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‘Elke dag zijn er cadeautjes om uit te pakken’
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Miranda Vaes (45) noemt zichzelf “een geluksvogel”. Ruim ander-
half jaar geleden stond ze in SJG Weert voor de emotioneel
zwaarste beproeving in haar leven. Een borstamputatie met di-
recte borstreconstructie.  De Nederweertse overwon de kanker
en leerde om in het nu te leven. Stapje voor stapje. “Mijn borsten
heb ik moeten afstaan. Maar meer dan ooit besef ik wat ik wél
heb. Die dankbaarheid bepaalt mijn geluk.”  

Het leven lachte haar toe. Een prachtig gezin. Een drukke baan als
juf. En een bloeiend sociaal leven. Miranda Vaes had maar één vij-
and. De tijd. “Ik zat in een intercity. Was altijd van de partij, altijd be-
zig met de dag van morgen. Verwachtingen inlossen. Ga je mee Mi-
randa? Tuurlijk, leuk, gezellig. Het ging me voor de wind, maar ik
was ook wel een stresskonijntje hoor.”

Eind 2016, een week voor Kerst om precies te zijn, komt de sneltrein
abrupt tot stilstand. Miranda ontdekt een knobbel in haar rechter-
borst en voelt dat het mis is. “Omdat borstkanker in de familie zit,
was ik sowieso extra alert. Ik ging niet voor niets elk jaar voor con-
trole naar het ziekenhuis.”

Tsunami 
Daags na het onderzoek op de Mammapoli van SJG Weert wordt
haar onderbuikgevoel bevestigd. “Alsof je maag samenkrimpt”, zo
vat ze die mentale tik samen. “Het allerergste was nog het moment
dat ik het aan mijn kinderen en ouders moest vertellen. Het zien van
hun paniek en verdriet, dat is echt vreselijk. De eerste weken waren
ronduit verschrikkelijk. Je wordt heen en weer geslingerd tussen
emoties. De ene keer is het eb en kun je alles overzien, het moment
erna zit je midden in een tsunami.”

Gelukkig is de prognose gunstig. Chirurg Joost Verkeyn legt uit wat
de behandelmogelijkheden zijn. Met de familiaire aanleg als zorge-
lijk gegeven kiest Miranda voor de meest rigoureuze optie: het
amputeren van beide borsten met een directe borstreconstructie.

Gevolgd door nog eens acht chemokuren en een maandenlange
behandeling met hormoon- en eiwitremmende medicijnen. “The
total package”, noemt ze het zelf. Een emotionele keuze tussen
twee kwaden. “Als vrouw wil je je vrouwelijkheid niet verliezen. En
als mens wil je kwaliteit van leven. Dan is de keuze snel gemaakt. Ik
koos voor borstamputatie in plaats van een borstsparende operatie.
Hoewel de kans op genezing in beide gevallen even groot is, gaf die
gedachte mij het meeste rust. Begrijp me goed: elke vrouw met
borstkanker maakt hierin haar eigen, persoonlijke afweging.”

Van intercity naar boemeltrein
De operatie, in januari vorig jaar, was een hecht samenspel tussen
mammachirurg Joost Verkeyn en plastisch chirurg Coralien Broek-
huysen. “Een topteam”, aldus Miranda Vaes. “En de dames van de
Mammapoli zijn goud waard. Schátten zijn het.” Na de oncologische
ingreep werd het borstweefsel met een soort ballonnetje vakkun-
dig opgerekt. Om de veertien dagen werd het zakje met een
speciale zoutoplossing beetje bij beetje gevuld, tot de gewenste
maat was bereikt.  Vervolgens maakten de ballonnetjes plaats voor
siliconen prothesen. Ruim anderhalf jaar na dato kijkt Miranda er
nuchter en eerlijk op terug. “Natuurlijk had ik liever nog mijn eigen
borsten gehad. Het voelt toch als een rouwproces. Daarbij zit er iets
in je lichaam dat niet van jezelf is. Dat voel je, dat moet vertrouwd
worden. Maar ik ben ontzettend blij met het resultaat. Doordat
beide borsten op dezelfde manier zijn gereconstrueerd, is de sym-
metrie hersteld.”

Na de operatie kwam het mooiste nieuws. De poortwachtersklier
onder haar oksel, zeg maar het toegangspoortje tot de lymfeklie-
ren, was schoon. Een teken dat de borstkanker niet was uitgezaaid.
Vanaf dat moment vond ze geleidelijk aan de rust in haar leven. Of
zoals ze het zelf noemt: “De intercity stopte en ik werd in een boe-
meltrein gezet. Die gaat een stuk langzamer, maar heeft één groot
voordeel: je kunt van het uitzicht genieten.”
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Dimphy Hermans uit Nederweert is werkzaam geweest 
in de gezondheidszorg waarvan de laatste jaren als 
praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Daar 
zag ze hoeveel mensen er rondliepen met klachten die 
ook met voeding opgelost kunnen worden. Het 3Care-
gezondheidsconcept kwam op haar pad en ze ontdekte 
dat er in de gezondheidszorg nog meer winst te bereiken 
is als mensen weten wat ze er zelf aan kunnen doen. Ze 
heeft daarom de opleiding tot 3Care-specialist gedaan om 
meer mensen te kunnen helpen eerst zichzelf te helpen en 
daarmee een beter zelfherstellend vermogen op te bouwen.

Het 3Care-gezondheidsconcept is ontwikkeld door twee 
zussen, Cobby Bouwkamp-Ten Kate en Alda Dekker-Ten 
Kate. Beide orthomoleculair therapeut en gespecialiseerd in 
voedingsgeneeskunde. Hermans: “Zij weten uit jarenlange 
ervaring dat veel gezondheidsklachten kunnen worden 
gerelateerd aan voeding en leefstijl. Dat tekorten aanvullen, de 
darmen herstellen en afvalstoffen uit overtollig buikvet afvoeren 
een wereld van verschil kan maken voor de gezondheid van de 
mens.”

Insuline uitputting 
“Vroeger leefden mensen meer in lijn met de natuur, maar 
de laatste honderd jaar is er veel veranderd. Voeding is vaak 
bewerkt en niets is meer wat het lijkt. Ook al denken we dat 
we gezond eten, het staat ver af van de voeding zoals het 
oorspronkelijk was bedoeld. Dit kan klachten veroorzaken 
als hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes type 2, verhoogd 
cholesterol, hart- en vaatziekte, hoofdpijn, allergieën, 
darmklachten, depressie enz. Ook vermoeidheid komt vaak 

voor zonder dat de oorzaak hiervan echt 
duidelijk is. Al deze ziektes en/of klachten 
kwamen honderd jaar geleden amper 
voor. Ons lichaam lijdt aan uitputting van 
energie omdat we ons eigen herstellend 
vermogen kwijt zijn geraakt. We grijpen 
vaak eerder naar medicatie, in plaats van 
eerst het zelfherstellend vermogen van 
ons lichaam opnieuw te activeren.”

Zorgpunten
Binnen een maand kun je weer leren 
om je lichaam dat te geven waar het 
om vraagt. De zorgpunten zijn: Voeding 
terugbrengen in een goede balans tussen 
gezonde koolhydraten, volwaardige 
eiwitten en de juiste verzuren, het 
vochtgehalte verhogen op celniveau 
ofwel adequaat water drinken, en het 
zuurstof op celniveau verhogen door 
30 minuten per dag in de buitenlucht 
te bewegen.” 3Care Cell Protection is 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
en de gezondheid van lichaamscellen 
staan daarbij centraal. Daarom wordt 
bij iedere cliënt gestart met metingen 
op weefselniveau van onder andere 
essentiële voedingsstoffen, vochtgehalte, 
opname van vetzuren, verzuring, 
darmfunctie en cholesterolverhouding. 
Dit gebeurt met behulp van een goede 
intake en duidelijke meetapparatuur 
waarin de huidige stand van zaken wordt 
vastgesteld. 

Hermans: ”Dit is het startpunt vanwaar 
we uitgaan. Hertstel en verbeteren van 
je eigen gezondheid is leuk als je er 
zelf bij betrokken bent en inzicht krijgt in 
resultaten.”

‘Gezondheid 
begint bij jezelf’

Meer informatie
Voor meer informatie, zie de website: 
www.3care.eu en/of neem contact op met 
Dimphy Hermans
info@dimphy-hermans.nl 
of 06-130 54 100

Woensdag 3 oktober 2018 is er een 
informatie avond gepland.  Er is maar 
een beperkt aantal plaatsen dus om 
zeker te zijn van een plaats graag 
aanmelden via email of telefonisch.



Roze lintje voor 
borstkankerzorg
De Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) erkent

de borstkankerzorg in SJG Weert met een roze lintje.

Om voor het roze lintje in aanmerking te komen

moet je als ziekenhuis voldoen aan strenge eisen

voor patiëntgerichte zorg die jaarlijks aangescherpt

worden door BVN. Het volledige zorgtraject over 

onderzoek & behandeling van borstkanker en verha-

len van patiënten vindt u op onze website:

www.sjgweert.nl. 

Na een emotioneel ingrijpende behandeling tegen
borstkanker vindt SJG Weert het van groot belang dat
vrouwen weer kunnen genieten van het leven en zich
zoveel mogelijk vrouw kunnen voelen. Een borstre-
constructie kan daarbij helpen, zo is de ervaring van
steeds meer patiënten. De mammachirurgen en plas-
tisch chirurgen van het Weerter ziekenhuis werken 
intensief samen om de borst na een chirurgische in-
greep zo goed mogelijk te reconstrueren. 

Omdat elke vrouw met borstkanker haar eigen wensen
en verwachtingen heeft en ook het ziektebeeld per pa-
tiënt anders is, vraagt elke behandeling om maatwerk.
Dat geldt dus ook voor de vraag of er na een borstampu-
tatie of borstsparende operatie een reconstructie van de
borst gewenst is. “Daarom lichten we vrouwen vooraf
uitvoerig en ook eerlijk voor over de verschillende mo-
gelijkheden. We willen geen verkeerde verwachtingen
wekken over het uiteindelijke resultaat”, vertellen mam-
machirurg Joost Verkeyn en plastisch chirurg Jeroen
Schots.

Behandelmogelijkheden
Door die goede voorlichting en de toegenomen medi-
sche mogelijkheden kiezen steeds meer vrouwen met
borstkanker ervoor om hun borst na de ingreep in het
Weerter ziekenhuis direct te laten reconstrueren. Wan-
neer de mammachirurg de borst heeft verwijderd,
plaatst de plastisch chirurg tijdens dezelfde operatie een
zogeheten tissue expander, een tijdelijk ballonnetje dat
het borstweefsel oprekt. Voldoende opgerekt, wordt dit
ballonnetje vervangen door een blijvende siliconen pro-
these. Sommige vrouwen geven de voorkeur aan een re-
constructie met eigen lichaamsweefsel. Zij worden dan
in Máxima Medisch Centrum Veldhoven geopereerd;
door een plastisch chirurg die tot dezelfde maatschap
behoort. De hele voorbereiding, begeleiding en nazorg
gebeurt gewoon in hun vertrouwde ziekenhuis in Weert.

Bij een borstsparende operatie wordt de borst met be-
hulp van eigen borstweefsel hersteld. De mammachirurg
doet dit in veel gevallen zelf. “Bij grotere borstrecon-
structies waarbij geavanceerde technieken nodig zijn
om de borst weer mooi rond te maken, laten we dat over
aan de expertise van de plastisch chirurg”, zegt mama-
chirurg Joost Verkeyn.

Elkaar versterken
De samenwerking gaat nog veel verder. Wekelijks wor-
den alle nieuwe patiënten met borstkanker door ver-
schillende specialisten in regionaal teamverband be-
sproken. Ook de plastisch chirurgen zitten hierbij. “Op
die manier kunnen we per patiënt al vooraf bekijken
welke borstreconstructie mogelijk is”, vertelt Jeroen
Schots. Hij spreekt vol lof over de samenwerking met de
twee mammachirurgen van SJG Weert: Joost Verkeyn en
Jeroen van Essen. “Doordat zij zo vakkundig en zorgvul-
dig omgaan met het borstweefsel kan ik écht voor een
mooi, cosmetisch resultaat gaan. Voordat de mammachi-
rurg met de operatie begint, teken ik op de huid af waar
hij het beste kan snijden. Zodra hij klaar is, bespreken we
samen hoe het is verlopen en neem ik het in de OK van
hem over. Samen versterken we elkaar en gaan we voor
het beste resultaat.”

Eerlijke voorlichting 
Zoals gezegd: de patiënt bepaalt wat er gebeurt. Om
een weloverwogen keuze te kunnen maken, duurt eer-
lijke voorlichting het langst. Zo is het bijvoorbeeld goed
om te weten dat een inwendige borstprothese géén ver-
hoogd risico oplevert voor een mogelijke terugkeer van
borstkanker. Jeroen Schots neemt nog een misverstand
weg: “Een gereconstrueerde borst geeft vrouwen weer
een stuk vrouwelijkheid terug in de bh. Maar zonder bh
blijf je toch wel zien dat het twee verschillende borsten
zijn. Daarom kiezen vrouwen er ook geregeld voor om
na een borstkankeroperatie voor een andere cupmaat te

gaan en tijdens dezelfde ingreep ook de andere borst te
verkleinen of vergroten.”

Het cosmetische resultaat van een borstreconstructie is
moeilijk te voorspellen en doorgaans pas na een jaar
goed zichtbaar. Verschillende factoren spelen een rol,
zoals het effect van aanvullende bestralingen. “Soms ge-
neest het weefsel ook minder goed dan we graag zou-
den zien. Roken is in dit kader een sterk belemmerende
factor. Wie de diagnose borstkanker krijgt, doet er alleen
om deze reden al verstandig aan om direct te stoppen
met roken.”  

Kwaliteit van leven 
Was de behandeling van borstkanker vroeger nog puur
en alleen gericht op het vergroten van de overlevings-
kans, anno nu is er veel meer aandacht voor een goede
emotionele begeleiding, duidelijke voorlichting en een
mooi cosmetisch resultaat. Joost Verkeyn is blij met deze
kentering. “Overleven is één, de kwaliteit van leven is
minstens zo belangrijk.”

En genieten, dát doet Miranda Vaes weer. Haar ziekte
heeft haar bewust gemaakt van waar het in het leven
écht om draait. “Voorheen vond ik het lastig om in het
moment te leven, door de borstkanker werd ik daar-
toe gedwongen. Dat heeft me enorm veel gebracht.
Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, bestaande 
relaties verdiept.”

Vervolg pagina 1

Cadeautjes van het leven
Stapje voor stapje overwon Miranda haar ziekte en pakt
ze nu de draad weer op. Voor haar op de keukentafel ligt
een moodboard met spreuken die haar leven van nu
tekenen. ‘Gun jezelf alle tijd van de wereld.’ ‘Als je ergens
uitgebreid de tijd voor neemt, ga je veel meer zien en
beleven.’ Elke dag weer zijn er cadeautjes om uit te pak-
ken. De plussen in het leven, noemt Miranda dat. “Onze

kinderen Sjors en Lonne. Mijn vriend Jos die al die keren
met me meeging naar het ziekenhuis en me een extra
knuffel gaf als ik het moeilijk had. Mijn ouders die me
door dik en dun steunden. Mijn vriendinnen en collega’s
die er voor me waren. Een goed gesprek. Een wandeling
met de hond. En soms ook even helemaal niets. Gewoon
genieten van de stilte. Even rustig ademhalen en tot
jezelf komen. Begrijp me goed: ik gun niemand deze
ziekte, maar wel een reis in de boemeltrein. Leef! Kijk
naar wat je wél hebt in plaats van niet. De dankbaarheid
die je dan voelt, bepaalt je geluk.”
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Ook ná borst-
kanker moet het
leven de moeite
waard blijven 
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V.l.n.r. Jeroen van Essen, Jeroen Schots, Marijke van de Elsen en Joost Verkeyn
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NIEUWE SPECIALISTEN

Annemiek de Vos
cardioloog
Aandachtsgebied:

- Interventiecardiologie

René Traksel
reumatoloog
Aandachtsgebieden:

- Algemene reumatologie

- Arthritis psoriatica & Jicht 

- Hemochromatose & Pyoderma

gangrenosum behandeling

Kamal El Mokayad
reumatoloog 
Aandachtsgebieden:

- Systeemaandoeningen

- Echografie

De tijd dat de dokter in z’n eentje bepaalde wat goed
voor u was, ligt gelukkig ver achter ons. Beslissen doen
we in SJG Weert samen en daarbij wegen de stem en
het belang van de patiënt het zwaarst. Het gaat immers
om úw lichaam en gezondheid. Dat kan het beste wan-
neer wij in alle openheid met u communiceren. Daar
heeft u namelijk recht op, nog los van het feit dat uw
behandelend arts ook wettelijk verplicht is om u zo
goed mogelijk te informeren over uw gezondheid en
behandeling. Niet alleen in de spreekkamer, maar ook
daarbuiten via de elektronische snelweg. 

Met het beschikbare patiëntportaal, ‘MijnSJG’ heeft u 
direct en vierentwintig uur per dag toegang tot de meest
actuele gegevens in uw medische dossier. Denk aan
bloed- en onderzoekuitslagen of correspondentie tussen
artsen die voor u belangrijk is. In de nabije toekomst kunt
u hier ook de formulieren invullen en verzenden die de
anesthesist nodig heeft om voor de operatie uw gezond-
heid te screenen. Hoe het portaal werkt? Heel eenvoudig.
U gaat naar www.mijn.sjgweert.nl, logt in met uw per-
soonlijke DigiD-code en wordt doorgeleid naar een be-
veiligde webpagina die uitsluitend voor u toegankelijk is.

De keuze is aan u
Wanneer u voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis
moet, kunt u via het patiëntportaal de uitslag raadple-
gen zodra deze bekend is. Vaak al op dezelfde dag, bij
complexere onderzoeken enkele dagen later, maar in elk
geval voordat u bij de arts op het spreekuur komt voor
een nadere uitleg en een eventueel behandeladvies.  

Natuurlijk kan zo’n uitslag op het beeldscherm, zonder
context en interpretatie van de dokter, confronterend
zijn en veel vragen oproepen. Misschien denkt u wel: ik
wacht liever op de mondelinge uitleg van mijn arts.
Geen enkel probleem. De keuze is aan u. Dat is de winst
van  het patiëntportaal ‘MijnSJG’. Als u niet wilt kijken,
kijkt u niet. Wij vinden dat u als patiënt het recht heeft
om zelf te bepalen of en wanneer u uw medisch dossier
inziet. Vandaar deze extra, digitale service. Zoals gezegd:
we hebben geen geheimen, we gaan voor maximale
transparantie.

Het belang van de patiënt voorop
Ook als het om de kwaliteit van onze zorg gaat, staat 
de patiënt binnen SJG Weert op de eerste plaats. Een 
operatie kan technisch gezien misschien geslaagd zijn,

maar als de patiënt er op de korte en lange termijn niet
beter van wordt, kunnen we onmogelijk spreken van een
succesvolle ingreep. Vanuit die gedachte zijn we nu bezig
om de zorg volledig af te stemmen op wat de patiënt
wenst, verwacht en ervaart. Value Based Healthcare, 
noemen we dit met een moeilijk woord. In april zijn we
hiermee gestart in ons Artrosecentrum. De ervaringen ge-
bruiken we om andere zorgpaden volgens dezelfde filo-
sofie in te richten. Waar het om draait is dat elke medische
handeling die we ons ziekenhuis uitvoeren, de patiënt op
de korte en lange termijn ten goede moet komen. Dat is
het uitgangspunt. Sterker nog: om de zorg nóg beter te
kunnen maken, betrekken we de patiënt bij elke stap in
het zorgproces. Zoals gezegd: beslissen doen we samen.

Inge de Wit, Bestuurder SJG Weert
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24 uur 
toegang 
tot eigen 
patiënten-
dossier 
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Inge de Wit heeft per 1 september de 
portefeuille van vertrekkend directeur 

Eric Rikkert overgenomen en zal als een-
hoofdig bestuur voorlopig verder gaan. 

Lees op de
website meer
over deze 
specialisten.

www.sjgweert.nl/
specialisten
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NIEUWE SPECIALISTEN

Value Based Healthcare (waardegedreven zorg), zo heet
deze nieuwe filosofie die SJG Weert de komende jaren
in het hele ziekenhuis gaat verankeren. Per ziektebeeld
gaan betrokken specialisten en medewerkers de zorg
tot in detail afstemmen op wat de patiënt wenst, ver-
wacht en ervaart. Nooit eerder lag de lat zo hoog. Goe-
de zorg moet topzorg worden, dát is de missie. Te be-
ginnen met de artrosezorg, die al van hoog niveau is,
maar nóg beter afgestemd kan worden op de wensen
en verwachtingen van de patiënt.  

Spin in het web: 
de artroseverpleegkundige
Artroseverpleegkundigen Cindy van Bree en Gemma
Thijssen vormen straks de spil in het Artrosecentrum
Weert. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt
en de betrokken specialisten en medewerkers, onder
wie de orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en 
geriaters en de verpleegkundige afdeling. Om de zes
weken komt het team bij elkaar om de gemaakte af-
spraken te bespreken en de zorg verder te verfijnen. 

De artroseverpleegkundige neemt de patiënt bij de

hand, legt uit wat hij kan verwachten en ziet er op toe
dat zijn belang in het hele traject voorop blijft staan. 
“Na de elektronische verwijzing door de huisarts kan 
de patiënt uiterlijk binnen twee weken bij ons terecht
voor de eerste screening en voorlichting. In dat gesprek
brengen we het hele plaatje in beeld. De aard en ernst
van de klachten, de ziektegeschiedenis en het medicijn-
gebruik, maar bijvoorbeeld ook of er thuis mantelzorg 
is en of iemand bang is om na een eventuele operatie
alleen naar huis te gaan. Onze bevindingen leggen we
voor aan de orthopedisch chirurg die vervolgens met
de patiënt in gesprek gaat en daarbij ook de inmiddels
gemaakte röntgenfoto’s beoordeelt.”

Voorlichting en advies
Ook de samenwerking tussen orthopedisch chirurgen
en fysiotherapeuten wordt nóg hechter. Fysiotherapeu-
ten Rob Ketelaers en Jeanine Reijans lichten toe: “Er zijn
verschillende gradaties van artrose. Dat betekent dat
lang niet elke patiënt met slijtage aan de knie of heup
geopereerd hoeft te worden. In het Artrosecentrum in-
tensiveren we deze conservatieve zorg. Bij de lichtere
vormen geven we adviezen en gerichte fysio-oefenin-
gen mee die het voor de patiënt makkelijk maken om

met pijn om te gaan en hem helpen zijn levensstijl aan
te passen. Een heup- of knieoperatie komt pas in beeld
als fysiotherapie de klachten onvoldoende verlicht.”

De artroseverpleegkundige houdt in het hele traject 
de vinger aan de pols. Ook als er wel een operatie en 
opname nodig is. “Na de ingreep bezoeken we de pa-
tiënt op de afdeling om te zien en horen hoe het gaat
en wat de ervaringen zijn tot dusver. Twee weken na 
de operatie bellen we om te vragen hoe het herstel 
verloopt. Enkele maanden later krijgt de patiënt nog
een vragenformulier toegestuurd. De persoonlijke er-
varingen van patiënten gebruiken we om de zorg op
detailniveau nog verder te verbeteren. ”

Zorg met waarde
Na een operatie blijft de patiënt onder controle van 
de orthopedisch chirurg. “Ook die nazorg is heel be-
langrijk”, aldus orthopeed Armin Supit. “Het is fijn als 
de operatie technisch geslaagd is, maar we zijn pas te-
vreden als de patiënt aangeeft dat zijn leven door de 
ingreep veel meer kwaliteit en waarde heeft gekregen.
Dát is het doel van onze gezamenlijke inspanningen.” 
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In het Artrose-
centrum Weert
telt alleen nog
de patiënt 

Lees op de
website meer

over deze 
specialisten.

www.sjgweert.nl/
specialisten

Michelle Rijnders
internist
Aandachtsgebieden:

- Acute interne geneeskunde

- Infectieziekten

Matthias Jürgens
internist/MDL-arts
Aandachtsgebieden:

- IBD (Inflammatory Bowel Diseases)

- Endoscopie

- Hepatologie

- Chronische leveraandoeningen

Cees van Deursen
internist/MDL-arts 
Aandachtsgebieden:

- IJzerhuishouding

- Maag- darm- en leverziekten

- Endoscopie

www.sjgweert.nl

Zorg is voor SJG Weert geen medisch kunstje, ze moet 

van betekenis zijn. Voor SJG Weert is ziekenhuiszorg pas

succesvol als u van A tot Z tevreden bent én blijft. In het

Artrosecentrum Weert, dat dit najaar wordt opgericht,

draait dan ook alles om de patiënt; mensen met slijtage 

aan de knie of heup. Vanaf dag één worden zij bij de hand

genomen en door de artroseverpleegkundige stap voor

stap door het traject geleid.

Orthopeed Armin Suit, fysiotherapeut Rob Ketelaers en atroseverpleegkundige 
Cindy van Bree zijn enthousiast over de verbeterde aanpak

ARTIKEL



Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

 

 

 

Mevr. mr. Janneke J.F.G. Louisse-Teunissen
Letselschadejuriste

Dhr. Jack E.M.W. Luijs
Expert Letselschade

Teunissen Letselschade

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Telefoon: 0495-633 600

E-mail: info@teunissenletselschade.nl

Deskundig, betrokken en strijdvaardig

Teunissen Letselschade is gespecialiseerd in alle letselschade die men door toedoen 
van een ander heeft opgelopen:
Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische missers, geweldsmisdrijven, 
letsel door dieren, ongevallen in de privésfeer, onveilige opstal en/of 
wegbeheer, gebrekkige producten, seksueel misbruik, sport en spelsituaties en 
overlijdensschade.

Kijk voor meer informatie op:

www.teunissenletselschade.nl

Wat is vacuümtherapie?
Bij vacuümtherapie maken wij gebruik van de Vacumed. Uw 
arm of been wordt in dit moderne apparaat met tussenpozen 
onder een licht vacuüm gebracht. Door het vacuüm wordt 
meer bloed en lymfevocht in de arm of het been gezogen. 
Tijdens de pauzes wordt het bloed en lymfevocht, door  
ontspanning van de spieren, er juist weer uitgedrukt. Dit 
zorgt voor een optimalere circulatie van uw ledematen.

De werking
De behandeling zorgt ervoor dat de doorbloeding optimali-
seert in uw ledematen en de fijne haarvaten zich herstellen, 
waardoor gevoelens van koude, rustloze of pijnlijke armen 
en/of benen minder worden of verdwijnen.

Waar richt de behandeling zich op?
De vacuümtherapie richt zich op diverse klachten in armen 
en benen.

Armklachten: 
• RSI-klachten, zoals muisarm • Tenniselleboog • Golfers-
elleboog • Lymfoedeem • Ziekte van Raynaud • Syndroom 
van Quervain • Carpaal Tunnelsyndroom 

Beenklachten:
• Lymfoedeem • Verstoorde wondgenezing • Diabetes-
voet • Etalagebenen/spataderen • Vermoeide benen  
• Restless legs-syndroom • Krampen

Eerste afspraak maken
Als eerste vindt er een intakegesprek plaats. Na 
de intake wordt met u besproken of uw klacht in 
aanmerking komt voor een behandeling. De intake 
wordt vergoedt vanuit uw aanvullende verzeke-
ring. De vacuumbehandelingen komen niet in 
aanmerking voor vergoeding. Een sessie van 8 
vacuumbehandelingen bedraagt € 100,-. U heeft 
geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor 
een behandeling. 

De voordelen van vacuümtherapie
De behandeling is pijnloos en ontspan-
nend en na 3 tot 4 behandelingen kunt u 
resultaat verwachten. Het brengt bloed 
naar de dunne haarvaten en optimali-
seert/intensiveert de bloedcirculatie. 
Verder verbetert de doorstroming van 
het lymfatisch stelsel.

Patronaatsplein 7, 6001 GX Weert | T 0495-215664
E info@vacuumtherapie-weert.nl
I www.vacuumtherapie-weert.nl

Arm- en beenklachten pijnloos verhelpen

Voor meer informatie kunt u een video bekijken op YouTube, onder de zoekterm 
vacuumtherapie Weert.



Ans (49) na NovaSure-behandeling in SJG Weert

Een op de vijf vrouwen heeft last van hevig bloedver-
lies tijdens de menstruatie. De klachten kunnen het 
dagelijks leven ernstig belemmeren. Wanneer een 
traditionele hormoonbehandeling (de pil of Mirena-
spiraal) geen oplossing biedt of niet gewenst is, bieden
de gynaecologen van SJG Weert een uitstekend alter-
natief. NovaSure: een eenmalige behandeling die
hooguit een paar minuten duurt. Zonder noemens-
waardige bijwerkingen en met een langdurig resultaat.

Bij de NovaSure-methode schuift de gynaecoloog via een
buisje een soort matje van gaas in de baarmoedermond.
Eenmaal binnen vouwt het matje zich open en wordt de
baarmoederwand door middel van radiofrequente ener-
gie maximaal twee minuten verhit. Hierdoor wordt het
baarmoederslijmvlies dat de hevige menstruatiebloedin-
gen veroorzaakt, afgebroken en nemen de klachten af.
Vrouwen krijgen een normale menstruatie of gaan hele-
maal niet meer menstrueren. 

“Met een roesje tijdens de ingreep en speciale medicatie
vóór en ná de behandeling verlichten we de pijn. De pa-
tiënt meldt zich op de poliklinische OK en kan een paar
uur later weer naar huis. Veruit de meeste vrouwen zijn
binnen een paar dagen weer volledig hersteld. Na zes
weken nemen we telefonisch contact op om te vragen 

Ruim vijfendertig jaar lang werd het leven van Ans (49)
overschaduwd door hevige menstruaties. Sinds vorig
jaar april, toen ze in SJG Weert een NovaSure-behande-
ling onderging, is ze van die chronische last bevrijd. “Ik
kan mijn geluk niet op.”

Al vanaf haar elfde, als Ans voor het eerst begint te men-
strueren, zorgt de maandelijkse cyclus voor veel ongemak.
“Die eerste keer was het gelijk hevig. En dat bleef het. Ik
weet niet beter dan dat ik altijd met tampons en maand-
verband heb gesleept. Ook na de geboorte van mijn derde
kind hielden de klachten aan. Ik vloeide overmatig en vaak
met grote klonters bloed. Heel vervelend. Je bent sneller
moe, hebt minder energie. Van nature ben ik gelukkig
geen klager. Ik blijf niet thuis zitten en bekijk het leven
graag positief. Daardoor wordt het makkelijker om er mee
om te gaan. Op een gegeven moment accepteer je maar
dat die menstruaties erbij horen. Ik wilde per se géén hor-

moonbehandeling. Je hele leven hormonen slikken, dat
voelt gewoon niet goed.”

De grens bereikt
De laatste jaren werden de menstruatieklachten alleen
maar erger. Ans begon steeds langer te menstrueren; naar
nu blijkt waarschijnlijk een bijwerking van de oogdrup-
pels die ze vanwege een progressieve oogziekte kreeg
voorgeschreven. Begin vorig jaar was de grens van het
toelaatbare bereikt. “Ik vloeide al twaalf weken. Moest elk
uur naar de wc om me te verschonen. Ik werd er gek van.
De tampons waren nauwelijks meer aan te slepen. Daarbij
raakte ik steeds vermoeider en begon ik ook teveel ge-
wicht te verliezen. Het was duidelijk dat er snel iets moest
gebeuren.”

Laat je goed informeren
Via de huisarts kwam Ans op het spreekuur van gynaeco-

loog Waltje Jager. “Zij deed verschillende onderzoeken,
legde rustig en duidelijk uit wat de mogelijkheden waren
en gaf me een folder mee. Ik heb dit gesprek als zeer pret-
tig ervaren en kan iedereen aanraden om zich vooral goed
te laten informeren. Op basis van alle informatie en het ad-
vies van de gynaecoloog heb ik met volle overtuiging voor
de NovaSure-behandeling gekozen. Na een inwendige
echo om de aanwezigheid van een vleesboom of tumor in
de baarmoeder uit te sluiten, kon het licht voor de ingreep
op groen.” 

Een nieuw leven
In april vorig jaar werd Ans geholpen. “Omdat ik voor een
narcose had gekozen, heb ik er niks van gemerkt”, lacht ze.
“Daarna heb ik een paar dagen wat lichte krampen in m’n
buik gehad. Meer niet. En het allerbelangrijkste: mijn men-
struatieproblemen zijn als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. Ik vloei niet meer. Niet één druppel. En ik ben niet
meer moe. Je wilt niet weten hoe blij ik daar mee ben. Als
ik m’n leven in tweeën zou moeten delen, zou ik zeggen:
er is een leven vóór en ná de NovaSure-behandeling.” 

Vanwege privacyredenen is de naam van Ans gefingeerd.

of alles naar tevredenheid is verlopen”, vertelt gynaeco-
loog Lilian van Es.

Positieve ervaringen 
De ervaringen van vrouwen die voor deze eenmalige 
behandeling kozen, zijn bijzonder positief. Dankzij Nova-
Sure wordt de maandelijkse cyclus niet langer een zor-
genkindje. Naarmate de leeftijd vordert en de kinder-
wens is vervuld, krijgen steeds meer vrouwen te maken
met hevige menstruatieproblemen. Vaak met allerlei li-
chamelijke klachten en sociale en emotionele belemme-
ringen tot gevolg. Lilian van Es: “Denk aan buikpijn,
hoofdpijn, bloedarmoede en vermoeidheid. Daarnaast
leidt veel bloedverlies vaak tot gevoelens van schaamte.
Vrouwen raken gedeprimeerd, durven de deur niet meer
uit en gaan hun leven rondom hun menstruatie plannen.”
De meeste vrouwen met hevige menstruaties nemen via
de huisarts hun toevlucht tot een behandeling met hor-
monen: de pil of een spiraaltje. Dit blijkt echter lang niet
altijd het gewenste effect te hebben en is ook geen blij-
vende oplossing. De klachten houden vaak aan of keren
na verloop van tijd weer terug. Daarbij leidt hormoonge-
bruik geregeld tot ongewenste bijwerkingen, zoals door-
braakbloedingen, hoofdpijn, gewichtstoename of stem-
mingsproblemen. Voor veel vrouwen een reden om
bewust af te zien van een hormoonbehandeling. Sommi-

gen kiezen voor een rigoureuze oplossing en laten hun
baarmoeder verwijderen. Het overgrote deel neemt de
klachten noodgedwongen maar voor lief.   

Als de kinderwens vervuld is…
Op de poli Gynaecologie van SJG Weert kunnen zij op
verwijzing van de huisarts terecht voor een uitstekend en
aanzienlijk minder ingrijpend alternatief. De gynaeco-
loog onderzoekt eerst of een NovaSure-behandeling me-
disch gezien mogelijk is. “De baarmoederholte moet een
normale omvang hebben, ze mag niet te groot en niet te
klein zijn en ook niet vervormd zijn geraakt door bijvoor-
beeld vleesbomen. Daarnaast - en dat is heel belangrijk -
mag er géén kinderwens meer bestaan. Het baarmoeder-
slijmvlies, waarin de bevruchte eicel zich nestelt, wordt
bij NovaSure immers afgebroken”, zo legt Lilian van Es uit.

NovaSure is géén anticonceptie
De gynaecoloog wil graag met klem benadrukken dat de
NovaSure-behandeling géén vervanging is voor anticon-
ceptie, zoals nog wel eens ten onrechte wordt gedacht.
“Om te voorkomen dat vrouwen per ongeluk zwanger ra-
ken, is er altijd een vorm van anticonceptie nodig bij de
vrouw of haar partner. NovaSure is geen anticonceptie-
middel, maar een eenmalige en effectieve behandeling
tegen hevige menstruaties.”
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Zonder 
hormonen 
verlost van 
hevige 
menstruaties

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert

Zó blij: ik vloei niet meer, niet één drup

Steeds meer vrouwen kiezen 
voor NovaSure-behandeling 
in SJG Weert 

Gynaecoloog Lilian van Es: ‘Soms kan een makkelijke 
oplossing in een keer jarenlang ongemak wegnemen’

ARTIKEL



nummer 2   september 20188

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert

Cardioloog en neuroloog bundelen
kennis in syncopespreekuur 

Voor mensen die om onduidelijke redenen regelmatig
het bewustzijn verliezen, heeft SJG Weert een gecom-
bineerd spreekuur: de Syncopepoli. De cardioloog en
neuroloog bekijken hier samen wat het plotselinge
bewustzijnsverlies veroorzaakt en welke behandeling
en aanvullende onderzoeken er eventueel nodig zijn.
De patiënt krijgt op deze manier veel sneller de juiste
diagnose. 

Bij een syncope, in de volksmond flauwvallen genoemd,
krijgen de hersenen tijdelijk te weinig zuurstofrijk bloed
waardoor je even het bewustzijn verliest. Als je weer bij-
komt, herinner je je meestal niets van wat er is gebeurd.
Erg vervelend en voor de mensen die het zien gebeuren
natuurlijk ook behoorlijk stressvol en beangstigend. Ge-
lukkig is het in de meeste gevallen onschuldig. Het zien
van bloed, te lang staan in een benauwde ruimte, te
snel opstaan of acute paniek zijn de meest voorkomen-
de oorzaken waarom iemand plotseling het bewustzijn
kan verliezen. Maar soms is er meer aan de hand en kan
een syncope wijzen op een serieus cardiologisch of
neurologisch probleem. Denk aan problemen aan het
hart, epilepsie of een lage bloeddruk.     

Duidelijkheid in één middag
Om patiënten snel uitsluitsel te geven over de medische
ernst heeft SJG Weert sinds oktober vorig jaar als pilot
een speciaal syncopespreekuur ingericht. Om de veer-
tien dagen op woensdagmiddag bekijken cardioloog
Robert Kalkman en neuroloog Tim Alleman samen wat
het bewustzijnsverlies veroorzaakt. Na de gezamenlijke
intake en het lichamelijk onderzoek volgen meerdere
cardiologische en neurologische onderzoeken, zoals
een hartfilmpje, een bloeddrukmeting (staand en lig-
gend) en een echo van het hart. Ook kijken ze kritisch
naar het medicatiegebruik dat het bewustzijnsverlies
mogelijk in de hand werkt.   

“Vervolgens komt de patiënt weer bij ons terug voor de
uitslag. Alles tijdens een en hetzelfde bezoek aan het
ziekenhuis. Voorheen kwamen mensen niet altijd op de
juiste plek binnen. Ze werden bijvoorbeeld uitvoerig
door de neuroloog onderzocht terwijl later bleek dat ze
eigenlijk bij de cardioloog hadden moeten zijn. Omge-
keerd gebeurde hetzelfde. Door de patiënt tijdens één
gecombineerde afspraak samen te onderzoeken, kun-
nen we direct een diagnose geven”, vertelt de cardio-
loog. De neuroloog vult aan: “Daarbij leren we van el-
kaars inzichten, hetgeen de zorg voor onze patiënten 
alleen maar beter maakt.”

De pilot is een groot succes. Sinds oktober vorig jaar

hebben de cardioloog en neuroloog samen al tientallen
patiënten gezien. Ze werden naar het gecombineerde
spreekuur verwezen door de huisarts, maar vaak ook
door de Spoedeisende Hulp waar ze per ambulance 
waren binnengebracht.  

Veruit de meeste mensen gingen na hun bezoek aan 
de Syncopepoli met een gerustgesteld gevoel naar huis
als het onderzoek van de cardioloog en neuroloog 
niet wees op een onderliggende aandoening. Robert
Kalkman: “Deze mensen geven we het advies mee om
hun levensstijl wat aan te passen. Bijvoorbeeld: begin
de dag met een glas water. Of zorg ervoor dat je rustig
opstaat uit bed. Vaak zien we dat het bewustzijnsverlies
minder vaak optreedt of zelfs verdwijnt als mensen we-
ten dat er niks ernstigs aan de hand is. Ik zeg altijd: niet
het bewustzijnsverlies zelf, maar de gevolgen vormen
het grootste risico. Mensen kunnen bijvoorbeeld vallen
en hun heup breken. Of even wegraken tijdens het 
autorijden. Vooral die laatste gedachte is natuurlijk be-
angstigend.” 

Onderste uit de kan
Wanneer op het spreekuur een cardiologische afwijking
wordt geconstateerd, volgt aanvullend onderzoek. Vaak
is dat het monitoren van de hartfunctie. Indien nodig
krijgt de patiënt een pacemaker. Soms kan een hart-
operatie nodig zijn. Op zijn beurt behandelt de neuro-
loog patiënten bij wie het bewustzijnsverlies bijvoor-
beeld wordt veroorzaakt door epilepsie. Tim Alleman:
“Samen halen we het onderste uit de kan om de oor-
zaak te achterhalen. Daarom vragen we de patiënt ook
altijd om niet alleen naar het spreekuur te komen, maar
diegene mee te nemen die erbij was toen hij het be-
wustzijn verloor. Die heeft immers gezien wat er is ge-
beurd en kan ons van seconde tot seconde de informa-
tie geven die  van grote waarde kan zijn bij het stellen
van de diagnose.” 
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Thuis, op het werk en bij vrienden:  
Jan raakte zeven keer bewusteloosDe eerste keer dat hij bewusteloos raakte, werd hem

bijna fataal. Het is inmiddels vijftien jaar geleden. Jan
Verstappen viert vakantie bij een vriend in Frankrijk. 
“We staan in een doe-het-zelfzaak, bij een rek met kope-
ren leidingen. Dat is het enige wat ik me nog herinner.” 

Een maand later hoort de Nederweertenaar in een Frans
ziekenhuis wat er in de winkel is gebeurd. Jan is met zijn
achterhoofd op de tegelvloer gevallen. Hij heeft ernstig
hersenletsel en is op de Intensive Care drie weken lang
kunstmatig in slaap gehouden. Na een jaar revalideren,
pakt hij de draad weer langzaam op. Maar Jan wordt
nooit meer de oude. De energieke projectcoördinator
en productontwikkelaar van weleer is nu aangewezen
op licht montagewerk. 18 uur per week, meer zit er 
niet meer in. Het is de blijvende erfenis van die harde
landing op zijn achterhoofd in september 2003. “Ik ben
gedeeltelijk doof. Als mensen door elkaar heen praten,
kan ik het gesprek niet meer volgen. Verder is mijn reuk-
vermogen aangetast en laat mijn geheugen me regel-
matig in de steek. Ik schrijf alles op zodat ik niks ver-
geet. Dat moet ook wel. Omdat ik alleenstaand ben, 
is er thuis niemand die me aan mijn afspraken helpt
herinneren.”

Onwerkelijke ervaring
Op het briee voor hem op tafel staat hoe vaak hij sinds
2003 bewusteloos is geraakt. Een keer of zeven. “De
tweede keer was pas in 2011, acht jaar later. Ik zat in de
koffieruimte op het werk en viel met mijn hoofd op tafel.
Uit het niets, ik voelde niks aankomen. Een vreemde en
onwerkelijke ervaring, maar volgens de huisarts hoefde

Sinds september 2003 verloor 
Jan Verstappen (61) uit Nederweert een
keer of zeven het bewustzijn. Ineens, uit

het niets, zonder aanwijsbare reden.
Een halve minuut later kwam hij telkens

bij. Dankzij de Syncopepoli van 
SJG Weert werd de oorzaak afgelopen

voor- jaar opgespoord en lijkt het 
probleem nu opgelost. 

ik me geen zorgen te maken. En dat deed ik ook niet.  Je
kunt altijd een keer flauwvallen. Van nature ben ik ook
geen type dat snel naar de dokter loopt.”

Maar tussen 2016 en het begin van dit jaar verloor Jan
Verstappen in relatief korte tijd vaker het bewustzijn. In
de woonkamer, onder de douche, bij een vriend in
Ospel en de laatste paar keer op zijn werk. De schade
bleef gelukkig beperkt tot een paar builen op z’n hoofd.
“Waarschijnlijk doordat ik het die laatste keren wel
voelde aankomen. Ik had een licht gevoel in m’n hoofd.
Alsof je gevoel van evenwicht niet overeenkomt met
wat je ziet”, vertelt de Nederweertenaar.

Syncopepoli
Op aandringen van zijn collega’s op het werk schakelde
Jan in maart dit jaar dan toch medische hulp in. Via de
huisarts kwam hij bij de syncopepoli, het gezamenlijke
spreekuur van de cardioloog en neuroloog in SJG Weert.
“Het voordeel hiervan is dat twee specialisten tegelij-
kertijd naar je kijken en dat je dus maar één keer je ver-
haal hoeft te doen. De intake en alle cardiologische en
neurologische onderzoeken gaan in een moeite achter
elkaar door. Dat is wel fijn.”

Op advies van cardioloog Robert Kalkman werd er af-
gelopen voorjaar een eventrecordertje onder zijn huid
geïmplanteerd, een klein apparaatje dat hartritmestoor-

nissen opspoort. Bij eventuele afwijkingen gaat er auto-
matisch een elektronisch signaal richting de cardioloog.
“Drie dagen later werd ik gebeld. Of ik naar het spreek-
uur wilde komen. De cardioloog liet me een uitdraai
zien van mijn hartritme. Wat bleek? Mijn hart klopte niet
regelmatig. Op sommige momenten werden de pauzes
tussen de hartslagen steeds langer. Met 7,2 seconden
als dieptepunt. Dát was dus de onderliggende oorzaak
van het plotselinge bewustzijnsverlies.” 

Pacemaker
Waarom hij in al die jaren niet vaker bewusteloos is 
geraakt, is ook voor de dokters een raadsel. Maar be-
langrijker is dat Jan Verstappen nu van dit probleem
lijkt verlost. “In juni heb ik een pacemaker gekregen.
Mijn hartritme is weer normaal en de cardioloog houdt
me goed in de gaten.”

Bang is hij naar eigen zeggen nooit geweest. “Tot voor
kort zag ik nooit de ernst van het bewustzijnsverlies
onder ogen. Daarbij gebeurde het ook niet zo vaak, er
zaten vaak maanden en zelfs jaren tussen. Al die tijd
reed ik gewoon auto. Je moet er niet aan denken wat 
er had kunnen gebeuren als ik achter het stuur bewus-
teloos was geraakt. Nog niet zozeer voor mezelf, maar
voor andere weggebruikers. Dat wil geen mens op zijn
geweten hebben.”

PATIËNTVERHAAL

Tim Alleman (neuroloog) Robert Kalkman (cardioloog) Syncopepoli lost mysterie op voor Jan Verstappen uit Nederweert 

Jan Verstappen
61 jaar
Verloor regelmatig 
zijn bewustzijn. 



Goed om te weten!
 � Wij hebben geen wachttijden
 � Uw behandeling wordt volledig vergoed (excl. eigen risico)
 � Cliënten waarderen onze dienstverlening met een 8.9

Heeft u dagelijks rugpijn 
en al veel geprobeerd?

 � Wij zijn Specialistische GGZ
 � Wij werken interdisciplinair 
 � Wij combineren psychologie en bewegingstherapie
 � U krijgt een behandeling op maat en onze aandacht is persoonlijk 
 � Wij werken intensief met u en streven naar een blijvende verandering

Is uw functioneren beperkt door uw langdurige pijnklachten? U bent al overal geweest en vaak 
kon men niets meer voor u doen. Sterker nog, u hoorde dat u moet leren leven met de pijn.

Het Rughuis biedt uitkomst!

Bel voor een informatiegesprek: 

088 000 16 00
of kijk op www.hetrughuis.nl

Roos Thompson:

  hetrughuis.nl/roos

“Mijn leven was op het laatst 
echt heel beroerd...”

Rianne Teeuw:

  hetrughuis.nl/rianne

“Hoeveel invloed stress heeft,
daar heb ik nooit bij stilgestaan.”

Zuidhoven 11 
6042 PB Roermond

Welkom in de Gezinspoli Weert
Hebben meerdere leden van uw gezin
te maken met psychische problemen?  
Dan kunt u voor behandeling en begeleiding 
terecht in de Gezinspoli Weert. 
Het héle gezin staat bij ons centraal!

Nieuwe locatie MET ggz Weert
U vindt de Gezinspoli Weert
op onze nieuwe locatie:
MET ggz Weert
Noordkade 3
6003 ND Weert
Tel. 088-1149494 

Meer weten?
Kijk op www.metggz.nl.

Gezinspoli Weert



Na een beroerte (CVA) kunnen patiënten in de regio
Weert nu rekenen op intensieve nazorg en persoonlijke
begeleiding in de eerste lijn. Praktijkondersteuners van
de huisarts zijn vanaf nu de spil in de nazorg voor CVA-
patiënten. Op die manier kunnen de vaak ingrijpende
gevolgen van een hersen- infarct of -bloeding eerder
worden opgespoord en kunnen zowel de patiënt als zijn
mantelzorger beter worden ondersteund. Na een CVA
blijft de praktijkondersteuner van de huisarts hen mini-
maal een jaar lang aandachtig volgen en begeleiden.
Waar nodig wordt de hulp ingeschakeld van andere
partners binnen de CVA-zorg- keten in de regio Weert. 

Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen de meeste CVA-
patiënten weer naar huis. Voor anderen begint een lange
weg van revalideren buitenshuis. De blijvende gevolgen
van een beroerte komen vaak pas in een later stadium
aan de oppervlakte. Denk aan somberheid of depressie,
een verandering van gedrag, chronische vermoeidheid,
geheugenproblemen of problemen met organiseren.
Chronische klachten die het leven ingrijpend kunnen ver-
anderen. Voor de betrokken instanties in deze regio reden
om de handen ineen te slaan. Binnen het samenwerkings-

verband CVA-samenzorg regio Weert hebben de keten-
partners afgesproken om de CVA-zorg anders te organi-
seren en beter op elkaar af te stemmen. De vakgroep
Neurologie van SJG Weert, Libra Revalidatie & Audiologie,
verpleeghuis St. Martinus en de zorg-groepen Meditta en
PoZoB waren hier de afgelopen maanden achter de
schermen druk mee bezig. Het resultaat is er nu. 

Oog en aandacht voor mantelzorgers
Sinds 1 juli is de nazorg voor CVA-patiënten en hun 
mantelzorgers in handen van zo’n vijftig praktijkonder-
steuners van de huisartsen in Weert, Nederweert, 
Cranendonck en Leudal. Na een uitgebreide screening
volgt er ieder kwartaal een controleafspraak. De praktijk-
ondersteuner bekijkt hoe het met de patiënt gaat, welke
problemen er zijn en welke aanvullende zorg er eventu-
eel nodig is. Bijvoorbeeld van de fysio- of ergotherapeut,
de logopedist of psycholoog. Ook de mantelzorger
wordt er nadrukkelijk bij betrokken. Waar loop je thuis
tegenaan? Kun je het allemaal wel aan of is er extra on-
dersteuning nodig? “De nazorg is dus veel meer dan een
medische controle. We kijken naar het hele sociale en
emotionele plaatje dat bij een CVA hoort”, vertelt Geert

Smits, kaderhuisarts ‘hart en vaatziekten’ bij Praktijkon-
dersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB).

Patiënt scherp op de radar
Door de CVA-zorg op deze manier in te richten, komen
de gevolgen van een herseninfarct of -bloeding eerder
aan het licht en krijgt de patiënt sneller de juiste zorg en
begeleiding. “We krijgen CVA-patiënten scherper op de
radar. Daarbij kunnen we de nazorg beter afstemmen op
wat de patiënt nodig heeft”, vertelt Marion Cremers van
de regionale huisartsenorganisatie Meditta. De gespecia-
liseerd verpleegkundige hart- en vaatziekten traint en
begeleidt praktijkondersteuners in deze regio bij het bie-
den van nazorg. “Hoe meer kennis zij opdoen, hoe eerder
zij signalen kunnen herkennen en hoe beter zij patiënten
en mantelzorgers kunnen helpen. Ook in het verleden
kwamen patiënten na een beroerte natuurlijk voor con-
trole bij de huisarts. Maar omdat de nazorg minder inten-
sief en gestructureerd was, bleven de chronische ge-
volgen nog wel eens onderbelicht. Dat is nu verleden
tijd.” Marion is dan ook blij dat de huisartsen in deze regio
de krachten hebben gebundeld. Elke CVA-patiënt in deze
regio krijgt nu de volle aandacht die hij verdient.
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Intensieve 
zorg op maat 
na een 
beroerte

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OKTOBER T/M DECEMBER 2018     

Woensdag 17 oktober 
14:00 – 16:00 uur
Longpunt:
‘Zorgloket en WMO’
Keenterhart St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Donderdag 18 oktober
19:30 – 21:30 uur
Informatieavond
Borstvoeding

Dinsdag 23 oktober
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond
De bevalling 

Woensdag 31 oktober
19:00 – 21:00 uur 
Informatieavond
Artrose in heup of knie

Dinsdag 6 november
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond
Maagverkleining

Dinsdag 7 november
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond
Overgang

Dinsdag 13 november
19:00 – 21:00 uur
Voorstelling Parkinson:
Trillende tranen

Woensdag 21 november
14:00 – 16:00 uur
Longpunt: ‘Creatief, natuur-
lijke kerst buiten de deur’
Keenterhart St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Dinsdag 27 november
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond
De bevalling

Woensdag 12 december
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond
Artrose in heup of knie

Informatie / aanmelden 
informatieavonden 

De informatieavonden vinden plaats in
het Auditorium. Je kunt je aanmelden
via de agenda op de website:
www.sjgweert.nl of 
via de afdeling Patiënteninformatie: 
telefoon: 0495 - 57 22 05 

November

December

Oktober Lees op de website meer
over de bijeenkomsten
of meld je aan.
www.sjgweert.nl/agenda

ARTIKEL

Marion Cremers (Meditta) Geert Smits (PoZoB)



Dankzij een uitgebalanceerde pijnbestrijding zijn
zwangere vrouwen tijdens hun bevalling in SJG Weert
niet meer urenlang gebonden aan hun bed. Ook met
een epidurale ruggenprik kunnen zij nog gewoon zelf-
standig naar het toilet of even de benen strekken in de
verloskamer. De walking epidural, zo heet deze ver-
fijnde methode voor pijnbestrijding die de Weerter 
anesthesisten begin dit jaar hebben geïntroduceerd.
Het comfort voor vrouwen tijdens de bevalling neemt
hiermee aanzienlijk toe. 

Bij een epidurale ruggenprik dient de anesthesist via een
katheter een verdovend middel toe om de pijn van de aan-
staande moeder te verlichten. Tot voor kort werden deze
medicijnen altijd in dezelfde samenstelling toegediend.
Daarmee werd de pijn weliswaar effectief bestreden, maar
waren de been- en bekkenspieren te zeer verdoofd om nog
zelfstandig uit bed te kunnen.  

Met de walking epidural krijgt de zwangere vrouw dezelfde
medicatie in een lichtere concentratie zodat ze haar mobili-

teit behoudt. Anesthesist Johannes Swalve licht toe: “We
geven precies genoeg medicijnen om enerzijds de pijn be-
heersbaar te houden en anders de zenuwfunctie en spier-
kracht te behouden. Doordat het onderlichaam niet meer
verlamd is, hoef je tijdens de bevalling dus ook niet meer
uren gedwongen in bed te blijven liggen. Je kunt nog ge-
woon naar het toilet of door de verloskamer lopen. Op ei-
gen kracht en zonder verhoogd risico op bloeddrukproble-
men. Vanzelfsprekend onder strenge, medische bewaking
van de verloskundige.” 

”Pijn goed te verdragen”
De ervaringen van vrouwen zijn positief, ook al is de wal-
king epidural niet voor iedereen een geschikt alternatief.
“De bevalling mag nog niet in een vergevorderd stadium
zijn en ook de weeën mogen niet te hevig zijn. Daarnaast
moeten vrouwen natuurlijk zelf aangeven dat ze het prettig
vinden om tijdens de bevalling op de been te blijven”, zegt
de anesthesist. 

Voor Linique Knoben-Verdonschot (28) uit Grathem die be-

gin juni dochter Liz op de wereld bracht, was dit een uit-
drukkelijke wens. “Het liefst had ik het helemaal op eigen
kracht gedaan. Toen bleek dat er toch een epidurale verdo-
ving nodig was heb ik gekozen voor de ‘lopende’ variant. En
daar ben ik achteraf erg blij mee. Omdat de bevalling uren
duurde, was het fijn dat ik tussendoor zelf naar de wc kon
of gewoon een stukje kon lopen. Daarbij was de pijn goed
te verdragen. Ik voelde de weeën goed opkomen, maar
door de verdoving waren de scherpe randjes er vanaf”, ver-
telt de trotse moeder.   

Misverstand de wereld uit
Voor de goede orde: een epidurale ruggenprik is iets ander
dan de (spinale) ruggenprik die vrouwen bij een keizer-
snede krijgen. Bij deze verdoving is het onderlichaam vanaf
de navel tijdelijk volledig verlamd, waardoor de patiënt tij-
dens de ingreep geen pijn voelt. “Een natuurlijke bevalling
met een epidurale ruggenprik daarentegen gaat áltijd ge-
paard met pijn”, zo helpt de anesthesist dit misverstand uit
de wereld. “Onze inspanningen zijn erop gericht om de pijn
voor de vrouw acceptabel en beheersbaar te houden.”  

Walking 
epidural biedt
vrouwen meer
comfort bij 
pijnbestrijding 
tijdens de 
bevalling 

www.sjgweert.nl

NIEUWE SPECIALISTEN

Lees op de web-

site meer over

deze specialisten.

www.sjgweert.nl/
specialistenCaroline Slangen-

van Geenen
oogarts
Aandachtsgebieden:

- Glaucoom

- Cataractchirurgie

- Algemene oogheelkunde

Marijke van den Elzen
plastische chirurg 
Aandachtsgebieden:

- Borstreconstructies 

- Reconstructies van het gelaat 

en overige delen van het lichaam

- Contour herstellende chirurgie 

na bariatrische chirurgie

- Esthetische chirurgie

Cyriel Souren
kaakchirurg
Aandachtsgebieden:

- Implantologie

Linique Knoben-Verdonschot koos voor een ‘lopende’ ruggenprik

ARTIKEL
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Bevallen in een omgeving
waar je je thuis voelt
Op het Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK) in SJG
Weert komt alle zorg voor vrouwen, baby’s en kinderen
tot 18 jaar samen. Waar het vroeger normaal was dat de
patiënt zich moest aanpassen aan de manier van wer-
ken in een ziekenhuis, is het op het VMK al jaren omge-
keerd: daar waar mogelijk organiseren we de zorg rond
de wensen van de patiënt.

Vriendelijke keizersnede
Een voorbeeld van die patiëntgerichte zorg is de ‘gentle
sectio’, ofwel de ‘vriendelijke keizersnede’, legt SJG-
gynaecoloog Marije van de Water uit. “Als moeder en
kind gezond zijn, blijven ze direct na de geboorte ge-
woon bij elkaar. In het verleden werden moeder en 
kind na de geboorte in de operatiekamer vrijwel direct
van elkaar gescheiden. De vader ging met de verpleeg-
kundige naar de afdeling waar de baby werd gewogen,
gemeten en onderzocht. De moeder bleef achter in de
OK en zag haar kindje pas ruim een uur later terug.” 
Inmiddels leert wetenschappelijk onderzoek dat het
voor de hechting tussen moeder en kind beter is wan-
neer zij na de geboorte dicht bij elkaar blijven. “Veel
moeders hebben daar ook echt behoefte aan”, vervolgt
Van de Water. “Daarom assisteert er bij ons bij een ge-
plande keizersnede een verpleegkundige op de opera-
tiekamer. Door haar aanwezigheid kan het kindje na de
geboorte op moeders borst blijven. Ook luisteren we
goed naar andere wensen van ouders. Denk aan het
maken van foto’s tijdens de operatie. Of ontspannende
muziek op de achtergrond.”

Wil jij bevallen in een ziekenhuis 
waar jouw wensen centraal staan? 

Waar persoonlijke aandacht en een 
gemoedelijke sfeer samen gaan met

een hecht team van deskundige artsen
en betrokken verloskundigen en 

verpleegkundigen? Waar gewerkt 
wordt volgens de nieuwste inzichten,

maar waar vooral goed geluisterd 
wordt naar wat jij en je partner willen?
Een plek waar ook je eigen verloskun-

dige van harte welkom is om jou bij 
te staan tijdens je bevalling, óók als 

je om medische redenen bij de 
gynaecoloog moet bevallen? 

Dan ben je bij SJG Weert, net op 
de Limburgs-Brabantse grens, 

aan het juiste adres. 

Op de kraamafdeling wordt gewerkt volgens dezelfde
gedachte, geeft teamleider Meream Karidi aan: “We 
beschikken op het VMK over een aantal eenpersoons-
kamers, ook wel kraamsuites genoemd. Op deze kamers
kan ook de partner blijven slapen. Moeder, partner en
baby kunnen zo vanaf de opname tot het moment van
naar huis gaan in dezelfde kamer verblijven. Ook cou-
veusekindjes blijven zoveel mogelijk bij hun moeder op
de kamer.”

Pijnbestrijding op maat
Als je bevalling nadert, is het belangrijk om na te den-
ken over je wensen op het gebied van pijnbestrijding.
Het is goed om te weten dat je binnen SJG Weert 24 uur
per dag, 7 dagen per week om een ruggenprik kunt vra-
gen. Sinds begin 2018 bieden de anesthesiologen in
SJG Weert ook de ‘walking epidural’ aan. “Door deze 
uitgebalanceerde vorm van pijnbestrijding ben je als
zwangere vrouw tijdens je bevalling niet meer urenlang
aan je bed gebonden” legt anesthesist Johannes Swalve
uit. “De scherpe randjes van de weeën verdwijnen, maar
je kunt, in tegenstelling tot bij een ‘gewone’ ruggenprik,
wel nog gewoon zelfstandig naar het toilet of even de
benen strekken in de verloskamer.” Als gaandeweg blijkt
dat een sterkere vorm van pijnbestrijding nodig is, kan
alsnog op de ‘gewone’ ruggenprik worden overgegaan.

Met elkaar, voor elkaar
Gynaecoloog Ivo van Dooren geeft aan vooral trots te
zijn op de nauwe samenwerking met de verloskundigen
in de Limburgse regio en nabij gelegen Brabantse ge-

meenten. “We maken flinke stappen als het gaat om in-
tegrale geboortezorg, ofwel het bij elkaar brengen en
houden van alle zorgverleners rond de patiënt”, legt de
gynaecoloog uit. “De lijntjes naar de verloskundigen 
zijn kort. Je komt alleen voor controle naar het zieken-
huis als het echt nodig is. De drempel om naar je eigen
verloskundige te gaan houden we bewust laag. Bij de
bevalling in het ziekenhuis is je eigen verloskundige 
van harte welkom. Dit geldt ook als er om medische 
redenen een gynaecoloog bij de bevalling aanwezig
moet zijn.”

 

ARTIKEL

Persoonlijke aandacht zorgt voor een gemoedelijke sfeer

Wil je meer weten over bevallen in SJG Weert? 
Bezoek dan zeker één van onze informatieavonden.
Je kunt dan ook alvast een kijkje nemen op de 
verloskamer en de verpleegafdeling. Aanmelden
voor een informatieavond kan via:
www.sjgweert.nl/agenda. 

Informatiebijeenkomsten 
De Bevalling

Dinsdag 23 oktober 2018

Dinsdag 27 november 2018

Meer weten over 
bevallen in SJG Weert

23

27

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert



ZIEKENVERVOER WEERT
UW ZORG IS ONZE SPECIALITEIT!

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd dan vervoer van en
naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat
als geen ander en verzorgen al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren 
u graag over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de machtiging bij uw
zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer,
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen.
Zo bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar zieken-
vervoer in de regio Weert en Cranendonck.

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur, onze medewerkers,
Maurice, Cas, Judith en Carla staan u graag te woord, 
telefoon: 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen 
wanneer er sprake is van:

� Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
� Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
� Vervoer voor oncologische behandeling, chemo 

en of bestraling
� Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
� Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden 

zoals het aantal keren en de afstand waardoor u 
via de hardheidsclausule toch voor vervoer een 
machtiging kunt krijgen

advertorial

www.ziekenvervoerweert.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Ziekenvervoer Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere 
zaken aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw 
behandelingen. De medewerkers van Ziekenvervoer 
Weert begrijpen dat als geen ander. Daarom verzorgen 
wij al uw zieken vervoer met persoonlijke aandacht. 
Bij het zieken- en rolstoelvervoer van Ziekenvervoer 
Weert staat de mens voorop. Uw zorg is onze 
specialiteit.

Veilig, Tijdig en 
Comfortabel

Voor al uw Personenvervoer
www.princen.com - ziekenvervoerweert@princen.com
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd 
dan vervoer van en naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers 
van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als geen ander en verzorgen 
al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren u graag 
over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de 
machtiging bij uw zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen 
voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via 
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer, 
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen. Zo 
bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar ziekenvervoer in de 
regio Weert en Cranendonck. 

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 
uur, onze medewerkers Maurice, Cas, Bianca, Judith en Carla staan u 
graag te woord 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen wanneer er sprake is van:

√  Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
√  Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
√  Vervoer voor oncologische behandeling, chemo en of bestraling
√  Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
√  Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals het aantal 

keren en de afstand waardoor u via de hardheidsclausule toch voor 
vervoer een machtiging kunt krijgen

 Veilig, Tijdig en Comfortabel

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, 
verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen
hebben meer ondersteuning nodig. 
PSW biedt professionele zorg in de eigen 
omgeving: thuis, op school of kinderopvang.

Elk kind is anders, elk kind 
ontwikkelt zich anders.

bezoek 
onze

WEBSITE

www.pswjunior.nl
info@psw.nl
0475 - 474 400

Amy zit op een
ontwikkelingsgroep

van PSW

Onze passie kent geen beperkingen
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Gezondheid vanuit 
een andere hoek 

bekeken.

Electro-acupunctuur 
en bioresonantie

www.maddyhermans.nlwww.maddyhermans.nl



Kanker heb je niet alleen. Hoe donker de dagen na 
de diagnose ook kunnen zijn, als je goed kijkt zijn 
er altijd lichtpuntjes. Wie dat niet gelooft, moet op
www.sjgweert.nl de persoonlijke blogs van Jos 
Hebben (59) uit Altweerterheide maar eens lezen. 
Samen met zijn steun en toeverlaat Riekie vecht hij
tegen blaaskanker en geniet hij misschien wel meer
dan ooit van de kleine geluksmomenten. “De ziekte
heeft ons dichter bij elkaar gebracht.”

27 april 2018: laatste werkdag
“Het liefst was ik onder mijn bureau gekropen. En dan
komt het moment dat je afscheid moet nemen van de
mensen die het dichtst bij je staan. Je weet hoe zwaar ze
het de komende periode gaan krijgen nu hun directe lei-
dinggevende na elf jaar voor de eerste keer de ziektewet in
gaat. We keken elkaar aan en ik brak emotioneel helemaal.
Ik ging zo dadelijk de deur uit en wist niet wanneer ik terug
zou komen. Of ik überhaupt nog terug zou komen.”

Het was na de diagnose de zwartste dag in zijn leven. Het
moment dat hij als werkleider van sociale werkvoorzie-
ning De Risse afscheid moest nemen van zijn directe 
collega’s. Mannen en vrouwen voor wie een betaalde
baan niet vanzelfsprekend is en voor wie hij als het moet
door het vuur gaat.

Eerder die maand kreeg Jos Hebben van zijn uroloog te
horen dat zijn blaas vol met kwaadaardige poliepen zat.
“Je hoort dit aan, wetend dat je vrouw achter in de on-
derzoekskamer zit mee te luisteren. Ik durfde niet om te
kijken en kon het eigenlijk niet bevatten. En nu? Wat gaat 
er nu gebeuren? Krijg ik chemo? Of bestralingen? Ik kan
eigenlijk niet beschrijven hoe ik me voelde. Zo machte-
loos. Ik probeerde me sterk te houden voor mijn vrouw.
Ook zij was aangedaan over wat ze te horen had gekre-
gen”, zo schrijft Jos.

Flipperkast
Hij was nooit ziek. Zat vol energie en was altijd in de 
natuur te vinden. Fietsen. Weerfoto’s maken. Vliegen 

met zijn drone. Samen naar ‘hun huisje’ in Westkapelle.
Genieten van zijn drie dochters en vier kleinkinderen. 
En ineens, uit het niets trapte er iemand op de rem. In
zijn weblog Vuist tegen Kanker schrijft Jos voor zover dat
gaat de ziekte van zich af. “Het brengt rust in de flipper-
kast die mijn hoofd soms is. Daarbij blijven familie en
vrienden op deze manier op de hoogte van hoe het met
mij gaat en kan ik lotgenoten een hart onder de riem 
steken”, vertelt hij. 

De eerste dagen na de diagnose waren hels. Ook voor
zijn vrouw Riekie, die zelf ook met haar gezondheid wor-
stelt en een zware periode achter de rug heeft. “In die
tijd was Jos er dag en nacht voor mij. Nu ben ik aan de
beurt om er voor hém te zijn. In het begin was het lastig.
Jos was terneergeslagen en opstandig. Hij wilde het huis 
verkopen, was zijn begrafenis al aan het regelen. Op een
gegeven moment ben ik uit m’n slof geschoten. Dat je
kanker hebt, betekent niet dat je er volgende week niet
meer bent, zei ik. We gaan ervoor. Samen!”

Hoop en optimisme 
Na deze wake-up call herpakte Jos zich. En al helemaal
toen in mei bleek dat zijn longen schoon waren. Met 
opgeheven hoofd gaan ze nu samen door de medische 
molen. Na een operatie in SJG Weert, waarbij de kwaad-
aardige poliepen werden verwijderd, volgden negen
zware chemokuren. Op 8 november, een week na de
trouwdag van zijn tweede dochter, wacht in Máxima 
Medisch Centrum de laatste ingreep: het verwijderen 

van de blaas. “De vooruitzichten zijn goed”, glundert Jos. 

Het optimisme klinkt door in zijn persoonlijke blogs. Kan-
ker brengt niet alleen kommer en kwel. De ziekte brengt
mensen ook tot elkaar en laat hen beseffen waar het in
het leven om draait. Zijn weblog staat vol met kleine ge-
luksmomentjes. De bijzondere band die hij opbouwt met
zijn jongste kleinkind die lange tijd niks van opa wilde
weten. Een stralend familieportret aan de muur, éindelijk
een foto waar we allemaal opstaan. Samen genieten aan
zee. Gewoon een stukje fietsen en foto’s maken. Of een
goed gesprek. “Positief blijven, En vooral blijven praten.
Zeker bij kanker is dat ongelooflijk belangrijk”, zegt 
Riekie. “Inmiddels zijn we zover dat we al aan een blik 
genoeg hebben om elkaar te begrijpen. Zo dicht heeft
ziekte ons bij elkaar gebracht.” 

8 mei 2018: herstel
“Ik voelde me ellendig van de operatie, mocht niet fietsen 
en autorijden en kon geen kant uit. Mijn vrouw vroeg: “Waar
wil je heen? Ik breng je wel.” Ik antwoordde: “Breng me maar
even naar het Kerkebrökske, bij de Tungelroyse Beek.” Ik loop
daar vaker met de hond, het is er prachtig.  En daar zat ik
dan, op een aspergebed. De zon op m’n hoofd, het verstand
op nul, kijkend naar mijn drone in de lucht. Ik voelde de
energie weer helemaal terugkomen. Na een halfuurtje
kwam ze me weer ophalen. Ik voelde me als herboren.” 

De persoonlijke ervaringen van Jos Hebben zijn te vol-
gen via www.sjgweert.nl/patienten/dagboek-van-jos
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Samen 
door de 
kanker heen

Liesbreuk-
behandeling 
in één dag

PATIËNTENVERHAAL

www.sjgweert.nl

Wil je snel van je liesbreuk af dan biedt SJG Weert de

mogelijkheid voor een liesbreuk behandeling in één

dag. Concreet betekent dit dat in de ochtend onderzoek

en diagnose plaatsvinden. Vervolgens vindt ’s middags

de operatie plaats. Wil je meer weten over deze of een

andere behandeling van een liesbreuk kijk dan op onze

website: www.sjgweert.nl
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Jos Hebben en zijn vrouw Riekie geloven in een positieve afloop



In het hospice aan de Doolhofstraat te Weert, recent verbouwd 
en nieuwbouw, verzorgen en ondersteunen we mensen in de 
laatste fase van hun leven. We bieden plaats aan zes gasten, 
ieder met hun eigen zorgbehoefte en vooral hun eigen wensen en 
verwachtingen.
 
Om de zorg goed te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die willen meehelpen in de zorg of in de tuin.
 
Maak jij het verschil voor onze bewoners?
 
Op www.franciscushospice.nl lees je meer. 
Je kunt ook contact opnemen met onze coördinator, 
Harry Beeren, telefoonnummer 0495-498977. 
 
We horen graag van je! Van harte welkom!

VRIJWILLIGER (m/v) IN HET 
FRANCISCUS HOSPICE,
IETS VOOR JOU??

Nieuwe bestralingstechniek bij borstkanker nabij

Protonentherapie eind 2018 beschikbaar 
in Zuidoost-Nederland.
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij 
vrouwen. Om bijwerkingen van bestraling zoveel mogelijk 
te voorkomen is het belangrijk dat omliggende organen 
zoals hart en longen zo min mogelijk stralingsdosis 
krijgen. Bij een kleine groep vrouwen blijft het echter 
moeilijk om de dosis op de gezonde organen laag genoeg 
te houden. Voor deze vrouwen kan protonentherapie 
een oplossing bieden. Protonentherapie komt eind 
2018 beschikbaar in het Zuid-Oost Nederland Protonen 
Therapie Centrum (ZON-PTC) bij bestralingsinstituut 
MAASTRO CLINIC in Maastricht (www.zonptc.nl). 

Protonentherapie
Protonentherapie is een 
nieuw type bestraling. Het 
verschil met gewone bestraling 
(fotonentherapie) is het type 
straling dat gebruikt wordt. 
Fotonen verdelen hun energie 
over de gehele route door het 
lichaam. Protonen geven de 
meeste energie af in de tumor, 
waardoor omliggend gezond 
weefsel maximaal wordt 
gespaard. 

Voorspellingsmodellen
De inschatting is dat 
protonentherapie bij 2%-
3% van alle patiënten die 

bestraald worden merkbare 
voordelen biedt. Met behulp 
van voorspellingsmodellen 
wordt per patiënt bekeken 
of protonentherapie duidelijk 
minder kans geeft op ernstige 
bijwerkingen in vergelijking 
met fotonenbestraling. 
Alleen dan wordt 
protonentherapie vergoed 
door de zorgverzekeraar. 
Radiotherapeut-oncologen dr. 
Karolien Verhoeven en prof. 
dr. Liesbeth Boersma zijn 
beiden werkzaam bij MAASTRO 
CLINIC en gespecialiseerd 
in borstkanker. Karolien: 
“Gelukkig treden er met de 

huidige bestralingstechnieken 
voor borstkanker zelden 
ernstige bijwerkingen op. 
Maar ook die willen we 
voorkomen. Het is de uitdaging 
om voorspellingsmodellen 
te vinden waarmee we de 
borstkankerpatiënten kunnen 
herkennen met een verhoogd 
risico op deze bijwerkingen.”

Bijwerkingen
De ernstige bijwerkingen 
waar we over spreken zijn het 
optreden van een hartinfarct 
5-10 jaar na behandeling 
of het optreden van 
bestralingslongontsteking in de 
eerste maanden na bestraling. 
Liesbeth: “Nu geven we 
patiënten met een hoge kans 
op ernstige bijwerkingen soms 
minder bestralingsdosis, maar 
dan krijgt de tumor natuurlijk 
ook weer meer kans. We kijken 
er daarom enorm naar uit 
dat we ook deze kleine groep 
patiënten straks een adequate 
bestralingsbehandeling kunnen 
bieden!” www.maastro.nl / info@maastro.nl 

Liesbeth Boersma (l) en Karolien Verhoeven (r)

Heeft u haarproblemen? 

Wij geven graag uw 
look en vertrouwen terug

MarGel Pruik en Haarwerken
Marjo en Arlette van Geleuken
Frans Strouxstraat 10A
6039GK Stramproy (nabij Weert)
0495-562280
www.pruikhaarwerken.nl
info@pruikhaarwerken.nl

Hofstraat 1
6017 AK Thorn

T. 0475 - 561219
www.driecronen.nl
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Dankzij de komst van een nieuwe, ultra geavanceerde
MRI-scanner kunnen de radiologen van SJG Weert nu
met nóg meer precisie de juiste diagnose stellen. Met
name bij complexe ziektebeelden krijgt de patiënt
hierdoor sneller de gewenste zekerheid. Daarbij blijft
de wachttijd voor een MRI-onderzoek met maximaal
acht werkdagen onveranderd kort. 

Met een MRI-scan kan de radioloog de binnenkant van het
lichaam vanuit alle gewenste hoeken en richtingen bekij-
ken. Iets wat met andere onderzoeken, zoals een echo of
CT-scan minder goed mogelijk is. Met behulp van een gro-
te, sterke magneet en radiogolven worden signalen in het
lichaam opgewekt en omgezet in medische beelden. “Met
de nieuwe MRI-scanner kunnen we afwijkingen nog beter
opsporen en beoordelen. Denk aan hersentumoren, hernia,
borstkanker, letsel aan de kruisbanden of meniscus en aan-
doeningen aan de lever of prostaat”, vertelt radioloog
Franklin Curiel. 

Helemaal bij de tijd
De vorige MRI-scanner kon vier tot twaalf signalen uit het li-
chaam ontvangen, het nieuwe apparaat maximaal tweeën-
dertig. “Doordat we nu veel meer en ook meer gedetailleer-
dere beelden tot onze beschikking hebben, kunnen we
met nog meer zekerheid de diagnose stellen. De laborant
kan de MRI bijvoorbeeld zo instellen dat je bepaalde weef-
sels beter kunt zien en van elkaar kunt onderscheiden. Ze-
ker bij complexe ziektebeelden zoals aan de lever, is dat
pure kwaliteitswinst voor de patiënt”, stelt de radioloog.
Daarbij hebben de laboranten en radiologen nu veel meer
mogelijkheden om de MRI-beelden achteraf te bewerken.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld eventuele ruis in de beelden

onderdrukken of haarscherpe 3D-beelden maken. “De
technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Met deze
nieuwe MRI-scanner zijn we helemaal bij de tijd”, zegt ma-
nager Medische Beeldvorming Marjon Aendekerk. Voor
een optimaal gebruik van de apparatuur zijn de vijf radiolo-
gen en het gespecialiseerde MRI-team door de fabrikant
uitvoerig getraind.

Veiligheid boven alles
Om de oude MRI-scanner veilig te ontmantelen en de nieu-
we installatie volgens dezelfde strenge voorschriften op te
bouwen en in te stellen, lag het MRI-onderzoek in SJG
Weert afgelopen juni drie weken stil. Voor enkele mensen
voor wie in deze periode met enige spoed een MRI nodig
was, werd dit onderzoek geregeld in omliggende zieken-
huizen.” Voor de rest hebben onze patiënten er weinig tot
niets van gemerkt”, zegt Marjon Aendekerk. “Voordat we
met deze upgrade begonnen, hebben we namelijk ieder-

een geholpen die voor een MRI-onderzoek stond inge-
pland. Door ook in de avonduren en zelfs op zaterdag ‘door
te scannen’ hebben we de wachtlijst tot nul gereduceerd”.

Snel zekerheid
Het afgelopen jaar voerden de laboranten van SJG Weert
5200 MRI-onderzoeken uit. Ook richting de toekomst blijft
alles gericht op een zo kort mogelijke wachttijd. Op verwij-
zing van de behandelend arts kan de patiënt binnen acht
werkdagen terecht voor een MRI-onderzoek; op maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur
en op dinsdag zelfs tot 22:00 uur. Uiterlijk vijf werkdagen la-
ter volgt de uitslag. “Een diagnose die dankzij de nieuwe
MRI-scanner nog betrouwbaarder is geworden. En dat is al-
leen maar prettig voor de patiënt die op deze manier snel
een diagnose krijgt en een einde ziet komen aan de medi-
sche onzekerheid”, zo besluit radioloog Curiel.

De afdeling Medische Beeldvorming doet veel
moeite om de wachttijden voor onderzoeken zo
kort mogelijk te houden. Daarvoor plannen zij 
ook weleens onderzoeken in na kantoortijd. In ver-
gelijking met de omringende ziekenhuizen zijn de

wachttijden dan ook kort te noemen. Zo kunt u
voor het maken van een CT-scan al binnen vijf
dagen terecht en voor een MRI onderzoek binnen
acht dagen. Een optimale service waar patiënten
en verwijzers blij mee zijn.

Wachttijden Medische Beeldvorming

Nóg betere 
diagnose 
door nieuwe
MRI-scanner

ARTIKEL

Voor het meten van de botdichtheid beschikt SJG
Weert over een DEXA-scan. Bent u boven de vijftig jaar 
en is bij u een botbreuk is geconstateerd, dan komt u
sowieso in aanmerking voor screening op botontkal-
king (osteoporose) middels een DEXA-scan. Natuurlijk
kan uw huisarts u ook om andere redenen doorver-
wijzen voor deze vorm van onderzoek.

DEXA-scan 
in SJG Weert

Moderne technologie en korte wachttijden bij 
de afdeling Medische Beeldvorming



de Haarwerken- 
en Pruikensalon 

voor Limburg

www.arits.nl
info@arits.nl

www.hair4you.nl

 arits hair style beauty

Heeft u om esthetische of medische 
redenen een haarwerk nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in maathaarwerken 
alsook confectiehaarwerken.

Levering via alle zorgverzekeraars.

Kijk voor ‘xxx-invulling’ op: cjgml.nl

www.cjgml.nl
088 43 88 300

Format thema/periode
xx t/m xx maand

Mijn kind is zo druk.
Wat kan ik doen?

Opvoeden doe je niet alleen!

   Voor: 

• algemene tandheelkunde 

• implantologie 

• complexe behandelplannen

Sint Maartenslaan 55

6039 BK Stramproy

Tel. 0495-562770

www.kliniektobben.nl

Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 
enkels of knieën? Heeft u reuma of 
diabetes? Laat onze specialist de 
conditie van uw voeten controleren. 
U ontvangt een vrijblijvend persoon-
lijk advies.

Last van 
uw voeten?

Maak eenvoudig telefonisch 
een afspraak voor een GRATIS 
voetcheck: T 0475-493900 

Spreekuurlocaties omgeving 
Weert: Heythuysen • Roermond 
Reuver • Panningen • Weert
  
www.pendersvoetzorg.nl 

Maak 

eenvoudig een 

afspraak voor een 

gratis 

voetcheck!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!

Penders Schoenen 

Onze nieuwe najaarscollectie is binnen!

info@samamedia.nl
06 - 53 34 61 61

Adverteren?
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Nieuwe ICU/CCU: meer privacy
en nóg betere hygiëne
SJG Weert heeft sinds dit voorjaar een gloednieuwe af-
deling voor ernstig zieke patiënten die zijn aangewezen
op intensieve zorg of hartbewaking. In de nieuwe ICU/
CCU op de eerste verdieping kunnen zij rekenen op veel
meer privacy en wordt er gewerkt volgens de strengste
richtlijnen voor hygiëne en patiëntveiligheid.

De Intensive Care Unit (ICC) en Coronary Care Unit (CCU)
bestaat nu uit zeven privékamers en een ruimte met drie
bedden. Afhankelijk van de acute vraag kunnen alle bed-
den gebruikt worden voor intensieve zorg of hartbewa-
king.  Voorheen, op de vijfde verdieping, lagen acht
patiënten in één ruimte bij elkaar. “De privacy is dus aan-
zienlijk verbeterd. Bijkomend voordeel van de eenper-
soonskamers is dat het risico op infecties nóg kleiner is
geworden. Doordat we patiënten in ‘eilandjes’ verplegen,
dringen we de overdracht van bacteriën immers nog ver-
der terug”, vertelt Ilona van Osch, waarnemend teamlei-
der van de ICU/CCU.

Hygiëne en veiligheid 
De circa veertig medewerkers werden nauw betrokken bij
de bouw en inrichting van de nieuwe afdeling, de eerste
stap in de grootschalige renovatie van het beddenhuis.
Ilona, IC-verpleegkundige van origine, was hier erg blij
mee. “Onze medewerkers zijn de ervaringsdeskundigen.
Wij weten precies wat er nodig is. Een bestaande en ver-
ouderde ruimte laat zich niet altijd goed aanpassen aan
de steeds strenger wordende eisen van deze moderne
tijd. In een nieuwe ruimte kan dat wel en kun je wat pa-
tiëntveiligheid en hygiëne betreft overal rekening mee
houden. ”

En dat is ook gebeurd. De nieuwe ICU/CCU biedt voorde-
len voor zowel patiënten als medewerkers. Zo is elke
kamer uitgerust met een plafondlift die het makkelijker
maakt om de patiënt vanuit het bed te verplaatsen. Zowel
prettig voor de patiënt als voor de medewerker. Om bac-
teriën geen kans te geven, hangen de bewakingsmonito-

ren aan zwevende pendels onder het plafond en staan er
zo min mogelijk objecten op de vloer. “Verder zitten de 
jaloezieën verwerkt in dubbel glas, zijn de rolgordijnen en
wanden afwasbaar en hebben de vloeren ronde hoeken
zodat ze nog beter te desinfecteren zijn”, vertelt Ilona.  

Rust
De nieuwe afdeling oogt fris en sfeervol en is zo ingericht
dat de ICU- en CCU-medewerkers hun patiënten optimaal
kunnen verplegen. Fraaie visuals aan de wanden (een 
waterpartij, korenveld en een bloesempartij) maken de
ruimte voor bezoekers minder steriel. Het allerbelangrijk-
ste kenmerk van de ICU/CCU is onveranderd gebleven. 
De rust. Oftewel: niet meer dan twee bezoekers per pa-
tiënt. “De patiënt kan zelf vaak niet aangeven dat het te
druk is. Daarom vragen we bezoekers om de rust in acht
te nemen.” 

ARTIKEL

Door de visual aan de wand oogt de patiëntenkamer minder steriel



HERENMODE Heitse heeft een heel groot assortiment met 
Broeken van REDPOINT en GARDEUR
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