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“Door een nieuwe generatie medicijnen kunnen we de klachten nu 
beter onder controle houden. Een medische ingreep komt pas in 
beeld als de problemen desondanks aanhouden of verergeren of als 
er complicaties optreden”, vertelt maag-darm-leverarts Matthias 
Jürgens van SJG Weert.  
 
Nog niet zo lang geleden was een operatie heel gebruikelijk bij de 
behandeling van chronische darmaandoeningen. Zo’n medische in-
greep heeft niet alleen fysiek, maar vooral sociaal-emotioneel veel 
impact. Bij colitis ulcerosa (een ontsteking van het dikke-darmslijm-
vlies) wordt de dikke darm geheel of gedeeltelijk verwijderd en is 
het vaak nodig om een stoma aan te leggen. “Zeker als je jong bent 
en midden in het leven staat, is dat natuurlijk het laatste wat je wil”, 
zegt de maag-darm-leverarts. 
  
De zieke van Crohn, waarbij het hele spijsverteringskanaal – van de 
mond tot aan de anus – ontstoken kan zijn, valt met een medische 
ingreep überhaupt niet te genezen. Als er al geopereerd wordt, dan 
is het om vernauwingen die als gevolg van de ziekte kunnen optre-
den te verhelpen. “Logisch dus dat de aandacht bij de behandeling 
prominent uitgaat naar goede medicatie. We proberen die medicij-
nen zo in te stellen dat de patiënt zoveel mogelijk rust krijgt. Uitein-

delijk draait daar alles om. We willen voorkomen dat ziekte het da-
gelijks leven bepaalt”, zegt dokter Jürgens die gespecialiseerd is in 
de behandeling van chronische darmaandoeningen. 
 
Tweede MDL-arts 
Ook SJG Weert ziet steeds meer patiënten naar het spreekuur komen 
met klachten aan het spijsverteringskanaal. Om aan die toenemende 
zorgvraag te voldoen, is de vakgroep interne geneeskunde sinds afge-
lopen zomer uitgebreid met een tweede MDL-arts: dokter Mark van 
Boekel. Hij heeft zich toegelegd op de diagnose en behandeling van 
leverziekten zoals levercirrose, hepatitis en leverkanker. Beide MDL-
artsen zijn ook endoscopist, wat wil zeggen dat ze gespecialiseerd zijn 
in het onderzoek van de dikke darm, het verwijderen van poliepen en 
het vroegtijdig opsporen en behandelen van darmkanker.  
 
“In het verleden kwamen alle patiënten met specifieke klachten aan 
het spijsverteringskanaal bij de internist. Tegenwoordig gaan zij 
naar de MDL-arts, de dokter die gespecialiseerd is in aandoeningen 
aan maagdarmstelsel. Die bredere expertise en verdieping binnen 
het vakgebied komt de kwaliteit van de MDL-zorg voor deze patiën-
ten alleen maar ten goede.   
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Leven met een 
chronische 
darmontsteking

Met haar negentien lentes zou ze eigenlijk de hele we-
reld moeten aankunnen. De realiteit is helaas anders. Na 
een lange dag op school is Birgit vaak zo moe dat ze 
móet slapen. Ook wordt ze geregeld overvallen door 
hevige buikpijn – “soms zo heftig dat ik plat op bed 
moet liggen” of een plotselinge aanval van diarree. “Als 
ik niet weet of er ergens een toilet is, blijf ik thuis. Je zult 
mij niet snel in de stad aantreffen. Op school heb ik een 
pasje gekregen. Daarmee kan ik naar de wc zonder toe-
stemming te vragen”, vertelt de jonge Nederweertse die 
in Weert op Het College zit en volgend jaar haar vwo-
eindexamen doet.  
 
Birgit Triepels heeft colitis ulcerosa, net als haar moeder. 
Een chronische ontsteking van het slijmvlies (ulcerosa) 
van de dikke darm die het dagelijks leven behoorlijk be-
lemmert. Als kind had ze al vaak last van buikpijn. Omdat 
wetenschappelijk niet vaststaat dat colitis erfelijk is, hield 
de dokter het op buikgriep. Pas in januari van dit jaar, na-
dat de klachten weer erger waren geworden, volgde na 
een inwendig darmonderzoek in SJG Weert de diagnose. 
Colitis ulcerosa dus. Een serieuze, chronische aandoening 
die bij veel mensen nog niet bekend is en daardoor mak-
kelijk tot vooroordelen leidt. Buikpijn? Alweer? 
 
Het is zoals het is 
Birgit heeft daar persoonlijk weinig last van. Negentien 
jaar oud praat ze bewonderenswaardig openhartig over 
haar ziekte. “Mijn vriend, mijn familie en mijn vriendin-
nen op school weten wat ik heb. En na dit interview 
weet de rest het ook. Ik vind het prima. Het is zoals het 
is. Natuurlijk baal ik zelf ook als ik wéér ziek ben. Maar ik 
kan er niks aan veranderen en dus maak ik er maar het 
beste van. Ik probeer zoveel mogelijk gewoon te leven. 
Samen genieten met mijn vriend. Gezellig kletsen met 
vriendinnen. Of lekker wandelen met mijn hond.” 
 

Birgit Triepels (19) uit Nederweert heeft 
haar routeplan al klaar. Ze wil maag-
darm-leverarts (MDL-arts) worden. Nu 
al staat vast dat deze dokter zich straks 
als geen ander kan inleven in haar 
patiënten. Birgit heeft colitis ulcerosa 
en is ervaringsdeskundig.

Dankzij goede medicijnen gaat dat ‘gewoon leven’ lang-
zaam wat beter, merkt Birgit. Ze heeft minder vaak buik-
pijn en voelt ook minder vaak de acute drang om naar 
de wc te gaan. “Naast de pilletjes die ik thuis slik om de 
ontsteking af te remmen, krijg ik om de vier tot vijf we-
ken medicijnen via het infuus. Daarnaast ga ik eens in 
de drie maanden voor controle naar dokter Jürgens, de 
maag-darm-leverarts in het ziekenhuis. Dat voelt goed, 
hij is erg aardig. Bij hem ben ik op de juiste plek voor 
mijn ziekte.”  
 
Zolang de medicijnen hun werk doen, hoeft Birgit geen 
ingrijpende darmoperatie te ondergaan en heeft ze dus 
ook geen stoma nodig, zo weet ze. “Daar zie ik eerlijk 
gezegd wel tegenop, dat wil ik graag zo lang mogelijk 
voorkomen. Al besef ik ook wel dat ik daar zelf geen en-
kele invloed op heb. Als een operatie ooit nodig is, dan 
moet het maar.”  
 
Meeloopdag 
Het klinkt misschien raar, maar colitis ulcerosa heeft 
haar ook iets moois gebracht. Dankzij haar ziekte en alle 

Birgit Triepels: de patiënt die dokter wil worden

PATIËNTENVERHAAL

informatie die ze daar rondom heen over heeft verza-
meld, weet Birgit wat ze later wil worden. Na het vwo 
gaat ze geneeskunde studeren. “Afgelopen zomer 
mocht ik een dag meelopen met mijn behandelend 
arts, dokter Jürgens. De dag begon met een artsenover-
leg, ’s middags zat ik bij het spreekuur op de poli en bij 
het endoscopisch onderzoek van de dikke darm. Sinds 
die tijd weet ik het zeker: ik wil MDL-arts worden. Mijn 
eigen ervaring met een chronische darmziekte komt 
daarbij goed van pas. Voor een patiënt is het alleen 
maar prettig als je een dokter hebt die precies weet wat 
jij voelt en meemaakt.” 

Wachttijden 
SJG Weert

www.sjgweert.nl

Vervolg pagina 1: ‘Leven zonder beperkingen, dát is het doel’

Altijd de beste zorg 
De meeste aandoeningen, zoals chronische darmont-
stekingen, onverklaarbare buikpijnklachten (prikkelbaar 
darmsyndroom), leveraandoeningen en darmkanker 
behandelen de MDL-artsen van SJG Weert zelf, waar no-
dig samen met de chirurgen. Bij andere ziektebeelden, 
zoals slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker en galste-
nen, doen de specialisten een beroep op hun collega’s 
van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij moeilijk 
te diagnosticeren buikpijnklachten, waarbij per patiënt 
een op maat gesneden behandeling vereist is, schake-

len zij de expertise in van het academisch ziekenhuis in 
Maastricht. “Het Weerter ziekenhuis heeft dus een 
poortfunctie voor alle patiënten met maag-, darm- of 
leverklachten. Zo zorgen we ervoor dat mensen altijd 
de beste MDL-zorg krijgen. Zorg die volledig in dienst 
staat van de patiënt en de kwaliteit van het leven zo 
min mogelijk aantast. Dit vinden we enorm belangrijk. 
Om die reden werken we bij de behandeling van kanker 
met een casemanager. Een zorgprofessional die alle me-
dische afspraken op elkaar afstemt, de patiënt bij de 
hand neemt en van A tot Z begeleidt in het traject.”
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Wil je weten wat de wachttijden zijn voor  
een polikliniekbezoek of een onderzoek  

bij Medische Beeldvorming, kijk dan op de 
website van SJG Weert. 
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“SJG Weert voelt als mijn tweede thuis. Op mijn zeven-
tiende stond ik als vakantiehulp al aan de lopende band 
in de centrale keuken van het ziekenhuis. Zo’n vier jaar la-
ter, toen ik klaar was met mijn opleiding, ging ik aan de 
slag als voedingsassistente op verschillende afdelingen. 
Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Tot ik in 1997 een 
zwaar ongeluk kreeg en niet meer volledig kon werken. 
 
Zes jaar geleden maakte ik mijn comeback als vrijwillige 
gastvrouw op de SEH. Het voelde als thuiskomen. Er zijn 

en iets willen betekenen voor een ander: het zit in mijn 
bloed. Even een hand op de schouder of een geruststel-
lend woord. Even informeren of de patiënt en zijn familie 
nog iets nodig hebben. Bloedmonsters of andere materia-
len wegbrengen. Niet-medische taken waarvoor specialis-
ten en verpleegkundigen in de hectiek van de alledag 
niet altijd voldoende tijd hebben. Voor een gastvrouw is 
die ruimte er in overvloed.  
 
En toen kwam de eerste coronagolf en was dat persoonlij-
ke contact ineens niet meer mogelijk. Enkele collega-gast-
vrouwen durfden het vanwege hun hogere leeftijd even 
niet aan om naar het ziekenhuis te komen. Met drie vrij-
willigers zijn we toen doorgegaan. Getooid met mond-
kapje. Bloed wegbrengen naar het lab. Koffiezetten en 
rondbrengen. Met verse wafels die ik thuis had gebakken. 
  
Wat me het meest is bijgebleven, is de angst in de ogen 
van patiënten. Ik herinner me een zwangere vrouw van 

wie het vermoeden bestond dat ze corona had. Ze liep als 
een gekooid dier door de ruimte, wachtend totdat ze 
werd opgehaald. Mensonterend, maar het kon niet an-
ders. De familie mocht er niet bij zijn en ook ik moest op 
afstand blijven. Bijzonder frustrerend, zeker als je gewend 
bent om dichtbij te komen. Om het leed een beetje te ver-
zachten, bracht ik ook koffie naar de familie die in een 
aparte ruimte voor de SEH moest wachten.  
 
Na zo’n twee - drie weken zijn we even gestopt met ons 
werk om de professionals niet onder de voet te lopen. 
Onze taken werden toen overgenomen door medewer-
kers van de poliklinieken die vanwege de corona-uitbraak 
gesloten waren. Tijdens de tweede coronagolf hebben de 
gastvrouwen hun taken weer hervat. Ikzelf met enige ver-
traging overigens aangezien ik bij een valpartij in het bos 
mijn arm heb gebroken. Ik kan niet wachten om weer aan 
de slag te gaan. Het is heel simpel: iets wat je in je bloed 
zit, krijg je er niet meer uit.”   

Helpers in coronatijd

“Die angst in de ogen vergeet  
ik nooit meer”

“Trots dat ik hier mag werken”

Vrijwilligers v.l.n.r. Ivonne Vromans, Marijke Thielens en  Edwin Nijsen, die iets voor een ander willen betekenen

ARTIKEL

Ivonne Vromans (56) 
Maarheeze 
Gastvrouw Spoedeisende Hulp

“Zeker in deze vreemde tijd merk ik hoezeer mijn inzet in 
het ziekenhuis wordt gewaardeerd. Ik hoor het patiënten 
en medewerkers regelmatig zeggen. Dankjewel voor je 
hulp. Wat fijn dat je er weer bent!”  
 
Ruim een jaar geleden ben ik hier als vrijwilliger begon-
nen. Ik had op dat moment even geen werk en wilde 
graag tussen de mensen zijn. Iets zinvols doen. Dat is ge-
lukt, ik voel me helemaal thuis in dit ziekenhuis. Op maan-
dag ben ik gastheer en wijs ik patiënten in de centrale hal 
de weg. In deze coronatijd is het contact wat vluchtiger 
geworden, merk ik.  Vanwege de coronamaatregelen is de 
afstand noodgedwongen groter. Het is mijn taak om de 
patiëntenstroom in goede banen te leiden zodat mensen 
snel en veilig bij hun afspraak in het ziekenhuis komen. 
Daardoor is er minder tijd voor een praatje. Het is helaas 
even niet anders, dat komt wel weer goed.  
 

Op de opname-unit op de eerste verdieping, waar ik op 
woensdagochtend assisteer, is die ruimte er gelukkig 
wel. Ik ondersteun hier de verpleegkundige rond de op-
name van patiënten die vanwege een operatie een 
nachtje in het ziekenhuis moeten blijven. Ik zorg dat er 
een bed en nachtkastje in de kamer staan en leg ook an-
dere spulletjes klaar, zoals een operatiehemd, een beker 
en een prothesebakje.  
 
Als de verpleegkundige klaar is met het opnamegesprek 
en haar andere werkzaamheden hervat, maak ik nog een 
praatje met de patiënt. Dat zijn voor mij de meest waar-
devolle momenten. Terwijl mensen wachten totdat ze 
naar de OK gebracht worden, ontstaan de mooiste ge-
sprekken. Ze vertellen vaak hun hele levensverhaal. De 
een ziet enorm op tegen de operatie, de ander is juist 
heel ontspannen. Zodra patiënten naar de OK gaan, 
breng ik hun persoonlijke eigendommen naar de vierde 
etage waar ze na de ingreep naar toegaan. En zet ik weer 
een nieuw bed klaar op de opname-unit. 
 
Of ik ooit bang ben om zelf besmet te raken? Nee. Ik let 
goed op, houd voldoende afstand van patiënten en mede-
werkers. Daarbij is stoppen voor mij geen optie, daarvoor 
is dit werk me veel te dierbaar. Laatst kwam er een patiënt 
uit Maastricht naar onze opname-unit. De man vertelde 
me dat hij bewust had gekozen voor een opname in SJG 
Weert vanwege onze warme, persoonlijke benadering. Ik 
kan je zeggen: op zo’n moment voel ik me trots dat ik hier 
als vrijwilliger een bijdrage aan mag leveren.”  

“Mensen even laten vergeten 
dat ze ziek zijn”

“Het eerste gezicht dat mensen zien wanneer ze hier uit de 
draaideur komen, moet vriendelijk zijn. Daar begint het 
voor mij mee. Ik wil de gasten laten vergeten waarom ze in 
het ziekenhuis zijn, al is het maar een seconde. Dat klinkt 
misschien hoogdravend, maar dat is wat mij drijft. Daarom 
heb ik me in 2017 aangemeld als gastvrouw. Ik wil het ver-
schil maken voor een ander.   
 
En dat doe ik op mijn eigen manier. Mensen persoonlijk 
verwelkomen en de weg wijzen. Een norse blik veranderen 
in een glimlach. Net even dat stapje extra zetten. Even een 
geruststellend woord. Dat is Marijke.  
 
Tijdens de eerste coronagolf, afgelopen voorjaar, gingen 
de poliklinieken dicht en verdwenen ook de gastvrouwen 
en- heren tijdelijk van het toneel. Sinds eind mei, toen de 

reguliere zorg weer werd hervat, zijn we terug in de hal. 
Omdat de routing in het ziekenhuis als gevolg van het co-
ronavirus ingrijpend is veranderd, ziet mijn werk er nu ook 
heel anders uit. Ik ben veel meer aan het sturen. Dat bete-
kent dat ik iedereen bij binnenkomst actief vraag waar hij 
of zij moet zijn. Tegelijkertijd zorg ik voor een directe en 
soepele doorstroom naar het priklab waar je nu alleen nog 
op afspraak terechtkunt. Om het risico op verspreiding van 
het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is het belang-
rijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het zie-
kenhuis zijn. Om die reden verzoek ik de gast ook om zon-
der begeleiding naar zijn afspraak te gaan. Tenzij iemand 
hulp nodig heeft natuurlijk. 
 
De grootste verandering betreft de digitale aanmeldzuilen 
in de hal. Iedereen die een afspraak heeft, moet zich bij 
binnenkomst nu met zijn identiteitsbewijs zelf aanmelden 
bij een van de vijf zuilen. Zeker voor oudere patiënten, die 
gehecht zijn aan vertrouwde patronen, is dat nog even 
wennen. Daarom staan we - op gepaste afstand - klaar met 
tekst en uitleg. Soms zijn mensen nog wel eens boos als 
het niet meteen lukt. Een vriendelijk woord doet dan vaak 
wonderen. Laatst kwam er een mijnheer naar me toe. Hij 
had net een goede uitslag gekregen en wilde die even 
persoonlijk met me delen. Hij zei: ‘Toen ik hier binnen-
kwam en met uw positieve energie werd geconfronteerd, 
voelde ik: dit gaat goedkomen, dit wordt mijn dag.’ Een 
groter compliment kan ik me niet wensen.”  

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

 
Edwin Nijsen (56) 
Weert 
Vrijwilliger opname-unit en  
gastheer centrale hal

Lief ziekenhuis  
 

Meer dan een ziekenhuis 
Af en toe gelegen 

Veel spreekuren bezocht 
Goed verzorgd 

Liefde en warmte gevoeld 
Mijn drie kinderen daar geboren 

Een keer zelfs mijn leven gered 
 

Ik ken al de ramen 
Van waarachter ik zwaaide 

Naar mijn bezoek 
Waar ik af en toe eenzaam in het bed 

Schietgebedjes heb gezegd 
Maar niks vergeleken 

Met de situatie waarin we dit jaar in zijn gekomen… 
 

In maart bleven de sirenes loeien 
Er werden zelfs tenten neergezet 

Mijn ziekenhuis leek te zijn opgenomen 
In een slechte film 

Alle hens aan dek gezet 
Ik vroeg me af wie erachter de ramen 
Nu in eenzaamheid de moed en hoop 

Probeerden vast te houden 
 

Ik hoop dat we in Weert kunnen voorkomen 
Dat er weer die tenten terug worden gezet 

Dat al die patiëntenstromen 
Op tijd worden gered 

Laten we zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen 
 

Achter elk van jullie ramen 
Schuilt een groot of klein verhaal 

Ik wil ze allemaal horen, bladzijde voor  
bladzijde verder gaan 

Met hoop en liefde 
Vangen we jullie zorgen 

En zetten ze om in dromen vol hoop 
 

Hoop dat het ziekenhuis van Weert 
Sterk overeind blijft staan 

Dat de artsen de moed niet verliezen 
Dat ze nooit hoeven te kiezen 
Dat het verplegend personeel 

De rust en kalmte kan bewaren 
De liefde blijft bewaken 

Lief ziekenhuis, blijf ervoor gaan! 
 

Lieve groet,  
Gaby Rasters

Trots zijn wij op het gedicht dat  
schrijfster Gaby Rasters schreef over  
SJG Weert. Het geeft weer wat SJG  

voor haar betekent en hoe betrokken  
zij zich voelt bij ons ziekenhuis. 
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Marijke Thielens  (66) 
 Nederweert 

Gastvrouw centrale hal 
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“SJG Weert voelt als mijn tweede thuis. Op mijn zeven-
tiende stond ik als vakantiehulp al aan de lopende band 
in de centrale keuken van het ziekenhuis. Zo’n vier jaar la-
ter, toen ik klaar was met mijn opleiding, ging ik aan de 
slag als voedingsassistente op verschillende afdelingen. 
Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Tot ik in 1997 een 
zwaar ongeluk kreeg en niet meer volledig kon werken. 
 
Zes jaar geleden maakte ik mijn comeback als vrijwillige 
gastvrouw op de SEH. Het voelde als thuiskomen. Er zijn 

en iets willen betekenen voor een ander: het zit in mijn 
bloed. Even een hand op de schouder of een geruststel-
lend woord. Even informeren of de patiënt en zijn familie 
nog iets nodig hebben. Bloedmonsters of andere materia-
len wegbrengen. Niet-medische taken waarvoor specialis-
ten en verpleegkundigen in de hectiek van de alledag 
niet altijd voldoende tijd hebben. Voor een gastvrouw is 
die ruimte er in overvloed.  
 
En toen kwam de eerste coronagolf en was dat persoonlij-
ke contact ineens niet meer mogelijk. Enkele collega-gast-
vrouwen durfden het vanwege hun hogere leeftijd even 
niet aan om naar het ziekenhuis te komen. Met drie vrij-
willigers zijn we toen doorgegaan. Getooid met mond-
kapje. Bloed wegbrengen naar het lab. Koffiezetten en 
rondbrengen. Met verse wafels die ik thuis had gebakken. 
  
Wat me het meest is bijgebleven, is de angst in de ogen 
van patiënten. Ik herinner me een zwangere vrouw van 

wie het vermoeden bestond dat ze corona had. Ze liep als 
een gekooid dier door de ruimte, wachtend totdat ze 
werd opgehaald. Mensonterend, maar het kon niet an-
ders. De familie mocht er niet bij zijn en ook ik moest op 
afstand blijven. Bijzonder frustrerend, zeker als je gewend 
bent om dichtbij te komen. Om het leed een beetje te ver-
zachten, bracht ik ook koffie naar de familie die in een 
aparte ruimte voor de SEH moest wachten.  
 
Na zo’n twee - drie weken zijn we even gestopt met ons 
werk om de professionals niet onder de voet te lopen. 
Onze taken werden toen overgenomen door medewer-
kers van de poliklinieken die vanwege de corona-uitbraak 
gesloten waren. Tijdens de tweede coronagolf hebben de 
gastvrouwen hun taken weer hervat. Ikzelf met enige ver-
traging overigens aangezien ik bij een valpartij in het bos 
mijn arm heb gebroken. Ik kan niet wachten om weer aan 
de slag te gaan. Het is heel simpel: iets wat je in je bloed 
zit, krijg je er niet meer uit.”   

Helpers in coronatijd

“Die angst in de ogen vergeet  
ik nooit meer”

“Trots dat ik hier mag werken”

Vrijwilligers v.l.n.r. Ivonne Vromans, Marijke Thielens en  Edwin Nijsen, die iets voor een ander willen betekenen

ARTIKEL

Ivonne Vromans (56) 
Maarheeze 
Gastvrouw Spoedeisende Hulp

“Zeker in deze vreemde tijd merk ik hoezeer mijn inzet in 
het ziekenhuis wordt gewaardeerd. Ik hoor het patiënten 
en medewerkers regelmatig zeggen. Dankjewel voor je 
hulp. Wat fijn dat je er weer bent!”  
 
Ruim een jaar geleden ben ik hier als vrijwilliger begon-
nen. Ik had op dat moment even geen werk en wilde 
graag tussen de mensen zijn. Iets zinvols doen. Dat is ge-
lukt, ik voel me helemaal thuis in dit ziekenhuis. Op maan-
dag ben ik gastheer en wijs ik patiënten in de centrale hal 
de weg. In deze coronatijd is het contact wat vluchtiger 
geworden, merk ik.  Vanwege de coronamaatregelen is de 
afstand noodgedwongen groter. Het is mijn taak om de 
patiëntenstroom in goede banen te leiden zodat mensen 
snel en veilig bij hun afspraak in het ziekenhuis komen. 
Daardoor is er minder tijd voor een praatje. Het is helaas 
even niet anders, dat komt wel weer goed.  
 

Op de opname-unit op de eerste verdieping, waar ik op 
woensdagochtend assisteer, is die ruimte er gelukkig 
wel. Ik ondersteun hier de verpleegkundige rond de op-
name van patiënten die vanwege een operatie een 
nachtje in het ziekenhuis moeten blijven. Ik zorg dat er 
een bed en nachtkastje in de kamer staan en leg ook an-
dere spulletjes klaar, zoals een operatiehemd, een beker 
en een prothesebakje.  
 
Als de verpleegkundige klaar is met het opnamegesprek 
en haar andere werkzaamheden hervat, maak ik nog een 
praatje met de patiënt. Dat zijn voor mij de meest waar-
devolle momenten. Terwijl mensen wachten totdat ze 
naar de OK gebracht worden, ontstaan de mooiste ge-
sprekken. Ze vertellen vaak hun hele levensverhaal. De 
een ziet enorm op tegen de operatie, de ander is juist 
heel ontspannen. Zodra patiënten naar de OK gaan, 
breng ik hun persoonlijke eigendommen naar de vierde 
etage waar ze na de ingreep naar toegaan. En zet ik weer 
een nieuw bed klaar op de opname-unit. 
 
Of ik ooit bang ben om zelf besmet te raken? Nee. Ik let 
goed op, houd voldoende afstand van patiënten en mede-
werkers. Daarbij is stoppen voor mij geen optie, daarvoor 
is dit werk me veel te dierbaar. Laatst kwam er een patiënt 
uit Maastricht naar onze opname-unit. De man vertelde 
me dat hij bewust had gekozen voor een opname in SJG 
Weert vanwege onze warme, persoonlijke benadering. Ik 
kan je zeggen: op zo’n moment voel ik me trots dat ik hier 
als vrijwilliger een bijdrage aan mag leveren.”  

“Mensen even laten vergeten 
dat ze ziek zijn”

“Het eerste gezicht dat mensen zien wanneer ze hier uit de 
draaideur komen, moet vriendelijk zijn. Daar begint het 
voor mij mee. Ik wil de gasten laten vergeten waarom ze in 
het ziekenhuis zijn, al is het maar een seconde. Dat klinkt 
misschien hoogdravend, maar dat is wat mij drijft. Daarom 
heb ik me in 2017 aangemeld als gastvrouw. Ik wil het ver-
schil maken voor een ander.   
 
En dat doe ik op mijn eigen manier. Mensen persoonlijk 
verwelkomen en de weg wijzen. Een norse blik veranderen 
in een glimlach. Net even dat stapje extra zetten. Even een 
geruststellend woord. Dat is Marijke.  
 
Tijdens de eerste coronagolf, afgelopen voorjaar, gingen 
de poliklinieken dicht en verdwenen ook de gastvrouwen 
en- heren tijdelijk van het toneel. Sinds eind mei, toen de 

reguliere zorg weer werd hervat, zijn we terug in de hal. 
Omdat de routing in het ziekenhuis als gevolg van het co-
ronavirus ingrijpend is veranderd, ziet mijn werk er nu ook 
heel anders uit. Ik ben veel meer aan het sturen. Dat bete-
kent dat ik iedereen bij binnenkomst actief vraag waar hij 
of zij moet zijn. Tegelijkertijd zorg ik voor een directe en 
soepele doorstroom naar het priklab waar je nu alleen nog 
op afspraak terechtkunt. Om het risico op verspreiding van 
het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is het belang-
rijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het zie-
kenhuis zijn. Om die reden verzoek ik de gast ook om zon-
der begeleiding naar zijn afspraak te gaan. Tenzij iemand 
hulp nodig heeft natuurlijk. 
 
De grootste verandering betreft de digitale aanmeldzuilen 
in de hal. Iedereen die een afspraak heeft, moet zich bij 
binnenkomst nu met zijn identiteitsbewijs zelf aanmelden 
bij een van de vijf zuilen. Zeker voor oudere patiënten, die 
gehecht zijn aan vertrouwde patronen, is dat nog even 
wennen. Daarom staan we - op gepaste afstand - klaar met 
tekst en uitleg. Soms zijn mensen nog wel eens boos als 
het niet meteen lukt. Een vriendelijk woord doet dan vaak 
wonderen. Laatst kwam er een mijnheer naar me toe. Hij 
had net een goede uitslag gekregen en wilde die even 
persoonlijk met me delen. Hij zei: ‘Toen ik hier binnen-
kwam en met uw positieve energie werd geconfronteerd, 
voelde ik: dit gaat goedkomen, dit wordt mijn dag.’ Een 
groter compliment kan ik me niet wensen.”  

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

 
Edwin Nijsen (56) 
Weert 
Vrijwilliger opname-unit en  
gastheer centrale hal

Lief ziekenhuis  
 

Meer dan een ziekenhuis 
Af en toe gelegen 

Veel spreekuren bezocht 
Goed verzorgd 

Liefde en warmte gevoeld 
Mijn drie kinderen daar geboren 

Een keer zelfs mijn leven gered 
 

Ik ken al de ramen 
Van waarachter ik zwaaide 

Naar mijn bezoek 
Waar ik af en toe eenzaam in het bed 

Schietgebedjes heb gezegd 
Maar niks vergeleken 

Met de situatie waarin we dit jaar in zijn gekomen… 
 

In maart bleven de sirenes loeien 
Er werden zelfs tenten neergezet 

Mijn ziekenhuis leek te zijn opgenomen 
In een slechte film 

Alle hens aan dek gezet 
Ik vroeg me af wie erachter de ramen 
Nu in eenzaamheid de moed en hoop 

Probeerden vast te houden 
 

Ik hoop dat we in Weert kunnen voorkomen 
Dat er weer die tenten terug worden gezet 

Dat al die patiëntenstromen 
Op tijd worden gered 

Laten we zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen 
 

Achter elk van jullie ramen 
Schuilt een groot of klein verhaal 

Ik wil ze allemaal horen, bladzijde voor  
bladzijde verder gaan 

Met hoop en liefde 
Vangen we jullie zorgen 

En zetten ze om in dromen vol hoop 
 

Hoop dat het ziekenhuis van Weert 
Sterk overeind blijft staan 

Dat de artsen de moed niet verliezen 
Dat ze nooit hoeven te kiezen 
Dat het verplegend personeel 

De rust en kalmte kan bewaren 
De liefde blijft bewaken 

Lief ziekenhuis, blijf ervoor gaan! 
 

Lieve groet,  
Gaby Rasters

Trots zijn wij op het gedicht dat  
schrijfster Gaby Rasters schreef over  
SJG Weert. Het geeft weer wat SJG  

voor haar betekent en hoe betrokken  
zij zich voelt bij ons ziekenhuis. 
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Marijke Thielens  (66) 
 Nederweert 

Gastvrouw centrale hal 

www.sjgweert.nl

“SJG Weert voelt als mijn tweede thuis. Op mijn zeven-
tiende stond ik als vakantiehulp al aan de lopende band 
in de centrale keuken van het ziekenhuis. Zo’n vier jaar la-
ter, toen ik klaar was met mijn opleiding, ging ik aan de 
slag als voedingsassistente op verschillende afdelingen. 
Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Tot ik in 1997 een 
zwaar ongeluk kreeg en niet meer volledig kon werken. 
 
Zes jaar geleden maakte ik mijn comeback als vrijwillige 
gastvrouw op de SEH. Het voelde als thuiskomen. Er zijn 

en iets willen betekenen voor een ander: het zit in mijn 
bloed. Even een hand op de schouder of een geruststel-
lend woord. Even informeren of de patiënt en zijn familie 
nog iets nodig hebben. Bloedmonsters of andere materia-
len wegbrengen. Niet-medische taken waarvoor specialis-
ten en verpleegkundigen in de hectiek van de alledag 
niet altijd voldoende tijd hebben. Voor een gastvrouw is 
die ruimte er in overvloed.  
 
En toen kwam de eerste coronagolf en was dat persoonlij-
ke contact ineens niet meer mogelijk. Enkele collega-gast-
vrouwen durfden het vanwege hun hogere leeftijd even 
niet aan om naar het ziekenhuis te komen. Met drie vrij-
willigers zijn we toen doorgegaan. Getooid met mond-
kapje. Bloed wegbrengen naar het lab. Koffiezetten en 
rondbrengen. Met verse wafels die ik thuis had gebakken. 
  
Wat me het meest is bijgebleven, is de angst in de ogen 
van patiënten. Ik herinner me een zwangere vrouw van 

wie het vermoeden bestond dat ze corona had. Ze liep als 
een gekooid dier door de ruimte, wachtend totdat ze 
werd opgehaald. Mensonterend, maar het kon niet an-
ders. De familie mocht er niet bij zijn en ook ik moest op 
afstand blijven. Bijzonder frustrerend, zeker als je gewend 
bent om dichtbij te komen. Om het leed een beetje te ver-
zachten, bracht ik ook koffie naar de familie die in een 
aparte ruimte voor de SEH moest wachten.  
 
Na zo’n twee - drie weken zijn we even gestopt met ons 
werk om de professionals niet onder de voet te lopen. 
Onze taken werden toen overgenomen door medewer-
kers van de poliklinieken die vanwege de corona-uitbraak 
gesloten waren. Tijdens de tweede coronagolf hebben de 
gastvrouwen hun taken weer hervat. Ikzelf met enige ver-
traging overigens aangezien ik bij een valpartij in het bos 
mijn arm heb gebroken. Ik kan niet wachten om weer aan 
de slag te gaan. Het is heel simpel: iets wat je in je bloed 
zit, krijg je er niet meer uit.”   

Helpers in coronatijd

“Die angst in de ogen vergeet  
ik nooit meer”

“Trots dat ik hier mag werken”

Vrijwilligers v.l.n.r. Ivonne Vromans, Marijke Thielens en  Edwin Nijsen, die iets voor een ander willen betekenen

ARTIKEL

Ivonne Vromans (56) 
Maarheeze 
Gastvrouw Spoedeisende Hulp

“Zeker in deze vreemde tijd merk ik hoezeer mijn inzet in 
het ziekenhuis wordt gewaardeerd. Ik hoor het patiënten 
en medewerkers regelmatig zeggen. Dankjewel voor je 
hulp. Wat fijn dat je er weer bent!”  
 
Ruim een jaar geleden ben ik hier als vrijwilliger begon-
nen. Ik had op dat moment even geen werk en wilde 
graag tussen de mensen zijn. Iets zinvols doen. Dat is ge-
lukt, ik voel me helemaal thuis in dit ziekenhuis. Op maan-
dag ben ik gastheer en wijs ik patiënten in de centrale hal 
de weg. In deze coronatijd is het contact wat vluchtiger 
geworden, merk ik.  Vanwege de coronamaatregelen is de 
afstand noodgedwongen groter. Het is mijn taak om de 
patiëntenstroom in goede banen te leiden zodat mensen 
snel en veilig bij hun afspraak in het ziekenhuis komen. 
Daardoor is er minder tijd voor een praatje. Het is helaas 
even niet anders, dat komt wel weer goed.  
 

Op de opname-unit op de eerste verdieping, waar ik op 
woensdagochtend assisteer, is die ruimte er gelukkig 
wel. Ik ondersteun hier de verpleegkundige rond de op-
name van patiënten die vanwege een operatie een 
nachtje in het ziekenhuis moeten blijven. Ik zorg dat er 
een bed en nachtkastje in de kamer staan en leg ook an-
dere spulletjes klaar, zoals een operatiehemd, een beker 
en een prothesebakje.  
 
Als de verpleegkundige klaar is met het opnamegesprek 
en haar andere werkzaamheden hervat, maak ik nog een 
praatje met de patiënt. Dat zijn voor mij de meest waar-
devolle momenten. Terwijl mensen wachten totdat ze 
naar de OK gebracht worden, ontstaan de mooiste ge-
sprekken. Ze vertellen vaak hun hele levensverhaal. De 
een ziet enorm op tegen de operatie, de ander is juist 
heel ontspannen. Zodra patiënten naar de OK gaan, 
breng ik hun persoonlijke eigendommen naar de vierde 
etage waar ze na de ingreep naar toegaan. En zet ik weer 
een nieuw bed klaar op de opname-unit. 
 
Of ik ooit bang ben om zelf besmet te raken? Nee. Ik let 
goed op, houd voldoende afstand van patiënten en mede-
werkers. Daarbij is stoppen voor mij geen optie, daarvoor 
is dit werk me veel te dierbaar. Laatst kwam er een patiënt 
uit Maastricht naar onze opname-unit. De man vertelde 
me dat hij bewust had gekozen voor een opname in SJG 
Weert vanwege onze warme, persoonlijke benadering. Ik 
kan je zeggen: op zo’n moment voel ik me trots dat ik hier 
als vrijwilliger een bijdrage aan mag leveren.”  

“Mensen even laten vergeten 
dat ze ziek zijn”

“Het eerste gezicht dat mensen zien wanneer ze hier uit de 
draaideur komen, moet vriendelijk zijn. Daar begint het 
voor mij mee. Ik wil de gasten laten vergeten waarom ze in 
het ziekenhuis zijn, al is het maar een seconde. Dat klinkt 
misschien hoogdravend, maar dat is wat mij drijft. Daarom 
heb ik me in 2017 aangemeld als gastvrouw. Ik wil het ver-
schil maken voor een ander.   
 
En dat doe ik op mijn eigen manier. Mensen persoonlijk 
verwelkomen en de weg wijzen. Een norse blik veranderen 
in een glimlach. Net even dat stapje extra zetten. Even een 
geruststellend woord. Dat is Marijke.  
 
Tijdens de eerste coronagolf, afgelopen voorjaar, gingen 
de poliklinieken dicht en verdwenen ook de gastvrouwen 
en- heren tijdelijk van het toneel. Sinds eind mei, toen de 

reguliere zorg weer werd hervat, zijn we terug in de hal. 
Omdat de routing in het ziekenhuis als gevolg van het co-
ronavirus ingrijpend is veranderd, ziet mijn werk er nu ook 
heel anders uit. Ik ben veel meer aan het sturen. Dat bete-
kent dat ik iedereen bij binnenkomst actief vraag waar hij 
of zij moet zijn. Tegelijkertijd zorg ik voor een directe en 
soepele doorstroom naar het priklab waar je nu alleen nog 
op afspraak terechtkunt. Om het risico op verspreiding van 
het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is het belang-
rijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het zie-
kenhuis zijn. Om die reden verzoek ik de gast ook om zon-
der begeleiding naar zijn afspraak te gaan. Tenzij iemand 
hulp nodig heeft natuurlijk. 
 
De grootste verandering betreft de digitale aanmeldzuilen 
in de hal. Iedereen die een afspraak heeft, moet zich bij 
binnenkomst nu met zijn identiteitsbewijs zelf aanmelden 
bij een van de vijf zuilen. Zeker voor oudere patiënten, die 
gehecht zijn aan vertrouwde patronen, is dat nog even 
wennen. Daarom staan we - op gepaste afstand - klaar met 
tekst en uitleg. Soms zijn mensen nog wel eens boos als 
het niet meteen lukt. Een vriendelijk woord doet dan vaak 
wonderen. Laatst kwam er een mijnheer naar me toe. Hij 
had net een goede uitslag gekregen en wilde die even 
persoonlijk met me delen. Hij zei: ‘Toen ik hier binnen-
kwam en met uw positieve energie werd geconfronteerd, 
voelde ik: dit gaat goedkomen, dit wordt mijn dag.’ Een 
groter compliment kan ik me niet wensen.”  
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Edwin Nijsen (56) 
Weert 
Vrijwilliger opname-unit en  
gastheer centrale hal

Lief ziekenhuis  
 

Meer dan een ziekenhuis 
Af en toe gelegen 

Veel spreekuren bezocht 
Goed verzorgd 

Liefde en warmte gevoeld 
Mijn drie kinderen daar geboren 

Een keer zelfs mijn leven gered 
 

Ik ken al de ramen 
Van waarachter ik zwaaide 

Naar mijn bezoek 
Waar ik af en toe eenzaam in het bed 

Schietgebedjes heb gezegd 
Maar niks vergeleken 

Met de situatie waarin we dit jaar in zijn gekomen… 
 

In maart bleven de sirenes loeien 
Er werden zelfs tenten neergezet 

Mijn ziekenhuis leek te zijn opgenomen 
In een slechte film 

Alle hens aan dek gezet 
Ik vroeg me af wie erachter de ramen 
Nu in eenzaamheid de moed en hoop 

Probeerden vast te houden 
 

Ik hoop dat we in Weert kunnen voorkomen 
Dat er weer die tenten terug worden gezet 

Dat al die patiëntenstromen 
Op tijd worden gered 

Laten we zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen 
 

Achter elk van jullie ramen 
Schuilt een groot of klein verhaal 

Ik wil ze allemaal horen, bladzijde voor  
bladzijde verder gaan 

Met hoop en liefde 
Vangen we jullie zorgen 

En zetten ze om in dromen vol hoop 
 

Hoop dat het ziekenhuis van Weert 
Sterk overeind blijft staan 

Dat de artsen de moed niet verliezen 
Dat ze nooit hoeven te kiezen 
Dat het verplegend personeel 

De rust en kalmte kan bewaren 
De liefde blijft bewaken 

Lief ziekenhuis, blijf ervoor gaan! 
 

Lieve groet,  
Gaby Rasters

Trots zijn wij op het gedicht dat  
schrijfster Gaby Rasters schreef over  
SJG Weert. Het geeft weer wat SJG  

voor haar betekent en hoe betrokken  
zij zich voelt bij ons ziekenhuis. 
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HAARVERLIES
DOOR ZIEKTE OF
MEDISCHE BEHANDELING?

Pastoor Greijmansstraat 1
6039 GG  Stramproy (NL)

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

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

Declarabele kosten kunnen we rechtstreeks 
bij de zorgverzekeraar indienen.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak: 

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

Wij verwelkomen
u graag!

Chronische 
        peesklachten?

Fysiomax biedt de mogelijke oplossing!

Lees nu de online folder
 
scan de QR-code (met de camera van uw telefoon)

  of ga naar: bit.ly/FMepte

NIEUW

Julianastraat 53a  •   6039 AH Stramproy    T:0495
www.fysiomax.nl  • fysiomax@gmail.com    563385



In deze column wil ik het even hebben over onze kwali-
teit, met een heel groot compliment! We hebben iets 
prachtigs te vieren in SJG Weert en wat mij betreft mag 
de hele wereld het weten. Met een grote glimlach zeg 
ik: wij zijn een topziekenhuis. Zelf wist ik dat natuurlijk 
al lang, maar het is een heerlijk gevoel als dat ook wordt 
bevestigd.  
 
Afgelopen maand hadden we het NIAZ op bezoek, het 
Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen, 
dat eens in de vier jaar de kwaliteit van alle zorginstel-
lingen in ons land beoordeelt. 
 
Vier dagen lang hebben zes onderzoekers ons ziekenhuis 
binnenstebuiten gekeerd. Zowel live op locatie als digi-
taal vanaf een afstandje hebben zij getoetst of we in SJG 
Weert ook doen wat we tegen onze patiënten zeggen. Of 
we daadwerkelijk goed zorgen voor kwetsbare ouderen, 
zieke kinderen en mensen met hart- of nierfalen. Of we 
garant staan voor een veilige overdracht van medicatie 
bij opname en ontslag. Wat we doen om infecties te 
voorkomen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
 
De onderzoekers van het NIAZ spraken uitvoerig met 
patiënten en medewerkers, bezochten verschillende  
afdelingen en namen alle belangrijke werkprocessen 
onder de loep. We hebben de meest complete en be-
langrijkste test in ziekenhuisland met vlag en wimpel 
doorstaan. Het definitieve eindoordeel horen we eind 
december vanuit het hoofdkantoor, maar nu al is het 
NIAZ vol lof over de kwaliteit, veiligheid en gastvrijheid 

in SJG Weert. Over de manier waarop medewerkers zich 
ontwikkelen, zich openstellen voor verbetering en leren 
van fouten. Het NIAZ roemt de mentale weerbaarheid 
van het ziekenhuispersoneel. Kijkend naar wat we dit 
jaar voor de kiezen hebben gekregen en welke inspan-
ningen er tot op de dag van vandaag geleverd worden 
om de reguliere zorg overeind te houden, is dat mis-

schien nog wel het grootste compliment. Het laat maar 
weer eens hoe sterk we zijn. En dat onze dagelijkse be-
lofte geen grootspraak is. Alles wat we doen, doen we 
voor onze patiënten. 
 
Inge de Wit, 
Bestuurder SJG Weert 
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We hebben 
iets te vieren

Inge de Wit: "Wij zijn een topziekenhuis. Alles wat we doen, doen we voor onze patiënten”

COLUMN

NIEUWE SPECIALISTEN

Dr. Irene Mulder 
Chirurg  

Aandachtsgebieden: 

- Algemene chirurgie 

- Oncologische chirurgie 

- Chirurgie bij kinderen 

- Brandwondenzorg

Julia Pennings  
Kinderarts   

Aandachtsgebied: 

- Acute kindergeneeskunde 

Hans Temming     
Plastisch chirurg   

Aandachtsgebieden: 

- Hand- en polschirurgie 

- Borstchirurgie: zowel esthetisch 

als reconstructief 

- Aangezichtschirurgie na  

huidkanker en veroudering 

Lees op de 
website meer 

over deze  
specialisten. 

 

www.sjgweert.nl/
patienten/ 

specialisten

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



www.fading-uitvaartzorg.nl

Uw wens is onze zorg

Burg. Geurtslaan 34c
6093PS Heythuysen

T 06 24 66 52 11

24/7 BEREIKBAAR

Adviseren | Aandacht  |  Zoeken in oplossingen
Persoonlijke ondersteuning  |  Informeel  |  kleinschalig

Kijk op www.pgz.nu of bel 
met ons Cliëntbureau via  
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 PGZ is dé specialist in Autisme. 
Benieuwd naar onze visie op: Begeleiding, Behandeling of Wonen?  

“Het kan ons allemaal overkomen. Soms behandelen 

we mensen met ernstige psychiatrische klachten. 

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

verhaal”, vertelt Fanny Verstappen, verpleegkundig 

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

om mensen bij wie de trein maar doordendert. Als er 

dan een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, zoals bij 

Carla, kunnen zich klachten ontwikkelen, zoals 

piekeren, slaapproblemen, spanningen en onrust, die 

uitmonden in een psychische crisis. Mensen zitten 

met hun gedachten en gevoelens als het ware in een 

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

hulp te vragen bij psychische problemen is vaak nog 

groot.” 

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

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

plekke. We luisteren, stellen vragen en bespreken 

samen hoe we de ergste klachten kunnen vermin-

deren en wat nodig is om de situatie draaglijker te 

maken. Vervolgens stellen we gelijk een behandelplan 

op. Mensen voelen zich daardoor enorm gesteund.” 

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

IHT-team snel ter plaatse in crisissituatie 

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

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

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

FANNY VERSTAPPEN
verpleegkundig specialist GGZ

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

deling in haar eigen woonkamer plaatsvond. Fanny: 

“Thuis is vaak een goede plek om te herstellen. 

Mensen voelen zich er meestal veilig en behouden 

hun rol, bijvoorbeeld als ouder. Naasten kunnen bij 

de gesprekken aanwezig zijn. Ook zij voelen zich 

gesterkt als ze weten wat ze kunnen doen als 

klachten terugkomen. Soms is een situatie al na een 

aantal gesprekken stabiel. Dat maakt dit werk zo 

bijzonder. Mensen lijden vaak enorm. Toch zie je ook 

dat ze vaak snel herstellen in hun eigen omgeving.” 

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

zelfstandig
beheerder/exploitant 

Kandidaten dienen over de 
vereiste papieren en de nodige 
ervaring te beschikken. 
Inlichtingen kunnen worden 
ingewonnen via telefoonnummer: 
0653 - 346161
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‘Regionale ziekenhuizen  
zijn onmisbaar’
De covid-19-uitbraak van afgelopen voorjaar heeft maar weer eens aangetoond 
hoe belangrijk regionale ziekenhuizen zijn. Ze zijn onmisbaar. Zij kennen hun 
patiënten en begrijpen als geen ander dat zorg zoveel meer is dan zieke mensen 
diagnosticeren en behandelen. Tijdens de coronacrisis, toen de medische en 
emotionele nood zo hoog was, maakten de artsen en verpleegkundigen van  
SJG Weert het verschil. Samen met hun ketenpartners in de regio deden zij wat  
ze altijd al doen: zorg leveren met een menselijk gezicht. Kennis van en aandacht 
voor de patiënt zit in het DNA. En laat dat alsjeblieft zo blijven. Om deze 
persoonlijke zorg dicht bij huis voor iedereen toegankelijk te houden, is de  
positie van regionale ziekenhuizen cruciaal.

Regionale ziekenhuizen zorgen voor persoonlijke zorg dicht bij huis (foto uit archief)

ARTIKEL

Even terug naar afgelopen voorjaar. De coronacrisis is in 
volle gang als SEH-arts Anita Speetgens wordt gebeld 
door een huisarts in de buurt. Er wordt overlegd. Een pa-
tiënt van begin zeventig heeft acute zorg nodig. De 
vrouw vertoont duidelijke symptomen van corona. Daar-
naast heeft ze longkanker in een vergevorderd stadium. 
Anita kent haar, deze patiënt is al vaker op de Spoedei-
sende Hulp geweest. Gezien haar medische status en de 
sombere prognose lijkt de behandeling op voorhand dui-
delijk. Deze patiënt is te kwetsbaar voor beademing op 
de Intensive Care. “Eén dag IC staat gelijk aan één week 
revalidatie”, vertelt Anita. “Tel uit de medische schade. 
Wekenlange beademing zal de kwaliteit van het leven 
dat haar nog resteert meer kwaad dan goed doen. Maar 
de vrouw heeft nog één vurige wens, zo geeft de huisarts 
aan. Ze wil de geboorte van haar kleinkind meemaken. 

Daar heeft ze alles voor over. Zelfs een opname op de In-
tensive Care.” 
 
En dus wordt in overleg met de huisarts en de familie af-
geweken van de norm. Haar persoonlijke wens geeft de 
doorslag. De vrouw wordt opgenomen op de corona-af-
deling in SJG Weert. 
 
Zorg die iets toevoegt 
Bovenstaand voorbeeld toont de kracht van een regio-
naal ziekenhuis. Een algemeen ziekenhuis waar dokters 
en verpleegkundigen hun patiënten kennen en samen 
optrekken met huisartsen en verpleeghuizen in de regio. 
“Via ultrakorte lijnen leveren wij de zorg zoals je die voor 
je eigen vader of moeder zou wensen”, zegt Gertjan 
Kamps, KNO-arts en voormalig voorzitter van het me-

disch stafbestuur in Weert. “Zorg die niet ophoudt bij een 
diagnose en medische behandeling, maar die iets wezen-
lijks toevoegt. Persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen 
en oog voor de kwaliteit van leven. Dat kunnen we toe-
voegen, juist omdat we zo verankerd zijn in de regio. We 
kennen deze streek en de mensen die er wonen. Zeker in 
de zorg voor ouderen biedt dat een enorm voordeel.” 
 
“Tijdens de eerste corona-uitbraak, toen het dagelijks 
serieus ging om leven en dood, werd die persoonlijke 
benadering alleen nog maar intenser”, zegt SJG-bestuur-
der Inge de Wit.  “Omdat de meeste covid-19-patiënten 
op leeftijd zijn en met meerdere aandoeningen kampen, 
werd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht geno-
men. Steeds was de vraag: wat zijn de persoonlijke 
wensen? Wat doen we als de gezondheid acuut verslech-
tert? Gaan we wel of niet beademen? Wat is ethisch 
verantwoord? Hoe kijkt de patiënt aan tegen een maan-
denlange revalidatie? Is het leven nog de moeite waard 
als je je zelfstandigheid verliest? Het zijn confronterende 
maar o zo wezenlijke vragen waar de medische wereld 
nog te vaak aan voorbijgaat. Ze worden veel makkelijker 
bespreekbaar als je de patiënt en zijn thuissituatie kent. 
Als je weet hoe de persoon in kwestie in het leven stond 
voordat hij of zij ernstig benauwd werd.” 
 
Topprestatie 
Ondanks de soms beperkte schaalgrootte kregen duizen-
den covid-19-patiënten in regionale ziekenhuizen in 
Nederland de acute zorg die zij nodig hadden. In nauw 
overleg met huisartsen en verpleeghuizen in de regio 
Weert en met omliggende medische centra werd de toe-
stroom in goede banen geleid. De meeste corona- 
patiënten die werden opgenomen hadden onderliggend 
lijden, zoals hart- of longfalen, en waren al bij SJG Weert 
bekend. “Dat is het voordeel van een kleinschalige orga-
nisatie. Je kent je patiënten en je ketenpartners waardoor 
je snel kunt schakelen en de zorg een menselijk gezicht 
kunt geven. Professionele ziekenhuiszorg met een per-
soonlijke touch”, aldus bestuurder Inge de Wit. 
 
“Ter illustratie: in de coronamaanden, toen er geen 
bezoek was toegestaan, hebben we in ons ziekenhuis 
een speciaal belteam ingericht. Medewerkers die de 
familie persoonlijk op de hoogte hielden en een hart 
onder de riem staken.”     
 
Om de continuïteit van de basis medisch specialistische 
zorg dicht bij huis te waarborgen en verschraling van het 
zorgaanbod te voorkomen, zijn de regionale ziekenhui-
zen onmisbaar. Zeker met nieuwe, lokale corona-uitbra-
ken in het vooruitzicht is dat bittere noodzaak. 
 
Wens in vervulling 
Voor patiënten is dit ook het prettigst. Het gaat om men-
sen met uiteenlopende aandoeningen die graag dicht bij 
huis en persoonlijk geholpen willen worden. Inge de Wit: 
“Zoals die mevrouw van begin zeventig met longkanker 
en covid-19. Ondanks haar broze gezondheid werd zij bij 
ons opgenomen. Eerst op de corona-afdeling en toen 
haar toestand verslechterde op de Intensive Care. Alles 
was erop gericht om haar grootste wens in vervulling te 
laten gaan.” 
  
Inge de Wit  
Voorzitter raad van bestuur SJG Weert, lid van  
de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

GESPECIALISEERDE EXCELLENTE  
BORST(KANKER)ZORG 
Binnen Alexander Monro Zuidoost, locatie SJG Weert kunt u terecht voor het diagnosticeren en behan-
delen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, 
screening en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.  
 
Naast de beste medische zorg kenmerken oprechte aandacht, luisteren, vertrouwen en betrokkenheid 
onze aanpak. Wij nemen de tijd voor u. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u meestal snel bij ons 
terecht. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 030 72 10 104. 



Leon Knapen houdt van duidelijkheid. 
Toen orthopedisch chirurg Frank 
Rahusen hem begin 2018 confronteerde 
met de ernst van zijn knieartrose en 
vroeg welk doel hij met de behandeling 
voor ogen had, zei de Ellenaar: ‘Ik wil 
zonder pijn weer flinke afstanden kunnen 
lopen.” De dokter reageerde resoluut: 
“Dan stel ik een operatie voor. Eerst de 
rechterknie, daarna de linker.”

De geboren Weertenaar nam het voor kennisgeving aan. 
Een traject van fysiotherapie en pijnstillende injecties, 
dat de meeste artrosepatiënten eerst doorlopen voordat 
ze uiteindelijk onder het mes gaan, duurde hem te lang. 
Hij wilde graag zo snel mogelijk zijn oude leven terug. 
Met zijn vrouw Mariet weer onbelemmerd wandelen 
door de Voerstreek. Jarenlang regen ze samen de kilome-
ters aaneen. Tot Leons knieën begonnen op te spelen en 
de tochten steeds korter werden. “In rusttoestand was er 
weinig aan de hand en ook het klussen in en rond het 
huis leverde geen problemen op. Maar als ik een tijdje 
had gewandeld, voelde ik de pijn opkomen. Vooral in 
mijn rechterknie. De klachten werden steeds erger en 
daarmee verdween ook langzaam maar zeker de zin om 
te gaan lopen. Dan weet je dat het tijd wordt om naar de 
dokter te gaan.” 
 
Professioneel en ontspannen 
Een vergelijkend artsenonderzoek op Zorgkaart Neder-
land leidde hem naar orthopedisch chirurg Frank Rahu-
sen van het Artrosecentrum in Weert. “Er was gelijk een 
klik. Soms heb je dat, dat je bij de eerste kennismaking al 
voelt dat het goed zit. De uitleg over de behandeling was 
helder, zowel in de spreekkamer als tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomst. En er was ruimte voor een dolletje, 
daar hou ik wel van. Frank is supporter van PSV, ik ben 
voor Ajax. Dan weet je genoeg.”   
 

Bij de operatie, in juni 2018, werd Leons versleten kniege-
wricht vervangen door een prothese. “Omdat ik van natu-
re nieuwsgierig ben, koos ik voor een ruggenprik zodat  
ik de operatie live via de monitor kon volgen. Het klinkt 
misschien gek maar ik vond het fantastisch. Je ziet de 
beelden en hoort tegelijkertijd hoe de dokter achter het 
scherm de prothese er intimmert. Diezelfde middag 
stond ik onder toeziend oog van de fysiotherapeut al 
naast mijn bed om een stukje te lopen. Ongelooflijk,  
zeker als je je bedenkt dat ik vroeger na een blindedarm-
operatie ooit tien dagen in het ziekenhuis heb gelegen.” 
 
De volgende ochtend kwam voor Leon de grootste ver-
rassing. “Toen het verband werd doorgeknipt, zag ik in 
grote letters, met stift geschreven, ‘PSV’ op mijn dijbeen 
staan. Hilarisch. Dat kon natuurlijk niet onbeantwoord 
blijven. Een paar maanden later, op mijn eerste controle-
afspraak, liet ik hem mijn nieuwe ‘tatoeage’ zien. Het logo 
van Ajax. Een neptattoo natuurlijk, maar je had zijn ge-
zicht moeten zien.” 
 
Een groot huishouden 
Vol lof is Leon over de medische zorg en begeleiding van 
het artroseteam in Weert. “Elke keer als ik daar ben, voel ik 
me volkomen op mijn gemak. De sfeer is gemoedelijk. Het 
is net een groot huishouden, iedereen is vriendelijk en op 
elkaar ingespeeld. Daarbij is het zo dat ik de professionals 
die er werken blind vertrouw. Ik ben niet iemand die er-
gens lang over nadenkt. Wat moet gebeuren, moet ge-
beuren. Zeker als het over artrose gaat in mijn knie, geef  
ik me moeiteloos over aan de specialist. Mocht er onver-
hoopt iets misgaan, dan ben ik in het ziekenhuis in veilige 
handen. Dat is sowieso een geruststellende gedachte.” 
 
In oktober vorig jaar volgde de tweede operatie, dit keer 
aan zijn linkerknie. “En ook dit keer verliep het herstel 
snel en vrijwel pijnloos. Na zestien sessies bij mijn eigen 
fysiotherapeut in Ell ging ik drie keer in de week naar de 
sportschool in Weert. Een tijdje geleden heb ik een elek-
trische fiets gekocht. 
 
Ook het lopen gaat prima, al ben ik vanwege COPD wat 
sneller kortademig. Daar moet ik rekening mee houden. 
Zolang ik rustig in mijn eigen tempo loop en onderweg 
niet te veel praat, is er geen probleem.” Dan, met een 
knipoog: “Dat laatste is de grootste uitdaging. Ik praat 
nogal graag.”   

Jaarlijks vinden ruim 2500 mensen met slijtageklachten 
aan de knie of heup via de huisarts hun weg naar SJG 
Weert. Onder hen ouderen die door artrose zijn belem-
merd, maar ook vitale veertigers en vijftigers die door ge-
wrichtsslijtage in meer of mindere mate beperkt worden 
in hun bewegingsvrijheid. Ook de ernst van de klachten is 
per persoon en leeftijdsgroep verschillend. Waar de een 
merkt dat hij wat minder intensief kan sporten, ervaart 
een ander al hevige pijn bij het traplopen.  

 
Oplossingen op maat  
Omdat er voor artrose geen standaardaanpak bestaat, 
heeft SJG Weert alle kennis op dit terrein in één behandel-
centrum gebundeld. Binnen het Centrum Bewegen werken 
alle specialisten die nodig zijn om klachten aan het bewe-
gingsapparaat te verlichten of verhelpen, samen. Sportart-
sen fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, verpleeg-
kundigen en revalidatieartsen vormen één team en verster-
ken elkaar waar het kan. “Op basis van de klachten, de me-
dische voorgeschiedenis en het stadium van de artrose be-
kijken we welke professional de patiënt het beste kan hel-
pen. Een vitale veertiger met beginnende artrose die graag 
wil blijven tennissen, is het beste af bij de sportarts en/of fy-
siotherapeut. Iemand met ernstige slijtageklachten die al 
een lange weg van fysio en pijnstillers achter de rug heeft, 
gaat naar de orthopedisch chirurg om de mogelijkheden 
voor een kunstknie of -heup te bespreken. Per patiënt is het 
maatwerk en bekijken we samen wat het doel van de be-
handeling moet zijn”, vertelt de orthopedisch chirurg. 

Artrose  
vraagt om  
een totaal- 
oplossing 
SJG Weert is in deze regio hét 
expertisecentrum voor de behandeling 
van artrose- en andere (slijtage) 
klachten aan het bewegingsapparaat. 
“Omdat elke patiënt anders is en iets 
anders wenst, kijken wij naar het 
totaalplaatje en zoeken we samen naar 
de beste oplossing. Een operatie komt 
pas in beeld als andere behandelingen 
geen verlichting meer bieden”, vertelt 
orthopedisch chirurg Joost den Teuling. 

Leon Knapen (77) beweegt weer als vanouds met twee knieprotheses 
Last van uw knie of heup? De beweegexperts van SJG Weert zijn er voor iedereen

6 feiten en fabels over gewrichtsslijtage 

1. Artrose komt alleen voor bij ouderen 
“Dit is onjuist: artrose komt voor op elke leeftijd.  
Wel is er een steeds grotere kans, naarmate mensen 
ouder worden.” 

 
2. Een beetje gewichtsverlies maakt al verschil 

“Klopt! Eén kilo overgewicht verhoogt de druk op 
de knieën tot wel drie kilo. Dus zelfs een paar kilo  
afvallen helpt om de klachten te verminderen.” 

 
3. Artrose is niet behandelbaar  

“Het klopt dat artrose niet te genezen is, maar be-
handeling is zeker mogelijk. Pijn kan verminderen 
met medicatie en beweging. En met fysiotherapie 
kan stijfheid in de gewrichten tegengegaan worden 
en spieren sterker gemaakt worden. Als er sprake is 
van langdurige of ernstige pijn kan het gewricht 

operatief vervangen worden door een prothese of-
wel kunstgewricht.” 

 
4. Artrose is erfelijk overdraagbaar  

“Dit klopt deels. Iedereen kan artrose krijgen, dat is 
niet afhankelijk van erfelijkheid. De snelheid waar-
mee de slijtage zich ontwikkelt is echter wel erfelijk 
overdraagbaar.” 

 
5. Door een ongeluk of ernstige sportblessure  

ontstaat artrose eerder  
“Dit is juist: door een ongeluk of blessure kan schade 
ontstaan aan het kraakbeen in het gewricht. Maar 
ook     als er bijvoorbeeld geopereerd wordt aan een 
kapotte meniscus of een gescheurde kruisband leidt 
dat tot toename van de slijtage op de lange termijn.” 

 
6. Beweging verergert de klachten  

“In tegendeel: bewegen is juist noodzakelijk om de 
gewrichten soepel te houden en de spieren sterker 
te maken. Daarmee kunnen de klachten juist ver-
minderd worden. Zwaar lichamelijk werk of andere 
belastende activiteiten vergroten de kans op artrose 
wel door de extra belasting.” 

 
De kracht van samen 
“Klopt helemaal”, zegt sportarts Marieke Brinkman. “Als 
de patiënt met artroseklachten bij mij komt, kijk ik naar 
het totaalplaatje. Dus niet alleen naar het knie- of heup-
gewricht, maar naar alle factoren eromheen die de klach-
ten kunnen veroorzaken, in stand houden of versterken. 
Denk aan de stand en het functioneren van de voet, de 
spierlengte en lenigheid, maar ook aan gewicht, leefstijl 
en eerdere blessures. Op basis van het hele plaatje kom ik 
tot een medisch advies en bepaal ik samen met de pa-
tiënt het beweegdoel. Als iemand bijvoorbeeld fanatiek 
tennist, bekijken we of we de ambities iets kunnen bij-
stellen. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan dubbelen om het 
gewricht minder te belasten. Of kiezen voor een zachtere 
ondergrond, aangepast schoeisel of materiaal. Per pa-
tiënt bekijken we wat de beste oplossing is. Vandaar ook 
dat we korte lijntjes hebben met de fysiotherapeuten en 
de podotherapeut in het ziekenhuis.” 
 
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe we elkaar binnen ons 
centrum versterken”, vult orthopedisch chirurg Joost aan. 
“Vanuit mijn vakgebied focus ik vooral op het gewricht. 
De sportarts kijkt breder. Mocht er naast de artrose meer 
aan de hand zijn, dan staan ook andere specialisten, zoals 
de cardioloog of longarts, tot onze beschikking. Dat is 
een groot voordeel van dit ziekenhuis. We hebben alle 
expertise in huis en we kennen elkaar. Als het nodig is 
kunnen we heel snel schakelen.” 
 
Eerlijke verwachtingen  
Een operatie is nooit een doel op zich, stelt de ortho-
peed. “Eerst bekijken we of we de klachten via fysiothera-
pie en gerichte bewegingsadviezen kunnen verlichten. 
Aanvullend is er de mogelijkheid tot pijnstillende en ont-
stekingsremmende injecties. Lang niet iedereen die bij 
ons binnenkomt, hoeft dus onder het mes. Een knie- of 
heupprothese komt pas in beeld wanneer de pijnklach-
ten verergeren en er geen serieuze behandelalternatie-
ven meer zijn.” 
 
Sportarts Marieke vult aan. “Het belangrijkste voor ons is 
dat de patiënt zich gezond en goed voelt bij het behan-
deldoel dat we samenstellen. Dat wil zeggen dat we den-
ken in mogelijkheden, in wat iemand nog wél in plaats 
van niet meer kan. Tegelijkertijd draaien we niet om de 
realiteit heen. Als het doel niet haalbaar is, dan zeggen 
we dat. Eerlijke verwachtingen, daar heeft de patiënt na-
melijk het meeste aan.”

‘Dit  
ziekenhuis 
voelt als  
familie’

PATIËNTENVERHAAL ARTIKEL

Een leven lang gezond in beweging
De zorg in SJG Weert is geclusterd binnen vijf centra: 
bewegen, buik & orgaan, hart vaat long, vrouw moeder 
kind en zintuigen. Dankzij nauwe samenwerking tus-
sen de verschillende specialismen zijn we in staat om 
patiënten te behandelen vanuit hun persoonlijke situa-
tie, in plaats van vanuit één aandoening of één behan-
deling. Iemands eigen gezondheidsdoelen staan dan 
ook voorop in onze zorg. 
 
Het Centrum Bewegen biedt de zorg die nodig is om 
een leven lang gezond te kunnen blijven bewegen. Li-
chamelijke activiteit is immers het beste recept om fit 

te blijven of te worden. En dat is niet voorbehouden 
aan (top)sporters: we zijn er voor iemand die weer pijn-
loos wil kunnen voetballen, maar ook voor de patiënt 
die thuis de trap wil blijven gebruiken, of herstelt van 
een zware behandeling. In het centrum vindt u de vak-
gebieden orthopedie, neurologie, traumatologie (on-
gevallenchirurgie), revalidatiegeneeskunde, sportge-
neeskunde, podotherapie, pijngeneeskunde, reumato-
logie en plastische chirurgie. De artsen overleggen re-
gelmatig met elkaar en handelen daardoor in de volle 
breedte en ervaring van de medisch specialistische be-
weegzorg. 

Artrose, ook wel gewrichtsslijtage genoemd, komt 

veel voor in met name de heupen en knieën. Maar  

hoe ontstaat het en wat is eraan te doen? We legden 

zes stellingen voor bij onze orthopedisch chirurg  

Joost den Teuling.

Leon Knapen 
77 jaar 
Ell
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Leon Knapen houdt van duidelijkheid. 
Toen orthopedisch chirurg Frank 
Rahusen hem begin 2018 confronteerde 
met de ernst van zijn knieartrose en 
vroeg welk doel hij met de behandeling 
voor ogen had, zei de Ellenaar: ‘Ik wil 
zonder pijn weer flinke afstanden kunnen 
lopen.” De dokter reageerde resoluut: 
“Dan stel ik een operatie voor. Eerst de 
rechterknie, daarna de linker.”

De geboren Weertenaar nam het voor kennisgeving aan. 
Een traject van fysiotherapie en pijnstillende injecties, 
dat de meeste artrosepatiënten eerst doorlopen voordat 
ze uiteindelijk onder het mes gaan, duurde hem te lang. 
Hij wilde graag zo snel mogelijk zijn oude leven terug. 
Met zijn vrouw Mariet weer onbelemmerd wandelen 
door de Voerstreek. Jarenlang regen ze samen de kilome-
ters aaneen. Tot Leons knieën begonnen op te spelen en 
de tochten steeds korter werden. “In rusttoestand was er 
weinig aan de hand en ook het klussen in en rond het 
huis leverde geen problemen op. Maar als ik een tijdje 
had gewandeld, voelde ik de pijn opkomen. Vooral in 
mijn rechterknie. De klachten werden steeds erger en 
daarmee verdween ook langzaam maar zeker de zin om 
te gaan lopen. Dan weet je dat het tijd wordt om naar de 
dokter te gaan.” 
 
Professioneel en ontspannen 
Een vergelijkend artsenonderzoek op Zorgkaart Neder-
land leidde hem naar orthopedisch chirurg Frank Rahu-
sen van het Artrosecentrum in Weert. “Er was gelijk een 
klik. Soms heb je dat, dat je bij de eerste kennismaking al 
voelt dat het goed zit. De uitleg over de behandeling was 
helder, zowel in de spreekkamer als tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomst. En er was ruimte voor een dolletje, 
daar hou ik wel van. Frank is supporter van PSV, ik ben 
voor Ajax. Dan weet je genoeg.”   
 

Bij de operatie, in juni 2018, werd Leons versleten kniege-
wricht vervangen door een prothese. “Omdat ik van natu-
re nieuwsgierig ben, koos ik voor een ruggenprik zodat  
ik de operatie live via de monitor kon volgen. Het klinkt 
misschien gek maar ik vond het fantastisch. Je ziet de 
beelden en hoort tegelijkertijd hoe de dokter achter het 
scherm de prothese er intimmert. Diezelfde middag 
stond ik onder toeziend oog van de fysiotherapeut al 
naast mijn bed om een stukje te lopen. Ongelooflijk,  
zeker als je je bedenkt dat ik vroeger na een blindedarm-
operatie ooit tien dagen in het ziekenhuis heb gelegen.” 
 
De volgende ochtend kwam voor Leon de grootste ver-
rassing. “Toen het verband werd doorgeknipt, zag ik in 
grote letters, met stift geschreven, ‘PSV’ op mijn dijbeen 
staan. Hilarisch. Dat kon natuurlijk niet onbeantwoord 
blijven. Een paar maanden later, op mijn eerste controle-
afspraak, liet ik hem mijn nieuwe ‘tatoeage’ zien. Het logo 
van Ajax. Een neptattoo natuurlijk, maar je had zijn ge-
zicht moeten zien.” 
 
Een groot huishouden 
Vol lof is Leon over de medische zorg en begeleiding van 
het artroseteam in Weert. “Elke keer als ik daar ben, voel ik 
me volkomen op mijn gemak. De sfeer is gemoedelijk. Het 
is net een groot huishouden, iedereen is vriendelijk en op 
elkaar ingespeeld. Daarbij is het zo dat ik de professionals 
die er werken blind vertrouw. Ik ben niet iemand die er-
gens lang over nadenkt. Wat moet gebeuren, moet ge-
beuren. Zeker als het over artrose gaat in mijn knie, geef  
ik me moeiteloos over aan de specialist. Mocht er onver-
hoopt iets misgaan, dan ben ik in het ziekenhuis in veilige 
handen. Dat is sowieso een geruststellende gedachte.” 
 
In oktober vorig jaar volgde de tweede operatie, dit keer 
aan zijn linkerknie. “En ook dit keer verliep het herstel 
snel en vrijwel pijnloos. Na zestien sessies bij mijn eigen 
fysiotherapeut in Ell ging ik drie keer in de week naar de 
sportschool in Weert. Een tijdje geleden heb ik een elek-
trische fiets gekocht. 
 
Ook het lopen gaat prima, al ben ik vanwege COPD wat 
sneller kortademig. Daar moet ik rekening mee houden. 
Zolang ik rustig in mijn eigen tempo loop en onderweg 
niet te veel praat, is er geen probleem.” Dan, met een 
knipoog: “Dat laatste is de grootste uitdaging. Ik praat 
nogal graag.”   

Jaarlijks vinden ruim 2500 mensen met slijtageklachten 
aan de knie of heup via de huisarts hun weg naar SJG 
Weert. Onder hen ouderen die door artrose zijn belem-
merd, maar ook vitale veertigers en vijftigers die door ge-
wrichtsslijtage in meer of mindere mate beperkt worden 
in hun bewegingsvrijheid. Ook de ernst van de klachten is 
per persoon en leeftijdsgroep verschillend. Waar de een 
merkt dat hij wat minder intensief kan sporten, ervaart 
een ander al hevige pijn bij het traplopen.  

 
Oplossingen op maat  
Omdat er voor artrose geen standaardaanpak bestaat, 
heeft SJG Weert alle kennis op dit terrein in één behandel-
centrum gebundeld. Binnen het Centrum Bewegen werken 
alle specialisten die nodig zijn om klachten aan het bewe-
gingsapparaat te verlichten of verhelpen, samen. Sportart-
sen fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, verpleeg-
kundigen en revalidatieartsen vormen één team en verster-
ken elkaar waar het kan. “Op basis van de klachten, de me-
dische voorgeschiedenis en het stadium van de artrose be-
kijken we welke professional de patiënt het beste kan hel-
pen. Een vitale veertiger met beginnende artrose die graag 
wil blijven tennissen, is het beste af bij de sportarts en/of fy-
siotherapeut. Iemand met ernstige slijtageklachten die al 
een lange weg van fysio en pijnstillers achter de rug heeft, 
gaat naar de orthopedisch chirurg om de mogelijkheden 
voor een kunstknie of -heup te bespreken. Per patiënt is het 
maatwerk en bekijken we samen wat het doel van de be-
handeling moet zijn”, vertelt de orthopedisch chirurg. 

Artrose  
vraagt om  
een totaal- 
oplossing 
SJG Weert is in deze regio hét 
expertisecentrum voor de behandeling 
van artrose- en andere (slijtage) 
klachten aan het bewegingsapparaat. 
“Omdat elke patiënt anders is en iets 
anders wenst, kijken wij naar het 
totaalplaatje en zoeken we samen naar 
de beste oplossing. Een operatie komt 
pas in beeld als andere behandelingen 
geen verlichting meer bieden”, vertelt 
orthopedisch chirurg Joost den Teuling. 

Leon Knapen (77) beweegt weer als vanouds met twee knieprotheses 
Last van uw knie of heup? De beweegexperts van SJG Weert zijn er voor iedereen

6 feiten en fabels over gewrichtsslijtage 

1. Artrose komt alleen voor bij ouderen 
“Dit is onjuist: artrose komt voor op elke leeftijd.  
Wel is er een steeds grotere kans, naarmate mensen 
ouder worden.” 

 
2. Een beetje gewichtsverlies maakt al verschil 

“Klopt! Eén kilo overgewicht verhoogt de druk op 
de knieën tot wel drie kilo. Dus zelfs een paar kilo  
afvallen helpt om de klachten te verminderen.” 

 
3. Artrose is niet behandelbaar  

“Het klopt dat artrose niet te genezen is, maar be-
handeling is zeker mogelijk. Pijn kan verminderen 
met medicatie en beweging. En met fysiotherapie 
kan stijfheid in de gewrichten tegengegaan worden 
en spieren sterker gemaakt worden. Als er sprake is 
van langdurige of ernstige pijn kan het gewricht 

operatief vervangen worden door een prothese of-
wel kunstgewricht.” 

 
4. Artrose is erfelijk overdraagbaar  

“Dit klopt deels. Iedereen kan artrose krijgen, dat is 
niet afhankelijk van erfelijkheid. De snelheid waar-
mee de slijtage zich ontwikkelt is echter wel erfelijk 
overdraagbaar.” 

 
5. Door een ongeluk of ernstige sportblessure  

ontstaat artrose eerder  
“Dit is juist: door een ongeluk of blessure kan schade 
ontstaan aan het kraakbeen in het gewricht. Maar 
ook     als er bijvoorbeeld geopereerd wordt aan een 
kapotte meniscus of een gescheurde kruisband leidt 
dat tot toename van de slijtage op de lange termijn.” 

 
6. Beweging verergert de klachten  

“In tegendeel: bewegen is juist noodzakelijk om de 
gewrichten soepel te houden en de spieren sterker 
te maken. Daarmee kunnen de klachten juist ver-
minderd worden. Zwaar lichamelijk werk of andere 
belastende activiteiten vergroten de kans op artrose 
wel door de extra belasting.” 

 
De kracht van samen 
“Klopt helemaal”, zegt sportarts Marieke Brinkman. “Als 
de patiënt met artroseklachten bij mij komt, kijk ik naar 
het totaalplaatje. Dus niet alleen naar het knie- of heup-
gewricht, maar naar alle factoren eromheen die de klach-
ten kunnen veroorzaken, in stand houden of versterken. 
Denk aan de stand en het functioneren van de voet, de 
spierlengte en lenigheid, maar ook aan gewicht, leefstijl 
en eerdere blessures. Op basis van het hele plaatje kom ik 
tot een medisch advies en bepaal ik samen met de pa-
tiënt het beweegdoel. Als iemand bijvoorbeeld fanatiek 
tennist, bekijken we of we de ambities iets kunnen bij-
stellen. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan dubbelen om het 
gewricht minder te belasten. Of kiezen voor een zachtere 
ondergrond, aangepast schoeisel of materiaal. Per pa-
tiënt bekijken we wat de beste oplossing is. Vandaar ook 
dat we korte lijntjes hebben met de fysiotherapeuten en 
de podotherapeut in het ziekenhuis.” 
 
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe we elkaar binnen ons 
centrum versterken”, vult orthopedisch chirurg Joost aan. 
“Vanuit mijn vakgebied focus ik vooral op het gewricht. 
De sportarts kijkt breder. Mocht er naast de artrose meer 
aan de hand zijn, dan staan ook andere specialisten, zoals 
de cardioloog of longarts, tot onze beschikking. Dat is 
een groot voordeel van dit ziekenhuis. We hebben alle 
expertise in huis en we kennen elkaar. Als het nodig is 
kunnen we heel snel schakelen.” 
 
Eerlijke verwachtingen  
Een operatie is nooit een doel op zich, stelt de ortho-
peed. “Eerst bekijken we of we de klachten via fysiothera-
pie en gerichte bewegingsadviezen kunnen verlichten. 
Aanvullend is er de mogelijkheid tot pijnstillende en ont-
stekingsremmende injecties. Lang niet iedereen die bij 
ons binnenkomt, hoeft dus onder het mes. Een knie- of 
heupprothese komt pas in beeld wanneer de pijnklach-
ten verergeren en er geen serieuze behandelalternatie-
ven meer zijn.” 
 
Sportarts Marieke vult aan. “Het belangrijkste voor ons is 
dat de patiënt zich gezond en goed voelt bij het behan-
deldoel dat we samenstellen. Dat wil zeggen dat we den-
ken in mogelijkheden, in wat iemand nog wél in plaats 
van niet meer kan. Tegelijkertijd draaien we niet om de 
realiteit heen. Als het doel niet haalbaar is, dan zeggen 
we dat. Eerlijke verwachtingen, daar heeft de patiënt na-
melijk het meeste aan.”

‘Dit  
ziekenhuis 
voelt als  
familie’

PATIËNTENVERHAAL ARTIKEL

Een leven lang gezond in beweging
De zorg in SJG Weert is geclusterd binnen vijf centra: 
bewegen, buik & orgaan, hart vaat long, vrouw moeder 
kind en zintuigen. Dankzij nauwe samenwerking tus-
sen de verschillende specialismen zijn we in staat om 
patiënten te behandelen vanuit hun persoonlijke situa-
tie, in plaats van vanuit één aandoening of één behan-
deling. Iemands eigen gezondheidsdoelen staan dan 
ook voorop in onze zorg. 
 
Het Centrum Bewegen biedt de zorg die nodig is om 
een leven lang gezond te kunnen blijven bewegen. Li-
chamelijke activiteit is immers het beste recept om fit 

te blijven of te worden. En dat is niet voorbehouden 
aan (top)sporters: we zijn er voor iemand die weer pijn-
loos wil kunnen voetballen, maar ook voor de patiënt 
die thuis de trap wil blijven gebruiken, of herstelt van 
een zware behandeling. In het centrum vindt u de vak-
gebieden orthopedie, neurologie, traumatologie (on-
gevallenchirurgie), revalidatiegeneeskunde, sportge-
neeskunde, podotherapie, pijngeneeskunde, reumato-
logie en plastische chirurgie. De artsen overleggen re-
gelmatig met elkaar en handelen daardoor in de volle 
breedte en ervaring van de medisch specialistische be-
weegzorg. 

Artrose, ook wel gewrichtsslijtage genoemd, komt 

veel voor in met name de heupen en knieën. Maar  

hoe ontstaat het en wat is eraan te doen? We legden 

zes stellingen voor bij onze orthopedisch chirurg  

Joost den Teuling.

Leon Knapen 
77 jaar 
Ell
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Leon Knapen houdt van duidelijkheid. 
Toen orthopedisch chirurg Frank 
Rahusen hem begin 2018 confronteerde 
met de ernst van zijn knieartrose en 
vroeg welk doel hij met de behandeling 
voor ogen had, zei de Ellenaar: ‘Ik wil 
zonder pijn weer flinke afstanden kunnen 
lopen.” De dokter reageerde resoluut: 
“Dan stel ik een operatie voor. Eerst de 
rechterknie, daarna de linker.”

De geboren Weertenaar nam het voor kennisgeving aan. 
Een traject van fysiotherapie en pijnstillende injecties, 
dat de meeste artrosepatiënten eerst doorlopen voordat 
ze uiteindelijk onder het mes gaan, duurde hem te lang. 
Hij wilde graag zo snel mogelijk zijn oude leven terug. 
Met zijn vrouw Mariet weer onbelemmerd wandelen 
door de Voerstreek. Jarenlang regen ze samen de kilome-
ters aaneen. Tot Leons knieën begonnen op te spelen en 
de tochten steeds korter werden. “In rusttoestand was er 
weinig aan de hand en ook het klussen in en rond het 
huis leverde geen problemen op. Maar als ik een tijdje 
had gewandeld, voelde ik de pijn opkomen. Vooral in 
mijn rechterknie. De klachten werden steeds erger en 
daarmee verdween ook langzaam maar zeker de zin om 
te gaan lopen. Dan weet je dat het tijd wordt om naar de 
dokter te gaan.” 
 
Professioneel en ontspannen 
Een vergelijkend artsenonderzoek op Zorgkaart Neder-
land leidde hem naar orthopedisch chirurg Frank Rahu-
sen van het Artrosecentrum in Weert. “Er was gelijk een 
klik. Soms heb je dat, dat je bij de eerste kennismaking al 
voelt dat het goed zit. De uitleg over de behandeling was 
helder, zowel in de spreekkamer als tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomst. En er was ruimte voor een dolletje, 
daar hou ik wel van. Frank is supporter van PSV, ik ben 
voor Ajax. Dan weet je genoeg.”   
 

Bij de operatie, in juni 2018, werd Leons versleten kniege-
wricht vervangen door een prothese. “Omdat ik van natu-
re nieuwsgierig ben, koos ik voor een ruggenprik zodat  
ik de operatie live via de monitor kon volgen. Het klinkt 
misschien gek maar ik vond het fantastisch. Je ziet de 
beelden en hoort tegelijkertijd hoe de dokter achter het 
scherm de prothese er intimmert. Diezelfde middag 
stond ik onder toeziend oog van de fysiotherapeut al 
naast mijn bed om een stukje te lopen. Ongelooflijk,  
zeker als je je bedenkt dat ik vroeger na een blindedarm-
operatie ooit tien dagen in het ziekenhuis heb gelegen.” 
 
De volgende ochtend kwam voor Leon de grootste ver-
rassing. “Toen het verband werd doorgeknipt, zag ik in 
grote letters, met stift geschreven, ‘PSV’ op mijn dijbeen 
staan. Hilarisch. Dat kon natuurlijk niet onbeantwoord 
blijven. Een paar maanden later, op mijn eerste controle-
afspraak, liet ik hem mijn nieuwe ‘tatoeage’ zien. Het logo 
van Ajax. Een neptattoo natuurlijk, maar je had zijn ge-
zicht moeten zien.” 
 
Een groot huishouden 
Vol lof is Leon over de medische zorg en begeleiding van 
het artroseteam in Weert. “Elke keer als ik daar ben, voel ik 
me volkomen op mijn gemak. De sfeer is gemoedelijk. Het 
is net een groot huishouden, iedereen is vriendelijk en op 
elkaar ingespeeld. Daarbij is het zo dat ik de professionals 
die er werken blind vertrouw. Ik ben niet iemand die er-
gens lang over nadenkt. Wat moet gebeuren, moet ge-
beuren. Zeker als het over artrose gaat in mijn knie, geef  
ik me moeiteloos over aan de specialist. Mocht er onver-
hoopt iets misgaan, dan ben ik in het ziekenhuis in veilige 
handen. Dat is sowieso een geruststellende gedachte.” 
 
In oktober vorig jaar volgde de tweede operatie, dit keer 
aan zijn linkerknie. “En ook dit keer verliep het herstel 
snel en vrijwel pijnloos. Na zestien sessies bij mijn eigen 
fysiotherapeut in Ell ging ik drie keer in de week naar de 
sportschool in Weert. Een tijdje geleden heb ik een elek-
trische fiets gekocht. 
 
Ook het lopen gaat prima, al ben ik vanwege COPD wat 
sneller kortademig. Daar moet ik rekening mee houden. 
Zolang ik rustig in mijn eigen tempo loop en onderweg 
niet te veel praat, is er geen probleem.” Dan, met een 
knipoog: “Dat laatste is de grootste uitdaging. Ik praat 
nogal graag.”   

Jaarlijks vinden ruim 2500 mensen met slijtageklachten 
aan de knie of heup via de huisarts hun weg naar SJG 
Weert. Onder hen ouderen die door artrose zijn belem-
merd, maar ook vitale veertigers en vijftigers die door ge-
wrichtsslijtage in meer of mindere mate beperkt worden 
in hun bewegingsvrijheid. Ook de ernst van de klachten is 
per persoon en leeftijdsgroep verschillend. Waar de een 
merkt dat hij wat minder intensief kan sporten, ervaart 
een ander al hevige pijn bij het traplopen.  

 
Oplossingen op maat  
Omdat er voor artrose geen standaardaanpak bestaat, 
heeft SJG Weert alle kennis op dit terrein in één behandel-
centrum gebundeld. Binnen het Centrum Bewegen werken 
alle specialisten die nodig zijn om klachten aan het bewe-
gingsapparaat te verlichten of verhelpen, samen. Sportart-
sen fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, verpleeg-
kundigen en revalidatieartsen vormen één team en verster-
ken elkaar waar het kan. “Op basis van de klachten, de me-
dische voorgeschiedenis en het stadium van de artrose be-
kijken we welke professional de patiënt het beste kan hel-
pen. Een vitale veertiger met beginnende artrose die graag 
wil blijven tennissen, is het beste af bij de sportarts en/of fy-
siotherapeut. Iemand met ernstige slijtageklachten die al 
een lange weg van fysio en pijnstillers achter de rug heeft, 
gaat naar de orthopedisch chirurg om de mogelijkheden 
voor een kunstknie of -heup te bespreken. Per patiënt is het 
maatwerk en bekijken we samen wat het doel van de be-
handeling moet zijn”, vertelt de orthopedisch chirurg. 

Artrose  
vraagt om  
een totaal- 
oplossing 
SJG Weert is in deze regio hét 
expertisecentrum voor de behandeling 
van artrose- en andere (slijtage) 
klachten aan het bewegingsapparaat. 
“Omdat elke patiënt anders is en iets 
anders wenst, kijken wij naar het 
totaalplaatje en zoeken we samen naar 
de beste oplossing. Een operatie komt 
pas in beeld als andere behandelingen 
geen verlichting meer bieden”, vertelt 
orthopedisch chirurg Joost den Teuling. 

Leon Knapen (77) beweegt weer als vanouds met twee knieprotheses 
Last van uw knie of heup? De beweegexperts van SJG Weert zijn er voor iedereen

6 feiten en fabels over gewrichtsslijtage 

1. Artrose komt alleen voor bij ouderen 
“Dit is onjuist: artrose komt voor op elke leeftijd.  
Wel is er een steeds grotere kans, naarmate mensen 
ouder worden.” 

 
2. Een beetje gewichtsverlies maakt al verschil 

“Klopt! Eén kilo overgewicht verhoogt de druk op 
de knieën tot wel drie kilo. Dus zelfs een paar kilo  
afvallen helpt om de klachten te verminderen.” 

 
3. Artrose is niet behandelbaar  

“Het klopt dat artrose niet te genezen is, maar be-
handeling is zeker mogelijk. Pijn kan verminderen 
met medicatie en beweging. En met fysiotherapie 
kan stijfheid in de gewrichten tegengegaan worden 
en spieren sterker gemaakt worden. Als er sprake is 
van langdurige of ernstige pijn kan het gewricht 

operatief vervangen worden door een prothese of-
wel kunstgewricht.” 

 
4. Artrose is erfelijk overdraagbaar  

“Dit klopt deels. Iedereen kan artrose krijgen, dat is 
niet afhankelijk van erfelijkheid. De snelheid waar-
mee de slijtage zich ontwikkelt is echter wel erfelijk 
overdraagbaar.” 

 
5. Door een ongeluk of ernstige sportblessure  

ontstaat artrose eerder  
“Dit is juist: door een ongeluk of blessure kan schade 
ontstaan aan het kraakbeen in het gewricht. Maar 
ook     als er bijvoorbeeld geopereerd wordt aan een 
kapotte meniscus of een gescheurde kruisband leidt 
dat tot toename van de slijtage op de lange termijn.” 

 
6. Beweging verergert de klachten  

“In tegendeel: bewegen is juist noodzakelijk om de 
gewrichten soepel te houden en de spieren sterker 
te maken. Daarmee kunnen de klachten juist ver-
minderd worden. Zwaar lichamelijk werk of andere 
belastende activiteiten vergroten de kans op artrose 
wel door de extra belasting.” 

 
De kracht van samen 
“Klopt helemaal”, zegt sportarts Marieke Brinkman. “Als 
de patiënt met artroseklachten bij mij komt, kijk ik naar 
het totaalplaatje. Dus niet alleen naar het knie- of heup-
gewricht, maar naar alle factoren eromheen die de klach-
ten kunnen veroorzaken, in stand houden of versterken. 
Denk aan de stand en het functioneren van de voet, de 
spierlengte en lenigheid, maar ook aan gewicht, leefstijl 
en eerdere blessures. Op basis van het hele plaatje kom ik 
tot een medisch advies en bepaal ik samen met de pa-
tiënt het beweegdoel. Als iemand bijvoorbeeld fanatiek 
tennist, bekijken we of we de ambities iets kunnen bij-
stellen. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan dubbelen om het 
gewricht minder te belasten. Of kiezen voor een zachtere 
ondergrond, aangepast schoeisel of materiaal. Per pa-
tiënt bekijken we wat de beste oplossing is. Vandaar ook 
dat we korte lijntjes hebben met de fysiotherapeuten en 
de podotherapeut in het ziekenhuis.” 
 
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe we elkaar binnen ons 
centrum versterken”, vult orthopedisch chirurg Joost aan. 
“Vanuit mijn vakgebied focus ik vooral op het gewricht. 
De sportarts kijkt breder. Mocht er naast de artrose meer 
aan de hand zijn, dan staan ook andere specialisten, zoals 
de cardioloog of longarts, tot onze beschikking. Dat is 
een groot voordeel van dit ziekenhuis. We hebben alle 
expertise in huis en we kennen elkaar. Als het nodig is 
kunnen we heel snel schakelen.” 
 
Eerlijke verwachtingen  
Een operatie is nooit een doel op zich, stelt de ortho-
peed. “Eerst bekijken we of we de klachten via fysiothera-
pie en gerichte bewegingsadviezen kunnen verlichten. 
Aanvullend is er de mogelijkheid tot pijnstillende en ont-
stekingsremmende injecties. Lang niet iedereen die bij 
ons binnenkomt, hoeft dus onder het mes. Een knie- of 
heupprothese komt pas in beeld wanneer de pijnklach-
ten verergeren en er geen serieuze behandelalternatie-
ven meer zijn.” 
 
Sportarts Marieke vult aan. “Het belangrijkste voor ons is 
dat de patiënt zich gezond en goed voelt bij het behan-
deldoel dat we samenstellen. Dat wil zeggen dat we den-
ken in mogelijkheden, in wat iemand nog wél in plaats 
van niet meer kan. Tegelijkertijd draaien we niet om de 
realiteit heen. Als het doel niet haalbaar is, dan zeggen 
we dat. Eerlijke verwachtingen, daar heeft de patiënt na-
melijk het meeste aan.”

‘Dit  
ziekenhuis 
voelt als  
familie’

PATIËNTENVERHAAL ARTIKEL

Een leven lang gezond in beweging
De zorg in SJG Weert is geclusterd binnen vijf centra: 
bewegen, buik & orgaan, hart vaat long, vrouw moeder 
kind en zintuigen. Dankzij nauwe samenwerking tus-
sen de verschillende specialismen zijn we in staat om 
patiënten te behandelen vanuit hun persoonlijke situa-
tie, in plaats van vanuit één aandoening of één behan-
deling. Iemands eigen gezondheidsdoelen staan dan 
ook voorop in onze zorg. 
 
Het Centrum Bewegen biedt de zorg die nodig is om 
een leven lang gezond te kunnen blijven bewegen. Li-
chamelijke activiteit is immers het beste recept om fit 

te blijven of te worden. En dat is niet voorbehouden 
aan (top)sporters: we zijn er voor iemand die weer pijn-
loos wil kunnen voetballen, maar ook voor de patiënt 
die thuis de trap wil blijven gebruiken, of herstelt van 
een zware behandeling. In het centrum vindt u de vak-
gebieden orthopedie, neurologie, traumatologie (on-
gevallenchirurgie), revalidatiegeneeskunde, sportge-
neeskunde, podotherapie, pijngeneeskunde, reumato-
logie en plastische chirurgie. De artsen overleggen re-
gelmatig met elkaar en handelen daardoor in de volle 
breedte en ervaring van de medisch specialistische be-
weegzorg. 

Artrose, ook wel gewrichtsslijtage genoemd, komt 

veel voor in met name de heupen en knieën. Maar  

hoe ontstaat het en wat is eraan te doen? We legden 

zes stellingen voor bij onze orthopedisch chirurg  

Joost den Teuling.

Leon Knapen 
77 jaar 
Ell

www.sjgweert.nlwww.sjgweert.nlwww.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweertwww.instagram.com/sjgweert
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Sint Antoniusstraat 10, 6095 AK  Baexem , 0475 451 690 

info@daamenpartydesign.nl, www.daamenpartydesign.nl

iets te vieren?

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

Voor specialistische
revalidatie in Weert

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

Voor specialistische
revalidatie in Weert

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

Voor specialistische
revalidatie in Weert

 

 

 

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

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

Teunissen Letselschade

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Telefoon: 0495-633 600

E-mail: info@teunissenletselschade.nl

Deskundig, betrokken en strijdvaardig

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

Kijk voor meer informatie op:

www.teunissenletselschade.nl



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

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

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

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

Beenklachten:
•  Lymfoedeem • Verstoorde wondgenezing • 
Diabetes-voet • Spataderen • Vermoeide benen 
•  Restless legs-syndroom • Krampen

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

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

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

Arm- en beenklachten pijnloos verhelpen

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

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

www.princen.com

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

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Princen Personenvervoer



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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

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

Gratis haal- en brengservice 
grasmaaiers

 tijdens winteronderhoud

Werken in de zorg

VOEL JE     VRIJ
STA

STEVIG
werkenbijpsw.nl



In tegenstelling tot afgelopen voorjaar, 
toen we alle geplande operaties en poli-
klinische afspraken noodgedwongen 
moesten uitstellen, gaat de reguliere zorg 
in SJG Weert nu zoveel mogelijk door. En 
dat kan ook. “Omdat we volledig covid-
proof zijn, kan iedereen die medische 
zorg nodig heeft, met een gerust hart 
naar het ziekenhuis komen. Als een fysiek 
bezoek aan de dokter niet per se nodig is, 
plannen we een digitaal consult in”, bena-
drukt clustermanager Riana Botter.

Liefst 95 procent van alle poliklinische afspraken in het 
Weerter ziekenhuis verloopt momenteel weer ‘gewoon’ 
volgens planning. Dat wil zeggen: telefonisch, via 
beeldbellen of - wanneer lichamelijk of beeldvormend 
onderzoek nodig is - fysiek tijdens een persoonlijke af-
spraak. “De eerste coronagolf, toen alles nieuw was en 
het ziekenhuisgebouw nog niet was ingericht volgens 
de anderhalvemeterregel, heeft een belangrijke les op-
geleverd. Om gezondheidsschade als gevolg van lange 
wachttijden voor onze patiënten te voorkomen, vinden 
we het niet verantwoord om de reguliere zorg nog een 
keer uit te stellen”, zegt Riana Botter, manager bedrijfs-
voering, poliklinieken & functieafdelingen van SJG 
Weert. 
  
En dat hoeft gelukkig ook niet. Het ziekenhuis voldoet 
nu namelijk tot in de kleinste details aan de richtlijnen 
van het RIVM. Met onder meer gescheiden looproutes, 
ruim opgezette wachtkamers, mondmaskers en een 
streng hygiëneprotocol is SJG Weert 100 procent coro-
naveilig. Bij klachten die kunnen wijzen op covid-19 
wordt de patiënt uitdrukkelijk gevraagd de afspraak in 
het ziekenhuis te annuleren, tenzij de medische situatie 
een bezoek aan de specialist noodzakelijk maakt.   
  
Digitale consulten 
Om het aantal contactmomenten in het ziekenhuis te 
beperken, organiseren de medische vakgroepen van 
SJG Weert hun consulten met patiënten zoveel mogelijk 
digitaal. “Met name beeldbellen is in deze coronatijd 
echt een uitkomst”, zegt Riana Botter. “Dat gaat via Be-
terDichtbij, een speciale app waarmee je als patiënt ook 
rechtstreeks vragen kunt stellen aan je behandelend 
arts. Het voordeel van beeldbellen boven gewoon bel-
len is dat je ook elkaars gezichtsuitdrukking kunt zien 
en dat de dokter bijvoorbeeld ook even kan kijken hoe 
een wond geneest.” 
  

Belangrijk om te vermelden is dat de patiënt niet zelf 
hoeft te bellen om te vragen of de afspraak in het zie-
kenhuis doorgaat. “Als het niet doorgaat, dan word je 
gebeld. Gelukkig komt dat maar sporadisch voor. Als de 
internist of longarts bijvoorbeeld weggeroepen wordt 
voor een covid-patiënt, kan het gebeuren dat een poli-
afspraak even moet worden uitgesteld. Nogmaals: de 
patiënt krijgt dan van óns bericht. Dat geldt ook voor 
het wel of niet doorgaan van een operatie”, aldus de 
clustermanager. 
  
  
Elkaar uit de brand helpen 
Omdat de uitslaapkamer van de OK gedeeltelijk in ge-
bruik is als tweede intensive care (voor niet coronapa-
tiënten) en er ook OK-personeel nodig is in de acute co-
ronazorg kunnen op dit moment nog niet alle operaties 
in het ziekenhuis volgens planning doorgaan. Riana 
Botter: “Als gevolg van deze tweede coronagolf hebben 

we het OK-programma met zo’n 25 procent moeten af-
schalen. Dat betekent dat onze artsen heel kritisch be-
kijken welke ingrepen door móeten gaan en welke nog 
even kunnen wachten. Het belangrijkste criterium daar-
bij is dat uitstel geen schadelijke gevolgen mag hebben 
voor de patiënt. Wie een levensbedreigende aandoe-
ning heeft, wordt sowieso geholpen.” 
  
De druk op de acute zorg in Weert is nog altijd behoor-
lijk groot, ook al valt het aantal besmettingen in deze 
regio relatief mee. Dat komt omdat landelijk de afspraak 
is gemaakt dat elk ziekenhuis zijn bijdrage levert aan de 
covid-zorg en dat deze acute zorg regionaal wordt geor-
ganiseerd. Riana Botter: “In deze zuidelijke regio sprei-
den we de covid-patiënten, helpen elkaar waar nodig 
uit de brand en zien erop toe dat de familie niet onno-
dig ver hoeft te reizen. Ook dat hebben we geleerd van 
de ervaringen in de eerste golf.”

De reguliere 
zorg gaat 
door, zoveel 
als mogelijk

Riana Botter: "Iedereen die medische zorg heeft kan met een gerust hart naar het ziekenhuis komen"

ARTIKEL

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

Corona- en/of
vakantiekilo’s kwijt?

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

Willem II straat 34
6021 EB Budel

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

www.endovelicus.nl
      Endovelicus Budel

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

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

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

Gewichtsverlies van 6 tot 10 kilo per 6 weken! 

In het hospice aan de Doolhofstraat te Weert, recent verbouwd 
en nieuwbouw, verzorgen en ondersteunen we mensen in de 
laatste fase van hun leven. We bieden plaats aan zes bewoners, 
ieder met hun eigen zorgbehoefte en vooral hun eigen wensen en 
verwachtingen.

Om de zorg goed te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die willen meehelpen in de zorg. Een zorgopleiding is 
niet noodzakelijk.

Maak jij het verschil voor onze bewoners?

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

We horen graag van je! Van harte welkom!

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

www.hermans-bedrijfsmakelaars.nl

TE KOOP / TE HUUR
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

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

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

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

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

ontzorgt uw project.
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Koppelbed  
in SJG Weert 
laat naasten 
samen slapen

Van ‘gewone’ 
Intensive Care 
naar corona-IC

Een koppelbed is een logeerbed dat naadloos aangeslo-
ten kan worden op een ziekenhuisbed. Zo ontstaat een 
volwaardig tweepersoonsbed dat in hoogte verstelbaar 

Patiënten in SJG Weert die in hun 
laatste levensfase verkeren of onrustig 
zijn tijdens een opname, kunnen vanaf 
nu samen slapen met hun partner of 
naaste. Dit dankzij een koppelbed, 
gedoneerd door Stichting Roparun. 

is. Op die manier kunnen patiënten in uitzonderlijke  
situaties toch samen met hun naaste slapen. “Bij ziekte 
is het belangrijk om elkaar vast te kunnen houden en 
dichtbij elkaar te kunnen zijn. Voor troost, of misschien 
wel om afscheid te nemen”, aldus neuroloog Véronique 
Moers, ook kartrekker van het palliatief advies- en on-
dersteuningsteam van SJG Weert. Het speciale bed kan 
op verzoek worden ingezet bij patiënten die alleen op 
een kamer liggen.  
 
Vertrouwde omgeving 
Het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving is 
volgens Moers belangrijk voor de kwaliteit van leven. 

ARTIKEL

ARTIKEL

“Het samenzijn kan spanning, angst en pijn verminde-
ren. Tot nu toe konden we wel een stretcher of een zie-
kenhuisbed in de kamer plaatsen voor een logée, maar 
dan slaapt diegene nog op afstand.” Uiteraard blijft deze 
mogelijkheid er wel, als het koppelbed in gebruik is.  
 
Roparun 
Het speciale bed is een donatie van Stichting Roparun, 
die met hun estafetteloop geld ophaalt voor goede 
doelen in de oncologische en palliatieve zorg in Neder-
land. Eén van de projecten die de stichting ondersteunt, 
is de inzet van koppelbedden in ziekenhuizen. 

Net als afgelopen voorjaar haalden de medewerkers van 
Techniek & Bouw ook dit najaar weer alles uit de kast om 
verspreiding van het virus te voorkomen door patiënten 
met en zonder covid-19 van elkaar te scheiden.  
 
De Intensive Care op de eerste verdieping werd omge-
bouwd tot corona-IC, een afdeling waar ernstig zieke co-
vid-patiënten intensief en geïsoleerd verpleegd worden. 
Voordat het zover is, moet er veel gebeuren. “Om versprei-
ding van het coronavirus te voorkomen, is het noodzake-
lijk dat we de hele intensive care-unit op onderdruk zet-
ten en de routes anders inrichten. Dat betekent dat we de 
luchtdruk zo aanpassen dat besmette lucht niet naar bui-
ten kan maar in de ruimte blijft en veilig afgevoerd wordt. 
De IC wordt als het ware één afdeling waar covid-patiën-
ten geïsoleerd en dus veilig kunnen worden verpleegd.” 
 

Twee extra isolatiekamers 
Achter de intensive care-unit zijn naast de bestaande iso-
latiekamer nog eens twee extra kamers bijgebouwd voor 
geïsoleerde, intensieve zorg. “Deze luchtdichte ruimten, 
die eveneens moeten worden voorzien van onderdruk  
en alle benodigde bewakingsapparatuur, zijn bouwkun-
dig gescheiden van de IC. “Die fysieke scheiding biedt het 
ziekenhuis de mogelijkheid om hier andere IC-patiënten 
op te nemen zodat de reguliere zorg toch door kan gaan”, 
aldus Eelco. 
 
Die verbouwing is een complexe aangelegenheid waarbij 
uiterste zorgvuldigheid geboden is”, vertelt projectleider 
Eelco van Techniek & Bouw.  “Je bent namelijk aan het 
werk op een afdeling met zeer kwetsbare patiënten die 
24 uur per dag in gebruik is en te allen tijde veilig en 
schoon moet zijn. Tijdens de verbouwing mag de inten-
sieve zorg op geen enkele manier verstoord worden en 
moet de capaciteit op peil blijven. Dit kan alleen door in-
tensieve samenwerking van alle belanghebbenden; zo-
wel zorgmedewerkers als vak technici. Pas wanneer alle 
apparatuur volgens plan is geïnstalleerd en officiële tests 
door onafhankelijke experts hebben aangetoond dat al-

les veilig is en optimaal functioneert, kunnen de eerste 
patiënten in de verbouwde kamers worden opgenomen.” 
 
De nieuwe isolatiekamers zijn begin december in gebruik 
genomen. Om verspreiding van het coronavirus te voorko-
men is elke isolatiekamer alleen via een speciale sluis en in 
beschermende kleding toegankelijk. Bij het verlaten van 
de kamer geldt weer hetzelfde strenge omkleedprotocol.  
 
Noodunits 
Ook elders in het ziekenhuis waren de medewerkers van 
Techniek & Bouw afgelopen najaar druk in de weer om 
SJG Weert voor te bereiden op de tweede coronagolf. Bij 
de hoofdingang werden eind oktober speciale units ge-
plaats. Zeven stuks, bij elkaar 125 vierkante meter. De 
noodunits zijn geplaatst ter voorbereiding op een grote-
re toestroom van covid-patiënten, zodra het noodzake-
lijk is zullen deze noodunits in gebruik worden geno-
men. Ze doen dienst als extra behandel-, triage- en 
wachtruimte voor zowel de Spoedeisende Hulp als de 
Huisartsenpost. In tegenstelling tot de tenten die in het 
voorjaar zijn gebruikt, zijn de units weersbestendig en 
beter warm te houden.

Vanwege de hernieuwde toestroom 
van covid-patiënten moest de Intensive 
Care van SJG Weert onlangs voor de 
tweede keer worden omgebouwd  
tot corona-IC. Een verbouwing die 
aanzienlijk complexer is dan ze op het 
eerste oog lijkt. Met projectleider Eelco 
Legerstee namen we een kijkje achter 
de schermen.

Een verbouwing binnen een ziekenhuis is aanzienlijk complexer dan ze op het eerste oog lijkt

Door het koppelbed kunnen patiënten toch samen met hun naaste slapen

www.sjgweert.nlwww.sjgweert.nl



www.princen-opslag.nl

Princen Mini Opslag

Veilig, Handig, 
Flexibel

Princen
mini opslag

Receptie: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Opslag: maandag t/m zondag van 06.00 tot 23.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T  0495-580236 E  miniopslag@princen.com

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

Heb je voetklachten? Blijf er niet mee lopen!

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

Marij heeft
geen last
meer van
pijnlijke 
voeten.

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

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

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

info@samamedia.nl06 - 53 34 61 61

Adverteren?

Professionele website voor
een betaalbare prijs!
Een website laten maken door Nijssen Media is een 
goed idee! Wij ontwikkelen professionele websites 
voor een betaalbare prijs. Alle websites worden 
creatief vormgegeven en kunnen gemakkelijk 
worden beheerd met ons gebruiksvriendelijke 
cms systeem. Natuurlijk wil je ook goed gevonden 
worden in Google! Ook daar zorgen wij voor door je 
website te optimaliseren voor zoekmachines.

Nijssen Media | Websites en meer Morgenrood 2      06 - 5111 02 74 Klanten beoordelen
Nederlands geregistreerd Webdesigner 5711 NC Someren remco@nijssenmedia.nl ons met

Professioneel en betaalbaar

Responsive en adaptive webdesign

Eenvoudig zelf beheren

Geoptimaliseerd voor Google

Betrouwbare webhosting

Ideaal voor starters, ZZP en MKB

www.nijssenmedia.nl
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Daniëlle Tobben: de spin in het ‘chirurgenweb’ 

In het ziekenhuis werken verschillende 
professionals die u als patiënt niet of 
maar zelden ziet. Achter de schermen 
leveren zij dagelijks een onmisbare 
bijdrage aan de zorg en service die  
u van SJG Weert gewend bent. In  
deze nieuwe serie stellen we deze 
‘onzichtbare’ krachten aan u voor.  
 
Aflevering 1:  
Daniëlle Tobben (48) uit Weert, office 
manager van de vakgroep chirurgie.

Daniëlle Tobben

Wat doet een office manager? 
“Hoeveel ruimte heb je in de Gezondheidskrant, haha-
ha. Het gaat te ver om alle taken hier te benoemen. Sa-
menvattend komt het erop neer dat ik de spin in het 
web en de vraagbaak ben voor de zes chirurgen in dit 
ziekenhuis. Door hen administratief en organisatorisch 
te ontlasten zorg ik ervoor dat zij zo efficiënt mogelijk 
hun werk voor de patiënt kunnen doen. Hierbij probeer 
ik de balans voor hen zoveel mogelijk te bewaken.  
 
Dat laatste is heel belangrijk. Buiten hun inzet in de po-
likliniek en op de OK staan er voor de medisch-specialis-
ten ook veel vergaderingen op het programma. Bijvoor-
beeld met de vakgroep, commissies, de medische staf 
of het management. Aan mij de taak om al die ballen in 
de lucht te houden. Een vooral: om de agenda voor de 
chirurgen werkbaar te houden zodat zij fit blijven en 
optimaal hun werk kunnen doen. Uiteindelijk is de pa-
tiënt daarbij gebaat. Al met al dus een hele puzzel. Ik 
zeg wel eens: “Als je goed bent in Sudoku is mijn functie 
je op het lijf geschreven.” 
 

Is jouw werk veranderd als gevolg van corona? 
“Ja en nee. Mij werkplek is onveranderd gebleven. Mijn 
werk laat het niet toe om thuis te werken. Dan mis ik te-
veel informatie. Ik moet op mijn post zitten – op gepas-
te afstand - tussen de medewerkers van de poli chirur-
gie en de chirurgen die hier de hele dag door binnenlo-
pen. Dan kan ik direct schakelen als het nodig is. Denk 
aan een spreekuur dat uitvalt of een operatie die niet 
doorgaat of juist ingepland moet worden. 
 
Natuurlijk merk ik ook in mijn werk de gevolgen van de 
coronacrisis. Zeker nu de reguliere zorg weer langzaam 
moet worden afgeschaald. Dat betekent dat sommige 
operaties uitgesteld worden, waardoor er gaten in de 
agenda’s van de chirurgen ontstaan. Maar denk niet dat 
er daarmee meer vrije tijd voor hen ontstaat. Bovenop 
hun reguliere werk draaien de chirurgen nu extra covid-
diensten en schuiven ze aan bij het corona-crisisoverleg. 
Agenda’s in de zorg blijven nooit leeg, zo is mijn erva-
ring. Ook mijn eigen agenda verandert regelmatig. Afge-
lopen voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, vroeg het 
management mij om mee uit te helpen. Veertien dagen 

lang schoof ik als notulist aan bij het crisisoverleg om 
verslag te doen van de laatste ontwikkelingen en beslui-
ten. Ik vond het vooral fijn om op die manier mijn bijdra-
ge te leveren en kijk hier met veel genoegen op terug.” 
 
Waar word je blij van in je werk?  
“Als iedereen hier met een tevreden blik rondloopt;  
chirurgen, polikliniekmedewerkers en patiënten. Dat is 
voor mij een teken dat ik (of beter gezegd ‘we’ want we 
doen het samen) mijn werk goed doe. Daar word ik ge-
lukkig van. Wat me hier enorm bij helpt is dat ik dit zie-
kenhuis door en door ken. Ik werk hier al bijna dertig 
jaar. Begonnen als administratief medewerker bij de af-
deling Inkoop en op de verpleegafdeling 4 Zuid, daarna 
ben ik als secretaresse werkzaam geweest voor de am-
bulante patiëntenzorg, de OK en het hoger manage-
ment. Alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan op 
deze afdelingen, komt samen in mijn huidige functie. 
Als ik een vraag heb voor de OK of het management, 
dan weet ik wat die vraag daar voor consequenties 
heeft, simpelweg omdat ik er heb gewerkt. Dat is een 
groot voordeel.” 

Even voorstellen:  
office manager  
vakgroep chirurgie

SJG Weert wenst u fijne,  
veilige en gezonde feestdagen toe.  

Houd ook de komende tijd voldoende  
afstand en zorg goed voor elkaar.  
Zo kunnen wij in 2021 weer voor  

iedereen klaarstaan!    
#alleensamen
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Een gezond én 
vitaal 2021
met Groene Kruis 
Ledenorganisatie
met Groene Kruis 


