St. Jans Gasthuis (SJG) Weer t • nummer 1 • juni 2020 • Jaargang 14

3
SJG Weert topcentrum
voor borstkankerzorg

5
"Corona heeft alles
op z'n kop gezet".

Weertenaar Oscar Ellerbrak overleefde corona

“Ook al zag ik geen gezichten,
ik voelde dat het mensen waren”

8
Veilig hervatten
van reguliere zorg

De start van een bijzondere tocht: 'fietsen is beter dan corona'.

11
Zó houden we de
zorg dichtbij

13
Snel verlost van aambeien
of haarnestcystes

19
Leren en werken in je
eigen regio-ziekenhuis

Bijna twee weken lag Oscar Ellerbrak (49) in het ziekenhuis; uitgeput en doodsbenauwd. De eerste
week in SJG Weert, de tweede in het Radboudumc in Nijmegen. De Weertenaar overleefde corona
en wierp zich eenmaal thuis vol overgave op zijn herstel. Om zijn helpers te bedanken en beide
ziekenhuizen ook ﬁnancieel een hart onder de riem te steken, ﬁetste Oscar eind mei van Weert naar
Nijmegen. “Deze mensen hebben fantastisch werk geleverd.”
Na de eerste koude rillingen, op die vrijdagmiddag eind maart, gaat
het snel bergafwaarts met Oscar. In een paar uur tijd voelt hij de
koorts oplopen en de energie uit zijn lichaam stromen. De medicijnen die de huisarts voorschrijft, helpen niet. Sterker: de Weertenaar
heeft nauwelijks puf meer om zijn hondje uit te laten. “Ik zou liegen
als ik zou zeggen dat ik me geen zorgen maakte. Natuurlijk spookten de beelden van tv door mijn hoofd. Zou het corona zijn? Hoe
gaat de ziekte zich ontwikkelen? Daarbij woon ik alleen, er is niemand om een oogje in het zeil te houden.”

Troost
Een week later - Oscar is inmiddels kortademig - wordt hij via zijn
huisarts naar de Spoedeisende Hulp verwezen. Opname in het ziekenhuis is onvermijdelijk. De volgende dag, als de uitslag van de
coronatest inderdaad positief blijkt, wordt hij van de eerste naar
de vierde etage gebracht. “Als ik de houten schotten zie waarmee de
afdeling is dichtgetimmerd, wordt het me even teveel. Pas dan
dringt het door hoe ernstig de situatie is waarin ik ben beland. Ik heb
steeds meer moeite om zelfstandig te ademen, heb steeds meer
zuurstof nodig. Dat zorgt voor veel angst. Ik ben niet zozeer bang

www.sjgweert.nl

om dood te gaan, maar wel om de controle over mijn lichaam te verliezen en naar de intensive care te moeten. Dat is het ergste aan
deze ziekte. Je hebt je lot niet in eigen hand, je bent machteloos.
Toen ik daar zo lag, besefte ik voor het eerst hoeveel pijn mijn moeder heeft moeten doorstaan. Zij leed jaren aan COPD en overleed in
2015. Ook zij had er niet voor gekozen om zo ziek te worden.”
Het zorgpersoneel in SJG Weert biedt troost. “Zij hebben over me
gewaakt en voor me gezorgd. Dat zal ik nooit vergeten. Ook al zag
ik door de mondmaskers geen gezichten, ik heb gevoeld dat het
mensen waren. Daarnaast had ik veel steun van een goede vriend,
hij werkt in het restaurant in het ziekenhuis. Omdat hij fysiek niet
op de afdeling mocht komen, schreef hij berichtjes op de kaartjes
die bij het avondeten zaten. Zo was hij toch dicht bij me. Dat heeft
Lees verder op pagina 3
me enorm veel goed gedaan.”

Noot van de redactie: Een aantal foto's in deze gezondheidskrant zijn
gemaakt toen de regel 1,5 meter afstand nog niet van toepassing was.

‘De tranen liepen
over de wangen
van mijn moeder.’

Een placemat met familiefoto’s om
eenzaamheid te verzachten
“Het corona-virus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.”
Die woorden van Koning Willem-Alexander inspireerden ons.
Nu maken we met onze grafische bedrijven gratis placemats met
familiefoto’s voor mensen in een ziekenhuis of zorginstelling.
En die blijken gewild want inmiddels zijn er al bijna 10.000 ouderen
en gehandicapten in heel Nederland blij gemaakt.

Placemat en fotokaarten

We gaan door met dit gratis initiatief!

Speciaal voor ons initiatief lanceerden we in
maart de website www.verzachteenzaamheid.nl.
Via deze website kunnen familieleden voor hun
naasten gratis hun eigen gepersonaliseerde
placemat ontwerpen, compleet met foto’s en
een persoonlijke boodschap. Van de foto’s
krijgt men ook nog 8 fotokaarten. Wij zorgen
vervolgens voor de productie van de placemats
en de fotokaarten én de verzending ervan naar
de betreffende instelling. En dat doen we geheel
belangeloos.

‘Een feest der herkenning!’ ‘De tranen liepen over
de wangen van mijn moeder.’ ‘Ik zag mijn zoon na
enkele weken eindelijk weer lachen.’ Zomaar een
greep uit de talloze hartverwarmende reacties
die ons initiatief ‘Verzacht eenzaamheid’ heeft
opgeleverd. Al deze geweldige reacties motiveren
ons om langer door te gaan met het initiatief!
Onze betrokken medewerkers zijn ontzettend
trots op het feit dat we met onze producten
zoveel mensen blij kunnen maken in deze tijd.
Samen blijven we strijden tegen eenzaamheid!

‘Ik zag mijn zoon na enkele weken
eindelijk weer lachen.’

Maarten Weemen met de placemats
Foto: Patrick Bongartz Fotografie

Verblijft je naaste in een zorginstelling en wil je die graag verrassen met een persoonlijke boodschap?
Laat de betreffende zorginstelling dan contact met ons opnemen via www.verzachteenzaamheid.nl.
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Alexander Monro Groep opent locatie in Weerter ziekenhuis

SJG Weert wordt topcentrum
voor borstkankerzorg
Dankzij een innige samenwerking met
de Alexander Monro Ziekenhuis Groep
wordt SJG Weert een toonaangevend
centrum voor de behandeling van
borstkanker. De gerenommeerde
borstkankerkliniek in Bilthoven opende
eind april in het Weerter ziekenhuis een
nieuwe locatie voor de regio ZuidoostNederland.
In de moderne kliniek, die wordt gehuisvest boven het
restaurant op de eerste etage (voorheen fysiotherapie),
kunnen patiënten met borstklachten rekenen op de
beste specialistische zorg en begeleiding. Oftewel: het
vertrouwde mammateam van SJG Weert, aangevuld
met de kennis, expertise en visie op borstkankerzorg
van Alexander Monro. Door de bundeling van krachten
kunnen er in Weert jaarlijks zo’n 3.000 nieuwe patiënten
worden gediagnosticeerd.
“Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om de
borstkankerzorg nog beter en toegankelijker maken”,
zegt bestuurder Inge de Wit van SJG Weert. “Op dit moment opereren we ongeveer 120 borstkankerpatiënten

per jaar. De komst van Alexander Monro zal een flinke
aanzuigende werking hebben, zo is de verwachting,
omdat ook patiënten uit de verre omtrek naar Weert
zullen komen.”

Elke dag beter worden
De nieuwe kwaliteitsnorm voor de borstkankerzorg in
Weert laat geen enkele ruimte voor toeval of onverschilligheid. “Elke dag beter worden, dát is het doel”, zegt
Marjolein de Jong, bestuurder (en voormalig oncologisch chirurg) van de Alexander Monro Ziekenhuis
Groep. Excellente borstkankerzorg begint bij de juiste
diagnose. Omdat dit allesbepalend is voor het verdere
verloop en het succes van de behandeling gebeurt deze
medische beoordeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De borstkankerspecialisten van Alexander
Monro zijn onderdeel van het multidisciplinaire team
dat twee keer per week alle nieuwe patiënten in Weert
bespreekt.
Op alle onderdelen van de borstkankerzorg willen
Alexander Monro en SJG Weert samen excelleren.
Marjolein de Jong: “Naast de beste diagnose gaan we
voor de kortste doorlooptijd, de beste radicale borstkankeroperatie, de beste aanvullende behandelingen
en een optimale kwaliteit van leven. Uiteindelijk komt
dit allemaal samen in de patiëntbeleving. Elke dag
meten we hoe patiënten onze zorg concreet ervaren.
Daarnaast richten we een kwaliteitsdashboard in waarin

VERVOLG PAGINA 1:
Gespreid bedje
Omdat de corona-afdeling vol ligt en er steeds meer
nieuwe patiënten met Covid-19 naar de triagetent in
Weert komen, wordt Oscar begin april per ambulance
overgeplaatst naar het Radboudumc in Nijmegen. Daar
neemt hij samen met vier andere coronapatiënten vrijwillig deel aan een experimentele behandeling die ervoor zorgt dat de longen meer zuurstof kunnen opnemen en daardoor sneller herstellen. Of het door deze medicatie komt of niet, zal verder wetenschappelijk onderzoek moeten uitwijzen. Feit is dat Oscar in de dagen erna
begint op te krabbelen. Hij kan steeds langer zelfstandig
ademen en krijgt steeds meer energie. Op 15 april, twaalf
dagen na zijn eerste opname in Weert, mag hij naar huis.
“Mijn broer en zijn vrouw en een goede vriendin hadden
alles versierd. Ik kwam letterlijk in een gespreid bedje terecht. Heel fijn was dat en ook heel emotioneel.”

we alle bevindingen en trends nauwlettend volgen.
Meten is weten. Alleen zo kunnen we elke dag beter
worden. Voor medewerkers werkt dat alleen maar stimulerend. Als je patiënten tevreden zijn, is het veel
leuker om je werk te doen.”

Samen rond de patiënt
In de nieuwe borstkankerkliniek op de eerste etage
staan alle betrokken specialisten en verpleegkundigen
als één team samen rond de patiënt. “Dat maakt het
mogelijk om de zorg nóg beter op elkaar af te stemmen
en van elkaars ervaringen te leren. Een belangrijke rol is
weggelegd voor onze gastvrouwen die patiënten in de
kliniek persoonlijk verwelkomen en begeleiden tijdens
hun verdere verblijf”, aldus Marjolein de Jong.
SJG Weert is verheugd over de samenwerking met het
Alexander Monro Ziekenhuis dat vorig jaar met een 9,4
in de top 10 stond van best gewaardeerde zorginstellingen in Nederland. Ook zorgverzekeraar CZ juicht de
krachtenbundeling tussen de twee ziekenhuizen toe.
Zorgdirecteur Joël Gijzen: ‘Wij zijn warm voorstander
van het in samenwerking met gespecialiseerde topcentra organiseren van de zorg. Zo blijft zorg verantwoord
en dichtbij. Patiënten met borstkanker hebben echt
profijt van specialisten die hier hun kerncompetentie in
hebben.”

Door te fietsen, wilde ik al die mensen bedanken die mij
zo fantastisch geholpen hebben. Omdat ik hiervoor
moest trainen, werkte ik automatisch aan mijn herstel.
Nu de tocht erop zit, kan ik het coronahoofdstuk voor
mezelf afsluiten. Hoe ziek ik ook ben geweest, wat overheerst is het besef hoeveel geluk ik heb gehad.”
Bij de start van zijn fietstocht overhandigde Oscar een
cheque met de voorlopige opbrengst van zijn actie
aan het ziekenhuis. Met dit bedrag van € 5.580,- gaat
SJG Weert een corona-nazorgpoli inrichten. Deze poli
zorgt dat ex-coronapatiënten zowel fysieke als psychische nazorg krijgen zodra zij het ziekenhuis uitkomen.
De fietstocht van Oscar ondersteunen? Dat kan nog
steeds. Meer informatie vind je op www.fietsenisbeterdancorona.nl. De opbrengst van zijn sponsoractie
wordt gelijk verdeeld over SJG Weert en het
Radboud Fonds.

Hoofdstuk afsluiten

Foto: Josine Frankhuizen

Drie dagen zit Oscar thuis, op zijn dakterras in de zon.
Dan belt hij de fysiotherapeut om te zeggen dat hij aan
zijn herstel wil gaan werken. Wandelen, fietsen, spierkracht opbouwen. “Om het nuttige met het aangename
te verenigen, ontstond het idee voor een ruim tachtig
kilometer lange sponsorfietstocht van SJG Weert naar
het Radboudumc in Nijmegen. Op 24 mei jongstleden
bracht hij het samen met twee vrienden in de praktijk.

www.sjgweert.nl

www.fietsenisbeterdancorona.nl

VRIJWILLIGER (m/v) IN HET
FRANCISCUS HOSPICE,
IETS VOOR JOU??
24/7 BEREIKBAAR

Uw wens is onze zorg
Adviseren | Aandacht | Zoeken in oplossingen
Persoonlijke ondersteuning | Informeel | kleinschalig
Burg. Geurtslaan 34c
6093PS Heythuysen

T 06 24 66 52 11

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?

www.fading-uitvaartzorg.nl

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!

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

Kijk op www.pgz.nu of bel
met ons Cliëntbureau via
0495-622399

Protonentherapie

Meer kankerpatiënten komen in aanmerking voor nieuwe bestralingstechniek
Maastro biedt sinds vorig jaar protonentherapie, de allernieuwste vorm van radiotherapie (bestraling). Protonentherapie maakt het mogelijk om de gezonde weefsels veel beter te sparen, terwijl de tumor of het operatie
terrein nog steeds even goed bestraald wordt als met de gewone fotonen bestraling. Hierdoor wordt de kans op
bijwerkingen kleiner, en zullen deze ook minder ernstig zijn. Sinds de introductie van protonentherapie in februari
2019 zijn 116 patiënten in Maastro hiermee behandeld.

Welke patiënten komen voor protonentherapie in aanmerking?
Patiënten komen, volgens landelijk vastgestelde richtlijnen, in aanmerking voor behandeling met protonentherapie als wordt vastgesteld dat de kans op
bijwerkingen hiervan aanzienlijk kleiner is dan die van
fotonentherapie. Patiënten met een indicatie voor bestraling van hoofd-hals-, borst-, hersen-, long- en lymfeklierkanker worden bij Maastro individueel beoordeeld
(aan de hand van deze landelijke criteria) op de vraag of
de patiënt baat heeft bij de behandeling met protonen.

Er is goed nieuws voor slokdarmkankerpatiënten: sinds
kort is protonentherapie ook vergoede zorg voor een deel
van de slokdarmkankerpatiënten. Dit is naar aanleiding van de huidige coronacrisis, waardoor er druk op de
intensive care afdelingen kwam te liggen. Deze categorie
patiënten hoeft dankzij protonentherapie minder lang op
de IC te verblijven.

Prof. dr. Liesbeth Boersma, directeur patiëntenzorg bij
Maastro, heeft vanuit haar rol als voorzitter van het landelijk
platform protonentherapie, een succesvol beroep gedaan op
Zorgverzekeraars Nederland om protonentherapie voor slokdarmkankerpatiënten toch mogelijk te maken.

Slokdarmkanker

Borstkanker

De landelijke werkgroep Protonentherapie Slokdarmkanker is al geruime tijd bezig
met het maken van landelijke richtlijnen voor protonentherapie voor slokdarmkanker.
De richtlijnen beschrijven wanneer protonentherapie voor deze vorm van kanker naar
verwachting beter is dan bestraling met fotonen. Op basis van deze richtlijnen beslist het
ministerie van Volksgezondheid of protonentherapie voor deze vorm van kanker vergoed
wordt. Maastro werkt er dan ook hard aan mee om deze richtlijnen voor slokdarmkanker op korte termijn gerealiseerd te krijgen. Daarnaast zet Maastro zich om het aantal
patiëntengroepen steeds verder uit te breiden die aanzienlijk voordeel zullen hebben van
protonentherapie. “Vervolgens doen we er alles aan om dit volgens de landelijke
richtlijnen goedgekeurd te krijgen”, aldus Liesbeth Boersma. “Ook onderzoeken we nu
de mogelijkheden voor protonentherapie bij andere patiëntengroepen. Bijvoorbeeld bij
jongvolwassen patiënten (in de leeftijd onder 30-40 jaar) om de kans dat bestraling juist
kanker veroorzaakt, zo klein mogelijk te maken”.

Tot begin 2019 was in Nederland voor borstkankerpatiënten bestraling met fotonen
de enige bestralingsmogelijkheid. De vastgestelde en goedgekeurde richtlijnen geven
precies aan op basis van welke criteria een patiënt met borstkanker in aanmerking kan
komen voor bestraling met protonen. “Dit is met name als de stralingsdosis op het hart
met fotonen te hoog is. Ongeveer 3-5% van de borstkanker patienten heeft veel baat
bij de protonentherapie omdat het hart te dicht in de buurt ligt van het te bestralen
gebied. “Protonentherapie spaart het hart en kan de kans verlagen op het ontwikkelen
van een hartinfarct in de jaren na de behandeling”, voegt Liesbeth Boersma toe. Het is
nu ruim een jaar geleden dat Maastro de eerste borstkankerpatiënt heeft behandeld met
protonentherapie. Ook borstkankerpatiënten die bijvoorbeeld vanuit het Sint Jansgasthuis of het recent geopende Alexander Monro Ziekenhuis in Weert voor bestraling worden
verwezen, kunnen voor de specifieke protonentherapie terecht in Maastricht.

In de beste handen
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Corona heeft
alles op z’n
kop gezet
De wereld is veranderd en het is maar de vraag of ze
ooit weer hetzelfde wordt. Terugkijkend valt het nauwelijks te bevatten wat er allemaal is gebeurd. Hoe snel het
is gegaan. En hoe immens de storm was die ons ziekenhuis de afgelopen maanden heeft getrotseerd.
Amper vier maanden geleden leek er nog geen vuiltje
aan de lucht. SJG Weert keek vooruit, zette nieuwe stippen op de horizon. We waren bezig met plannen voor
een compact beddenhuis, een kliniek waarin alle ruimten optimaal worden benut. Geen mens die op dat moment nog rekende in anderhalve meters.
Toen kwam het coronavirus en werd alles anders. De afgelopen maanden beleefde het ziekenhuis de zwaarste
beproeving in zijn 150-jarige bestaan. Alles wat zo vertrouwd was en normaal leek, moest van de ene op de
andere dag over boord. Om de stroom van ernstig zieke
coronapatiënten te kunnen opvangen, werden we genoodzaakt om de acute zorg op te schalen naar een niveau dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden.
Verloven werden ingetrokken, onze zorgmedewerkers
schakelden over op 12-uursdiensten en de samenwerking met collegaziekenhuizen was intenser dan ooit.
Onder coördinatie van het crisisteam haalden we alles
uit de kast om het virus in te dammen. Alle planbare
zorg werd uitgesteld en er kwam een algeheel bezoekverbod. Om corona buiten de deur te houden, werden
patiëntenstromen van elkaar gescheiden. Er kwamen
speciale tenten voor de acute opvang en triage (beoordeling) van mensen met luchtwegklachten. Daarnaast
waren we, gesteund door de regio, dag en nacht bezig
om het dreigend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers en medische apparatuur op te lossen. Iets wat me soms uit mijn slaap hield.
Het is bijna absurd wat onze medewerkers voor de kiezen hebben gekregen. Hoe hard ze hebben gestreden.
De zorgen over hun eigen veiligheid en die van hun familie. Ik heb het de voorbije maanden al vaker gezegd
en ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Zonder hun

Inge de Wit: "het is bijna absurd wat onze medewerkers voor de kiezen hebben gekregen".

tomeloze energie en veerkracht hadden we het niet gered. Ik heb enorm veel respect voor hen. Diezelfde waardering krijgen onze medewerkers ook van patiënten.
Mensen die in ons ziekenhuis werden opgenomen met
corona voelden zich vertrouwd en in veilige handen bij
ons. Hoewel patiënten het begrepen dat overplaatsing
gezien de capaciteit soms noodzakelijk was, gaven ze
aan dat ze het liefst in SJG Weert waren gebleven.
Toen de coronastorm eind april was bedwongen, begon
direct de volgende krachtsinspanning. Het hervatten
van de reguliere zorg. Dankzij de geweldige inzet van
onze vakmensen van Techniek & Bouw is het hele ziekenhuis inmiddels ingericht en aangepast aan het
‘nieuwe normaal’, de anderhalvemetersamenleving. Bij
elkaar een gigantische puzzel die ons dwong om na te
denken over zaken waarmee we nooit eerder rekening
hoefden te houden. Om onze patiënten en medewer-

NIEUWE SPECIALIST

kers zo efficiënt en veilig mogelijk door het ziekenhuis
te leiden, is niets hetzelfde gebleven en zijn praktisch
alle poliklinieken naar een nieuwe plek verhuisd. Uitgangspunt is dat de patiënt in het ziekenhuis alleen nog
de mensen tegenkomt die hij rond de behandeling van
zijn ziekte nodig heeft. In deze Gezondheidskrant leest
u hoe de nieuwe routing eruit ziet.
Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen, telt elk detail. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook buiten op
het terrein geldt eenrichtingverkeer. Verder wordt de
mogelijkheid onderzocht van contactloos betalen van
het parkeerticket. Snel, eenvoudig en vooral veilig is
daarbij de insteek.

Inge de Wit
Bestuurder SJG Weert

HELDEN VERHALEN
Aernout Lahaye ,
Intensivist
Aandachtsgebieden:
- Echograﬁe,
- Percutane tracheostomie,
- BLS/ALS onderwijs,
PBLS instructor

Onze helden aan het woord
"Ik moet er gewoon zijn,
zeker nu"
www.sjgweert.nl

www.sjgweert.nl

Voor specialistische
Voor specialistische
revalidatie
in Weert
revalidatie in Weert

Voor specialistische
evalidatie in Weert
Vogelsbleek 1, ingang Land van Horne, 6001 BE Weert
T 088 - 313 2433 www.libranet.nl
Vogelsbleek 1, ingang Land van Horne, 6001 BE Weert
T 088 - 313 2433 www.libranet.nl

Vogelsbleek 1, ingang Land van Horne, 6001 BE Weert
T 088 - 313 2433 www.libranet.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

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

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

Teunissen Letselschade
Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
Telefoon: 0495-633 600
E-mail: info@teunissenletselschade.nl
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"Het instellen van een bezoekverbod is misschien wel het meest heftigst geweest", aldus bestuurder Steven Han.

ARTIKEL

Een diepe buiging voor de zorgcollega’s
van Land van Horne
Terwijl bezoekers noodgedwongen op afstand moesten blijven, leverden de
medewerkers van Stichting Land van Horne de afgelopen maanden een ongekende
prestatie. Bij de verpleging, verzorging, behandeling en revalidatie van kwetsbare
ouderen, aan huis en in het (woon)zorgcentrum, kregen zij het ﬂink voor de kiezen.
“De impact van het coronavirus was enorm. Ik heb ongelooﬂijk veel respect voor onze
mensen die in deze moeilijke, onzekere tijden zoveel veerkracht hebben getoond”,
zegt bestuursvoorzitter Steven Han.
Als het om virussen en beschermd werken gaat, waren
de medewerkers van Land van Horne wel wat gewend.
Het norovirus dat jaarlijks door het land waart en buikgriep veroorzaakt, is zeer besmettelijk en kan voor
kwetsbare ouderen zelfs levensbedreigend zijn. “Maar
het coronavirus is van een andere orde”, stelt bestuurder
Steven Han. “Covid-19 is nieuw en daardoor onvoorspelbaar. Daarbij kunnen ook jongere mensen er door getroffen worden, wat bij zorgmedewerkers voor veel
onzekerheid zorgt. Zij willen zelf ook niet ziek worden
en daarmee het risico lopen dat ze het virus overdragen
op cliënten of binnen hun eigen gezin verspreiden.”

Strenge hygiënevoorschriften
Al ruim voor de eerste corona-uitbraak, medio maart,
trof Land van Horne voorbereidende maatregelen.
Zowel in de eigen organisatie als daarbuiten met alle
zorgpartners binnen de veiligheidsregio. De zorgcapaciteit werd op-geschaald, de hygiëneprotocollen verder
aangescherpt. Nóg vaker de handen wassen werd o.a.
het devies. Verder wordt van medewerkers verwacht dat
ze bij de geringste verdenking op corona direct schakelen met de behandelend arts. “Eenvoudig is die eerste
inschatting niet”, zegt Steven Han, “zeker niet bij mensen op hoge leeftijd met een broze gezondheid die wel
vaker een verkoudheid of griepje onder de leden hebben. Daarbij: probeer bij dementie maar eens te achter-
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halen hoe de cliënt zich precies voelt.”
Om verspreiding van het virus aan banden te leggen,
werd half maart een bezoekverbod ingesteld voor alle
18 (woon)zorgcentra in Weert, Nederweert, Leudal,
Cranendonck en Someren. “Dat is misschien nog wel het
heftigste geweest”’, zegt Steven. “Allereerst voor cliënten
en hun mantelzorgers, maar ook voor onze medewerkers
die zó gewend zijn om de naaste familie bij de zorg te
betrekken en uitgebreid de tijd te nemen voor het afscheid. Cliënten die besmet raken met corona en ziek
worden, gaan snel achteruit, zo is onze ervaring. In tegenstelling tot andere ziektebeelden is de terminale fase
heel kort. Voor medewerkers die vaak een langdurige
band met hun cliënten onderhouden, was het pijnlijk om
te zien dat mantelzorgers heel vluchtig afscheid moesten
nemen van hun dierbaren. Om collega’s emotioneel te
ondersteunen, hebben we een speciaal team opgericht
en stimuleren we collega’s om gevoelens onderling bespreekbaar te maken.”

Creatieve oplossingen
In de maanden dat er geen bezoek was toegestaan,
zocht Land van Horne intensief het contact met de familie. Over elke stap in het behandelbeleid was er overleg
en via beeldbellen konden mantelzorgers virtueel op bezoek. Daarnaast werden er met steun vanuit de lokale ge-

meenschap, op alle locaties raamsessies georganiseerd
en werden de cliënten met allerhande traktaties in de
watten gelegd.
Ook voor de thuiszorg werden de regels aangepast en
verscherpt. “Alles wat we op anderhalve meter afstand
konden doen, zoals de hulp in het huishouden, hebben
we zoveel mogelijk door laten gaan. Rond de verpleegtechnische handelingen zoeken we samen met de familie
naar de beste oplossing. We bekijken wat er per se moet
gebeuren, wat wij zelf kunnen doen en wat we in overleg met mantelzorgers anders kunnen organiseren.
Verder hebben onze fysiotherapeuten korte instructiefilmpjes gemaakt zodat cliënten ook thuis aan hun herstel kunnen werken”, vertelt manager Wijkverpleging
Dolinde Webers.

Het nieuwe evenwicht
De coronacrisis heeft een nieuwe dynamiek gebracht en
de samenwerking tussen zorgpartners in de eerste,
tweede en derde lijn duidelijk verstevigd, zo constateert
zij. “Dat ging als vanzelf, niemand hoefde elkaar te overtuigen van de urgentie. Vanaf het allereerste moment
trokken we samen op en hielpen we elkaar. Bijvoorbeeld bij het oprichten van een coronacentrum voor
coronapatiënten die niet meer alleen thuis konden blijven, maar nog te fit waren voor een ziekenhuisopname.
Verder namen SJG Weert en Land van Horne cliënten
van elkaar over en bekeken we vanuit de wijkzorg hoe
we coronapatiënten thuis extra konden ondersteunen.”
Steven Han vult aan: “Inmiddels krijgt onze samenwerking een mooi vervolg. Samen stemmen we de capaciteit – de zorgvraag en het zorgaanbod – intensief op
elkaar af.”
Nu de coronastorm is bedwongen en de reguliere zorg
hervat, zijn de (woon)zorgcentra van Land van Horne
weer mondjesmaat toegankelijk voor bezoekers. “Binnen
de afgesproken kaders en de coronamaatregelen die
daarbij horen, zoeken we per locatie naar het juiste evenwicht. Een zorgvuldige afweging tussen de medische
veiligheid en de kwaliteit van leven. We begrijpen heel
goed dat dit met emoties gepaard gaat, maar vragen
begrip voor de keuzes die in dit stadium noodzakelijk
zijn. Hoezeer mensen ook snakken naar persoonlijk
contact, voorzichtigheid en gepaste afstand blijven
geboden”, zo besluit de bestuurder.

www.twitter.com/sjgweert
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SJG Weert hervat reguliere zorg:
uw veiligheid staat op 1
Nu het aantal coronapatiënten is afgenomen, heeft SJG Weert de reguliere zorg
weer hervat. Maar zolang het virus nog
op de loer ligt, kan dat nog niet op de
oude manier en gaan we uiterst behoedzaam en volgens strenge veiligheidsregels te werk. “Bij elk klein stapje dat we
zetten staat de gezondheid van patiënten en medewerkers voorop”, zo verzekert Gertjan Kamps, KNO-arts en voorzitter van de medische staf.

Bij de ingang en door het hele gebouw hangen dispensers zodat handen gedesinfecteerd kunnen worden.

Bij de ingang van het ziekenhuis staat tijdelijk een tent als nieuwe hoofdingang. Dit geeft het ziekenhuis
de mogelijkheid om te controleren of patiënten en bezoekers klachten hebben die mogelijk op corona
kunnen duiden vóórdat zij het ziekenhuis ingaan.
Bezoekers voor de Spoedpost volgen een andere route, dan patiënten en bezoekers die een reguliere afspraak hebben in het ziekenhuis. Iedereen die klachten heeft, maar waarvan het ziekenhuisbezoek niet
uitgesteld kan worden, krijgt een mondkapje ter bescherming van medewerkers en andere bezoekers.

In de tent staan drie loketten waar
patiënten en bezoekers zich moeten
melden. Daar wordt nogmaals gevraagd
of er klachten zijn en worden aanwijzingen gegeven waar de patiënt naar toe
moet. Begeleiders die zijn meegekomen
moeten wachten in de speciale wachtruimte buiten het gebouw.

www.facebook.com/sjgweert

Blog: Inge de Wit,
bestuurder
Ook vanuit het oogpunt van een
bestuurder was de afgelopen
periode op zijn minst bijzonder
te noemen. Inge de Wit schreef
er regelmatig over in haar blog.

www.twitter.com/sjgweert
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Om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen
vangen, zag het ziekenhuis in Weert zich afgelopen
maanden genoodzaakt om alle afspraken en behandelingen die konden wachten even uit te stellen. De spoedeisende zorg, bijvoorbeeld voor hartpatiënten of mensen
met kanker, ging in de tussentijd wel gewoon door.
Toen de coronastorm wat ging liggen, ontstond er langzaam weer ruimte om de reguliere zorg te hervatten. “Dat
is nog niet op volledige sterkte, want we kunnen gewoonweg niet meer met zoveel mensen tegelijk in het
ziekenhuis aanwezig zijn als voorheen”, zegt Gertjan
Kamps: “Daarbij moeten er tussen de consulten door hygiënemaatregelen worden toegepast om patiënten veilig
te kunnen zien, hetgeen de nodige tijd kost. Daarom proberen we zoveel mogelijk afspraken met beeldbellen of
videobellen te doen. Maar dat kan niet bij alle patiënten.
Als iemand echt voor een afspraak of onderzoek in het
ziekenhuis aanwezig moet zijn, dan bekijken we hoe ernstig en bedreigend de klachten zijn en hoeveel hinder hij
of zij hiervan ondervindt in het dagelijks leven. Op basis
van die inschatting en de medisch-wetenschappelijke

richtlijnen, bepalen we wie we wanneer gaan helpen.”
En dat bezoek ziet er heel anders uit. Om voldoende afstand te kunnen bewaren tot elkaar zijn de looproutes
veranderd en van elkaar gescheiden en gelden er strikte
regels. Voor de trappen in het ziekenhuis en de poliklinieken op de eerste etage is eenrichtingsverkeer ingesteld
en bij de liften in de centrale hal staan stoplichten omdat
dit een druk punt kan zijn. Ook is begeleiding alleen toegestaan als dat noodzakelijk is. Alles om zo min mogelijk
mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis te hebben.
Als een patiënt klachten heeft die op corona kunnen wijzen, dan wordt de afspraak uitgesteld als dat mogelijk is.
Gertjan Kamps: “Maar als een bezoek vanwege medische
redenen niet kan wachten, dan leiden we de patiënt via
een gescheiden looproute naar een speciale ruimte in het
ziekenhuis en krijgt deze van ons een mondkapje.”

Logistieke puzzel
Omdat het coronavirus nog altijd op de loer ligt, is voorzichtigheid dus geboden bij alle zorg die in het ziekenhuis
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plaatsvindt. In nauw overleg met de huisartsen in deze regio is de reguliere zorg in SJG Weert de afgelopen weken
stapsgewijs uitgebreid. Er is met man en macht gewerkt
om het ziekenhuis voor alle patiënten en medewerkers
veilig te maken en aan te passen aan de 1,5-meter-regel.
Het was een gigantische puzzel die we hebben gelegd. Ik
ben vooral blij dat we inmiddels weer bezoek toe kunnen
staan op onze verpleegafdelingen. Het was voor opgenomen patiënten en hun naasten soms heel zwaar om elkaar
alleen via de telefoon of tablet te kunnen zien en spreken.”
Ook al zijn de cijfers nu heel gunstig, het ziekenhuis
houdt rekening met een mogelijke toename van coronapatiënten in de toekomst. Gertjan Kamps: ”De nieuw verworven vrijheden zullen ongetwijfeld zorgen voor
nieuwe besmettingen, maar laten we er allemaal voor
zorgen dat die beperkt blijven. Daar waar onze prioriteit
eerst lag bij de coronazorg en daarna bij het verder uitbreiden van de reguliere zorg, bekijken we nu hoe we
ons voor kunnen bereiden op een mogelijk nieuwe toename van coronapatiënten. Mocht die komen, dan zijn
wij er in elk geval klaar voor.“

Met speciale schotten is er in de centrale hal een
scheiding gemaakt tussen de mensen die het ziekenhuis binnenkomen en de mensen die het ziekenhuis
weer verlaten.

Onze helden aan het woord:
'Dit betekende corona voor het werk van...
Een vreemd gezicht, zo’n stoplicht in het ziekenhuis.
Deze zijn bij de drukkere punten opgehangen om tegenliggers de kans te geven om te passeren op 1,5 meter
afstand. Het is even wennen voor iedereen, maar alles
is bedoeld om alles zo veilig mogelijk te houden.

Met pijlen en stippellijnen op de grond wordt duidelijk
gemaakt dat iedereen rechts moet aanhouden.

Onze helden aan het woord:
'Dit betekende corona voor het werk van...
Bij de smallere trappen is het niet mogelijk om 1,5
meter afstand te houden. Daarom geldt hier voor nu
eenrichtingsverkeer en zijn ze alleen te gebruiken als
je naar beneden gaat.

www.sjgweert.nl

Maak van jouw
vakantiewerk
je droombaan!

Vakantiewerk in de zorg: dat is er volop!

Besteed je vrije dagen goed, juist nu
extra hulp in de zorg hard nodig is.
Breng je kennis in de praktijk en
verdien gelijk extra geld!
Ontdek waar jij aan de slag kunt gaan!

zorgnetlimburg.nl/vakantiewerk
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ZIEKENVERVOER WEERT
UWZiekenvervoer
ZORG IS ONZE
Weert SPECIALITEIT!
www.ziekenvervoer weert.nl

Veilig, Tijdig en
Comfortabel
Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere
zaken aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw
behandelingen. De medewerkers van Ziekenvervoer
Weert begrijpen dat als geen ander. Daarom verzorgen
wij al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht.
Bij het zieken- en rolstoelvervoer van Ziekenvervoer
Weert staat de mens voorop. Uw zorg is onze
specialiteit.
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Zeker in de 1,5-metersamenleving is digitalisering
niet meer weg te denken

Zó houden
we de zorg
dichtbij
Ook voordat het coronavirus de regio Weert bereikte en
afstand houden nog helemaal geen issue was, communiceerden we al steeds vaker via de elektronische snelweg.
Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ook noodzakelijk. De bevolking vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe en het tekort aan zorgpersoneel wordt
alleen maar nijpender. Nu al staat vast dat het voor ziekenhuizen straks bijna onmogelijk wordt om alle controlepatiënten in de huidige frequentie op het spreekuur te
zien. Voeg daarbij de veiligheidsrisico’s rond corona en
het zal niemand verbazen dat verdere digitalisering
noodzakelijk is om de zorg in deze regio voor iedereen
goed toegankelijk en veilig te houden.

MijnSJG
Het goede nieuws is dat steeds meer mensen meegaan
in deze ontwikkeling. Ter illustratie: ruim een jaar na de
lancering maakt al meer dan dertig procent van alle patiënten gebruik van MijnSJG, de beveiligde website die
24 uur per dag toegang geeft tot uw medisch dossier.
Ook kunt u via dit elektronische patiëntportaal medische
vragenlijsten invullen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op
de preoperatieve screening) of digitale folders downloaden met informatie over uw medische behandeling.
Sinds kort biedt MijnSJG de mogelijkheid om zelf een
poli-afspraak te maken (of wijzigen) met de dokter. Uw
privacy is gewaarborgd. Inloggen op MijnSJG kan alleen
met uw persoonlijke DigiD.

BeterDichtbij
Sinds 2018 kunt u als patiënt ook rechtstreeks berichten
sturen naar uw behandelend arts of een medewerker van
de polikliniek. Op een moment dat het u uitkomt en er
geen acute haast geboden is. Dat kan via de BeterDichtbij-app, een extra service waarmee het ziekenhuis de bereikbaarheid voor patiënten verder vergroot.
BeterDichtbij is er voor alle niet-spoedeisende vragen.
Dat kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om een medische

www.facebook.com/sjgweert

Digitalisering betekent ook dat patiënten voor steeds
meer specialistische zorg de deur niet meer uit hoeven.

Als het aan SJG Weert ligt, hoeft u in de toekomst alleen nog maar naar het ziekenhuis
als het écht nodig is. Steeds meer zorgdiensten kunt u online afnemen of zelf regelen,
op een moment dat het ú uitkomt. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling alleen
maar versneld. Poliklinische consulten worden nu bijvoorbeeld zoveel mogelijk via
beeldbellen georganiseerd.
toelichting of een vraag over mogelijke bijwerkingen. Uw
vraag wordt uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord.
“Nu de basis staat, willen we deze service interactiever
maken en uitbreiden met andere functies. Zo kan de specialist of polikliniekmedewerker via deze app bijvoorbeeld ook een link sturen naar aanvullende medische
informatie in MijnSJG of vragen hoe het met het herstel
gaat. Door BeterDichtbij houden we de lijntjes kort en
blijven we als ziekenhuis zo dicht mogelijk bij onze patiënten staan”, zegt neuroloog Tim Alleman, projectleider
van BeterDichtbij.
Om de app te kunnen gebruiken heeft u naast een smartphone een uitnodiging van uw behandelend arts nodig.
Uw specialist zal op het spreekuur vragen of u gebruik
wilt maken van deze berichtenservice.

Thuis monitoren

“Binnen SJG Weert zijn we momenteel bezig om ziektebeelden te clusteren. Per ziektebeeld bekijken we hoe
processen met behulp van e-Health efficiënter inrichten
zodat we met minder zorgmedewerkers toch meer patiënten kunnen helpen. Dat is namelijk de opgave voor
de toekomst.”

Privacy gewaarborgd
De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Veel zaken zijn al gedigitaliseerd. Tim Alleman:
“De meeste recepten die door medisch specialisten in
SJG Weert worden voorgeschreven, worden tegenwoordig digitaal naar de apotheken verstuurd. Het voordeel
daarvan is dat de medicatie direct kan worden klaargezet en dat de patiënt minder lang hoeft te wachten. Los
van het feit dat er geen fax of papier meer hoeft te worden gebruikt.”

Digitalisering betekent ook dat u voor steeds meer specialistische zorg de deur niet meer uit hoeft. “Voor het monitoren van Parkinson is er nu bijvoorbeeld een speciaal
horloge op de markt dat gedurende een week de mate
van stijfheid of juist de overbeweeglijkheid registreert.
Hierdoor krijgen we goed in beeld of de patiënt op de
juiste momenten de juiste dosering medicatie krijgt.
Later dit jaar zullen we deze mogelijkheid aan de eerste
patiënten gaan aanbieden”, vertelt Tim Alleman.

Peter Geerlings geeft nog een voorbeeld: “Patiënten van
de vakgroep orthopedie vullen nu na de operatie een
digitale vragenlijst in. Dat gebeurt via een speciale app
die rechtstreeks in verbinding staat met hun elektronisch patiëntendossier. Op basis van de ingevulde antwoorden berekent deze app automatisch een risicoscore. Zo ziet de orthopedisch chirurg in een oogopslag
hoe het herstel verloopt en hoeft hij op het spreekuur
niet meer alle vragen van A tot Z door te nemen.”

De vakgroep cardiologie van SJG Weert heeft vergevorderde plannen om patiënten met hartfalen en ritmestoornissen op afstand te gaan monitoren. “Zo kunnen
we medische afwijkingen eerder signaleren en dus ook
sneller ingrijpen waarmee het risico op een ziekenhuisopname aanzienlijk kleiner wordt. Door de inzet van
slimme zorgtechnologie, ook wel e-Health genoemd,
hoeft de patiënt alleen nog maar naar het ziekenhuis
als zijn gezondheid dat noodzakelijk maakt”, vertelt
cardioloog en Chief Medical Information Officer Peter
Geerlings van SJG Weert.

Het moge duidelijk zijn. Digitalisering in de zorg biedt
grote voordelen. Zeker in dit coronatijdperk is het voor
SJG Weert een belangrijk instrument om iedereen optimaal en veilig te kunnen blijven helpen. Over uw privacy als patiënt hoeft u zich geen zorgen te maken, zo
verzekert Peter Geerlings. “Uitgangspunt bij alle ICTprocessen is dat gegevens van patiënten op een veilige
manier verstuurd worden. SJG Weert heeft zelfs een
speciale informatiebeveiligingsmedewerker in dienst
die hier streng op toeziet.”

www.twitter.com/sjgweert
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WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL
06-20627642 | NEDERWEERT

Gewichtsverlies van 6 tot 10 kilo per maand!
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.

Hofstraat 1
6017 AK Thorn
T. 0475 - 561219
www.driecronen.nl

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!

ACTIE: De gehele maand juni
€ 50,- korting bij nieuwe aanmelding
of aanbrengen nieuwe cliënt
Saskia Vlassak
Willem II straat 34
6021 EB Budel

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

www.endovelicus.nl
Endovelicus Budel

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

Marij heeft
geen last
meer van
pijnlijke
voeten.

Uw zorg uit
handen nemen...

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.
De 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.
In het begin moest Marij nog een beetje wennen
aan haar nieuwe schoenen. Maar ze kan nu weer
lekker wandelen in de natuur.

Heb je voetklachten? Blijf er niet mee lopen!
Neem contact met ons op voor een consult of
maak een afspraak voor een gratis voetcheck.

0475 493 900 | Heythuysen, Roermond, Weert | pendersvoetzorg.nl

Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert
Patersveld 19, 6001 SN Weert
Tel 0495 - 54 38 15 - Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl
www.uitvaart-vangansewinkel.nl
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Snel verlost van
hardnekkige
aambeien of
haarnestcystes
De helft van alle Nederlanders krijgt
vroeg of laat te maken met aambeien
of andere klachten in het laatste stukje
van de darm. Uit schaamte blijven
mensen er vaak jaren mee rondlopen,
terwijl dat nergens voor nodig is. Terugkerende aambeien of haarnestcystes in
de bilspleet? Een laserbehandeling in
SJG Weert helpt je snel en eenvoudig
van je klachten af.
Werden aambeien vroeger nog operatief verwijderd, tegenwoordig is de behandeling voor de patiënt aanzienlijk
minder ingrijpend. In veruit de meeste gevallen komt er
geen chirurgenmes meer aan te pas. Door de aambei af te
binden met een rubberen bandje, sterft het overtollige
slijmvlies af en komt het vaatweefsel vanzelf weer op de
juiste plek terecht. “Deze behandeling doen we op de poliklinische operatiekamer onder lokale verdoving of - als
de patiënt dat wenst – met een roesje. Het ingreepje
duurt slechts vijf minuten. Daarna mag je weer naar huis.
De intake, het onderzoek en de behandeling worden direct achter elkaar gepland zodat je maar één keer naar het
ziekenhuis hoeft te komen”, zegt chirurg Tanja Lettinga.

Laseren in dagbehandeling
In de meeste gevallen is de patiënt na een poliklinische
behandeling verlost van zijn probleem. Blijven de aam-

Het is de hoogste tijd dat het taboe rond anale of rectale
klachten wordt doorbroken vinden de chirurgen van SJG Weert.

beien terugkeren, dan heeft de vakgroep chirurgie tegenwoordig een uitstekend alternatief: laseren in dagbehandeling. “Onder algehele narcose maken we ter hoogte van
de anus een minuscuul sneetje in de huid. Daar brengen
we de laserdraad naar binnen. De aanvoerende bloedvaten van de aambeien worden vervolgens plaatselijk verhit
en op die manier dichtgeschroeid waardoor het anale
vaatkussentje verschrompelt. Direct na de behandeling
koelen we het slijmvlies met ijs”, legt chirurg Jeroen van
Essen uit. “Een laserbehandeling duurt ongeveer twintig
minuten en is voor de patiënt aanzienlijk minder ingrijpend dan een klassieke operatie waarbij de aambeien
operatief worden verwijderd. Dat wil zeggen minder pijn,
een sneller herstel en ook minder schadelijk voor de
sluitspier”, zo voegt Tanja Lettinga toe.

Laseren bij haarnestcystes
Ook voor haarnestcystes - ingegroeide haren in de bilspleet - is een laserbehandeling de meest doeltreffende en
patiëntvriendelijke oplossing. Jeroen van Essen licht toe:
“In het verleden werden deze holtes onder de huid weggesneden, met grote, bloedende wonden en vaak een
maandenlang herstel tot gevolg. Dat leed blijft de patiënt

nu bespaard. Er is geen thuiszorg meer nodig, mensen
kunnen snel hun dagelijks leven weer oppakken. Bij een
laserbehandeling worden de haren in de bilspleet verwijderd en maken we de holte ook schoon. Tegelijkertijd
maken we een paar kleine gaatjes en vragen we de patiënt om deze thuis een paar weken met een wattenstaafje open te houden. Op die manier kan het
wondvocht goed worden afgevoerd.”

Proctostraat
Volgens de chirurgen van SJG Weert is het de hoogste tijd
dat het taboe rond anale of rectale klachten wordt doorbroken. “De helft van de bevolking krijgt vroeg of laat last
van aambeien. Toch hoor je daar bijna nooit iemand over.
Mensen lopen maanden, vaak zelfs jaren rond met jeuk of
bloedverlies bij het afvegen, terwijl dat nergens voor
nodig is. In de meeste gevallen is het probleem met één
behandeling verholpen.”
Proctologie, zo heet het vakgebied binnen de chirurgie
dat zicht bezighoudt met klachten in en rond de endeldarm, anus en bilspleet. Wie last heeft van aambeien kan
zijn huisarts vragen om een verwijzing naar de Proctostraat van SJG Weert.
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Lees op de
website meer
over deze
specialisten.

Marc van Sambeek

William van Dijk

Percy van Eerten

Vaatchirurg
Aandachtsgebieden:
- Aneurysma
- Perifeer vaatlijden
- Endovasculaire behandelingen

Traumachirurg
Aandachtsgebieden:
- Traumachirurgie
- Chronisch lies/buikwandpijn (ACNES)
- Chronisch zenuwpijn knie
- Liesbreukchirurgie

Vaatchirurg
Aandachtsgebied:
- Traumatologie
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Truus: een leven
lang dienstbaar
aan het ziekenhuis
Ze is vrijwilligster van het eerste uur.
Truus aan den Toorn (76), bij patiënten
beter bekend als ‘Truus van de bloemen.’
Op 1 mei was de Weertse maar liefst vier
decennia verbonden aan het ziekenhuis.
Al veertig jaar loopt ze met haar bloemenkar door de
gangen. Elke donderdag, keurig in tenue. Ze snijdt en
schikt de bloemen voor patiënten, ververst het water en
maakt ondertussen een praatje. Van dat laatste geniet ze
nog het meest, zegt ze. “Het persoonlijke contact met patiënten. En dat wordt ook gewaardeerd, merk ik. Zeker in
deze tijd waarin het tempo zo hoog ligt, hebben veel ouderen behoefte aan een luisterend oor.”
Toen Truus zich in 1980 bij zuster De Louw meldde als
vrijwilliger, stonden de vensterbanken op de verpleegafdelingen nog vol met bloemen. Lege flessen jus d’orange
en HAK-potten deden dienst als vaas. “In die begintijd
waren we met vijf vrijwilligers. De ‘kanaries’ werden we
genoemd, verwijzend naar ons gele uniform. Vaste taken
hadden we niet, we moesten zelf goed opletten en kijken
waar we ons nuttig konden maken. We verwelkomden
patiënten, wezen hen de weg of vervoerden ze van de

Rechts, Truus aan den Toorn, maar liefst 40 jaar vrijwilliger in SJG Weert.

Opname naar de verpleegafdeling. Lange tijd droeg ik
een pieper bij me. Als er iemand bestraald moest worden
in Maastricht, kreeg ik een melding en mocht ik als begeleider mee. Ik weet nog dat ik een keer in de supermarkt
stond in Weert toen het apparaatje afging. Ik was vergeten om ‘m uit mijn jaszak te halen.”

Van betekenis zijn
Na veertig jaar trouwe dienst verzorgt Truus nog steeds
de bloemen voor patiënten. Omdat de opnameduur tegenwoordig veel korter is zijn het er minder dan vroeger,
maar dat mag de pret niet drukken. “Daardoor is er meer
tijd voor een praatje. Zeker op de derde en vierde verdieping, waar de meeste ouderen verblijven, is daar veel be-

hoefte aan. Ik heb zelf ook een paar keer in dit ziekenhuis
gelegen en weet uit ervaring hoe fijn die persoonlijke
aandacht is.”
Zolang haar gezondheid het toelaat, blijft Truus met haar
bloemenkar langs de patiëntenkamers rijden. Ze wil mensen helpen, van betekenis zijn. “Het gevoel, de waardering
die je daarvoor terugkrijgt, is onbetaalbaar. Daarbij hou ik
van bloemen, dus dit werk gaat nooit vervelen.”
De Weertse houdt graag vast aan rituelen. Elke donderdag, als de bloemen er weer tiptop bijstaan, gaat ze naar
de stilteruimte in de kelder. “Daar steek ik een kaarsje aan
voor alle zieken. Dan ga ik naar huis.”

TE KOOP
MULTIFUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND
Ellerweg Kelpen-Oler (1895 m2)
KANTOREN - BEDRIJFSRUIMTEN - BUITENTERREIN
Perceel 5355 m2

Wilhelminasingel 267 | 6001 GS Weert
T 0495 45 10 02 | info@hermans-bedrijfsmakelaars.nl

www.hermans-bedrijfsmakelaars.nl
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SJG Weert volledig rookvrij:
ook op ziekenhuisterrein
is roken nu verboden

‘Het is nooit
te laat om
te stoppen’
SJG Weert is nu oﬃcieel een rookvrij
ziekenhuis. Dat wil zeggen dat er ook
buiten op het terrein niet meer gerookt
mag worden. Opgenomen patiënten die
roken krijgen indien nodig
hulpmiddelen, zoals nicotinevervangers
aangereikt om de behoefte aan een
sigaret te onderdrukken.
Longverpleegkundigen Corrie Gielen en Ivonne Hendriks
zijn blij met de maatregel die op 31 mei (Wereld Niet-Rokendag) werd ingevoerd. “Dagelijks worden wij geconfronteerd met de ernstige gevolgen van roken. In een ziekenhuis draait alles om de gezondheid. Roken draagt niet bij
aan het herstel van een ziekte. We zijn moreel verplicht om
patiënten, bezoekers en medewerkers een rookvrije omgeving te bieden.”

De longverpleegkundigen worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van roken.

Het rookverbod geldt voor alle vormen van roken, inclusief
elektronische en rookvrije sigaretten. Voor medewerkers
van het ziekenhuis is het nu bovendien niet meer toegestaan om in werkkleding te roken. Zo kan er via de kleding
ook geen rook(lucht) meer worden overgedragen naar patiënten en collega’s.

Het is nooit te laat om te stoppen. Het is wetenschappelijk
bewezen: niet roken vermindert vanaf dag 1 het risico op
hart- en vaatziekten en kanker, bevordert het algehele herstel en zorgt voor een snellere wondgenezing. Daarbij past
het helemaal in deze tijd waarin we gezond willen leven.

Cadeau

Natuurlijk is stoppen makkelijker gezegd dan gedaan. Een
verslaving overwinnen, vraagt om bewustwording en wilskracht. Ivonne: “Als mensen niet willen stoppen, houdt het
natuurlijk op. Iedereen is baas over zijn eigen lichaam. Het
is onze taak om het roken bespreekbaar te maken en te
vertellen wat de gevolgen zijn van roken. Als die bewustwording er eenmaal is, vraagt de patiënt vanzelf om hulp,
zo leert de ervaring, en volgt een verwijzing naar de huis-

De longverpleegkundigen zien op het spreekuur regelmatig patiënten die ondanks hun chronische longziekte blijven roken. “Als je COPD of astma hebt kun je jezelf geen
mooier cadeau geven dan stoppen. Als je niet rookt, gaat
je longfunctie minder snel achteruit’, vertelt Ivonne. Corrie
vult aan: ‘Regelmatig horen we: ‘Ik rook al zo lang, stoppen
heeft geen zin meer.’ Dat is een heel groot misverstand.

Stap 1: bewustwording

NIEUWE SPECIALIST

arts of praktijkondersteuner. Er zijn tegenwoordig talloze
hulpmiddelen om te stoppen. De meeste zorgverzekeraars
vergoeden vanuit de basisverzekering één keer per jaar
een stop-met-rokenpoging onder begeleiding.”
Corrie herinnert zich een oudere mevrouw met COPD. Een
verstokte rookster. Nadat haar rookgedrag al een aantal
keer was besproken, spraken we af het thema te laten rusten. ‘Als u in de toekomst hulp nodig heeft, dan hoor ik het
graag’, zo gaf ik haar mee. Enkele maanden later zag ik
haar weer. Ze vertelde me met trots dat ze op eigen kracht
gestopt was. Dat is fantastisch natuurlijk. Zo zie je maar
weer dat menigeen er “onderhuids” toch mee bezig is en
dat ineens het moment daar is dat de knop omgaat en de
sigaret in de prullenmand verdwijnt.”

HELDEN VERHALEN

Anne Drohm–van Cleef,
Kinderarts
Aandachtsgebied:
- Kindercardiologie

Medewerkers tijdens
coronatijd: "Je zou bijna
denken dat het oorlog is"
www.sjgweert.nl

www.sjgweert.nl
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Onbegrepen buikpijn verdient de
volle aandacht
Wie last heeft van onverklaarbare, chronische buikpijn hoeft niet meer te vrezen
dat hij van het kastje naar de muur wordt
gestuurd. SJG Weert heeft de zorg voor
patiënten met een buikwandpijnsyndroom (ACNES ) van A tot Z op elkaar afgestemd. De chirurg, pijnspecialist en
psycholoog werken hierbij intensief samen. Dit betekent dat behandeling niet
alleen gericht is op het verhelpen van de
pijn, maar ook op het omgaan met deze
vervelende, nog zwaar onderschatte aandoening.
ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome) is een pijnsyndroom dat ontstaat door beknelde
huidzenuwtjes in de buikwand. De klachten kunnen
spontaan optreden of na een buikoperatie als gevolg van
een vastgeraakte zenuw in het littekenweefsel. De pijn
kan mild, maar ook extreem en onhoudbaar zijn. Doordat
de aandoening relatief onbekend is en er met het blote
oog niks afwijkends te zien is, stuiten patiënten vaak op
onbegrip. ‘Het zal wel tussen de oren zal zitten’, klinkt het
dan, tot grote frustratie van de patiënt.

ACNES-zorgpad
SJG Weert neemt deze onbegrepen pijnklachten uiterst
serieus. Om patiënten met ACNES zo goed mogelijk te
behandelen en ook emotioneel te begeleiden, is de zorg
in het ziekenhuis volledig gestroomlijnd. Op verwijzing
van de huisarts of specialist gaat de patiënt voor onderzoek en behandeling eerst naar de chirurg. Chirurg Tanja
Lettinga licht toe: “Wat veel mensen nog niet weten, is
dat ACNES een aantal heldere kenmerken heeft. De pijn
is heel specifiek met één vinger aan te wijzen. Verder
neemt de pijn toe bij beweging en bij het aanspannen
van de buikspieren, maar ervaart de patiënt ’s nachts

Priklaboratorium
verhuisd
Het Priklaboratorium is weer terug verhuisd naar
het ziekenhuis echter niet meer op de gebruikelijke
locatie. Het Priklaboratorium is nu gevestigd op de
plek waar voorheen de polikliniek Orthopedie zat
(achter de centrale hal), route 9.
Voor bloedafname of afgifte van patiëntenmateriaal kunt u alleen op afspraak terecht bij het
Priklaboratorium. Zelf een afspraak inplannen kan
via het patiëntenportaal MijnSJG. Op de SJG website staat beschreven hoe u dit kunt doen. Voor
patiënten zonder computer/tablet of DigiD (o.a.
kinderen) geldt dat zij hun afspraak uiteraard nog
steeds telefonisch kunnen maken via telefoonnummer tel: 0495 - 57 26 39.

www.facebook.com/sjgweert

Het team van ACNES specialisten neemt elke klacht over buikpijn serieus.

geen klachten zolang hij op de buik of rug ligt. Zodra
ACNES wordt vastgesteld, dienen we op de poli direct
een injectie toe met een kortwerkende pijnstiller. Dat kan
al genoeg zijn om de klachten te verhelpen.”
Indien de buikpijn terugkeert, volgt een aanvullend consult bij de anesthesist die de beknelde zenuw met kleine
stroomstootjes (Radio Frequence Ablation) uitschakelt. In
de weken erna bewaakt de pijnarts de voortgang. Mocht
ook deze behandeling de klachten niet blijvend verhelpen, dan is er nog een laatste en rigoureuzere optie: een
kleine ingreep in dagbehandeling door de chirurg. Ter
voorbereiding op deze operatie gaat de patiënt eerst
naar de psycholoog. “Samen bekijken we wat iemand
nodig heeft om de ingreep goed te doorstaan en of er
nog andere factoren zijn die pijn in stand houden of verergeren”, zegt klinisch psycholoog Sabine van Elst.

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.

Redactieadres
SJG Weert afdeling Communicatie
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
Telefoon: 0495 - 57 21 25
E-mail: gezondheidskrant@sjgweert.nl

Begrip als basis
Ook als de chirurg bij het onderzoek op de poli géén medische verklaring vindt voor de buikklachten, ontvangt
de patiënt een verwijsbrief voor de psycholoog. Sabine:
“In dat geval bekijkt een multidisciplinair team hoe de
pijn het beste kan worden behandeld. Als psycholoog
richt ik me daarbij op de niet-medische factoren die een
rol kunnen spelen. Vergeet niet dat mensen soms al
maanden rondlopen met pijn en zich vaak onbegrepen
voelen. Dat kan weer tot heel andere klachten leiden,
zoals angst of stemmingswisselingen. Goede emotionele
begeleiding is dus heel belangrijk. Dat er geen organische oorzaak voor pijn wordt gevonden, betekent allerminst dat de patiënt geen pijn ervaart. Dat is nou precies
de reden waarom wij als team elke klacht over buikpijn
serieus nemen. Begrip is de basis. Alleen zo kunnen we
mensen écht helpen.”
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Traumazorg in
SJG Weert naar
next level
Patiënten die letsel hebben opgelopen
door een ongeval kunnen nu in SJG
Weert rekenen op nóg betere traumazorg. Dat is het gevolg van een intensieve
samenwerking tussen de trauma-orthopeden in Weert en de traumachirurgen
van Máxima Medisch Centrum (MMC)
Eindhoven-Veldhoven.
Sinds januari zijn de normen voor traumazorg in Nederland verder aangescherpt. Alleen speciaal opgeleide
traumachirurgen en trauma-orthopeden mogen nu nog
patiënten met breuken en overig ongevalletsel behandelen. Voor het Weerter ziekenhuis reden om de traumazorg opnieuw in te richten en aan te passen aan
deze nieuwe richtlijn.

Kwaliteit gegarandeerd
Door samen te werken met het MMC heeft SJG Weert
nu elke dag de beschikking over een gespecialiseerd
traumatoloog. Het team van trauma-orthopeden in
Weert is uitgebreid met de traumachirurgen William van
Dijk, René Groetelaers en Percy van Eerten. “Hiermee
hebben we de kwaliteit van de traumazorg in de regio
Weert voor de komende jaren gewaarborgd en zelfs
versterkt. Patiënten met ongevalletsel hoeven niet naar
een ander ziekenhuis, ook deze basiszorg blijft gewoon
toegankelijk in Weert”, zegt trauma-orthopeed Joost

Door samenwerking blijft de acute basiszorg na een ongeval in deze regio direct toegankelijk.

den Teuling. Sterker nog: doordat de vijf collega-traumatologen ieder hun specialisme hebben en hun medische kennis en inzichten gaan delen, klimt de traumazorg in Weert naar een nog hoger niveau. “De een is bijvoorbeeld gespecialiseerd in hand- en polschirurgie,
zeg maar het fijnere werk, terwijl een ander weer meer
expertise heeft in de behandeling van breuken aan de
heup of schouder. Dat komt de patiënt uiteindelijk alleen maar ten goede”, vertelt traumachirurg William
van Dijk.

Op 1: heupfracturen
Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van SJG Weert komen
jaarlijks zo’n 3.700 patiënten met letsel na een ongeval.
Gemiddeld tien mensen per dag dus. Ze worden opgevangen door een SEH-arts die de ernst van het trauma
beoordeelt en bekijkt welke acute zorg er nodig is. “We
zien hier patiënten van alle leeftijden. De meesten met
botbreuken als gevolg van een valpartij of een ongeluk

thuis, in het verkeer, op het werk of tijdens het sporten
of spelen. Vanwege de vergrijzing van deze regio zijn
ouderen met een gebroken heup in de meerderheid”,
vertelt SEH-arts Dennis Keereweer.
Traumachirurg William van Dijk vult aan: “In tegenstelling tot wat veel mensen nog denken, hoeven de
meeste botbreuken niet nog dezelfde dag geopereerd
te worden. Vaak is het zelfs beter om een weekje te
wachten zodat de grootste zwelling is verdwenen en de
kans op complicaties tot een minimum beperkt blijft.”
De acute basiszorg na een ongeval blijft dus gewoon
voor iedereen in deze regio direct toegankelijk. Bij complexe trauma’s, zoals hersenletsel, ernstige brandwonden of meervoudig letsel, kunnen patiënten zoals
vanouds rekenen op de gespecialiseerde zorg van omliggende medische centra.

Informatiebijeenkomsten
Helaas kunnen i.v.m. de coronamaatregelen de fysieke informatiebijeenkomsten voorlopig nog niet plaatsvinden. Het ziekenhuis wil het aantal patiëntenbewegingen tot het
minimum beperken. Wel zijn we bezig om te kijken of en welke informatiebijeenkomsten wellicht digitaal kunnen plaatsvinden. Mocht er een digitale informatiebijeenkomst
gepland staan, dan vindt u deze op onze website: www.sjgweert.nl/home/agenda-informatiebijeenkomsten
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Internist
Aandachtsgebieden:
- Meervoudige diﬀerentiatie
- Vasculaire geneeskunde
- Endocrinologie
- Klinische farmacologie

Chirurg (waarnemer)
Aandachtsgebieden:
- Mammachirurgie
- Melanoom
- Darmchirurgie
- Proctologie

Geriater
Aandachtsgebied:
- Klinische Geriatrie
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Revolutionaire Shockwave Therapie
bij Fysiomax in Stramproy

Steeds meer patiënten zijn geïnteresseerd in
shockwave therapie, vanwege het bewezen
succes van deze therapievorm voor een
groot aantal, vaak chronische, indicaties.
Extracorporale shockwave therapie (ESWT)
wordt beschouwd als een van de meest
innoverende ontwikkelingen in de recente
pijnbehandeling. Deze nieuwe therapievorm
wordt al langer in onze praktijk toegepast en
wij zijn erg enthousiast over de resultaten.
Hoe ziet een shockwave behandeling er uit?
Allereerst wordt op basis van een gesprek en
lichamelijk onderzoek een diagnose gesteld.
Nadat vastgesteld is dat de shockwave
therapie geïndiceerd is wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte schokgolven.
Dit gebeurt met een ‘behandelpistool’
of ‘behandelkop’. De behandeling duurt
kort, zo’n 10-15 minuten per sessie. Deze
schokgolven verbeteren de stofwisseling en
bloedcirculatie in het pijnlijke gebied. Op
die manier wordt het herstelmechanisme
van het lichaam gestimuleerd en wordt de
oorzaak van de pijn direct bestreden. De
zittingen hebben meestal een behandelinterval van 7-10 dagen, afhankelijk van het
probleem. Bij 80% van de patiënten is na
gemiddeld 4-6 sessies, de pijn grotendeels
of volledig verdwenen.

Enkele voorbeelden van chronische pijnklachten waar ESWT bijzonder effectief is:
Chronische peesontstekingen (schouder,
onderbeen, knie, achillespees ed.) met of
zonder verkalkingen, tennis- en golferselleboog, carpaal tunnelsyndroom, fasciïtis
plantaris en hielspoor, shinsplints (scheenbeenvlies irritaties en/of - ontstekingen),
slijmbeursontstekingen (schouder, heup
e.d.), triggerpoints bijv. bij chronische
nek- en rugklachten. Door direct herstel en
activering van de bloedcirculatie is ESWT
ook succesvol bij slecht helende wonden als
gevolg van suikerziekte en/of een perifere
doorbloedingsstoornis.
Wilt u weten of ESWT ook voor u geschikt is
neem dan contact op met ons:

Praktijk voor Fysiotherapie
en Acupunctuur Jeursen
Julianastraat 53A • 6039 AH Stramproy
www.fysiomax.nl • fysiomax@gmail.com
Tel: 0495-563385

Sint Antoniusstraat 10, 6095 AK Baexem , 0475 451 690
info@daamenpartydesign.nl, www.daamenpartydesign.nl
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Nieuwe opleidingstructuur biedt meer studenten de mogelijkheid om in eigen ziekenhuis het vak te leren en uit te oefenen.

ARTIKEL

Unieke kans: leren en werken in je eigen regio-ziekenhuis
Aanstormende verpleegkundigen uit
de regio Weert krijgen vanaf komend
schooljaar de kans om in hun eigen
streekziekenhuis te leren en werken.
Speciaal voor derde- en vierdejaars
mbo-studenten hebben SJG Weert en
ROC Gilde Opleidingen de krachten
gebundeld in een aangepast
stagetraject op mbo-niveau 4.
Het SJG-spoor, zo heet de nieuwe opleidingsstructuur
die Gilde Zorgcollege en SJG Weert na de zomervakantie gaan aanbieden aan derdejaarsstudenten van de
mbo-opleiding Verpleegkundige in Weert. Aan het
einde van het tweede leerjaar, als het reguliere les- en
stageprogramma er opzit en de basis is gelegd, kunnen
zij hun voorkeur aangeven voor dit specifieke opleidingstraject in het Weerter ziekenhuis. Na een snuffelstage vindt de selectie plaats via een klikgesprek tussen
de student, Gildedocent en opleidingsfunctionaris van
het ziekenhuis.
“Door samen nieuwe verpleegkundigen op te leiden,
slaan we meerdere vliegen in één klap. Allereerst beantwoorden we aan de toenemende vraag naar zorgpersoneel in deze sterk vergrijzende regio. Tegelijkertijd
bieden we toekomstig verpleegkundigen uit Weert en
omgeving de kans om in hun eigen ziekenhuis het vak
te leren en uit te oefenen. Doordat Gilde Opleidingen
bereid is om de stagestructuur van haar verpleegkundige opleiding aan te passen, kunnen we meer studenten deze bijzondere mogelijkheid bieden. Uiteindelijk

www.facebook.com/sjgweert

levert deze samenwerking dus alleen maar winnaars
op”, vertelt Pieter Slegers, teammanager Opleidingen
van SJG Weert.

Leren in de praktijk
De laatste twee jaar van hun verpleegkundige opleiding
hoeven de gekozen studenten gemiddeld nog maar
één dag in de week naar school. De overige dagen leren
zij het vak in SJG Weert. In het derde leerjaar lopen de
studenten veertig weken stage, verdeeld over twee ziekenhuisafdelingen. Daarnaast mogen zij dit jaar een
oriënterende stage lopen op een andere afdeling, zoals
het Vrouw-Moeder-Kindcentrum, het Operatiecentrum
of de Intensive Care. “Op die manier krijgen ze een goed
beeld van de zorg die een ziekenhuis aan verschillende
groepen patiënten levert. In het laatste jaar werken zij
op één afdeling”, zegt Pieter Slegers.

Baankansen
Tijdens elke stage wordt de student begeleid door een

ervaren verpleegkundige, een docent van school en een
opleidingsfunctionaris van het ziekenhuis. Doordat
Gilde Zorgcollege al in het ziekenhuis is gevestigd, kunnen aankomend verpleegkundigen intern worden opgeleid. “Dat betekent veel extra aandacht en aanvullend
onderwijs op de werkplek. Je leert het vak van verpleegkundige in de praktijk en ook nog eens in je eigen
regioziekenhuis. En als het opleidingstraject naar wederzijdse tevredenheid verloopt, heb je als sollicitant
met het diploma op zak natuurlijk een streepje voor
zodra er een vacature vrijkomt. Dit alles maakt het
SJG-spoor voor studenten tot een unieke kans”, aldus
Pieter Slegers.
Ook Gilde Opleidingen is blij met de samenwerking. “De
sector Zorg & Welzijn schreeuwt om vakmensen. Alleen
door samen te werken met instellingen zoals SJG Weert
houden we de kwaliteit van de zorg op peil, nu en in de
toekomst”, zegt directeur Jos Hegeman van Gilde Zorgcollege

NIEUWE SPECIALIST
Ines kramer-Weggelaar
SEH-arts KNMG
Aandachtsgebieden:
- Seksueel Geweld
- Kindermishandeling
- FAST echo en (kinder)PSA
- Femoraalblok

www.twitter.com/sjgweert

Bij Proozt kun je witte, rosé of
rode wijnen wél eerst
gratis en vrijblijvend proeven
tijdens onze Proozterij bij jou in
de buurt.
Bij de supermarkt of online
kan dat immers niet.
Kom daarom 4 of 5 juli a.s.
tussen 15:00 en 18:00 uur
gezellig Proozten
in Heythuysen of in Heel.
Online aanmelden:
Vanwege COVID-19 moet je
wel online jouw aankomsttijd
reserveren op:
www.proozt.nl/reserveren
Proozterij in Heythuysen
De Bombardon Tussen 15:00 - 18:00 uur
Sint Antoniusstraat 2
6093 GA Heythuysen
Proozterij in Heel Tussen 15:00 - 18:00 uur
Cultureel Centrum Don Bosco
Monseigneur Savelbergweg 100
6097 AE Heel

