderweg vertelt ze dat ze hier-
voor twaalf jaar fysiotherapeut bij 
Adelante is geweest. „Maar de me-
dische kant trok me altijd al sterk. 
Daarom heb ik besloten de opleiding 
tot physician assistant te volgen. 
Dat was heel leerzaam met stages 
in het ziekenhuis op verschillende 
afdelingen. Ik ben natuurlijk geen 
arts, want mijn opleiding duurde 2,5 
jaar en die van een arts 6 jaar. Maar 
ik mag nu wel een aantal medische 
handelingen verrichten om de arts 
wat werk uit handen te nemen. Ik 
merk dat de patiënten me hierdoor 
toch als de dokter zien, ook als ik 
zeg dat ik dat niet ben. Voordeel 
van deze functie is dat ik veel meer 
tijd heb om met iedereen te praten. 
De arts kan dat niet, omdat die een 
groter aantal patiënten moet zien 
op een dag.”

Beneden gaat Schoonewille even 
kijken bij de cardiofysiotherapie, 
waar ze een praatje maakt met een 
paar patiënten. Op een stoel tegen 
de muur zit Astrid Mühlenberg (52). 
Voor haar voeten staat een rollator 
waar ze eigenlijk nog veel te jong 
voor is. Aan de rollator hangt een 
tasje dat via een slangetje met haar 
borstkas is verbonden. „In septem-
ber kreeg ik op mijn werk opeens 
hartklachten. Ik had heel erge pijn 
op mijn borst nadat ik de trap was 
opgelopen. Om te voorkomen dat 
ik een hartinfarct zou krijgen, heb 
ik een openhartoperatie ondergaan  
zodat ze twee bypasses konden 
maken. Tijdens die operatie stond 
mijn hart ineens stil en kreeg ik een 
herseninfarct. Ze hebben me gere-
animeerd en ook nog twee bypasses 
gegeven. Door dat herseninfarct was 
ik links helemaal verlamd. Toen ik 
op de intensive care lag, heb ik mijn 
man gevraagd of hij mijn hand wilde 
masseren. Een paar dagen later kon 
ik mijn vingers weer een beetje be-
wegen.” 
De verlamming is inmiddels weg, 
maar de schrik zit er nog goed in. 
„Als je hoort dat je gereanimeerd 
bent, dat komt wel even aan, hoor. Ik 
ben laatst naar het graf van mijn ou-
ders geweest en toen heb ik tegen ze 
gezegd: jullie willen me blijkbaar nog 
niet bij jullie hebben.” Ze schaamt 
zich ervoor dat een paar tranen over 
haar wangen glijden, maar anderen 
die haar verhaal horen, hebben het 
duidelijk ook even moeilijk. 

Over de verzorging bij Adelante 
heeft Astrid Mühlenberg niets dan 
lof. „Ze krijgen een dikke 8 van mij, 
omdat dit geperfectioneerde zorg 
is. Alles komt hier bij elkaar: fysio-
therapie, psychologie, medische 
zorg, noem maar op. En ze maken 
je op een heel goede manier weer 
zelfredzaam. Zodra ze denken dat 
je je schoenen zelf kunt dichtmaken, 
moet je dat ook doen. Maar als het 
echt niet gaat, helpen ze je. Als je ziet 
wat ik nu al allemaal kan. Toen ik 
hier op 3 mei kwam, kon ik niet eens 
meer een papiertje van een reep cho-
colade afhalen. Na die operatie had 
ik helemaal geen conditie meer. Dus 

als ik hier niet terecht had gekund, 
had ik veel langer in het ziekenhuis 
moeten blijven, want kan ik echt nog 
niet naar huis.” Op haar borstkas 
zijn twee grijze, ronde kapjes ge-
plakt. „Dat is een vacuümpomp. Ik 
heb een ontsteking gekregen na die 
operatie en die pomp zuigt via een 
spons in de wond al het wondvocht 
weg zodat de ontsteking verdwijnt. 
Het afgevoerde vocht wordt opge-
vangen in dat tasje aan de rollator.”
Mühlenberg hoopt over een week 
of drie weer naar huis te kunnen 
en Schoonewille denkt dat dat mis-
schien mogelijk is. 
In de intakekamer ontvangt Schoon-
ewille nu de sportieve Jaco Werner 
(55) uit Kerkrade. Hij vertelt dat 
hij in 2005 nog een marathon heeft 
gelopen en altijd verantwoord heeft 
gesport. Toch kreeg hij opeens in 
maart dit jaar na het hardlopen een 
hartstilstand op straat. „Mijn vrouw 
en omstanders hebben me gereani-
meerd en een AED gebruikt. In het 
ziekenhuis konden ze geen hartaf-
wijking vinden. Ik ben geopereerd 
en heb een interne defibrillator zo-
dat die het over kan nemen als mijn 
hart opnieuw stopt. Omdat Werner 
zijn oude leven intussen weer tot op 
een behoorlijk niveau heeft opge-
pakt, ziet Schoonewille niet direct 
een reden om hem te behandelen. 
Hij wandelt en fietst alweer behoor-
lijke afstanden. Alleen het hardlopen 
durft hij nog niet goed aan, mede 
omdat zijn omgeving daar toch wat 
huiverig voor is. „Natuurlijk kunnen 
we u helpen verder te revalideren 
zodat u ook weer kunt hardlopen, 
maar dat zou ook in het ziekenhuis 
kunnen. U mag zelf kiezen.” En dan 
zegt hij: „Ik wil toch hier komen re-
valideren. Wat jullie doen, lijkt me 
veel professioneler.”
Zo’n compliment moet Schoonewil-
les hart toch sneller doen kloppen. 
Ze lacht, neemt afscheid van Werner 
en moet even later snel door naar 
het grote medische overleg met alle 
artsen, coassistenten en artsen in 
opleiding. Gelukkig staat er een ketel 
soep en liggen er wat broodjes in een 
schaal, want anders zou ze vandaag 
niet eens tijd hebben gehad om te 
eten.
 

 ‘Voordeel van deze 
functie is dat ik 
tijd heb om met 
iedereen te praten’
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Foto’s rechts en 
linkerpagina: Bij de 
cardiofysiotherapie 
krijgen de patiënten 
training om hun conditie 
op te bouwen.

Foto boven: Physician assistant Sandra Schoonewille onderzoekt de wond op het been van patiënt 
Roelofs. Foto onder: tijdens het teamoverleg wordt per patiënt beoordeeld of de behandelwijze 
aangepast moet worden.


