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Cas van de Loo (10) uit Heythuysen staat al z’n
hele leven onder behandeling van de kinderarts
in SJG Weert. Hij heeft astma. Dankzij de juiste
medicijnen en medische begeleiding zijn er
nauwelijks beperkingen. Cas leeft en geniet
zoals elk ander gezond kind.
In een boeiende en confronterende presentatie liet Cas zijn klasgenootjes van groep 7, afgelopen schooljaar ervaren hoe het voelt om
astma te hebben. “Ik heb ze een oefening laten doen. Eerst tien keer
door de knieën gaan, dan je neus dichthouden en door een rietje
ademen. Zo voelt een astma-aanval. Je krijgt geen lucht.”
De jonge Heythuysenaar vertelt het of het de gewoonste zaak van de
wereld is. Hij is gewend aan zijn longziekte. In het plastic tasje dat altijd binnen handbereik is, zitten de medicijnen die hij dagelijks nodig
heeft om vrij te kunnen ademen. Inclusief speciale medicatie om opkomende aanvallen de kop in te drukken en een briefje met een korte
instructie. Daarbij is er dokter Kneepkens in Weert, de kinderarts op
wie hij en zijn ouders altijd kunnen terugvallen voor hulp en deskundig advies.

Logeren
Al op zijn derde kreeg Cas van haar een puffer om de luchtwegen vrij
te maken. “Hij hoestte toen veel, vooral ’s nachts en was vaak moe.
Zo begon het. In de jaren erna ging het op en af. Cas had wel eens
last, maar dankzij de medicijnen hielden we de klachten goed onder
controle”, vertelt moeder Wendy die zelf als kind ook astmatisch was.

www.sjgweert.nl

In de zomer van 2017 gaat het mis. Cas is verkouden en voelt zich
flink benauwd. Na een behandeling in het ziekenhuis mag hij aan
het einde van de dag weer naar huis. Een paar weken later volgt de
tweede, nog veel zwaardere astma-aanval. Cas is bij een vriendje logeren. Ze roosteren marshmallows boven het haardvuur. Daarnaast
lopen er poezen rond en ligt er vloerbedekking in huis. Naast grasen boompollen allemaal factoren die een astma-aanval bij Cas kunnen uitlokken. De volgende ochtend heb ik hem aan de telefoon. Hij
is zo benauwd dat hij nauwelijks kan praten. Ik heb ‘m opgehaald en
ben gelijk doorgereden naar het ziekenhuis. Ik zie hem daar nog liggen in bed. Zijn hele lichaam trilde van alle medicatie om zijn aanval
onder controle te krijgen.” Ook Cas weet het nog precies. “Ik was
bang dat we niet op vakantie konden.” Zover komt het gelukkig niet.
Na anderhalve dag mag hij weer naar huis, en mag hij onder voorwaarden op vakantie.
Om zomers zoals deze te voorkomen, startte Cas in maart vorig jaar
met Grazax, een nieuw medicijn dat zijn lichaam weerbaar maakt tegen graspollen. Drie jaar lang moet hij elke ochtend een pilletje slikken. “Net als elk ander kind van tien vergeet Cas wel eens wat. Maar
niet zijn medicijnen. Als geen ander weet hij hoe belangrijk die zijn.”
Lees het artikel verder op pagina 3
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Nieuwe aanpak bij kinderallergie:
gewenning blijkt het beste medicijn
Door nieuwe medische inzichten en
verbeterde medicatie, kan SJG Weert
kinderen met een pollen-, huisstofmijtof voedselallergie veel doeltreﬀender
behandelen. “Het uitgangspunt hierbij
is dat we het lichaam laten wennen aan
het stofje dat de allergie veroorzaakt
zodat de allergische klachten sterk
verminderen of zelfs uitblijven”, vertelt
kinderarts Wieneke Kneepkens.
Zo’n 40% van de kinderen in West-Europa heeft last van
een allergie. De meesten zijn overgevoelig voor onschadelijke stofjes in de lucht, zoals gras- of boompollen of huisstofmijt. Veel voorkomende symptomen: een verstopte
neus of loopneus en jeukende of tranende ogen; beter
bekend als hooikoorts. Daarnaast kunnen deze allergische
reacties ook astma-aanvallen (ernstige benauwdheid en
een piepende ademhaling) uitlokken en leiden tot chronische vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen.
Kinderen bij wie een allergie niet of niet goed wordt
behandeld, presteren minder goed op school, zo heeft
wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Gewenning
Het goede nieuws is dat er tegenwoordig kindvriendelijke
medicijnen zijn die niet alleen de symptomen bestrijden,
maar de allergie bij de wortel aanpakken. Kinderarts
Wieneke Kneepkens licht toe: “Een graspollenallergie behandelen we nu met een pilletje waarin graspollen zitten
verwerkt. Door dit drie jaar lang dagelijks te gebruiken,
went het lichaam aan graspollen waardoor het niet meer
gaat regeren op dit stofje en dus ook de kans op astmaaanvallen aanzienlijk kleiner wordt. Voor huisstofmijt is
er een soortgelijk pilletje. Voor boompollen is deze medicatie in de maak.”
Tot voor kort konden inhalatieallergieën zoals deze alleen
effectief met injecties worden behandeld, hetgeen voor
het kind en zijn ouders behoorlijk ingrijpend is. “De eerste
maanden moet je wekelijks naar het ziekenhuis om de
medicatie goed in te stellen, daarna volgt maandelijks een
injectie bij de huisarts. Met de komst van het pilletje is de
drempel voor kinderen aanzienlijk lager geworden”, aldus
de kinderarts van SJG Weert.

Pinda-allergie
Ook de behandeling van kinderen met een pinda-allergie -

VERVOLG PAGINA 1:

Het leven van Cas
draait niet om astma
Kundig en betrokken
Een paar kleinere incidenten daargelaten, gaat het nu
stukken beter met Cas. Het nieuwe medicijn doet al goed
zijn werk. De zomer van 2018 verliep zelfs probleemloos.

Wieneke Kneepkens: "Kinderen bij wie een allergie niet of niet
goed wordt behandeld, presteren minder goed op school"

vaak te herkennen aan hevige allergische reacties - is door
nieuwe medische inzichten radicaal veranderd. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert consultatiebureaus tegenwoordig om kinderen al tussen de
vier en acht maanden te laten wennen aan pinda’s, door
pindakaas beetje bij beetje en dus zorgvuldig gedoseerd
door de babyvoeding te mengen. “In India, waar pinda’s al
op zeer jonge leeftijd op het menu staan, zijn er nauwelijks
kinderen met een pinda-allergie. In Amerika, waar kinderen de eerste drie tot vier jaar geen pinda’s krijgen en dus
niet gewend zijn aan deze stof, ligt het aantal allergieën
veel hoger”, aldus de Weerter kinderarts.

Koemelkeiwitallergie
Een vreemde eend in de bijt is de allergie voor koemelkeiwit, die baby’s in de eerste weken en maanden na de
geboorte parten kan spelen. Een allergie waar kinderen
meestal nog voor het eerste levensjaar vanzelf overheen

“Cas hoest minder vaak en heeft veel meer energie. En áls
hij het een keer benauwd heeft, herstelt hij sneller”, zegt
Wendy die vol lof is over de zorg en begeleiding in SJG
Weert. “Kinderarts Wieneke Kneepkens is kundig, geduldig en enorm betrokken. Ze weet precies wie ze voor zich
heeft en neemt Cas serieus. Vorig jaar ging zijn klas op
Prehistorisch kamp. Overnachten tussen het hooi. Op
zo’n momenten hoef ik de dokter maar te bellen en te
vragen wat wel en niet verstandig is. Toch een extra pilletje of juist niet. Even sparren, dat is prettig.”

Leven zonder beperkingen
Het leven van Cas draait niet om astma. Omdat hij trouw

www.sjgweert.nl

groeien. De klachten, zoals maagkrampjes of diarree, kunnen vaak verholpen worden door aangepaste voeding
waarbij de koemelkeiwitten in kleinere stukjes zijn verdeeld. Zodra het kindje een tijd lang klachtenvrij is, wordt
geprobeerd om weer terug te gaan naar de gewone voeding, wat bij het overgrote deel van de patiëntjes ook lukt.

Eczeem
En dan nóg iets over voedselallergie. Lang werd gedacht
dat een allergie voor een bepaalde voedingsstof de oorzaak was van eczeem. Inmiddels weten we dat het precies
andersom is. Wieneke Kneepkens: “Eczeem is juist een belangrijke risicofactor voor voedselallergie. “Doordat de
huid beschadigd is, wordt het afweersysteem te zeer geactiveerd en gaat het lichaam reageren op onschuldige stofjes. Om een pinda-allergie, of eigenlijk een voedingsallergie in het algemeen, te voorkomen is het dus belangrijk om met goede medicatie het eczeem te behandelen.”

zijn medicijnen gebruikt, zijn er nauwelijks beperkingen. Cas zit op atletiek en speelt lekker buiten met z’n
vriendjes. Zijn ouders stimuleren ook dat hij fit blijft.
“We fietsen en wandelen veel. Bewegen is gezond en
al helemaal als je astma hebt. Natuurlijk stellen we hem
niet onnodig bloot aan situaties waarvan we weten dat
die een astma-aanval uitlokken. Maar we willen zoveel
mogelijk voorkomen dat astma hem belemmert in zijn
doen en laten.”
Cas laat ondertussen op de laptop zijn spreekbeurt zien.
Zijn ogen twinkelen. “Ik had een 8,5.”
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Leven met Parkinson

Hein van Geel: "Als het zo blijft dan teken ik ervoor"

Hein van Geel (80) uit Baexem heeft de
ziekte van Parkinson. “Natuurlijk maak ik
me wel eens zorgen over wat er komen
gaat. Al weet ik ook dat dit geen zin
heeft. Het komt zoals het komt.”
Bijna vier jaar geleden merkte hij voor het eerst dat er iets
mis was. Zijn vingers begonnen te trillen. “Schrijven, een
kopje optillen, met een lepel eten of de autosleutel in het
contactslot steken; eenvoudige dingen waar je normaal
gesproken nooit over nadenkt, gingen steeds moeizamer”, zo vat Hein van Geel de eerste tekenen van zijn
ziekte samen.
Nadat zijn been tijdens het fietsen plotseling verstijfde
en hij hard ten val kwam, zetten Hein en zijn vrouw
Mariet de medische molen in beweging. In Roermond
ging de Baexemer onder de PET-scan, in SJG Weert volgde
de diagnose. Hein had Parkinson, een progressieve, niet te
genezen aandoening waarbij zenuwcellen in de hersenen
langzaam afsterven. Hierdoor wordt er minder dopamine
aangemaakt, het stofje dat de spieren aanstuurt.

Karakterverandering
Het verwerken van zo’n diagnose kost natuurlijk tijd. De
voormalig directeur van de basisschool in Baexem en
verenigingsman die altijd zelf de touwtjes in handen
had, was de controle ineens kwijt. Beter gaat hij niet
meer worden, zo beseft hij maar al te goed. De behandeling van Parkinson is er puur op gericht om de verdere achteruitgang zoveel mogelijk te vertragen. Naast

www.facebook.com/sjgweert

trillende vingers, stijve spieren en een verminderde gelaatsuitdrukking is Hein snel moe en praat hij zachtjes
met een monotone stem. “Ik merk ook dat zijn karakter
begint te veranderen. Hij kan uit het niets uit zijn slof
schieten en is vergeetachtig”, zegt zijn vrouw Mariet.
Hein reageert gevat: “Dat laatste hoeft niks met Parkinson te maken te hebben hè. Ik ben tachtig. Ja, dan vergeet je wel eens wat.”
Met goede medicijnen die het tekort aan dopamine in
de hersenen aanvullen, houdt Hein de klachten aardig
onder controle. “Om de drie maanden heb ik een controleafspraak in het ziekenhuis. De ene keer bij de neuroloog, dokter Van Dooren, de andere keer bij de Parkinsonverpleegkundige. Beiden geweldige dames. Ze
vragen hoe het gaat, kijken naar de medicatie en naar
hoe ik loop en beweeg.” Mariet vult aan: “Ze vragen ook
heel gericht hoe het met mij gaat. Dat vind ik wel fijn.
Als er iets is, hoef ik maar te bellen. Een tijd geleden heb
ik dat nog een keer gedaan. Hein kreeg meer last van
trillingen. Daarop is besloten om de dosering te verhogen. Sindsdien gaat het beter.”

heb. Zes prachtige kleinkinderen bijvoorbeeld. Als het
blijft zoals nu, hoor je mij niet klagen.”
Parkinson brengt veel onzekerheid met zich mee. Niemand kan immers voorspellen hoe deze grillige ziekte
zich bij Hein gaat ontwikkelen. Mariet - geboren om te
zorgen - vindt dat nog wel eens lastig, zegt ze. “Ik merk
dat hij hees wordt, zijn stem klinkt steeds zachter”, klinkt
het bezorgd. Opnieuw geeft Hein het gesprek een luchtige draai. “Ik zachter praten? Het kan ook zijn dat jij niet
goed meer hoort.”

De professionals van SJG Weert zijn elke dag bezig

Positief blijven
Biljarten, zijn grootste passie, zit er helaas niet meer in.
“Daarvoor heb je de fijne motoriek nodig”, zo klinkt het
met pijn in het hart. Toch zijn er genoeg redenen om
positief te blijven, zo voegt Hein er gelijk aan toe. “Als
competitieleider van de plaatselijke biljartclub en secretaris van de duivenvereniging is er altijd werk aan de
winkel en kom ik veel onder de mensen. Verder kan ik
nog autorijden, tennissen en fietsen. Ik probeer mijn
aandacht te richten op wat ik wél kan. En wat ik wel

om de zorg verder te verbeteren. Daarbij wordt de
kwaliteit van onze zorg regelmatig getoetst en maken we gebruik van uw ervaringen.
Hoe we dat doen en wat deze inspanningen
opleveren, leest u op:

www.sjgweert.nl/patienten/kwaliteit
www.twitter.com/sjgweert
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Onmisbaar
bij een
hersenziekte:
advies en een
luisterend oor
Een acute of chronische hersenaandoening heeft diepe impact op het
dagelijks leven. Precies om die reden
kunnen patiënten op de poli Neurologie van SJG Weert rekenen op optimale
voorlichting en begeleiding. Op extra
tijd en professionele aandacht. Voor
mensen met de ziekte van Parkinson
en MS staan gespecialiseerde verpleegkundigen klaar. Na een beroerte biedt
de CVA-nazorgverpleegkundige deskundig advies en een luisterend oor.
Tijdens het spreekuur van de neuroloog is de tijd meestal
te kort om alle vragen en zorgen van de patiënt en zijn
familie te bespreken. Die tijd heeft de gespecialiseerd
verpleegkundige wel. “In een gesprek van drie kwartier
wordt de patiënt uitgebreid voorgelicht en is er ruimte
om dieper in te gaan op de impact van de neurologische
aandoening. De thuissituatie, de belasting van mantelzorgers en de eventuele hulp die nodig is. Maar ook hoe
je zo goed mogelijk kunt omgaan met je klachten. Het is

Een team van neurologen en gespecialiseerd verpleegkundigen die veel ervaring
hebben in diagnostiek, behandeling en begeleiding van neurologische patiënten

heel laagdrempelig, alles is bespreekbaar”, vertelt neuroloog Harry Lövenich.
Bij MS (een ontstekingsziekte van de hersenen) en Parkinson (het afsterven van zenuwcellen die dopamine maken) horen vaak allerlei klachten waar je op het eerste
gezicht misschien niet aan denkt. De helft van de MS-patiënten heeft bijvoorbeeld last van chronische vermoeidheid. De ziekte van Parkinson gaat vaak gepaard met dementie en gedragsveranderingen. Beide ziektes leiden
ook geregeld tot problemen met plassen en cognitieveen stemmingsstoornissen. “Juist omdat de sociale impact
zo groot is, is er zoveel behoefte aan extra tijd, aandacht
en gespecialiseerde kennis”, zegt Harry Lövenich.
Bij de behandeling van MS en Parkinson werken de vijf
neurologen van SJG Weert nauw samen met zorgverleners in de eerste lijn. Wanneer aanvullende therapie of
begeleiding nodig is, wordt er direct geschakeld.

Nazorg bij beroerte
Ook bij een herseninfarct of -bloeding (CVA) is de nazorg
goed geregeld. Vier weken na ontslag uit het ziekenhuis
wordt de patiënt voor verder advies en voorlichting verwezen naar de CVA-nazorgpoli. De gespecialiseerd verpleegkundige vraagt hoe het thuis gaat, of er complicaties
zijn opgetreden en of alle adviezen duidelijk zijn rond de
behandeling en het medicijngebruik. Na het gesprek op

de CVA-nazorgpoli neemt een speciaal opgeleide praktijkondersteuner van de huisarts, via een uitvoerige overdracht, de zorg over. “Op die manier zorgen we ervoor dat
de patiënt niet vaker naar het ziekenhuis hoeft dan nodig
is”, zegt de neuroloog.

Snel handelen
SJG Weert heeft alles in huis voor het bieden van de eerste acute hulp na een beroerte. Alle afspraken tussen
zorgverleners zijn van A tot Z vastgelegd in een zorgpad.
En dat moet ook wel aangezien snel en adequaat handelen in dit soort situaties van levensbelang is. Op de
Spoedeisende Hulp in Weert worden jaarlijks zo’n 170
patiënten binnengebracht met een herseninfarct. Binnen 4,5 uur na het infarct kan er worden gestart met
trombolyse, een behandeling waarbij stolsels in de
bloedvaten van de hersenen met een vloeistof worden
opgelost. Trombolyse is de eerste en belangrijkste stap
in de acute behandeling. “Om tijdverlies te voorkomen,
is het dus zaak om zo snel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. Bij grotere vaatafsluitingen onderzoeken we of er na de trombolyse nog een trombectomie
nodig is in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij
deze aanvullende behandeling worden bloedpropjes in
de hersenen verwijderd. Na deze behandeling komt de
patiënt terug naar Weert voor onderzoek naar de oorzaak van het herseninfarct, de revalidatie en de nazorg”,
zo besluit de neuroloog.

SJG Weert: geen aanvraag meer voor Roze Lintje
Net als andere ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland
doet SJG Weert dit jaar geen aanvraag meer voor het
Roze Lintje, het landelijke keurmerk voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Het voeren van een dergelijk
keurmerk heeft nog maar weinig toegevoegde
waarde voor ziekenhuizen en gaat bovendien gepaard met hoge financiële en administratieve lasten.
Reden om ervan af te zien.
Het Weerter ziekenhuis volgt daarmee het advies van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU). Voor de kwaliteit van de borstkankerzorg
in Weert heeft dit geen gevolgen. Ook zonder Roze

Lintje blijft SJG Weert gewoon de best mogelijke oncologische zorg leveren zoals patiënten gewend zijn. Omdat
het ziekenhuis zelf alle systemen in huis heeft om die
kwaliteit te bewaken, heeft een keurmerk geen meerwaarde meer, zeker gezien de kosten en het administratieve werk die zo’n aanvraag met zich meebrengt.
Eerder dit jaar werd al bekend dat SJG Weert net als andere ziekenhuizen stopt met het voeren van verschillende keurmerken, zoals het spataderkeurmerk, het
keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de Smileys, het
keurmerk voor optimale kindzorg. Omdat bijna elk ziekenhuis tegenwoordig in bezit is van deze keurmerken,
zijn ze weinig onderscheidend meer. Er bestaan inmid-

www.sjgweert.nl

dels meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en
pluimen in de medisch-specialistische zorg. Met het
uitreiken van een keurmerk willen patiëntenverenigingen zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Ziekenhuizen hebben de afgelopen
jaren heel veel geïnvesteerd in het verbeteren van de
kwaliteit en informatievoorziening. Ze beschikken over
kwaliteitsaccreditaties en leggen dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en naar een
hoger niveau te brengen. Een keurmerk voegt daar
weinig aan toe. Ook in de toekomst zullen ziekenhuizen zich, samen met patiëntenverenigingen, blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en
informatievoorziening.
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Zo blijven
we ﬁt voor
de toekomst
U heeft het misschien al via de media vernomen. Om in
de toekomst financieel gezond te blijven, gaan we onze
basis als zelfstandig regionaal ziekenhuis de komende
jaren verder verstevigen en maken we nieuwe plannen.
Hoewel we het goed doen, is achteroverleunen in deze
tijd geen optie. Daarvoor gaan de ontwikkelingen om
ons heen te snel. De regio Weert krimpt en vergrijst, het
aantal ouderen en chronisch zieken neemt toe en de
zorgkosten stijgen harder dan de inkomsten. Daarbij
worden ziektebeelden complexer en medische behandelingen steeds specialistischer. Omdat we onze patiënten
graag hoogcomplexe zorg van topkwaliteit willen bieden, werken we als gidsziekenhuis nauw samen met
gespecialiseerde centra om ons heen. We kunnen niet
alles alleen. Maar gelukkig ook heel veel wel.
Om fit te blijven in de toekomst en verschraling van zorg
te voorkomen, richten we ons nóg meer op waar we goed
in zijn. De basiszorg. Een breed pakket aan medische behandelingen voor iedereen. Deze basis-zorg gaan we
anders organiseren en voor de patiënt toegankelijker
maken. Op termijn zal SJG Weert uit vijf centra bestaan,
waarin alle specialismen die bij de behandeling van een
ziektebeeld nodig zijn rond de patiënt staan en integraal
samenwerken. Er komt een centrum ‘Bewegen’, ‘Hart,
Vaat & Long’, ‘Buik & Organen,’ ‘Zintuigen’ en ‘Vrouw,
Moeder & Kind’. Onze prominente aandacht gaat hierbij
uit naar de behandeling van kwetsbare ouderen en
mensen met kanker, groepen patiënten die de komende
jaren in aantal het hardst zullen stijgen. Zij moeten nu
en ook straks op de beste zorg kunnen rekenen.

SJG Weert is en blijft volop in beweging

Daarbij willen we ook veel meer dan nu gaan monitoren
wat mensen verwachten van hun behandeling en wat ze
vinden van het uiteindelijke resultaat. De uitkomst van die
metingen gebruiken we om onze zorg nog beter en patiëntvriendelijker te maken.
SJG Weert staat dus voor een flinke opgave. Tegelijkertijd
liggen er volop kansen om de zorg te vernieuwen. In een
tijd waarin de levensverwachting stijgt en ziektepreventie
steeds belangrijker wordt, biedt slimme technologie, ook
wel E-Health genoemd, ook voor ons ziekenhuis ongekende mogelijkheden. Kansen om de zorg van grote
groepen patiënten op afstand te monitoren of specialistische zorg aan huis te verlenen. De ontwikkelingen gaan
razendsnel. Via de BeterDichtbij-app kunnen patiënten
van SJG Weert nu bijvoorbeeld al hun vragen stellen aan

Foto-expositie 150-jarig jubileum
SJG Weert bestaat 150 jaar en dat wordt onder andere
gevierd met een jubileumboek dat in november uitkomt.
Daarvoor, in oktober en begin november, wordt met een
foto-expositie in de Paterskerk teruggekeken op de rijke
geschiedenis van het Weerter ziekenhuis. De expositie is
voor iedereen kosteloos toegankelijk. Ook is het mogelijk
om het jubileumboek tijdens de expositie te bestellen. Dit
boek wordt namelijk slechts in beperkte oplage gedrukt.

Het is 150 jaar geleden dat drie zusters van liefde
uit Tilburg naar de Van Hornestad kwamen om
de ‘noodlijdende medemens’ te helpen, op hun
beurt weer geholpen door een schenking van
Maria Claessens uit het Morregat. Een jaar later
schonk Jan Meyers, een vermogende vrijgezel
uit het gehucht Laar, een groot deel van zijn
bezittingen (ter waarde van 10.500 gulden) aan
de kerk. De schenking is bedoeld voor de oprichting van een Rooms Katholiek wees-, armen- en
ziekenhuis en zo ontstond het Sint Jans Gasthuis.

De openingstijden van de expositie
in de Paterskerk, Biest 43 in Weert, zijn:
Zaterdag 26 oktober
Zondag 27 oktober
Dinsdag 29 oktober
Donderdag 31 oktober
Zaterdag 2 november
Zondag 3 november

13:00 - 17:00 uur
13:00 - 17:00 uur
14:00 - 21:00 uur
14:00 - 21:00 uur
13:00 - 17:00 uur
13:00 - 17:00 uur

www.sjgweert.nl

hun medisch-specialist. Samen met onze partners gaan
we de mogelijkheden rond E-Health verder verkennen.
U leest het: SJG Weert is en blijft volop in beweging. Fit
voor de toekomst, zo heet ons beleidsplan voor de komende jaren. De dynamiek is voelbaar, nieuwe lijnen worden uitgezet en ondertussen timmeren we flink aan de
weg. Bijvoorbeeld bij de behandeling van goedaardige
prostaatvergrotingen of klachten in de endeldarm. Of
neem de walking epidural, een uitgebalanceerde vorm
van pijnbestrijding die zwangere vrouwen tijdens hun bevalling in SJG Weert mobieler houdt. Het zijn vernieuwingen in onze zorg waar we met recht trots op mogen zijn.
Inge de Wit
Raad van Bestuur SJG Weert

In de afgelopen 150 jaar is er veel veranderd en lijkt
het ziekenhuis niks meer op het armenhuis zoals
het is begonnen in 1869. Toch is er al die jaren één
ding hetzelfde gebleven: de betrokkenheid en de
zorg voor de mensen die SJG eigen is. “150 jaar geschiedenis is te bijzonder om slechts één moment
bij stil te staan. Daarom zijn het hele jaar diverse
activiteiten waarin we ons jubileum vieren,” aldus
bestuurder Inge de Wit: “In maart trapten we af met
een speciale jubileumsite. Omdat je geschiedenis
en toekomst samen maakt, kan iedereen hier,
nog steeds, zelf zijn of haar herinneringen en foto’s
plaatsen.” Een aantal van de verhalen krijgt ook
een plek in de foto-expositie. De jubileumwebsite
is bereikbaar via www.sjg150jaar.nl.
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Nierfalen: SJG Weert is er snel bij
Gezonde
voeding van
levensbelang
bij nierschade

Veel mensen beseffen nog niet hoe belangrijk de nieren
zijn. Ze filteren het bloed en regelen de bloeddruk,
zuurgraad en vochthuishouding. Ook houden de nieren
het calcium- en fosfaatgehalte op peil zodat de botten
sterk blijven. “Bij nierfalen zijn deze functies verstoord
en moeten de nieren steeds harder werken om afvalstoffen en vocht uit het lichaam te verwijderen. In de
meeste gevallen zijn diabetes, een hoge bloeddruk of
hartfalen de oorzaak van nierschade. Meestal komen
deze aandoeningen naast elkaar voor en versterken ze
elkaar. Soms kan een auto-immuunziekte de nierfunctie
aantasten”, vertelt Vikash Marapin.

Gezonde voeding
Omdat nierfalen een complex samenspel is van medische factoren, werken de internisten, cardiologen, urologen en diëtisten van het Weerter ziekenhuis nauw samen bij de behandeling. “Nierfalen is niet te genezen,
alleen af te remmen. Als de nieren hun werk niet meer
optimaal kunnen doen, is het verstandig om ze zo min
mogelijk te belasten. Dat betekent dat we zo min mogelijk medicijnen voorschrijven die schadelijk kunnen zijn

www.facebook.com/sjgweert

‘De nierfunctie is stabiel,
de longkanker verdreven’
Als gevolg van een hoge bloeddruk en een glutenallergie
werkten zijn nieren al langer niet optimaal. Maar vanaf
2015, toen Teun door nierstenen werd geveld, ging het
ineens snel bergafwaarts. De nierfilters, die de afvalstoffen
filteren uit het bloed, raakten blijvend beschadigd. Beter
gaat het niet meer worden, het is nu zaak om het verdere
verval zoveel mogelijk te vertragen.
Dankzij een aangepast eetpatroon en goede, medische
begeleiding lukt dat inmiddels heel aardig. Teun eet
zout-, kalium- en glutenarm, drinkt zes glazen water per
dag (“vooral in de winter een flinke opgave”) en probeert
zoveel mogelijk te bewegen. “Wat aanrommelen in de
tuin”, noemt hij dat zelf met een lach. Daarbij gebruikt
Teun alleen medicijnen die de nieren geen verdere schade toebrengen. Een keer per maand komt een medewerker van SJG Weert bij hem thuis om via een injectie het
tekort aan epo in z’n bloed aan te vullen. Voor zijn glutenallergie krijgt hij vitamine B12 toegediend. Daarnaast
gaat hij om de twee maanden voor controle naar Weert.
Dokter Marapin vraagt hoe het gaat, meet de bloeddruk
en de nierfunctie en vertelt eerlijk hoe het ervoor staat.
“Een geweldige arts die je niet als patiënt, maar als mens
behandelt”, vertelt Teun.
Het goede nieuws is dat zijn nierfunctie nu al een paar
jaar stabiel is. Minder positief is dat Teuns nieren nog maar
voor 15% werken. Dat wil zeggen dat 85% van de afvalstoffen die hij via zijn voeding binnenkrijgt, achterblijft in
het lichaam. Als de nierfunctie onder de 10% komt, gaat
dit onherroepelijk tot klachten leiden en wordt nierdialyse
onontkoombaar, zo heeft de internist hem al vaker voor-

"Het is belangrijk nierfalen zo vroeg mogelijk vast te stellen": Vikash Marapin

voor de nieren. Gezonde voeding wil in dit geval zeggen: niet teveel zout en eiwitten en voldoende calcium
en fosfaten. Vanzelfsprekend komt daarbij het advies
om veel water te drinken, niet te roken en voldoende te
bewegen”, zo licht de internist toe.

huisarts. Bij een nierfunctie van 60% of lager, volgt direct een verwijzing naar de internist. Daarnaast worden
er ook patiënten via de cardioloog ingestuurd. “Als het
hart niet goed meer pompt, krijgen de nieren immers
ook minder bloed”, zo verklaart de internist.

Belang van vroege diagnose

Kwaliteit van leven

Het verraderlijke is dat de meeste patiënten met nierfalen niet eens weten dat hun nierfunctie is aangetast. De
échte klachten treden meestal pas op wanneer de nieren nog maar voor slechts 10% functioneren. De patiënt
krijgt dan bijvoorbeeld last van ernstige vermoeidheid
(bloedarmoede), een hoge bloeddruk, misselijkheid of
spierkrampen. Vikash Marapin: “In dat stadium verlaat
nog maar 10% van de afvalstoffen in het bloed via de
urine het lichaam. De overige 90% hoopt zich op, met
alle levensbedreigende risico’s van dien.”

Jaarlijks komen ongeveer 120 nieuwe patiënten met
nierfalen naar de poli Interne Geneeskunde in Weert.
Bij de overgrote meerderheid stabiliseert de nierfunctie zich als gevolg van de juiste medicijnen en een
gezonder eet- en leefpatroon. Slechts een handvol
patiënten is aangewezen op een niervervangende therapie: nierdialyse in het Dialysecentrum Weerterbergen, buik-spoeling (peritoneale dialyse) of een niertransplantatie. Marapin: “Ook in die situatie regelen wij
de zorg en begeleiding. Soms blijkt na overleg met de
patiënt en zijn familie dat ‘niets doen’ het beste alternatief is. Als de leeftijd erg hoog is en de gezondheid
zeer broos, kan dialyse of een donornier te riskant zijn.
Dan zetten we samen in op een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven.”

Daarom is het dus belangrijk om nierfalen zo vroeg
mogelijk vast te stellen. En dat gebeurt gelukkig ook.
Patiënten met diabetes en een hoge bloeddruk gaan
regelmatig voor bloed- en urineonderzoek naar de

www.twitter.com/sjgweert
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PATIËNTENVERHAAL

Een glutenallergie, nierfalen en longkanker. Teun van Deurzen (76) uit Budel-Dorplein weet inmiddels dat het leven geen
garanties biedt. Gesteund door zijn geliefde vrouw Rieni - een rasoptimist - en
de medische begeleiding van SJG Weert
houdt hij het hoofd omhoog.

ARTIKEL

Zeker voor patiënten met nierfalen - een
chronische en gevaarlijke complicatie
van diabetes, een hoge bloeddruk en
hartfalen - is gezonde voeding van
levensbelang. “Hoe eerder we schade
aan de nieren vaststellen, hoe meer tijd
er is om het proces van achteruitgang
te vertragen. Een gezonde leefstijl speelt
daarbij een cruciale rol”, zegt internist
Vikash Marapin van SJG Weert. Hij is gespecialiseerd in chronische nierziekten.

nummer 2 september 2019

gehouden. “Afhankelijk van waar in het lichaam de afvalstoffen zich ophopen, kan het tot een scala aan
klachten leiden, zoals jeuk, spierpijn, misselijkheid en
benauwdheid”, zo licht dokter Marapin toe.

Een nieuwe klap
Teun en Rieni van Deurzen proberen er niet teveel
aan te denken. Ze vinden steun bij het geloof en houden zich vast aan het positieve. Het heden. Het recente verleden heeft geleerd dat vooruitkijken geen enkele zin heeft.
Een ongelukkige valpartij in de tuin, anderhalf jaar
geleden, was voor Teun het begin van een inktzwarte
periode. Bijna zes weken was hij aan het bed gekluisterd. “Teun knapte niet meer op, het werd van kwaad
tot erger. Hij at en dronk nauwelijks meer en viel in
korte tijd kilo’s af. De huisarts kon niks vinden en hield
het erop dat Teun overspannen was. Pas na lang aandringen bij de huisarts kwam er een verwijzing naar
het ziekenhuis”, zo memoreert Rieni.
Terwijl Teun in SJG Weert weer langzaam op krachten
kwam, volgde een nieuwe klap. De röntgenfoto van
de longen toonde een verdacht vlekje. Aanvullend
onderzoek in Eindhoven bevestigde het vermoeden.
Teun had longkanker. “Op zo’n moment staat de wereld stil”, zegt hij.

Leven met de dag
Maar niet voor lang. Zijn vrouw Rieni spoorde hem
aan om te vechten en sleepte hem er emotioneel
doorheen. Met een serie chemobehandelingen en
bestralingen werd de kanker verdreven. Teun is weer
schoon. Om verdere nierschade te voorkomen, werd
de dosering van de chemo op advies van dokter
Marapin aangepast.
Teun en Rieni proberen nu zoveel mogelijk met de
dag te leven. “Natuurlijk zijn we bezorgd over de toekomst. Maar we blijven positief. De nieren zijn even
niet belangrijk. De kanker is weg. Genoeg reden om
te lachen, toch?”

NIEUWE SPECIALISTEN

Lees op de
website meer
over deze
specialisten.

Philippe Cuypers

Pieter van den Broek

Jeffrey Keuren

vaatchirurg
Aandachtsgebieden:
- aneurysma’s
- endovasculaire technieken

oogarts
Aandachtsgebieden:
- cataract chirurgie

klinisch chemicus
Aandachtsgebieden:
- klinische chemie & hematologie

www.sjgweert.nl

www.sjgweert.nl/
patienten/
specialisten
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Nog nauwkeuriger werken is mogelijk dankzij nieuwe diathermieapparatuur

ARTIKEL

Rolls Royce in operatieapparatuur
voor patiënten SJG Weert
Als eerste ziekenhuis in Limburg heeft
SJG Weert zijn operatiekamers uitgerust
met de nieuwste en beste operatieapparatuur die er op de markt is. Met de Rolls
Royce in de elektrochirurgie, zoals dit
revolutionaire concept ook wel wordt
genoemd, kan de snijdend specialist
patiënten ultraveilig en met nóg grotere
precisie opereren en blijft het bloedverlies tijdens de ingreep tot een minimum
beperkt. De nieuwe apparatuur wordt
gebruikt bij alle voorkomende ingrepen.
Bij elektrochirurgie doen elektrisch opgewekte microvonkjes het snijwerk zonder dat er een mes aan te pas
komt. Met dezelfde elektrische warmte worden vaatjes
in het operatiegebied direct dicht gebrand zodat er
nauwelijks bloedverlies ontstaat. Afzonderlijke bloedingen kunnen eveneens met behulp van deze warmte
worden gestelpt.

het belangrijk dat zoveel mogelijk bloedvaatjes intact blijven en wondjes optimaal kunnen genezen. Dit nieuwe apparaat maakt dat mogelijk. Het geeft exact de hoeveelheid
stroom af die nodig is om weefsel door te snijden en vaatjes dicht te branden. Zo blijven eventuele beschadigingen
tot een minimum beperkt en bereik je een optimaal esthetisch resultaat”, zegt plastisch chirurg Jeroen Schots.
Voordeel is ook dat twee specialisten tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het hetzelfde apparaat zodat

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
bestrijkt o.a. de gemeenten Asten, Cranendonck,
Leudal, Meijel, Maasgouw, Nederweert, Horn,
Beegden, Heel, Panheel, Buggenum, Nunhem,
Someren en Weert.

patiënten sneller en efficiënter kunnen worden geholpen. Denk aan een borstoperatie waar bij de oncologisch chirurg de borst amputeert en de plastisch chirurg
met dezelfde apparatuur de borst direct reconstrueert.
De nieuwe software is zo geavanceerd dat de chirurg
vooraf precies de gewenste uitkomst van de operatie kan
instellen. “De apparatuur blinkt uit in bedieningsgemak”,
vertelt Linda McWilliams, coördinator medische hulpmiddelen van SJG Weert. “Alle bekende operaties zijn op
naam voorgeprogrammeerd in een menu. Alle instrumenten, die bij een ingreep gebruikt worden, staan afgebeeld
op het bedieningsscherm, voorzien van de juiste parameters, specifiek voor een bepaalde chirurgische ingreep.
Elke handeling is daarmee in beeld en in volledige controle. Dit voorkomt fouten. Het nieuwe concept is ook een
stuk efficiënter. Vroeger moesten we vaak apparatuur aanschaffen voor een bepaald type operatie. Het nieuwe apparaat, zes stuks in totaal, is geschikt voor alle ingrepen,
zowel laparoscopisch via de kijkbuis als de klassieke operaties waarbij een grotere snee gemaakt moet worden.”
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De nieuwste diathermieapparatuur die SJG Weert eerder
dit jaar in gebruik heeft genomen op de zes OK’s, maakt
het mogelijk om nóg nauwkeuriger te werken. Dat komt
de patiënt alleen maar ten goede. “Zeker bij plastische chirurgie waar je met name aan de huid opereert, is voorzichtigheid geboden. Om huidbeschadiging te voorkomen, is

www.facebook.com/sjgweert
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ARTIKEL

‘Elke amputatie
is er een teveel’
Meer dan de helft van alle amputaties bij
patiënten met diabetes is te voorkomen
met goede voetzorg, zo blijkt uit onderzoek.
Binnen de regio Weert is deze zorg uitstekend
geregeld! Binnen het multidisciplinaire
voetenteam van SJG Weert is alle expertise
gebundeld en wordt voor mensen met een
diabetesvoet niets aan het toeval overgelaten.
Daarbij zijn er met de huisartsen duidelijke
afspraken gemaakt over een snelle verwijzing
en goede nazorg.
Doordat het aantal mensen met diabetes in ons land toeneemt, stijgt ook het aantal patiënten met een diabetesvoet, een vervelende en ook risicovolle complicatie van
suikerziekte. Omdat diabetes de zenuwen aantast, kunnen
patiënten geleidelijk aan het gevoel kwijtraken in hun
tenen, voeten en benen. Ze lopen hierdoor makkelijk voetwondjes op zonder dat ze het zelf merken. Door een
slechte doorbloeding genezen die wondjes maar heel
langzaam en raken ze ook vaak geïnfecteerd. Met alle risico’s van dien. In het uiterste geval kan zelfs amputatie
noodzakelijk zijn. In SJG Weert komt dat zo’n acht tot tien
keer per jaar voor.

Eerder verwijzen
Omdat elke amputatie er een teveel is, is de diabetische
voetzorg binnen de regio Weert nu nóg beter geregeld.
Anders gezegd: de zorgverleners die hierbij betrokken
zijn, hebben een half jaar geleden nieuwe afspraken
gemaakt en staan samen nog dichter rond de patiënt. Dat
begint aan de poort, bij de huisarts. “Een goede voorlichting is cruciaal. De huisarts of praktijkondersteuner drukt
diabetespatiënten op het hart om de voeten zeer regelmatig op wondjes te controleren en nodigt de patiënt ook

Betere voetzorg bij diabetes dankzij regionale samenwerking van professionals uit de 1e en 2e lijn

jaarlijks uit voor een onderzoek van de voeten. Daarnaast
hebben we afgesproken dat we diabeten met wondjes
aan de voet sneller verwijzen naar de gespecialiseerde
Diabetische voetpoli van SJG Weert. Als een wondje niet
binnen twee weken genezen is, volgt een verwijzing”,
vertelt Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes en stafarts bij
PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant).

Rolverdeling
Op de Diabetische voetpoli van SJG Weert (eens in de
twee weken op woensdagmiddag) kijken verschillende
specialisten naar de voet. De patiënt wordt tijdens een en
dezelfde afspraak gezien door de gipsverbandmeester/
wondverpleegkundige, podotherapeut, vaatchirurg en
revalidatiearts. Onder coördinatie van vaatchirurg Arthur
Sondakh bespreken zij samen de nieuwe patiënten en
stemmen ze het gewenste beleid op elkaar af.
Elke professionals in het voetenteam heeft zijn eigen
specialistische taak. Gipsverbandmeester Jean-Pierre
van Daal brengt loopgips aan of een tijdelijke orthopedische schoen om de druk op de voet te verminderen
waardoor er minder snel wondjes ontstaan. Revalidatiearts Willemijn van Rooij kijkt met name naar het
schoeisel en regelt samen met de orthopedisch schoen-

maker dat er aangepaste schoenen klaar staan zodra de
wondjes zijn genezen. Ook heel belangrijk is de expertise van Nadine Jeurninck, diabetespodotherapeut in
opleiding. Niet alleen in de behandeling, maar met
name in de preventie van een diabetesvoet. “Op grond
van gedegen onderzoek breng ik de risico’s in kaart en
geef ik adviezen waarmee je wondjes aan de voet beter
kunt voorkomen”, vertelt Nadine die patiënten voor de
nazorg overdraagt aan een podotherapeut in de eerste
lijn. Internist-diabetoloog Laura Kuijpers bewaakt achter
de schermen het medicijngebruik en koppelt het behandelbeleid terug naar de huisarts.

Patiënt op de been houden
Door alle kennis rond de patiënt efficiënter te bundelen
en de zorg beter op elkaar af te stemmen, houdt SJG
Weert het aantal amputaties tot een minimum beperkt.
Vaatchirurg en coördinator Arthur Sondakh: “Als de wond
ook het bot heeft geïnfecteerd, is er soms geen andere
oplossing. Ook in die gevallen proberen we de schade
zoveel mogelijk te beperken. Door een uitgebreide dotterbehandeling tot onder de enkel kunnen we amputatie
van het onderbeen gelukkig grotendeels voorkomen.
Omdat de kwaliteit van leven voorop staat, proberen we
de patiënt zo mobiel mogelijk te houden.”

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OKTOBER T/M DECEMBER 2019

Oktober

November

Dinsdag 1 oktober
13:00 - 15:00 uur
Inloopspreekuur
Mantelzorg
Centrale hal SJG Weert

Dinsdag 5 november
13:00 - 15:00 uur
Inloopspreekuur
Mantelzorg
Centrale hal SJG Weert

Woensdag 2 oktober
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Artrose in heup of knie
Restaurant SJG Weert

Dinsdag 5 november
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Borstvoeding
Restaurant SJG Weert

Dinsdag 15 oktober
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Bevalling
Restaurant SJG Weert

Woensdag 13 november
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Maagverkleining
of -omleiding
Restaurant SJG Weert

Maandag 21 oktober
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Gezonde leefstijl bij kanker
Restaurant SJG Weert

December

NOVEMBER

Dinsdag 19 november
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Parkinson: cabaretvoorstelling Hans Holtslag
Restaurant SJG Weert
Dinsdag 26 november
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Bevalling
Restaurant SJG Weert
Donderdag 28 november
19:00 - 20:00 uur
Bloedserieus chatten met
gynaecoloog (hevig bloedverlies/menstruatie)

Dinsdag 3 december
13:00 - 15:00 uur
Inloopspreekuur
Mantelzorg
Centrale hal SJG Weert
Woensdag 11 december
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Artrose in heup of knie
Restaurant SJG Weert
Dinsdag 17 december
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Borstvoeding
Restaurant SJG Weert

Lees op de website
meer over de bijeenkomsten
of meldt u aan.

www.sjgweert.nl/agenda
Informatie / aanmelden
informatieavonden
De informatieavonden vinden plaats
in het restaurant van SJG Weert.
U kunt zich aanmelden via de agenda
op de website: www.sjgweert.nl of
via de afdeling Patiënteninformatie:
telefoon: 0495 - 57 22 05

Gezondheidskrant
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ARTIKEL

Medisch steunpunt
en persoonlijke
gids bij kanker
Als je de diagnose kanker krijgt, is
alleen de beste begeleiding goed
genoeg. Dat wil zeggen: een
verpleegkundig specialist en
casemanager die je medisch én
emotioneel ondersteunt, de tijd voor
je neemt en je bij de hand neemt in
het hele traject. Om in die behoefte
te voorzien staat er voor oncologiepatiënten in SJG Weert een toegewijd
team van professionals klaar.
Verpleegkundig specialisten en casemanagers oncologie
Sandra Janssen, Miriam Geene en Ted Goossens zijn
gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker.
“Op het drukke spreekuur van de internist-oncoloog en
oncologisch chirurg, richt de aandacht zich vooral op de
medische behandeling. Wij hebben de tijd om de patiënt
medisch én verpleegkundig te begeleiden. De meerwaarde zit ‘m in die combinatie. We kijken ook naar de
psychische en sociale aspecten. Naar de mens als geheel
en de gevolgen van zijn ziekte. Zeker bij kanker is die
brede, persoonlijke benadering heel belangrijk”, zegt
Miriam. “Bij vrouwen met borstkanker voeren we daarom
ook zelf het slechtnieuwsgesprek. Zo kunnen we direct de
eerste emotionele opvang bieden. Voor de medische controles bij chemotherapie gaat de patiënt beurtelings naar
de internist-oncoloog en de verpleegkundig specialist.”

Juiste informatie op juiste moment
De verpleegkundig specialisten oncologie zijn speciaal
opgeleid om bepaalde medische handelingen binnen hun

Casemanagers en verpleegkundig specialisten een belangrijk spil
bij de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker.

vakgebied uit te voeren. Ze doen lichamelijk onderzoek,
vragen onderzoeken aan, schrijven medicijnen voor en
overleggen regelmatig met de arts. Daarnaast zijn zij
samen met andere casemanagers het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en zijn behandelaars. Dat wil zeggen
dat zij de patiënt van A tot Z door het hele zorgtraject
begeleiden en erop toezien dat alle zorg, in en buiten het
ziekenhuis, optimaal op elkaar wordt afgestemd. Ook voor
patiënten met andere vormen van kanker heeft het ziekenhuis vaste contactpersonen.
De verpleegkundig specialist bereidt ook het wekelijkse,
multidisciplinaire overleg voor en schuift aan bij alle
medisch specialisten die bij de behandeling betrokken
zijn. Door samen patiënten te bespreken is altijd de juiste
informatie paraat. “Zo zorgen we ervoor dat de patiënt
altijd op het juiste moment de juiste informatie krijgt”,
vertelt afdelingsmanager paramedische zorg Jos Daens
die de verpleegkundig specialisten en casemanagers
oncologie aanstuurt.

Altijd een aanspreekpunt
Hoewel de casemanagers binnen het brede vakgebied van
de oncologie ieder hun eigen specialisme hebben, zijn ze
breed opgeleid en inzetbaar binnen het ziekenhuis.
Miriam Geene en Sandra Janssen begeleiden voornamelijk
patiënten met borst-, melanoom en schildklierkanker. Ted
Goossens begeleidt patiënten met kanker in de longen,
het bloed, beenmerg en de lymfeklieren. Linda Verkoelen
en Marly van Craenenbroek zijn casemanager bij darmkanker. Yannet Macedo Sotelo en ook Marly van Craenenbroek
begeleiden bij baarmoederhals- of eierstokkanker en Paulina Schepers Kurniawan wijst patiënten met blaas- of
prostaatkanker de weg. Jos Daens: “Bij afwezigheid van
een casemanager staat een andere collega klaar om vragen te beantwoorden of intern zaken uit te zoeken en te
regelen. Er is altijd een professioneel aanspreekpunt. De
casemanagers oncologie kijken ‘over de tumoren heen’
naar de zorg en begeleiding die de patiënt nodig heeft.
Daarnaast zijn ze actief betrokken bij de zorg voor patiënten in de laatste levensfase.”
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