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Géén wachtlijsten

Het grote verschil: in tegenstelling tot de 

meeste ziekenhuizen heeft Link2Care Clinics 

geen wachtlijsten. Men kan voor urologie bin-

nen een paar dagen en voor een scan vaak 

op dezelfde dag terecht. En misschien nog  

belangrijker: onderzoek(en), het gesprek over 

de onderzoeksresultaten met de specialist en 

een concreet behandelplan vinden op dezelfde 

dag plaats.

Bij Link2Care Clinics wordt de kwaliteit van een 

ziekenhuis geleverd, maar dan met de service 

en snelheid van een private instelling, gewoon 

vergoed door de zorgverzekeraar. En dit alles in 

een prettige omgeving, gebruikmakend van de 

nieuwste apparatuur.

Uit-en-thuis in één dag

Een concreet voorbeeld van de nieuwe aan-

pak: iemand heeft last van een slappe, drup-

pelende plasstraal en moet iedere nacht drie 

keer het bed uit om te plassen. In het geval van 

een ziekenhuis wacht zo iemand weken op een  

afspraak en maanden (tot meer dan een jaar) op 

een ingreep als dat nodig blijkt te zijn. Bij Link-

2Care Clinics kan men binnen enkele dagen 

terecht en wordt ervoor gezorgd dat alle beno-

digde onderzoeken zoals plasstraalmetingen 

en beeldvorming, denk aan een echo of MRI, 

allemaal in één keer gedaan worden.

Uroloog Melianthe Nicolai: “Diezelfde dag 

nog vindt het samenvattende gesprek plaats,  

waarbij alle resultaten besproken worden en de  

diagnose gesteld wordt. De betrokkene kan naar 

huis met een op maat gemaakt behandelplan.

Innovatieve behandeling plasklachten

Voor de behandeling van plasklachten focust 

Link2Care Clinics zich op een nieuwe innovatie: 

de Prostaat Arterie Embolisatie (PAE). Het voor-

deel van deze behandeling is dat het een korte 

ingreep is die in dagbehandeling kan gebeuren 

zonder narcose. Een patiënt kan binnen 4 uur 

weer naar huis. Daarnaast is er, niet onbelangrijk, 

een kleinere kans op (seksuele) complicaties 

ten opzichte van de reguliere prostaatoperatie 

(TURP).

Interventie Radioloog Sytse Oudkerk vertelt: “In 

Amerika en andere Europese landen is deze 

PAE behandeling al jaren de norm. Bij professor 

Pisco, de pionier van deze innovatieve behan-

deling, in Portugal heb ik mij deze ingreep eigen 

gemaakt. Deze passen we nu toe bij Link2Care 

Clinics. Wij hopen deze belangrijke innovatie 

daarmee toegankelijker te maken voor een 

groot publiek. En met een verwijsbrief van de 

huisarts of een ziekenhuis worden de kosten 

gewoon vergoed door de zorgverzekeraar.”
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BILTHOVEN - Op het groene terrein van 

Berg en Bosch te Bilthoven, in het gebouw 

van het Alexander Monro Ziekenhuis, kan 

men voortaan naar een geheel nieuwe  

kliniek voor beeldvormende diagnostiek en 

voor urologische problemen: zoals het uit-

sluiten van prostaatkanker, plasklachten, 

blaasontstekingen, pijnklachten in de 

balzak en erectiestoornissen.

Hoe het ook anders kan: Urologie en Radiologie zonder wachttijd

Link2Care Clinics opent na jaren van voorbereiding

Urologie (waaronder prostaatcontroles en hulp bij plasklachten) en Radiologie (MRI, echo en 

röntgen) zonder wachttijd.

Michelle is getrouwd en moeder van twee kin-

deren. Fotografie is één van haar hobby’s. Ze 

woont in Leidsche Rijn, is zelf patiënt bij de  

locatie Parkwijk en werkt nu parttime als dokters- 

assistent bij de locatie Terwijde. Ze vertelt: “Ik 

vond de assistenten in dit gezondheidscentrum 

altijd al erg vriendelijk, voelde me gezien als  

patiënt en kon terecht als dat nodig was. Zulk 

werk wilde ik ook wel doen en ik hoorde dat 

ze hier zochten naar enthousiaste stagiairs die  

wilden werken én leren. Ik ging praten en 

voordat ik het wist had ik mijn opleidingsplek  

gevonden.”

Breed opgeleid

Als doktersassistent ben je zoveel meer 

dan alleen een baliemedewerker. Het is een  

verantwoordelijke baan met veel verschillende 

kanten. Je moet een goed inlevingsvermogen 

hebben, stressbestendig zijn en een brede 

medische kennis hebben. Michelle: “Ik ging 

één dag in de week naar school en heb van 

alles geleerd over de werking van het mense-

lijk lichaam, over ziektes en over medicijnen. 

Dat is ook wel nodig, want vooral triage is een  

belangrijk onderdeel van dit werk. Triage is 

er om de praktijk zo efficiënt mogelijk te laten 

functioneren. Het houdt in dat je goed inschat 

wat de ernst van een situatie is. Door het stel-

len van de juiste vragen, probeer ik erachter te  

komen als een patiënt belt hoe urgent de  

situatie is. Een doktersassistent is veel breder 

opgeleid, dan de meeste mensen weten.”

Veelzijdig takenpakket

Ook het in- en uitschrijven van patiënten en 

andere administratieve taken behoren tot 

het takenpakket van Michelle. Zelf zie je ook  

patiënten. “Ik draai een eigen spreekuur. Ik mag 

nu oren uitspuiten, wratten aanstippen en bloed 

prikken om de ontstekingswaarde te bepalen. 

Maar ook wonden beoordelen en schoon- 

maken, bloeddruk meten en urine nakijken 

hoort bij mijn werk.”

LEIDSCHE RIJN - Michelle van Poppel (29) is zij-instromer. Binnen Leidsche Rijn Julius 

Gezondheidscentra werd zij versneld opgeleid (BBL) tot doktersassistent en sinds 

april is ze gediplomeerd. “Ik was kapster en dat gaf me na tien jaar geen voldoening 

meer. Het sociale aspect van mijn werk vond ik leuk, maar ik had geen zin meer om 

alleen met de buitenkant bezig te zijn en ik was altijd al geïnteresseerd in het menselijk 

lichaam”, vertelt Michelle.

Michelle van Poppel is zij-instromer 

‘Sinds april ben ik 
gediplomeerd  
doktersassistent’

Bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra 

werk je in een multidisciplinair team van zorg-

verleners, en heb je te maken met een diverse 

populatie. Collegialiteit en teamspirit zijn heel 

belangrijk. Bovendien blijft Leidsche Rijn Julius 

Gezondheidscentra zich ontwikkelen. Ook op 

het gebied van scholing. Zo zijn ze er bezig 

een eigen onderwijsprogramma, onder meer 

voor doktersassistenten, verder vorm te geven.

Lijkt het je ook wat om het verschil te maken 

bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra? 

Ga dan naar www.lrjg.nl/werkenbij/.

Michelle van Poppel: “Ik heb nu als doktersassistent een heel fijne,  
verantwoordelijke baan met veel verschillende kanten.”


