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Nog niet zo lang geleden liep hij de wandelvierdaagse met zijn 
kleinzoon. Zonder een centje pijn. “Ik vond wandelen heerlijk.  
Twee keer per week maakte ik een ronde van zeven kilometer”,  
memoreert Wiel. 
 
Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot twee jaar geleden, toen de 
Ospelnaar merkte dat zijn rondes steeds korter werden. “Ik kreeg last 
van mijn benen en moest onderweg telkens stoppen. De benen ver-
zuurden, de pijn werd steeds erger. Een half jaar lang ben ik ermee 
blijven sukkelen. Tot het niet meer ging en ik besefte dat er iets 
moest gebeuren”, vertelt Wiel die veertig jaar als kraanmachinist 
werkte en daarnaast 22 jaar actief was als scheidsrechter in het ama-
teurvoetbal.  
 
Patiëntvriendelijk alternatief  
Via zijn huisarts kwam hij op het spreekuur van vaatchirurg Arthur 
Sondakh. Na een traject bij de fysiotherapeut werden er twee stents 
geplaatst in zijn benen. Toen bleek dat die behandeling niet het ge-
wenste resultaat had, kwam dokter Sondakh met een nieuw en inno-
vatief behandelplan. De HawkOne. Sinds 2017 maakt de vaatchirurg 
gebruik van deze revolutionaire dottertechniek die bijzonder efficiënt 
blijkt voor patiënten met vernauwde of afgesloten bloedvaten in de 
lies of knieholte. Plekken in het lichaam waar je moeilijk een stent 
kunt plaatsen. “De slagaderverkalking in mijn linkerbeen kon op de 

klassieke manier gedotterd worden, de vernauwing in mijn rechter-
been leende zich het best voor een behandeling volgens de nieuwe 
methode”, zo liet Sondakh me weten. Een patiëntvriendelijk alterna-
tief voor zwaardere ingrepen zoals een openvaatoperatie of het 
plaatsen van een stent. 
 
Via een sneetje van twee millimeter in de lies schuift de vaatchirurg 
een katheter met een minuscuul mesje aan het uiteinde uiterst voor-
zichtig door de slagaders. Op de plek van de vernauwing schraapt 
het mesje de kalkafzetting weg. Zodra de ‘kalk’ met een filter is afge-
voerd, brengt de arts een speciaal ballonnetje met een genees- 
middelcoating in. Dit zorgt voor een snelle genezing en voorkomt 
dat de ader in de toekomst opnieuw dichtslibt.  
 
Duidelijke uitleg  
In februari vorig jaar werd Wiel volgens deze inmiddels beproefde 
methode geopereerd. “Om acht uur ’s morgens ging ik onder het 
mes. De volgende dag mocht ik weer naar huis.” De Ospelnaar kijkt 
met een tevreden gevoel terug op de behandeling en begeleiding in 
SJG Weert. “Dokter Sondakh is een vakman die rustig en duidelijk uit-
legt wat hij gaat doen. Een dokter die de tijd neemt voor zijn patiën-
ten. Maar nog belangrijker is natuurlijk het resultaat. Het herstel ver-
liep voorspoedig. Binnen de kortste keren kon ik weer lopen. Zonder 
pijn. Ik kan je zeggen: dat voelde als een verademing.” 
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Zelf aanmelden voor  
uw afspraak of operatie

Wiel Schroijen kan na een geavanceerde dotterbehandeling weer lopen zonder pijn 

Elianne

Vanwege een vaatvernauwing in beide benen kon Wiel Schroijen nauwelijks meer lopen. Dat  
de tachtigjarige Ospelnaar nu weer zonder pijn zijn rondes maakt door het dorp, dankt hij aan  
vaatchirurg Arthur Sondakh van SJG Weert. Bij de behandeling van slagaderverkalking maakt deze  
medisch specialist gebruik van een geavanceerde en zeer verfijnde dottertechniek: de HawkOne. 

“Het is een verademing:  
  lopen zonder pijn”

8
Voor Alexander Monro 
Zuidoost telt alleen  
excellente borstzorg
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Bestralingskliniek Maastro heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor een 
aantal kankerpatiënten met uitzaaiingen in de lever geen operatie meer hoeft te ondergaan. 
Dankzij de bestralingstechniek, waarbij beweging van de lever wordt stil gelegd via 
gecontroleerde ademhaling, is de kans aanzienlijk dat de uitzaaiingen verdwijnen en opereren 
of wegbranden van de uitzaaiing niet nodig is.

Stereotactische bestraling moet de tumor  vernietigen of inactief maken

Bij een deel van de patiënten kunnen we met deze nieuwe techniek een hogere stralingsdosis per keer geven, waar-
door we de patiënt minder vaak hoeven te bestralen. De bijwerkingen zijn vrij beperkt, alhoewel tijdelijke vermoeid-
heid vaak merkbaar is. Voorheen was er een kleine groep patiënten bij wie deze uitwendige bestraling niet mogelijk 
was, bijvoorbeeld vanwege de grootte of de locatie van de uitzaaiing. Met deze nieuwe techniek is de behandeling 
voor een deel van deze groep patiënten wel mogelijk. Tot slot is de kans op het wegblijven van uitzaaiingen groter 
dan bij de landelijke gemiddelde kans. 

Maastro primeur

Maastro is het enige radiotherapiecentrum dat deze 
geavanceerde breath hold techniek toepast bij de 
bestraling van levertumoren en leveruitzaaiingen. 
Afgelopen maand had Maastro de primeur; de eerste 
leverkankerpatiënt werd bestraald met deze nieuwste 
technologie. Bij het bestralen van uitzaaiingen in de lever 
past Maastro een zeer nauwkeurige bestralingstechniek 
toe (benaming: stereotactische bestraling) waarmee op 
een klein gebied een zeer hoge dosis wordt gegeven. Het 
lastige bij bestralen van een tumor in de lever, is dat dit 
orgaan met de ademhaling mee beweegt, waardoor een 
groter gebied van de lever moet worden bestraald om 
zeker te zijn dat de tumor telkens goed geraakt wordt.

Het team van Maastro heeft een uiterst geavanceerde 
technologie ontwikkeld. Enerzijds wordt een machine 
gebruikt die zuurstof toedient en anderzijds een 
systeem dat voortdurend de oppervlakte van borst-
kas en buik scant om de diepte van de inademing te 
controleren. Door het speciale zuurstofapparaat wordt 
de ademhaling stil gelegd tijdens de bestraling, waar-
door een patiënt wel meer dan 90 seconden de adem 
kan vasthouden. 

Kankerpatiënt hoeft geen operatie van de lever 
dankzij nieuwe bestralingstechniek!   

“De toegevoegde waarde van deze verbeterde techniek is nog 
nauwkeuriger bestralen, waardoor minder gezond weefsel in en 
rondom de lever wordt bestraald en waarbij in veel gevallen de 
uitzaaiingen verdwijnen en een operatie niet nodig is.

In de beste handen

Maaike Berbée, Radiotherapeut-oncoloog bij Maastro is nauw betrokken 
bij de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe bestralingstechniek.

Pure winst voor de patiënt
Een bijzondere mijlpaal voor het team en voor de patiënt. Van tevoren test de 
arts of de patiënt de adem voldoende lang kan vasthouden. Als dit niet lukt, dan 
behandelt Maastro volgens de gewone behandeling. Het team van Maastro is erg 
trots dat ze deze nieuwe behandeltechniek kan aanbieden. Met deze verfi jnde 
techniek zijn extra ingrepen niet nodig. Dit is pure winst voor de patiënt.

”

Tussen 14:00 - 18:00 uur
Café d’n Ingel
Schoolstraat 20
6017 CZ Thorn

in Café d’n Ingel, aan de
Schoolstraat 20 in Thorn.



‘Het normale leven is weer begonnen.’ Zo klinkt het  
traditiegetrouw na de zomervakantie. Dit jaar is dat  
anders. Want wat is normaal als we ons leven moeten 
aanpassen aan een virus dat ons allemaal in meer of 
mindere mate bezighoudt? Veel dingen die vanzelf- 
sprekend waren, zijn het niet meer. Ik keek eerder nooit 
naar de code van een land voordat ik op vakantie ging, 
terwijl ik nu zelfs mijn eindbestemming op die codes 
heb afgestemd. Ook hoorde ik laatst van het woord 
‘snotterschaamte’, het fenomeen dat je eigenlijk niet 
meer in het openbaar durft te kuchen of niezen. En wat 
voor mij ook nieuw is dat ik me topfit moet voelen om 
zonder terughoudendheid bij iemand op bezoek te gaan 
of naar mijn werk. Voorheen was een lichte hoofdpijn of 
verkoudheid geen reden om niet te gaan. Nu hebben 
die klachten een beladenheid die ze voorheen niet had-
den. Nee, normaal is het zeker nog niet.  
 
Ook in SJG Weert zijn we nog niet terug naar normaal. 
Wanneer u een bezoek brengt aan ons ziekenhuis kunt u 
er niet omheen. Er is een gescheiden in- en uitgang, dat 
met borden en schotten bij de hoofdingang wordt aan-
gegeven. Dit allemaal om zo min mogelijk mensen elkaar 
te laten ‘kruisen’. Ook staan er borden die u nogmaals 
waarschuwen om uw bezoek uit te stellen wanneer u ver-
koudheidsklachten of koorts hebt. En wanneer uitstel 
niet mogelijk is, kennen we een mond- kapjesbalie, waar 
u een mondkapje kunt krijgen om andere bezoekers en 
onze medewerkers te beschermen tegen een mogelijke 
besmetting. Door het hele gebouw zijn stippellijnen aan-
gebracht om ‘kruisend verkeer’ te voorkomen. Op drukke 
punten kennen we zelfs stoplichten en op de grond ziet 
u wachtbalkjes voor het geval er tegenliggers zijn. En hoe 
vervelend het ook is: er mag nog steeds alleen begelei-
ding mee wanneer dit echt noodzakelijk is en op onze 
verpleegafdelingen mag elke patiënt slechts één bezoe-
ker per dag ontvangen.  
 

Al zijn we allemaal een beetje ‘maatregelmoe’,  we merken 
gelukkig dat de meeste patiënten en bezoekers er veel 
begrip voor hebben. Daar zijn we dankbaar voor, want we 
begrijpen dat het ook voor u niet altijd makkelijk is. Voor 
de mensen die daar wat meer moeite mee hebben, heb-
ben we ook begrip. We hopen echter dat zij op hun beurt 
zich toch aan de maatregelen houden. Ze zijn er niet voor 
niets. Ze zijn er voor een ieders veiligheid en om het risico 
op besmettingen zo klein mogelijk te houden, voor onze 
patiënten en voor onze medewerkers.  
 
We zijn ook druk bezig met het zogenaamde opschalen 
van de zorg. Daarmee proberen we zoveel mogelijk zorg 
die eerder was uitgesteld nu wel te geven. We moeten 
creatief zijn om onze menskracht en faciliteiten zo effi-

ciënt mogelijk te benutten. Zo hebben we onlangs op  
de derde en vierde etage een zespersoons-kamer inge-
richt volgens de huidige anderhalve meter normen. We  
laten daarmee onze toekomstvisie niet los, want in de 
nieuwbouwplannen hebben die grote kamers geen plek.  
Corona dwingt ons echter om daar tijdelijk vanaf te stap-
pen. Het mag duidelijk zijn dat we de zespersoonskamers 
alleen gebruiken als de andere bedden vol liggen.  
 
Zoals we de afgelopen maanden hebben gedaan, blijven 
we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen 
ons ziekenhuis. Juist in deze tijden waarom verandering 
op verandering volgt, vinden we dat heel belangrijk. U 
kunt op ons bouwen, dat is in ieder geval iets dat niet is 
veranderd en waar u nog steeds op kunt vertrouwen. 
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Toe aan 
normaal

Inge de Wit: "Veel dingen die zijn vanzelfsprekend waren, zijn het niet meer"

COLUMN

NIEUWE SPECIALISTEN

Kim van Pul  
Chirurg 

Aandachtsgebieden: 

- GE chirurgie (Gastro Enterologische) 

- Oncologische chirurgie 

Mark van Boekel  
MDL-arts  
Aandachtsgebied: 

- Hepatologie

Bonnie Fan     
Neuroloog 

Aandachtsgebieden: 

- Bewegingsstoornissen 

- Cognitieve stoornissen 

Lees op de 
website meer 

over deze  
specialisten. 

 

www.sjgweert.nl/
patienten/ 

specialisten

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert



Een halve eeuw 
intensive care  
in Weert,  
samen winnen 
en verliezen 

In het vroege najaar van 1970 zag in het St. Jans Gast-
huis de intensive care het levenslicht. In het toenmalige 
ziekenhuis aan de Boerhaavestraat, waar de Zusters van 
Liefde nog de scepter zwaaiden, ontfermden acht me-
dewerkers zich over de patiënten die extra zorg nodig 
hadden. Mensen met ernstig letsel, meestal als gevolg 
van een verkeersongeval. “In die tijd was er nog geen 
snelweg. Al het verkeer van en naar de Limburgse mij-
nen moest over de provinciale weg, dwars door Weert. 
Omdat er veel ongelukken gebeurden, werden er dus 
ook regelmatig patiënten met zwaar trauma binnenge-
bracht”, vertelt Tjeu Aendekerk (63), inmiddels bijna 
veertig jaar IC-verpleegkundige in Weert.  
 
De intensive care leek in die beginjaren nog in de ver-
ste verte niet op de afdeling zoals we die nu kennen; 
een moderne ruimte, ingericht met de meest geavan-
ceerde apparatuur voor de beademing en bewaking 
van alle vitale lichaamsfuncties. “Patiënten die vijftig 
jaar geleden intensieve zorg kregen, lagen nog ver-
spreid over de verschillende verpleegafdelingen. Bij de 
beademing - toen nog met machines van de OK - werd 
de patiënt met behulp van spierverslappers, pijnstillers 
en slaapmedicatie onder diepe narcose gebracht. Een 
ECG-monitor deed dienst als bewakingsapparaat. De 
bloeddruk en ademhaling werden handmatig gemeten. 
Ook had elke verpleegkundige een klokje om de pols-
frequentie te tellen.” 
 

De intensive care van SJG Weert  
bestaat vijftig jaar. Het is nauwelijks 
voor te stellen hoe de intensieve zorg 
voor ernstig zieke patiënten in die tijd 
onder invloed van de medische  
techniek en wetenschap is verbeterd. 
Maar ondanks alle veranderingen is  
en blijft IC-zorg in Weert op de eerste 
plaats mensenwerk. Of beter gezegd: 
teamwork. “Het is elke keer weer een 
wedstrijd die we samen willen winnen.”

Elektronische bewaking en beveiliging 
Dat alles is nu ondenkbaar, zo gaat de IC-verpleegkun-
dige verder. “We beademen onder sedatie, hetgeen 
minder ingrijpend is. De patiënt krijgt een licht roesje 
en is daardoor makkelijker wakker te maken. In tegen-
stelling tot vroeger staat de apparatuur tegenwoordig 
volledig in dienst van de patiënt. De patiënt bepaalt zelf 
hoe het apparaat hem beademt. De bewaking gaat vol-
ledig elektronisch. Als je vroeger op de IC een verkeerde 
inschatting maakte, kon dat voor de patiënt direct fataal 
zijn. Nu word je via de meest geavanceerde beveili-
gingssystemen automatisch gealarmeerd. Qua appara-
tuur en kennis van ziektebeelden en medicijnen zijn er 
bovendien veel meer mogelijkheden om te behandelen 
en bij te sturen. Met als gevolg dat de levensverwach-
ting van patiënten in de loop der jaren aanzienlijk is ge-
stegen. Ter illustratie: vóór 1980 werden er jaarlijks nog 
heel veel mensen opgenomen na een hartinfarct. Door 
de moderne dotterbehandelingen van tegenwoordig is 
het aantal reanimaties spectaculair gedaald en zien we 
deze patiënten veel minder op de IC.”  
 
En zo zijn er nog veel meer verschillen. Vijftig jaar gele-
den lagen IC-patiënten afhankelijk van hun ziektebeeld 
nog verspreid door het ziekenhuis. Anno 2020 worden 
ze op een aparte IC-afdeling op de eerste etage ver-
pleegd. Niet hun behandelend arts, maar speciaal hier-
voor opgeleide intensivisten voeren de regie over de 
intensieve zorg. Tjeu Aendekerk: “Dokter Hanssen was 
de eerste intensivist/anesthesist. Enorm kundig. Het 
hart bij de patiënten. Hij is zeer bepalend geweest voor 
hoe de intensive care in Weert medisch-inhoudelijk is 
georganiseerd.”  
 
De IC-verpleegkundige is niet alleen gespecialiseerd in 
het bieden van complexe, intensieve zorg. Vanwege het 
brede spectrum van ziektebeelden is hij ook van alle 
markten thuis. “Tijdens je opleiding leer je denken als 
een medicus. Het is een vakgebied met heel veel diep-
gang dat zich de afgelopen decennia enorm heeft ont-
wikkeld. De intensive care is niet meer weg te denken uit 
het ziekenhuis”, vertelt Alice Ingeveld (29) die in 2014 als 

IC-verpleegkundigen Alice Ingeveld en Tjeu Aendekerk: “IC-zorg blijft mensenwerk”

ARTIKEL

IC-verpleegkundige in opleiding in SJG Weert begon.  
 
Samen winnen en verliezen 
De medische techniek mag dan een enorme vlucht heb-
ben genomen, in de kern is de IC-zorg onveranderd ge-
bleven. Het bieden van intensieve zorg is en blijft 
mensenwerk. “Het gaat om leven en dood, het is erop of 
eronder. Dat maakt dit werk zo betekenisvol. Je kunt 
voor mensen serieus het verschil maken.” Voor collega 
Tjeu voelt elke IC-opname als een wedstrijd die hij per 
se wil winnen. “En dat doen we samen. In je eentje ben 
je niks op de IC. Specialisten, collega-verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten: om de patiënt zo goed mogelijk te 
behandelen, ben je continu in overleg.” 
   
Afgelopen voorjaar, toen SJG Weert werd overspoeld 
door doodzieke coronapatiënten, bleek hoe goed het 
IC-team van SJG Weert op elkaar is ingespeeld. En 
vooral: hoe cruciaal de menselijke factor is in de zorg. 
Omdat er wekenlang geen bezoek was toegestaan op 
de intensive care waren de IC-medewerkers de enige 
schakel tussen de patiënt en het thuisfront. Alice: “Om 
de emotionele pijn te verzachten hebben we een extra 
iPad aangeschaft. Via een beeldbelverbinding kon de  
familie toch enigszins dichtbij blijven. Het leidde tot 
hartverscheurende taferelen.” 
 
Groeien als mens 
Collega Tjeu knikt instemmend. “Werken op de inten-
sive care is niet alleen lichamelijk uitdagend, het vraagt 
vooral om mentale weerbaarheid. Het is samen winnen 
en verliezen. Ik kan me herinneren dat ik er zelf een keer 
doorheen zat. Het was in de jaren negentig en ik had 
bijna vakantie toen er in korte tijd veel patiënten aan 
hersenvliesontsteking overleden. Ook kinderen. Dat 
hakte er flink in. Ik had in die tijd zelf jonge kinderen en 
was bang dat hen hetzelfde zou overkomen. Als een van 
hen koorts had, ging ik `s nachts kijken of alles nog 
goed was. Achteraf gezien heeft deze periode me alleen 
maar sterker gemaakt. Leren omgaan met verlies heeft 
tijd nodig. Uiteindelijk heeft die ervaring me alleen 
maar sterker gemaakt. In mijn werk en als mens.” 

Elk jaar wordt de griepprik gratis aangeboden aan kin-

deren en volwassenen die extra risico lopen om ernstig 

ziek te worden door griep. Nog lang niet iedereen ge-

bruik maakt van dit aanbod. Toch willen wij u graag wij-

zen op het belang van het halen van de griepprik. Het 

kan ervoor zorgen dat u minder risico loopt om ernstig 

ziek te worden door de griep en daarvoor zelfs opgeno-

men moet worden in het ziekenhuis. Daarom willen wij u 

vragen de oproep van uw huisarts om zich te laten vacci-

neren tegen de griep op te 

volgen. Immers voorkomen is 

beter dan genezen. Meer in-

formatie over griepvaccinatie 

vindt u op de website van het 

RIVM:  www.rivm.nl

GRIEPVACCINATIE
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Gynaecologen starten buitenpoli in Ittervoort
Voor een consult bij de gynaecoloog 
hoeven vrouwen uit Leudal niet meer 
naar het ziekenhuis. Sinds eind  
augustus zijn de rollen omgedraaid: 
SJG Weert brengt de poliklinische zorg 
naar hen toe. 
 
De gynaecologen Ivo van Dooren en Nienke Wieringa 
houden beurtelings op donderdagmiddag spreekuur in 
het Gezondheidscentrum in Ittervoort. “Met de buiten-
poli maken we de poliklinische zorg van het ziekenhuis 
beter toegankelijk voor patiënten uit Ittervoort en de 
omliggende plattelandskernen. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan zwangeren, vrouwen met menstruatiestoor-
nissen, of stellen die problemen ervaren met zwanger 
worden”, aldus gynaecoloog Ivo van Dooren.  
 
Gynaecologische zorg 
In het Gezondheidscentrum krijgen patiënten van de 
gynaecoloog dezelfde poliklinische zorg die ze anders 
in het ziekenhuis hadden gekregen. “Er staat bijvoor-
beeld ook een echoapparaat. Alleen voor beeldvor-
mend onderzoek, zoals foto’s en scans, is een afspraak  
in het ziekenhuis nodig”, vertelt Van Dooren.   
 
Over het Gezondheidscentrum  
Het Gezondheidscentrum in Ittervoort biedt onderdak 
aan diverse zorgprofessionals uit de eerste lijn, waaron-
der de drie huisartsen van Huisartsenpunt Ittervoort. In 
een tijd waarin de zorgvraag stijgt, is de buitenpoli van 
SJG Weert meer dan welkom. Dit maakt laagdrempelig 
overleg tussen huisarts en medisch specialist mogelijk. 

“De aanwezigheid van medisch specialisten in het  
Gezondheidscentrum opent de weg naar een intensieve 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. We zijn 
heel blij met die ondersteuning”, zegt huisarts Merinke 
Kuiper.  
 
Afspraak maken  
Patiënten uit Leudal die door hun huisarts naar de  
gynaecoloog worden verwezen, kunnen zelf online  
hun poli-afspraak vastleggen in Ittervoort. Normaal kan 
dat via MijnSJG, het patiëntportaal van het Weerter zie-
kenhuis, al is dit wegens coronamaatregelen tijdelijk 

V.l.n.r.: Ivo van Dooren - gynaecoloog SJG Weert, Merinke Kuiper - huisarts en Nienke Wieringa - gynaecoloog SJG Weert  
(NB de foto is gemaakt voordat de anderhalve meter maatregelen golden)

ARTIKEL

Gezondheidskrant

De SJG Gezondheidskrant informeert inwoners van 
Weert en omliggende gebieden over ontwikkelingen 
in de zorg van SJG Weert. Deze krant verschijnt in een 
oplage van 85.000 stuks. Het verspreidingsgebied 
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Beegden, Heel, Panheel, Buggenum, Nunhem, 
Someren en Weert. 
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niet mogelijk. Bellen met de poli in SJG Weert kan na-
tuurlijk ook. Controleafspraken kunnen rechtstreeks bij 
het Gezondheidscentrum worden gemaakt. 
 
Tweede buitenpoli 
In Budel opende het Weerter ziekenhuis jaren geleden 
al een buitenpoli. De gynaecologen, internisten en 
longartsen houden hier wekelijks spreekuur in het  
Budels Medisch Centrum. De ervaringen zijn positief. 
Alle reden dus om dit voorbeeld in Ittervoort te volgen. 
Naar verwachting kunnen patiënten op termijn ook op 
deze buitenpoli voor meerdere specialismen terecht. 

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert
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“Super Trots op Jou” is een initiatief van

Ben jij ook zo trots 
op je medewerkers, 
collega’s of relaties? 

MET LOGO!

Verras hen met een Super Trots op Jou pakket. 
Bomvol leuke cadeaus én een cadeaubon 

waarmee ze hun gevoel van trots ook weer 

door kunnen geven aan een ander.
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Heb je voetklachten? Blijf er niet mee lopen!

Neem contact met ons op voor een consult of 
maak een afspraak voor een gratis voetcheck.

Marij heeft
geen last
meer van
pijnlijke 
voeten.

Hoe één analyse haar leven
positief heeft veranderd.
Wat altijd vanzelfsprekend was geweest, haar 
wekelijkse wandelingen door de natuur, werd voor 
Marij een steeds pijnlijker vooruitzicht. Totdat het 
gewoon echt niet meer ging. Haar grote teen was 
scheefgegroeid, waardoor er een grote, pijnlijke 
knobbel was ontstaan.

DeDe huisarts verwees haar door naar een specialist. 
Deze constateerde een zogenaamde hallux valgus 
en adviseerde om een afspraak te maken bij een 
orthopedisch schoenmaker. 
Een comfortabele en ruime semi-orthopedische 
schoen van soepel materiaal bleek de oplossing.

InIn het begin moest Marij nog een beetje wennen 
aan haar nieuwe schoenen. Maar ze kan nu weer 
lekker wandelen in de natuur.
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Coronacrisis een belangrijke leer- 
school voor team Infectiepreventie

Ze zijn onmisbaar achter de schermen. Artsen-microbio-
loog Marjolijn Wegdam en Arjan Jansz en deskundigen  
Infectiepreventie Monique Moerenhout, Eric Koppen en 
Manon Janssen. Vijf professionals, één team. Samen stellen 
zij alles in het werk om infecties en de overdacht van 
micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels 
in het Weerter ziekenhuis te voorkomen. In de praktijk be-
tekent dat: landelijke protocollen vertalen naar de lokale 
situatie en aanpassen aan de actualiteit. Maatwerk dus. 
Grondig en weldoordacht. Oftewel: alles voor een opti-
male veiligheid van patiënten en medewerkers van  
SJG Weert. 
 
Zoektocht 
Tot maart van dit jaar liep het infectiepreventiebeleid in 
het ziekenhuis keurig volgens plan. Toen kwam Covid-19 
en konden alle zekerheden overboord. “Omdat dit virus 
ook voor ons nieuw was, veranderde onze hele manier van 
werken. Ineens werden we genoodzaakt om te reageren 
op veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgden. 
Bijna dagelijks kwamen er vanuit het RIVM nieuwe richtlij-
nen waarop we moesten anticiperen. Alles wat we van-
daag besloten, was de volgende dag weer achterhaald. 
Die onzekerheid vond ik persoonlijk het zwaarst”, zo me-
moreert arts-microbioloog Marjolijn.  
 
Omdat er aanvankelijk nog geen duidelijke richtlijnen 
waren voor de bestrijding van corona bij mensen, was de 
infectiepreventie een zoektocht. “Het was zoeken naar de 
juiste middelen om het verblijf van patiënten en mede-

Voor de medewerkers van de afdeling Infectiepreventie in SJG Weert voelde de 
corona-uitbraak van afgelopen voorjaar als een ontdekkingsreis. Een heftige en 
uitdagende periode vol leermomenten. De kennis die dit team de afgelopen 
maanden opdeed over het nieuwe virus, blijkt nu goud waard. ‘Bij een eventuele 
nieuwe uitbraak van Covid-19 weten we wat we moeten doen.” 

werkers in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken”, ver-
telt infectiepreventiedeskundige Eric. “Een zoektocht naar 
de juiste kwaliteit van maskers, mutsen, handschoenen en 
schorten. Toen duidelijk werd dat onze vaste leveranciers 
nauwelijks meer konden leveren, werden er van alle uit-
hoeken in de regio persoonlijke beschermingsmiddelen 
aangeleverd. Alles werd verzameld in sporthal Aan de 
Bron in Weert. Die eerste weken ben ik daar regelmatig  
geweest om het kaf van het koren te scheiden en die be-
schermingsmiddelen te selecteren die voldeden aan de 
gewenste kwaliteit voor onze zorgmedewerkers.” 
 
Hectisch en spannend  
Collega Monique vult aan: “Met de kennis die op dat  
moment voor handen was, bepaalden wij mede het  
isolatiebeleid voor coronapatiënten. We monitorden de 
testuitslagen en waren verantwoordelijk voor het aanbren-
gen en weer verwijderen van het coronalabel in het elek-
tronische patiëntendossier. Op die manier was voor zorg- 
medewerkers per patiënt in een oogopslag de status dui-
delijk: coronaverdacht, coronapositief of negatief en dus 
virusvrij.” Collega Manon: “Het was enorm hectisch en ook 
spannend. Hoewel de protocollen klaar lagen, had nie-
mand kunnen bevroeden dat er zoveel coronapatiënten 
zouden komen die geïsoleerd verpleegd moesten worden. 
Dat zorgde voor een enorme druk op de patiëntenkamers. 
Het beleid moest steeds worden aangepast aan de actuele 
situatie in huis.”   
 
Op advies van de afdeling Infectiepreventie werden de 

V.l.n.r.: Monique Moerenhout, Eric Koppen en Manon Janssen vormen samen met twee arts-microbiologen het team rondom infectiepreventie

ARTIKEL
richtlijnen voor de handhygiëne en de schoonmaak van 
contactpunten zoals deurklinken, trapleuningen en licht-
schakelaars verder aangescherpt. Verder was het team 
nauw betrokken bij alle coronamaatregelen in het Weerter 
ziekenhuis. De anderhalve meter afstand, de nieuwe rou-
ting met eenrichtingsverkeer, dispensers met desinfecte-
rende handalcohol, de stickers op de vloer, de stoplichten 
bij de lift. Bij de maatregelen die nodig zijn om Covid-19 
buiten de deur te houden en de reguliere zorg weer veilig 
te hervatten, hebben de medewerkers van Infectiepreven-
tie een adviserende rol. Of zoals Eric het samenvat: “Wij 
zien erop toe dat patiënten veilig in het ziekenhuis kunnen 
verblijven en dat zorgmedewerkers ook veilig hun  werk 
kunnen doen. Of het nou gaat om de MRSA-bacterie,  
influenza of om corona: dat is onze taak.” 
 
Volharding  
Menselijke emoties maakten het werk van de infectie- 
preventiedeskundigen afgelopen voorjaar behoorlijk 
zwaar. Monique: “Wat me vooral bij is gebleven is de 
machteloosheid onder het personeel. Patiënten die dood-
ziek waren binnengebracht bleken de volgende dag al te 
zijn overleden.”  
 
Collega Marjolijn: “Bezorgde medewerkers kwamen bij ons 
met vragen over hun persoonlijke bescherming. Volledig 
begrijpelijk natuurlijk, de onzekerheid was groot. Het 
kostte veel volharding om mensen ervan te overtuigen dat 
ze met de aanwezige beschermingsmiddelen veilig hun 
werk konden doen. Die boodschap bleven we steeds her-
halen. We doen geen concessies aan de kwaliteit.” 
 
Klaar voor nieuwe uitbraak  
Terugkijkend vindt de arts-microbioloog dat het zieken-
huis de coronastorm goed heeft doorstaan. “Maar be-
langrijker is dat we heel veel geleerd hebben van deze 
crisis. We weten nu veel meer over het coronavirus en de 
besmettelijkheid en behandeling ervan. Die kennis ver- 
talen we in draaiboeken voor de toekomst. In elke fase 
weten we nu wat we moeten doen. Het enige waar we 
helaas geen invloed op hebben, is het aantal patiënten 
dat bij een mogelijke nieuwe uitbraak naar ons zieken-
huis komt. Hiermee wil ik alleen maar zeggen hoe onge-
looflijk belangrijk het is dat we ons met z’n allen aan de 
coronaregels houden en de anderhalve meter afstand  
in acht nemen. Alleen zo houden we corona ook in  
SJG Weert onder controle.” 

www.sjgweert.nl
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Daar zit je dan, op je 45e verjaardag. Samen met je 
vriend bij de oncoloog, balancerend tussen hoop en 
vrees. Sinds vijf dagen weet je waarom je bij de gering-
ste inspanning zo moe bent. Je hebt borstkanker. Na 
aanvullende onderzoeken is nu het moment van de 
waarheid aangebroken. Hopelijk is de medische schade 
te overzien en nog te repareren. 
 
Op 14 december 2018 komt het leven van Elianne Broens 
abrupt tot stilstand. Ogenschijnlijk kalm hoort ze dokter 
Van Essen vertellen dat het er niet goed uitziet. Naast de 
tumor in Elianne’s rechterborst heeft de kanker zich op zes 
plaatsen in de lever genesteld en zitten er nog verdachte 
plekjes in haar long en wervelkolom. “De diagnose voelde 
als een mokerslag. Het moment erna was nog zwaarder. 
Mijn kinderen en ouders vertellen dat ik ongeneeslijk ziek 
was, is het moeilijkste wat ik in mijn leven heb moeten 
doen. Omdat het mijn verjaardag was, zijn we ’s avonds 
toch maar gaan uit eten. Hoe dubbel op dat moment ook: 
het leven moet gevierd worden.”  
 
Op haar 19e werden twee goedaardige knobbels uit haar 
borst verwijderd. Hoewel die plek naderhand gevoelig 
bleef, schonk Elianne er verder weinig aandacht meer aan 
en was er ook geen reden om zich zorgen te maken. “Tot 
2018 toen mijn borst van vorm begon te veranderen en ik 
steeds vermoeider raakte. De huisarts vertrouwde het niet 

en verwees me voor onderzoek naar de mammapoli in 
Weert. Ook toen voelde ik nog geen paniek. Ik vertrouwde 
op een positieve afloop.” 
 
Nieuwe zingeving 
Vijf dagen later moest Elianne haar verwachtingen rigou-
reus bijstellen. Alles wat haar leven zo waardevol en van-
zelfsprekend maakte, kwam op losse schroeven te staan. 
Haar twee schatten: dochters Sanne en Evi. Haar lieve 
vriend Richard. De verhuizing naar hun nieuwe stek in  
Oisterwijk. Haar geliefde baan als ziekenverzorgster in 
Weert. “De wijkverpleging was mijn leven. Voor een an-
der zorgen maakt me tot wie ik ben. Op 6 december 2018 
ging ik tussen twee diensten in naar de huisarts. Dat was, 
zo bleek later, mijn laatste werkdag. Achteraf heb ik dat 
misschien nog wel als het meest lastige ervaren. Dat ik de 
zorg vaarwel moest zeggen en op zoek moest naar nieu-
we zingeving.” 
 
Uiteindelijk lukte dat. Het is een cliché, maar zelfs met uit-
gezaaide borstkanker gaat het leven verder. “Je hebt 
geen keus, je moet wel. De eerste weken stond ik in de 
overlevingsstand. De dagen gingen in een roes aan me 
voorbij. Je krijgt veel aanloop, bent steeds je verhaal aan 
het doen en probeert samen de slechte diagnose een 
plek te geven. Daarnaast ging ik op zoek naar informatie. 
Over mijn behandeling. En over het einde. Ik was heel 
veel met de dood bezig. Hoewel ik positief ben ingesteld 
en makkelijk kan praten over mijn ziekte kreeg de paniek 
bij vlagen de overhand. Hoe lang heb ik nog? Wat staat 
me nog allemaal te wachten? Hoe moet het straks verder 
met de kinderen?” 
 
Huiselijk en vertrouwd 
Inmiddels is er ruim anderhalf jaar verstreken. Dankzij op 
maat gesneden therapie, een combinatie van hormoon- 
en kankerremmende medicijnen, is haar ziekte tijdelijk tot 
stilstand gekomen. De tumoren zijn geslonken, de bloed-
waarden stabiel. Hoelang dat zo blijft, weet niemand.  
Elianne is realistisch. Ze weet dat haar ziekte haar vroeg of 

laat fataal zal worden. De behandelingen die nog resteren 
hebben een tijdelijk effect en zijn erop gericht om de groei 
van kankercellen zo lang mogelijk af te remmen. Om de 
drie maanden gaat Elianne nu voor een controlescan naar 
de nieuwe locatie van Alexander Monro Zuidoost in SJG 
Weert. “Dat is iedere keer weer spannend, maar ik heb on-
dertussen geleerd dat ik geen enkele invloed heb op de 
uitslag. En dus probeer ik er maar op te vertrouwen dat de 
dingen gaan zoals ze ‘moeten’ gaan. Het klinkt misschien 
gek, maar zelfs ongeneeslijk ziek zijn went.” 
 
Hoewel Elianne in Brabant woont, blijft ze in Weert naar 
het ziekenhuis gaan. “Een bewuste keuze. Ik ben van 
Weert, ik ken dit ziekenhuis, het voelt goed hier. Huiselijk 
en vertrouwd. Verpleegkundig specialisten en casemana-
gers Miriam Geene en Sandra Janssen zijn duidelijk en 
nemen al je zorgen uit handen. En mijn oncoloog dokter 
Zijlstra vraagt elke keer opnieuw hoe het voor míj voelt. 
Of de bijwerkingen, die behoorlijk heftig zijn, nog te 
doen zijn. Of ik wil doorgaan met de behandeling. Heel 
fijn vind ik dat. De patiënt heeft de touwtjes in handen 
en zo hoort het.” 
 
Alleen de liefde telt 
Wat Elianne ruim anderhalf jaar geleden nog niet wist, er-
vaart ze nu dagelijks aan den lijve. Zelfs met uitgezaaide 
borstkanker is het leven de moeite waard. “Natuurlijk heeft 
de diagnose alles veranderd. Het zorgeloze is er vanaf. Wat 
je ook doet, de kanker hangt altijd boven je hoofd.” 
 
Meer dan ooit beseft Elianne waar het in het leven om 
draait. “Liefde”, zo klinkt het vastberaden. “De liefde voor je 
kinderen, voor je partner en voor alle mensen om je heen. 
Liefde ook voor de dingen die je doet. Lekker koken.  
Samen eten. Wandelen met onze teckel Juup. Samen  
huilen. En vooral heel veel lachen. Ook dat is een manier 
om verdriet een plek te geven. Wat ik geleerd heb van mijn 
ziekte? Dat ik niet te ver vooruit moet kijken. Ik probeer het 
leven te leven zoals het komt. Laten we hopen dat ik dat 
nog heel wat jaartjes mag doen.” 

Elianne leeft bewuster dan ooit 
met uitgezaaide borstkanker  

Elianne Broens: “Alles draait om liefde”

PATIËNTENVERHAAL

Elianne Broens (46) heeft uitgezaaide 
borstkanker. De medische behandeling 
bij Alexander Monro Zuidoost in  
SJG Weert is erop gericht om haar leven 
zo lang mogelijk de kwaliteit te geven 
waar zij zich prettig bij voelt. Dat lukt  
nu al ruim anderhalf jaar. Meestal gaat 
het goed, soms vliegt de realiteit  
Elianne naar de keel. “Ik heb geleerd om 
met de dag te leven en durf zelfs weer  
voorzichtig vooruit te kijken”, zegt de  
geboren Weertse. 

Elianne Brouns  
46 jaar,  
samenwonend en  
twee kinderen,  
borstkankerpatiënte.

Voor Alexander Monro Zuidoost telt alleen excellente borstzorg

In de moderne, sfeervol ingerichte Alexander Monro  
locatie boven het restaurant op de eerste etage kunnen 
nieuwe patiënten met borstklachten en de bestaande 
patiënten sinds eind april rekenen op de beste zorg en 
persoonlijke begeleiding. Deze zorg wordt geboden door 
het bevlogen borst(kanker)zorgteam van SJG Weert, aan-
gevuld met de jarenlange gespecialiseerde kennis en ex-
pertise van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. 
  
“De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen 
jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van 
de zorg noodzakelijk. Over borstkankerbehandelingen 
is één ding zeker: er is niet één behandeling hetzelfde. 
Er zijn vele verschillende vormen van borstkanker en 
elke behandeling is afhankelijk van de soort, grootte en 
de kenmerken van de tumor, maar ook van je eigen 
ideeën omtrent je behandeling. Focus op deze proble-
matiek helpt om steeds beter te worden en de expertise 
verder te laten groeien. Ook een vlotte toegang en een 
goede doorloop is heel belangrijk voor mensen die met 
een klacht aan de borst naar de mammapoli komen. Zij 
vrezen vaak voor het ergste en willen dan ook liever  
gisteren dan vandaag duidelijkheid. Dat begrijpen we 
maar al te goed”, vertelt mammachirurg Jeroen van 
Essen, hoofd van het borstzorgteam van Alexander 
Monro Zuidoost in Weert. 
 
Patiënten bij wie het vermoeden van borstkanker be-
staat, kunnen op verwijzing van de huisarts binnen 24 
uur voor onderzoek en diagnose terecht in de nieuwe kli-
niek. Ook hebben ze nog sneller duidelijkheid omtrent 

De nieuwe, in borst(kanker)zorg gespecialiseerde, locatie Alexander Monro Regio 
Zuidoost in SJG Weert blijkt een regelrechte aanwinst voor patiënten in Zuidoost-
Nederland. Vijf maanden na de officiële opening zijn de eerste ervaringen 
bijzonder positief. 

hun behandeling. “De borstkankerspecialisten van 
Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven zijn onderdeel 
van het multidisciplinaire team in Weert dat twee keer 
per week in een videoconferentie alle nieuwe patiënten 
bespreekt. Voorheen overlegde ons borstkankerteam één 
keer per week. Door dat twee keer per week samen te 
doen, kunnen we patiënten nog sneller een behandel-
plan voorleggen”, vertelt Miriam Geene, verpleegkundig 
specialist en casemanager oncologie. En, zo voegt ze 
eraan toe: dat is nog niet het belangrijkste voordeel. “Bij 
de bespreking van onze patiënten maken we nu gebruik 
van de kennis en expertise van twee teams. Daardoor 
wordt de diagnose nóg betrouwbaarder.” 
 
Verpleegkundig specialisten Sandra Janssen en Miriam 
Geene en mammacare-verpleegkundige Anita Maas zijn 
als casemanager het aanspreekpunt en de spin in het 
web die de patiënt de weg wijst en de zorg van A tot Z 
coördineert. In de nieuwe setting gaat dat nog beter en 
gestroomlijnder. ‘Alle professionals die betrokken zijn bij 
de diagnose en behandeling van borstkanker werken nu 
samen binnen één centrum. Daardoor kunnen we heel 
snel schakelen als het nodig is en alle afspraken voor de 
patiënt ook makkelijker op elkaar afstemmen zodat het 
aantal bezoeken voor de patiënten beperkt blijft”, zegt 
Miriam.  
 
De ontvangst en begeleiding in de nieuwe locatie kan op 
veel waardering rekenen, zo merkt ze dagelijks. “Patiën-
ten voelen zich comfortabel in deze rustige en sfeervolle 
omgeving waar de hectiek van het ziekenhuis ver weg 

“Patiënten voelen zich comfortabel in deze rustige en moderne omgeving,” aldus de professionals van Alexander Monro Zuidoost
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lijkt. Omdat elke patiënt voor ons op de eerste plaats 
mens is, hebben de patiëntenkamers bij ons geen num-
mer. De ruimten zijn vernoemd naar sterke vrouwen uit 
de wereldgeschiedenis. De kamers zijn volgens die  
thematiek warm en kleurrijk ingericht. De tafels in de 
spreekkamers zijn rond in plaats van rechthoekig. 
“Omdat een ronde tafel zich beter leent om naast de  
patiënt te zitten en meer met de patiënt te praten dan 
tegen de patiënt. De tijden zijn veranderd. We leggen 
onze patiënten geen behandeling op. We bespreken alle 
opties en beslissen doen we samen.” 
 
Jeroen van Essen vult aan: “Alexander Monro Regio Zuid-
oost wil van A tot Z de beste borst(kanker)zorg leveren. 
Het totaalplaatje moet kloppen. De inrichting van de 
nieuwe locatie biedt patiënten rust en vertrouwen. Net 
als het feit dat er, zowel in Weert als Bilthoven, een heel 
team van specialisten meedenkt. We bundelen onze ex-
pertise en leren van elkaar. Door ook die extra focus op 
de borst(kanker)zorg aan te brengen maken we de zorg 
excellent.” 

www.sjgweert.nl

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende 
vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in 
Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker 
(inclusief voorloperstadium) geconstateerd. 
Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Dat 
betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen 
borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe 
patiënten is jonger dan vijftig jaar. Jaarlijks 
sterven er nog altijd circa 3.200 vrouwen aan 
borstkanker. Naast een zorgvuldige diagnose is 
vroege herkenning cruciaal, hoe eerder 
borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de 
overlevingskansen.

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert
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vriend bij de oncoloog, balancerend tussen hoop en 
vrees. Sinds vijf dagen weet je waarom je bij de gering-
ste inspanning zo moe bent. Je hebt borstkanker. Na 
aanvullende onderzoeken is nu het moment van de 
waarheid aangebroken. Hopelijk is de medische schade 
te overzien en nog te repareren. 
 
Op 14 december 2018 komt het leven van Elianne Broens 
abrupt tot stilstand. Ogenschijnlijk kalm hoort ze dokter 
Van Essen vertellen dat het er niet goed uitziet. Naast de 
tumor in Elianne’s rechterborst heeft de kanker zich op zes 
plaatsen in de lever genesteld en zitten er nog verdachte 
plekjes in haar long en wervelkolom. “De diagnose voelde 
als een mokerslag. Het moment erna was nog zwaarder. 
Mijn kinderen en ouders vertellen dat ik ongeneeslijk ziek 
was, is het moeilijkste wat ik in mijn leven heb moeten 
doen. Omdat het mijn verjaardag was, zijn we ’s avonds 
toch maar gaan uit eten. Hoe dubbel op dat moment ook: 
het leven moet gevierd worden.”  
 
Op haar 19e werden twee goedaardige knobbels uit haar 
borst verwijderd. Hoewel die plek naderhand gevoelig 
bleef, schonk Elianne er verder weinig aandacht meer aan 
en was er ook geen reden om zich zorgen te maken. “Tot 
2018 toen mijn borst van vorm begon te veranderen en ik 
steeds vermoeider raakte. De huisarts vertrouwde het niet 

en verwees me voor onderzoek naar de mammapoli in 
Weert. Ook toen voelde ik nog geen paniek. Ik vertrouwde 
op een positieve afloop.” 
 
Nieuwe zingeving 
Vijf dagen later moest Elianne haar verwachtingen rigou-
reus bijstellen. Alles wat haar leven zo waardevol en van-
zelfsprekend maakte, kwam op losse schroeven te staan. 
Haar twee schatten: dochters Sanne en Evi. Haar lieve 
vriend Richard. De verhuizing naar hun nieuwe stek in  
Oisterwijk. Haar geliefde baan als ziekenverzorgster in 
Weert. “De wijkverpleging was mijn leven. Voor een an-
der zorgen maakt me tot wie ik ben. Op 6 december 2018 
ging ik tussen twee diensten in naar de huisarts. Dat was, 
zo bleek later, mijn laatste werkdag. Achteraf heb ik dat 
misschien nog wel als het meest lastige ervaren. Dat ik de 
zorg vaarwel moest zeggen en op zoek moest naar nieu-
we zingeving.” 
 
Uiteindelijk lukte dat. Het is een cliché, maar zelfs met uit-
gezaaide borstkanker gaat het leven verder. “Je hebt 
geen keus, je moet wel. De eerste weken stond ik in de 
overlevingsstand. De dagen gingen in een roes aan me 
voorbij. Je krijgt veel aanloop, bent steeds je verhaal aan 
het doen en probeert samen de slechte diagnose een 
plek te geven. Daarnaast ging ik op zoek naar informatie. 
Over mijn behandeling. En over het einde. Ik was heel 
veel met de dood bezig. Hoewel ik positief ben ingesteld 
en makkelijk kan praten over mijn ziekte kreeg de paniek 
bij vlagen de overhand. Hoe lang heb ik nog? Wat staat 
me nog allemaal te wachten? Hoe moet het straks verder 
met de kinderen?” 
 
Huiselijk en vertrouwd 
Inmiddels is er ruim anderhalf jaar verstreken. Dankzij op 
maat gesneden therapie, een combinatie van hormoon- 
en kankerremmende medicijnen, is haar ziekte tijdelijk tot 
stilstand gekomen. De tumoren zijn geslonken, de bloed-
waarden stabiel. Hoelang dat zo blijft, weet niemand.  
Elianne is realistisch. Ze weet dat haar ziekte haar vroeg of 

laat fataal zal worden. De behandelingen die nog resteren 
hebben een tijdelijk effect en zijn erop gericht om de groei 
van kankercellen zo lang mogelijk af te remmen. Om de 
drie maanden gaat Elianne nu voor een controlescan naar 
de nieuwe locatie van Alexander Monro Zuidoost in SJG 
Weert. “Dat is iedere keer weer spannend, maar ik heb on-
dertussen geleerd dat ik geen enkele invloed heb op de 
uitslag. En dus probeer ik er maar op te vertrouwen dat de 
dingen gaan zoals ze ‘moeten’ gaan. Het klinkt misschien 
gek, maar zelfs ongeneeslijk ziek zijn went.” 
 
Hoewel Elianne in Brabant woont, blijft ze in Weert naar 
het ziekenhuis gaan. “Een bewuste keuze. Ik ben van 
Weert, ik ken dit ziekenhuis, het voelt goed hier. Huiselijk 
en vertrouwd. Verpleegkundig specialisten en casemana-
gers Miriam Geene en Sandra Janssen zijn duidelijk en 
nemen al je zorgen uit handen. En mijn oncoloog dokter 
Zijlstra vraagt elke keer opnieuw hoe het voor míj voelt. 
Of de bijwerkingen, die behoorlijk heftig zijn, nog te 
doen zijn. Of ik wil doorgaan met de behandeling. Heel 
fijn vind ik dat. De patiënt heeft de touwtjes in handen 
en zo hoort het.” 
 
Alleen de liefde telt 
Wat Elianne ruim anderhalf jaar geleden nog niet wist, er-
vaart ze nu dagelijks aan den lijve. Zelfs met uitgezaaide 
borstkanker is het leven de moeite waard. “Natuurlijk heeft 
de diagnose alles veranderd. Het zorgeloze is er vanaf. Wat 
je ook doet, de kanker hangt altijd boven je hoofd.” 
 
Meer dan ooit beseft Elianne waar het in het leven om 
draait. “Liefde”, zo klinkt het vastberaden. “De liefde voor je 
kinderen, voor je partner en voor alle mensen om je heen. 
Liefde ook voor de dingen die je doet. Lekker koken.  
Samen eten. Wandelen met onze teckel Juup. Samen  
huilen. En vooral heel veel lachen. Ook dat is een manier 
om verdriet een plek te geven. Wat ik geleerd heb van mijn 
ziekte? Dat ik niet te ver vooruit moet kijken. Ik probeer het 
leven te leven zoals het komt. Laten we hopen dat ik dat 
nog heel wat jaartjes mag doen.” 

Elianne leeft bewuster dan ooit 
met uitgezaaide borstkanker  

Elianne Broens: “Alles draait om liefde”

PATIËNTENVERHAAL

Elianne Broens (46) heeft uitgezaaide 
borstkanker. De medische behandeling 
bij Alexander Monro Zuidoost in  
SJG Weert is erop gericht om haar leven 
zo lang mogelijk de kwaliteit te geven 
waar zij zich prettig bij voelt. Dat lukt  
nu al ruim anderhalf jaar. Meestal gaat 
het goed, soms vliegt de realiteit  
Elianne naar de keel. “Ik heb geleerd om 
met de dag te leven en durf zelfs weer  
voorzichtig vooruit te kijken”, zegt de  
geboren Weertse. 

Elianne Brouns  
46 jaar,  
samenwonend en  
twee kinderen,  
borstkankerpatiënte.

Voor Alexander Monro Zuidoost telt alleen excellente borstzorg

In de moderne, sfeervol ingerichte Alexander Monro  
locatie boven het restaurant op de eerste etage kunnen 
nieuwe patiënten met borstklachten en de bestaande 
patiënten sinds eind april rekenen op de beste zorg en 
persoonlijke begeleiding. Deze zorg wordt geboden door 
het bevlogen borst(kanker)zorgteam van SJG Weert, aan-
gevuld met de jarenlange gespecialiseerde kennis en ex-
pertise van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. 
  
“De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen 
jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van 
de zorg noodzakelijk. Over borstkankerbehandelingen 
is één ding zeker: er is niet één behandeling hetzelfde. 
Er zijn vele verschillende vormen van borstkanker en 
elke behandeling is afhankelijk van de soort, grootte en 
de kenmerken van de tumor, maar ook van je eigen 
ideeën omtrent je behandeling. Focus op deze proble-
matiek helpt om steeds beter te worden en de expertise 
verder te laten groeien. Ook een vlotte toegang en een 
goede doorloop is heel belangrijk voor mensen die met 
een klacht aan de borst naar de mammapoli komen. Zij 
vrezen vaak voor het ergste en willen dan ook liever  
gisteren dan vandaag duidelijkheid. Dat begrijpen we 
maar al te goed”, vertelt mammachirurg Jeroen van 
Essen, hoofd van het borstzorgteam van Alexander 
Monro Zuidoost in Weert. 
 
Patiënten bij wie het vermoeden van borstkanker be-
staat, kunnen op verwijzing van de huisarts binnen 24 
uur voor onderzoek en diagnose terecht in de nieuwe kli-
niek. Ook hebben ze nog sneller duidelijkheid omtrent 

De nieuwe, in borst(kanker)zorg gespecialiseerde, locatie Alexander Monro Regio 
Zuidoost in SJG Weert blijkt een regelrechte aanwinst voor patiënten in Zuidoost-
Nederland. Vijf maanden na de officiële opening zijn de eerste ervaringen 
bijzonder positief. 

hun behandeling. “De borstkankerspecialisten van 
Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven zijn onderdeel 
van het multidisciplinaire team in Weert dat twee keer 
per week in een videoconferentie alle nieuwe patiënten 
bespreekt. Voorheen overlegde ons borstkankerteam één 
keer per week. Door dat twee keer per week samen te 
doen, kunnen we patiënten nog sneller een behandel-
plan voorleggen”, vertelt Miriam Geene, verpleegkundig 
specialist en casemanager oncologie. En, zo voegt ze 
eraan toe: dat is nog niet het belangrijkste voordeel. “Bij 
de bespreking van onze patiënten maken we nu gebruik 
van de kennis en expertise van twee teams. Daardoor 
wordt de diagnose nóg betrouwbaarder.” 
 
Verpleegkundig specialisten Sandra Janssen en Miriam 
Geene en mammacare-verpleegkundige Anita Maas zijn 
als casemanager het aanspreekpunt en de spin in het 
web die de patiënt de weg wijst en de zorg van A tot Z 
coördineert. In de nieuwe setting gaat dat nog beter en 
gestroomlijnder. ‘Alle professionals die betrokken zijn bij 
de diagnose en behandeling van borstkanker werken nu 
samen binnen één centrum. Daardoor kunnen we heel 
snel schakelen als het nodig is en alle afspraken voor de 
patiënt ook makkelijker op elkaar afstemmen zodat het 
aantal bezoeken voor de patiënten beperkt blijft”, zegt 
Miriam.  
 
De ontvangst en begeleiding in de nieuwe locatie kan op 
veel waardering rekenen, zo merkt ze dagelijks. “Patiën-
ten voelen zich comfortabel in deze rustige en sfeervolle 
omgeving waar de hectiek van het ziekenhuis ver weg 

“Patiënten voelen zich comfortabel in deze rustige en moderne omgeving,” aldus de professionals van Alexander Monro Zuidoost
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lijkt. Omdat elke patiënt voor ons op de eerste plaats 
mens is, hebben de patiëntenkamers bij ons geen num-
mer. De ruimten zijn vernoemd naar sterke vrouwen uit 
de wereldgeschiedenis. De kamers zijn volgens die  
thematiek warm en kleurrijk ingericht. De tafels in de 
spreekkamers zijn rond in plaats van rechthoekig. 
“Omdat een ronde tafel zich beter leent om naast de  
patiënt te zitten en meer met de patiënt te praten dan 
tegen de patiënt. De tijden zijn veranderd. We leggen 
onze patiënten geen behandeling op. We bespreken alle 
opties en beslissen doen we samen.” 
 
Jeroen van Essen vult aan: “Alexander Monro Regio Zuid-
oost wil van A tot Z de beste borst(kanker)zorg leveren. 
Het totaalplaatje moet kloppen. De inrichting van de 
nieuwe locatie biedt patiënten rust en vertrouwen. Net 
als het feit dat er, zowel in Weert als Bilthoven, een heel 
team van specialisten meedenkt. We bundelen onze ex-
pertise en leren van elkaar. Door ook die extra focus op 
de borst(kanker)zorg aan te brengen maken we de zorg 
excellent.” 

www.sjgweert.nl

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende 
vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in 
Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker 
(inclusief voorloperstadium) geconstateerd. 
Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Dat 
betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen 
borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe 
patiënten is jonger dan vijftig jaar. Jaarlijks 
sterven er nog altijd circa 3.200 vrouwen aan 
borstkanker. Naast een zorgvuldige diagnose is 
vroege herkenning cruciaal, hoe eerder 
borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de 
overlevingskansen.

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert



Kijk op www.pgz.nu of bel 
met ons Cliëntbureau via  

0495-622399

 PGZ is dé specialist in Autisme. 
Benieuwd naar onze visie op: Begeleiding, Behandeling of Wonen?  

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL
06-20627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen, 
ramen en deuren (KOMO KEUR)

• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /
daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt, organiseert, 

ontzorgt uw project.

Leukerstraat 67, Weert  |  Tel. 0495-539563  |  www.mans-machines.nl

Gratis haal- en brengservice 
grasmaaiers

 tijdens winteronderhoud

Saskia Vlassak

Corona- en/of
vakantiekilo’s kwijt?

100% garantie  •  geen shakes, geen pillen,...  •  voeding als medicijn  •  gewichtsverlies van 6 tot 10 kilo

Willem II straat 34
6021 EB Budel

s.vlassak@endovelicus.nl
0031 (0)6-40459295

www.endovelicus.nl
      Endovelicus Budel

Afvallen zonder shakes, sporten, pillen of maaltijdvervangers? 
Kies voor de individuele behandeling van Endovelicus! Dankzij een 
persoonlijk voedingsschema en een goede begeleiding maakt u 
komaf met uw overgewicht.

U krijgt 100% garantie dat u het gewenste aantal kilo's
voorgoed kwijt raakt!
Dankzij de individuele behandeling van Endovelicus wordt de 
balans tussen insuline, serotonine en het groeihormoon in uw 
lichaam hersteld en verdwijnen de kilo's.

Via een bloedanalyse wordt voor u een persoonlijk
voedingsschema opgesteld, waardoor u zonder honger
tijdens de behandeling kunt rekenen op een gewichtsverlies
van 6 tot 10 kilo per maand! 

Gewichtsverlies van 6 tot 10 kilo per 6 weken! 

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

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

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Princen Personenvervoer



Om kwetsbare ouderen in medische 
nood nog beter te kunnen helpen, staat 
er nu in SJG Weert 24 uur per dag een 
geriater paraat. De Spoedeisende Hulp 
kan deze specialist ook ’s avonds,  
’s nachts en in het weekend oproepen 
om oudere patiënten met een broze  
gezondheid mee te beoordelen.   
 
Met deze en andere maatregelen tilt SJG Weert de geria-
trische zorg naar een nog hoger niveau. Tot voor kort was 
de specialist voor kwetsbare ouderen buiten kantoortij-
den alleen telefonisch voor advies bereikbaar. Sinds juni 
zijn de geriaters ’s avonds, ’s nachts en in het weekend 
beschikbaar en komen ze naar het ziekenhuis als hun ex-
pertise gevraagd wordt.  
 

De 24 uurs-bereikbaarheidsdienst is nodig nu de geria-
ters in Weert ook hun eigen geriatriebedden hebben in 
de kliniek. Zij nemen bijvoorbeeld patiënten op met 
acute verwardheid of ouderen die plots niet meer goed 
op hun benen kunnen staan. Onderliggend is er dan vaak 
een lichamelijk probleem, zoals een infectie.   
 
Met de 24 uur-bereikbaarheid wordt nog maar eens on-
derstreept hoe belangrijk de geriatrische zorg is voor SJG 
Weert. Kwetsbare ouderen krijgen in het Weerter zieken-
huis al jaren de volle aandacht. En dat is ook hard nodig 
in deze tijd waarin de bevolking in snel tempo vergrijst 
en ziektebeelden steeds complexer worden. 
 
Elke zeventigplusser wordt bij een opname in het zieken-
huis – ongeacht door welke medisch specialist hij of zij 
wordt opgenomen – standaard gescreend op kwetsbaar-
heid. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het risico 
tijdens opname op ondervoeding, vallen of het ontwik-

kelen van een delier (plotse verwardheid). Bij een ver-
hoogd risico wordt altijd het geriatrieteam ingeschakeld. 
Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek kijkt 
de geriater of geriatrisch verpleegkundige mee tijdens 
de opname. “Soms zijn verpleegkundige adviezen vol-
doende. Vaak ook spelen we als geriater een actieve rol 
en denken we mee over het medisch beleid”, aldus  
Wouter Overbeek, klinisch geriater van SJG Weert.  
  
Achter de schermen is een kerngroep nu bezig om de ge-
riatrische zorg in het ziekenhuis efficiënter te organiseren 
en via concrete projecten verder te verbeteren. “Nu alle 
wensen en behoeften in kaart zijn gebracht, staat het  
vizier nadrukkelijk op de toekomst. Zo worden de voor-
bereidingen gestart voor de oprichting van een osteo-
porosespreekuur, speciaal voor ouderen. Een spreekuur 
waar we niet alleen naar botontkalking kijken, maar ook 
naar het algemeen functioneren van de patiënt en zijn 
omgeving”, zo besluit de geriater. 
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24 uur  
per dag  
een geriater  
beschikbaar  
in SJG Weert 

Een team van professionals die hun expertise inzetten voor zorg aan kwetsbare ouderen
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Even voorstellen:  
Paul Croughs, geriater
De vakgroep geriatrie heeft sinds 1 mei een nieuw  
gezicht. Met de aanstelling van klinisch geriater Paul 
Croughs (46) geeft SJG Weert verder vorm aan zijn  
ambities in de zorg voor kwetsbare ouderen.  
 
De nieuwe medisch specialist heeft uitgebreide ervaring 
met deze doelgroep die in deze Weerter regio de volle 
aandacht krijgt en verdient. De afgelopen 15 jaar werkte 
Paul Croughs als klinisch geriater in het Zorgsaam  
Ziekenhuis in Terneuzen. Zijn komst vanuit Zeeland naar 
Weert was een bewuste keuze, vertelt hij. “Ouderenzorg 
is in Weert een speerpunt van beleid en volop in ontwik-
keling. In deze Midden-Limburgse regio waar veel oude-
ren wonen, is dit ziekenhuis druk bezig om de zorg voor 
kwetsbare ouderen te verbeteren en vernieuwen. Die 
ambitie spreekt me aan, daar wil ik graag mijn bijdrage 

aan leveren. Bijkomend voordeel is dat ik deze regio en  
de geriaters die hier werken vanuit het verleden ken.”  
 
De vakgroep klinische geriatrie richt zich op het onderzoek 
en de behandeling van kwetsbare ouderen. Mensen die al 
een leven achter de rug hebben en vaak met een combi-
natie van aandoeningen kampen. Het doel van de behan-
deling is om ervoor te zorgen dat zij met zoveel mogelijk 
kwaliteit zo lang mogelijk zelfstandig en waardig hun  
leven kunnen leiden. Paul Croughs: “Vaak is het voor deze 
patiënten al een flinke stap om naar een ziekenhuis te 
moeten. Als je dan ook nog een uur moet reizen, wordt 
het helemaal een drempel. Daarom is het zo belangrijk dat 
de zorg voor kwetsbare ouderen in deze regio blijft. Een 
regioziekenhuis dat excelleert in geriatrie in de volle 
breedte is voor deze patiënten onmisbaar.” 

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert



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 bewoners, 
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. Een zorgopleiding is 
niet noodzakelijk.

Maak jij het verschil voor onze bewoners?

Op www.franciscushospice.nl lees je meer. 
Je kunt ook contact opnemen met onze coördinator, 
Rianne Goldenbeld, telefoonnummer 0495-498977. 

We horen graag van je! Van harte welkom!

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

Een kunstzinnig
cadeau?

PSW Atelier 88
Graafschap Hornelaan 88 in Weert 
U bent van harte welkom! 

Onze passie kent geen beperkingen

www.psw.nl
info@psw.nl | 0495 - 525 027

Het bestuur van de Stichting 
Huisvesting van Harmonie 
St. Michaël van Thorn is voor de 
exploitatie van  Café-Zaal D’n Ingel 
in Thorn op zoek naar een 

zelfstandig
beheerder/exploitant 

Kandidaten dienen over de 
vereiste papieren en de nodige 
ervaring te beschikken. 
Inlichtingen kunnen worden 
ingewonnen via telefoonnummer: 
0653 - 346161

HAARVERLIES
DOOR ZIEKTE OF
MEDISCHE BEHANDELING?

Pastoor Greijmansstraat 1
6039 GG  Stramproy (NL)

Ziekte en medische behandelingen 
kunnen leiden tot ongewenst haaruitval. 
De haarspecialisten van A-clinic hebben 
meer dan 30 jaar ervaring in het 
oplossen van de meest uiteenlopende 
haarproblemen. Op integere, professionele 
wijze adviseren we over het nemen van 
bijvoorbeeld een pruik of haarstuk. 

In alle rust en privacy bespreken we 
samen alle mogelijkheden, wensen en 
alternatieven. Haarwerk is maatwerk. We 
gaan voor het beste, onzichtbare resultaat 
dat jouw persoonlijkheid onderstreept. 
Belangrijk is dat jij je goed, mooi en 
zelfverzekerd voelt. 

Declarabele kosten kunnen we rechtstreeks 
bij de zorgverzekeraar indienen.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak: 

(0031) 495 561 663 / info@a-clinic.nl
of kijk voor meer info op www.a-clinc.nl 

Wij verwelkomen
u graag!
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Zelf  
aanmelden 
voor uw  
afspraak  
of operatie

In de hal komen vijf zuilen te staan waar u kunt zich aan-
melden met een geldig paspoort, rijbewijs, ID-kaart of 
een in Nederland uitgegeven verblijfsdocument. Bij deze 
registratie wordt u gevraagd om enkele gegevens te 
controleren. Bijvoorbeeld de naam van uw huisarts en 
tandarts of informatie over uw zorgverzekering. Zodra 
dit is gebeurd, krijgt u automatisch een ticket uit de zuil 
met daarop uw afspraakgegevens en het routenummer.  
 
Efficiënt aanmeldsysteem 
Komt u voor een afspraak op de polikliniek, Medische 

Als u een afspraak in ons ziekenhuis heeft, hoeft u zich binnenkort niet meer te 
melden bij de aanmeldbalie in de centrale hal. Met uw identiteitsbewijs meldt u 
zich voortaan zelf aan bij een van de digitale aanmeldzuilen. Snel, eenvoudig en 
veilig. Waar nodig met uitleg van een gastheer of gastvrouw. Komt u voor een 
opname of operatie? Ook dan meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen aan.

Beeldvorming of het Priklaboratorium, dan kunt u na 
het aanmelden via de zuil direct plaatsnemen in de  
ontvangstruimte zoals vermeld op uw ticket. Als u voor 
operatie of opname komt, dan meldt u zich na het aan-
melden via de zuil in de centrale hal ook bij de balie op 
locatie. “Dit nieuwe aanmeldsysteem is een stuk effi-
ciënter en zorgt ervoor dat patiënten sneller hun weg 
vinden in het ziekenhuis. Daarbij past het helemaal in 
deze tijd waarin de patiënt in het hele zorgproces min-
der afhankelijk is van anderen en zelf de regie behoudt”, 
zegt projectmanager Henk van Roon van SJG Weert.  
 

Digitale aanmeldzuilen in centrale hal
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Bij de aanmeldzuilen staat ook een gastvrouw- of 
heer die patiënten waar nodig uitleg geeft en helpt bij 
de digitale registratie. Vanzelfsprekend met inachtne-
ming van de privacy. “Niet iedereen is digitaal even 
vaardig. Vandaar deze extra service”, zo licht de project-
manager toe. 
 
MijnSJG: uw medische gegevens inzien  
Als patiënt van SJG Weert kunt u uw persoonlijke gege-
vens zelf registreren en wijzigen via MijnSJG, het online 
patiëntportaal dat u 24 uur per dag direct toegang 
geeft tot uw medische dossier. Ook kunt u via dit pa-
tiëntportaal uw medische gegevens inzien en vragen-
lijsten invullen ter voorbereiding op uw operatie in ons 
ziekenhuis. Door uw gegevens in MijnSJG thuis al in te 
vullen en/of te controleren, hoeft u dat straks niet nog 
eens te doen bij de digitale aanmeldzuil in het zieken-
huis. Zo bent u nóg sneller aangemeld voor uw af-
spraak, operatie of opname in het ziekenhuis. 

Nieuw 
route- 
systeem

www.sjgweert.nl

Uw weg vinden door het ziekenhuis kan soms best 
lastig zijn. Om het u makkelijker te maken is het rou-
tesysteem daarom aangepast. 
 
Gekozen is voor een systeem waarbij een looproute is 
aangeduid met één cijfer en één letter. Het cijfer staat 
voor de etage waar u moet zijn en de letter voor de 
juiste gang. Voor nog meer herkenbaarheid heeft elke 
etage zijn eigen kleur.  
 
Mocht u er onverhoopt niet uitkomen, kunt u altijd 
een van onze medewerkers aanspreken. Wij helpen  
u graag. 



www.fading-uitvaartzorg.nl
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Princen Mini Opslag

Veilig, Handig, 
Flexibel

Princen
mini opslag

Receptie: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Opslag: maandag t/m zondag van 06.00 tot 23.00 uur
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T  0495-580236 E  miniopslag@princen.com
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Fietstocht Oscar Ellerbrak:  
bijna 7000 euro voor strijd 
tegen corona
Met hun tocht van Weert naar Nijmegen hebben Oscar Ellerbrak en zijn twee 
kompanen maar liefst 6800 euro bij elkaar gefietst in de strijd tegen corona.  
De opbrengst is eerlijk verdeeld over SJG Weert en het Radboudfonds. 

Oscar Ellerbrak: "Dat had ik vooraf nooit durven dromen"

ARTIKEL De 85 kilometer lange tocht die Weertenaar Oscar eind 
mei fietste, was een herhaling van de rit die hij een maand 
eerder maakte. Toen niet op een tweewieler, maar als coro-
napatiënt, doodziek in een ambulance. Om zijn medische 
helpers te bedanken en beide ziekenhuizen financieel een 
hart onder de riem te steken in de strijd tegen corona, 
kwam Oscar op het idee voor een sponsortocht van Weert 
naar Nijmegen. “Bij aanvang hadden we een bedrag van 
1500 euro in gedachten; 750 euro per doel. Het bedrag dat 
we uiteindelijk hebben opgehaald, is iets hoger geworden. 
Bijna 7000 euro. Dat had ik vooraf nooit durven dromen en 
daar ben ik apetrots op”, zegt Oscar.  
 
SJG Weert nam de cheque onlangs met grote dankbaar-
heid in ontvangst. Het bedrag van 3400 euro gaat het  
ziekenhuis gebruiken voor de corona-nazorg en het aan-
kleden van ruimtes voor de behandeling van o.a.  
coronapatiënten. 

Zo zijn er vakgroepen die – ter aanvulling op het be-
staande voorlichtingsmateriaal – filmpjes en aangepaste 
PowerPointpresentaties hebben gemaakt voor hun  

Geen informatieavonden, maar zoveel mogelijk digitale voorlichting 
patiënten. Bijvoorbeeld een filmpje waarin de verloska-
mers worden getoond en uitleg wordt gegeven over be-
vallen in SJG Weert. Zo kunnen zwangere vrouwen zich 
toch oriënteren op een bevalling in ons ziekenhuis. Voor 
patiënten die een hartrevalidatieprogramma moeten  
volgen, zijn er meerdere digitale modules beschikbaar. 
Verschillende zorgverleners bieden op deze manier be-
geleiding op afstand.  
 
Nu de coronaregels door de overheid zijn versoepeld, 
mogen er in één ruimte weer maximaal honderd men-
sen samenkomen, mits de anderhalve meter afstand in 
acht wordt genomen. SJG Weert kiest er desondanks 
voor om nog geen grote groepen in een ruimte toe te 
laten. Communicatiemedewerker Denise Noijens licht 
toe: “Als ziekenhuis willen we uiteraard een uitbraak  
van het coronavirus voorkomen. En dus nemen we geen 

risico. Zolang het coronavirus een serieuze dreiging is, 
vinden er in principe geen fysieke informatiebijeenkom-
sten plaats. Alleen bij hoge uitzondering, waarbij een  
fysieke bijeenkomst echt noodzakelijk is en er geen 
goed (digitaal) alternatief voor handen is. Dan vindt de 
voorlichting plaats in groepen van maximaal dertig  
personen. Zoals bij de vakgroep Orthopedie, die fysieke 
bijeenkomsten houdt om patiënten voor te bereiden  
op hun operatie aan hun knie of heup (knie- of heup-
prothese).” 
 
Normaal gesproken verzorgt SJG Weert het hele jaar door 
informatieavonden voor verschillende groepen patiën-
ten. Deze groepsvoorlichting is een extra mogelijkheid 
voor patiënten, bovenop de persoonlijke informatie die 
iedereen sowieso krijgt van zijn arts of verpleegkundig 
specialist. 

ARTIKEL: CORONAVIRUS NOOPT TOT CREATIEVE OPLOSSINGEN

Om het risico op coronabesmettingen in 
het ziekenhuis tot een minimum te be-
perken, organiseert SJG Weert voorlopig 
nog geen informatieavonden voor hele 
grote groepen patiënten. Per specialisme 
wordt bekeken wat het beste alternatief 
is om patiënten zo goed en veilig moge-
lijk te informeren en voor te bereiden op 
hun behandeling. 

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert



“Het kan ons allemaal overkomen. Soms behandelen 

we mensen met ernstige psychiatrische klachten. 

Maar bij acht van de tien cliënten is het een heel ander 

verhaal”, vertelt Fanny Verstappen, verpleegkundig 

specialist GGZ binnen het IHT-team. “Vaak gaat het 

om mensen bij wie de trein maar doordendert. Als er 

dan een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, zoals bij 

Carla, kunnen zich klachten ontwikkelen, zoals 

piekeren, slaapproblemen, spanningen en onrust, die 

uitmonden in een psychische crisis. Mensen zitten 

met hun gedachten en gevoelens als het ware in een 

tunnel en komen er niet meer uit. De stap om zelf 

hulp te vragen bij psychische problemen is vaak nog 

groot.” 

Samen klachten bespreken
Bij een (dreigende) crisissituatie verwijst de huisarts 

mensen door naar het IHT-team. “Wij zijn direct ter 

plekke. We luisteren, stellen vragen en bespreken 

samen hoe we de ergste klachten kunnen vermin-

deren en wat nodig is om de situatie draaglijker te 

maken. Vervolgens stellen we gelijk een behandelplan 

op. Mensen voelen zich daardoor enorm gesteund.” 

Thuis is een goede plek voor herstel
Carla (45) heeft haar leven op de rit. Totdat haar moeder overlijdt. Als ook de stress op haar werk toeneemt, 
raakt ze het overzicht kwijt en belandt in een depressie. Haar huisarts schakelt het team Intensieve 
spoedHulp Thuis (IHT) in. Dat helpt Carla er snel weer bovenop. Gewoon thuis.  

IHT-team snel ter plaatse in crisissituatie 

Het IHT-team komt naar je toe   
Als team Intensieve spoedHulp 
Thuis (IHT) van Vincent van 
Gogh in Weert behandelen we 
cliënten met psychiatrische 
problemen in een (dreigende) 
crisissituatie thuis. Onze 
teamleden zijn 24/7 bereikbaar 

en begeleiden je in je eigen 
vertrouwde omgeving. Zij 
kunnen een crisis en hiermee 
ook een opname vaak 
voorkomen of verkorten. Lees 
meer over het IHT-team op: 
www.vvgi.nl/crisis 

“We zijn direct ter plekke en stellen 
gelijk een behandelplan op. Mensen 
voelen zich daardoor enorm gesteund”

FANNY VERSTAPPEN
verpleegkundig specialist GGZ

Gewoon thuis
Voor Carla was het een geruststelling dat de behan-

deling in haar eigen woonkamer plaatsvond. Fanny: 

“Thuis is vaak een goede plek om te herstellen. 

Mensen voelen zich er meestal veilig en behouden 

hun rol, bijvoorbeeld als ouder. Naasten kunnen bij 

de gesprekken aanwezig zijn. Ook zij voelen zich 

gesterkt als ze weten wat ze kunnen doen als 

klachten terugkomen. Soms is een situatie al na een 

aantal gesprekken stabiel. Dat maakt dit werk zo 

bijzonder. Mensen lijden vaak enorm. Toch zie je ook 

dat ze vaak snel herstellen in hun eigen omgeving.” 

Passende communicatieoplossingen voor  
iedere uitdaging, voor elke relatie. 

Weemen is dé totaalleverancier in (online) communicatie, 
druk- en printwerk, signing en promotionele artikelen. 
Ofwel: Weemen is actief in web, print en promo. 

weemen.nl
weemenpromo.nl
supertrotsopjou.nl

‘Wij bedenken graag  
samen met jou een  
origineel promotieartikel  
of relatiegeschenk’

‘Bij Weemen werken tal van 

professionals met een uiterst 

verfijnd gevoel voor ontwerp  

en creativiteit’
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