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Deze zorgverleners uit Nederland en België gingen rond de tafel: 'We moeten allemaal aan de mango's, maar hoe?' © Koen Verheijden 

We snakken naar mangomomentjes, maar wie heeft er 
tijd voor?
Lezers stuurden afgelopen week massaal hun 'mangomomentjes' in, een lief klein gebaar van zorgpersoneel voor een zieke. 
Zoals de patiënt die geprakte stoofpeertjes kreeg tijdens kerst. Of de verpleegkundige die de nagels lakte van een zieke 
dame. Maar hoe zorgen we dat zo'n onverwacht momentje doodnormaal wordt? 

51

PREMIUM


Home 


Alle artikelen

Het weer Zoeken 

 Inloggen Nieuws Regio Sport Show Video 

Page 1 of 12We snakken naar mangomomentjes, maar wie heeft er tijd voor? | Binnenland | AD.nl

11-1-2019https://www.ad.nl/binnenland/we-snakken-naar-mangomomentjes-maar-wie-heeft-er-ti...



Op verzoek van deze krant kwamen acht 'mango-deskundigen' bijeen in een vergaderkamertje van het Radboudumc in Nijmegen. 
Voordat de belangrijkste vraag voorbijkomt - waarom zijn er niet méér mangomomentjes in de zorg – vertellen zij eerst over de 
lichtpuntjes in hun loopbaan. 

Het 'mangomomentje'
Het begon allemaal in een Belgisch ziekenhuis waar een doodzieke patiënte opfleurde nadat ze een lekkere mango kreeg. Dit 
ontketende een stille revolutie in de gezondheidszorg. Heeft u ook een mangomomentje? Mail: mango@persgroep.nl

Wat zijn jullie favoriete mangomomentjes?

Merel Diebels (verpleegkundige Radboudumc): ,,Mag ik eerst even kwijt dat ik heel blij ben dat er eindelijk eens positieve aandacht 
voor de zorg is? Echt fijn. Maar goed: de mangomomentjes, jee, er zijn er zo veel. Eén was wel heel bijzonder. Met kerst lag er een 
terminale patiënt op onze afdeling, te zwak om naar huis te gaan. Hij zei: ‘nu ben ik hier, tijdens mijn laatste kerst, zonder familie.’ We 
hebben een tafel gedekt in een kantoortje en de familie laten overkomen met hun eigen kerstmaaltijd. Kerstboompje erbij, hij in een 
relaxstoel.”

Elise van Belle (verpleegkundige Radboudumc): ,,Of die keer in mijn avonddienst. Meneer durfde niet te slapen, bang om opnieuw 
een hartaanval te krijgen. En zijn vrouw durfde niet naar huis te gaan, ze vreesde dat hij zou sterven zonder haar. Ik heb toen een bed 
voor haar bijgeschoven, hoewel het officieel een eenpersoonskamer is.”

Verpleegkundige Merel Diebels vertelt over haar mangomomentje tijdens kerst. © Koen Verheijden 
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Peter Langenbach (bestuurder Maasstad Ziekenhuis): ,,Soms moet je dingen doen, ook al past het niet helemaal binnen de regels. 
Mijn allermooiste mangomoment komt uit het brandwondencentrum, waar een compleet gezin lag. Oma had ’s ochtends een eitje 
willen bakken, maar door een gaslek vloog het vakantiehuis in brand. In diezelfde week werd Feyenoord kampioen. Kleinzoon was 
verdrietig dat zijn voetbalshirtje was verbrand. Dus hebben we een nieuwe gekocht. Op zondag keek hij op een groot scherm naar dé 
wedstrijd tegen Heracles. In zijn shirtje.”

Ziekenhuisbestuurder Peter Langenbach (staand) regelde een Feyenoordshirtje voor een patiëntje, wiens voetbalshirt tijdens een brand in vlammen was opgegaan. © 
Maasstad Ziekenhuis 

Annelies Driessen (beleidsmedewerker Zuyderland Medisch Centrum): ,,Mangomomentjes gaan vaak over de band die je opbouwt 
met je patiënt. Ik ken zo’n dokter. Sipers heet hij, maar zijn patiënt noemt hem dokter Super. Vanwege het persoonlijke contact dat hij 
maakt.”

Leon van Halder (bestuurder Radboudumc): ,,En dat zit soms maar in één zinnetje. Toen ik een uurtje meeliep met een 
schoonmaakster, stapte zij de kamer in van een kindje met kanker. Tegen de ouders zei ze: ik heb deze kamer nog een keer extra 
schoongemaakt. De ouders waren geraakt. Ik ook trouwens.”

Het allereerste mangomomentje: de doodzieke patiënte Viviane Coolen krijgt een mango op de intensive care en fleurt daar enorm van op. © VRT 

Waarom is er niet altijd tijd voor een mangomomentje?

Kris Vanhaecht (professor patiëntveiligheid, KU Leuven): ,,Vroeger bestond er in het ziekenhuis nog 'hoteltijd'. Vanaf het moment dat 
de patiënt oké was om naar huis te gaan, kon hij nog een aantal extra dagen blijven. En dat waren dan net de dagen dat je wat extra 
aandacht aan die patiënt kon geven. Maar die 'hoteltijd' is, zoals we allemaal weten, verdwenen.”

Maran Wessels (verpleegkundige Radboudumc): ,,Heupoperatie? De patiënt gaat nog dezelfde dag naar huis. Dotteren? De patiënt 
nemen we niet eens meer op.”

Elis van Belle: ,,Door de werkdruk moeten we ons soms beperken tot lijstjes met heel directe vragen. ‘Heeft u pijn, bent u al naar het 
toilet geweest, heeft u goed geslapen?’ Maar de vervolgvraag - wáárom heeft u niet goed geslapen – is lastig, want er wachten nog 
meer patiënten op me.''
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Mangomomentje: een verpleegkundige van het Isalaziekenhuis in Zwolle plakte voor de grap een lekker smaakje op de sondevoeding van patiënte Liesbeth Bruinekool. © 
Liesbeth Bruinekool 

Merel Diebels: ,,We voeren ook meer medische taken uit. Bloeddruk meten, medicatie uitdelen, enzovoort. Als ik aan het einde van 
de dag niet al mijn taakjes heb gedaan, durf ik bijna niet te zeggen dat ik een kwartier bij een patiënt heb gezeten. Dan voel ik me bijna 
schuldig, alsof ik mijn tijd beter had kunnen benutten. Ik ben laatst nog boos door een collega opgebeld. ‘Waarom neem je de telefoon 
niet op?’ zei ze. Terwijl ik eindelijk met een patiënt in gesprek raakte waarom hij zijn medicatie niet trouw slikte. Voor dit soort 
gesprekjes ben ik juist verpleegkundige geworden.”

Kris Vanhaecht: ,,En let wel: jullie zijn niet eens gemiddeld. Hier zitten drie jonge, bevlogen verpleegkundigen aan tafel. Veel van 
jullie collega’s verliezen - zoals wij Belgen zeggen – hun goesting. Vergeet niet de zeer hoge cijfers van de burn-out en het gebrek aan 
personeel. Onze sector heeft een heel groot probleem.”
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Mia Wessels (arts in opleiding, UMC Utrecht): ,,Maar waarom zijn we die bevlogenheid kwijt? Heeft dat misschien te maken met de 
honderden geschreven en ongeschreven regeltjes in de zorg? Als jonge dokters zijn we soms bang af te wijken van de heersende 
cultuur. Zo krijgen collega's regelmatig standjes omdat ze geen nette schoenen zouden dragen.”

Mangomomentje: Rutger Witvoet (5) moest vaak voor buisjes naar het ziekenhuis. De narcose vond hij eng. Een vriendelijke anesthesioloog zorgde voor een testkapje, waarmee 
Rutger zijn knuffelhond onder zeil kon brengen. Hierna was hij nooit meer angstig in het ziekenhuis. © privé 

Peter Langenbach: ,,Te veel regeltjes inderdaad. Maar ook te veel managementlagen. Neem nou dit verhaal van een 
verpleegkundige op de afdeling urologie: het viel haar op dat vrouwen in zo’n klein potje moeten plassen. Best lastig mikken. Een 
breder potje bleek duurder en moest via de teamleider worden aangeschaft. En die teamleider moest weer met een andere manager 
overleggen, en zo verder. Het duurde maanden voordat het potje er kwam.”

Hoe wordt een mangomomentje normaal?

Kris Vanhaecht: ,,Maak er geen protocol van. Zo van: om 5 over 10 moet er een mangomomentje plaatsvinden. Deel je 
mangoverhalen, wees een voorbeeld. Ik ken een chirurg, een beer van een kerel, die elke dag probeert om tenminste één patiënt te 
helpen die de weg kwijt is in de lange ziekenhuisgangen. Sinds hij dit heeft verteld, doe ik het ook. Het kost weinig tijd en waarom 
deed ik dit voorheen niet?”

Merel Diebels: ,,We zullen minder bescheiden moeten zijn. Verpleegkundigen hebben al snel het gevoel: zie mij eens pronken met 
wat ik voor mijn patiënt heb gedaan. En we moeten dat kwartiertje extra aan het bed van de patiënt weer zien als onderdeel van ons 
werk.''
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Een verpleegkundige van een Belgisch ziekenhuis vrolijkt het infuus op voor een ziek, angstig kind. © KU Leuven 

Elise van Belle: ,,Die tijd win je ook wel weer terug. Als je weet waarom die patiënt niet goed slaapt, is hij opeens niet meer die ‘ 
lastige man die ’s nachts heel onrustig is’.”

Annelies Driessen: ,,In het Zuyderlandziekenhuis hebben we inmiddels 200 moodmakers. Dat zijn onder anderen verpleegkundigen 
die tijdens hun werk een praatje maken, een kopje koffie drinken of op een blauwe maandag een bingo organiseren voor de patiënt. Zij 
krijgen van hun manager iets meer tijd hiervoor. De gedachte is: laat je collega’s zien waar je blij van wordt in dit vak.”
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Mangomomentje: Arine Burbach kreeg een gebakje na haar schouderoperatie. © privé 

Kris Vanhaecht: ,,Betrek ál het personeel. Ook het poetsteam. Daar wordt al snel op neergekeken. Maar ook zij kunnen zorgen voor 
dat beetje meer. In België was er een patiënt die rond de klok van half elf al wist dat hij zijn mangomoment van de dag ging 
meemaken. Dan kwam de poetsvrouw, die vertelde over de boekskes (roddelblaadjes, red.). Zij was de enige van het hele team die 
het niet over zijn ziekte had, maar gewoon over normale dingen.”

Peter Langenbach: ,,Mangomomentjes, zoals dat Feyenoordshirtje, kosten vaak maar een paar tientjes. Wij hebben jaarlijks een 
potje van 40.000 euro voor dit soort ideeën.”
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Mangomomentje! Een directeur van een Vlaams verpleeghuis liet glühwein aanrukken toen hij hoorde dat bewoner André dit altijd samen met zijn vrouw Christiane dronk wanneer 
het buiten sneeuwde. © KU Leuven 

Leon van Halder: ,,De zorg moet ook minder 'top-down' geregeld worden. Ik ben laatst langs de afdelingen gegaan en heb 
medewerkers gevraagd naar hun belemmeringen. Soms bleken die al in twee dagen op te lossen. Voor grotere innovatieve ideeën 
kunnen medewerkers hun idee bij een jury pitchen. Daar zetten we jaarlijks twee miljoen euro voor opzij.”

Ellis van Belle: ,,Wij zijn in de race! Wij willen dat onze patiënten, die maar 1,5 liter per dag mogen drinken, voortaan zelf bepalen 
wanneer ze een glaasje water pakken en dat bijhouden in een app. Vanwege allerlei protocollen bepalen wij - verpleegkundigen - dat 
nu. Zo kan het gebeuren dat een patiënt om 17 uur te horen krijgt: u mag nog maar één glaasje vandaag.”

Leon van Halder: ,,Of dit idee wint? Sorry, daar kan ik niks over zeggen. Maar ik wil nog wel iets anders noemen: de enorme 
registratielast. Daar moeten we echt van af. Op de intensive care is het bijvoorbeeld verplicht om 130 tot 160 indicatoren te 
registreren. Ligtijd, pijn, doorligwonden; je kunt het zo gek niet bedenken. De afdeling heeft dit teruggebracht naar zestien indicatoren. 
Zestien! Zo zijn er meer voorbeelden waarvan we weten: het mag misschien niet van de inspectie, maar we moeten het gewoon 
doen."
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Patiënte Noor Kruithof mag voor één keer alles bestellen wat ze wil. Het wordt patat met varkenshaas. © privé 
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VERDER IN HET NIEUWS 

Peter Langenbach: ,,Er is een nieuwe beweging overgewaaid vanuit Amerika, waarmee we in het Maasstad willen experimenteren: 
the breaking the rules week. Elke zorgmedewerker mag één regel ter discussie stellen. En als blijkt dat het negeren van zo'n regel 
geen enkel vervelend gevolg heeft, wordt die afgeschaft.”

Maran Wessels: ,,Ik heb straks een sollicitatiegesprek met nieuw personeel. Misschien moet ik vragen naar hun mangomomentjes.”

Kris Vanhaecht: ,,Doe dat! Ik geloof hier echt in. De zorg heeft nog meer bevlogen mensen nodig.”
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