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“Ik ben twee en een halve
maand van mijn leven kwijt”

www.sjgweert.nl

Drie jaar na zijn overlevingsstrijd op de intensive care maakte Willie van Hoof (68) afgelopen
najaar een afspraak bij de nieuwe nazorgpoli van SJG Weert. Om maar aan te geven hoe
groot de behoefte aan emotionele begeleiding is na zo’n ingrijpende ervaring.

Na een emotionele periode breekt
nu langzaam maar zeker de zon
weer door voor Willie van Hoof
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Willie van Hoof weet nog dat hij op 27 augustus 2015 met hevige buik-
pijn naar de Spoedeisende Hulp werd gereden. Daarna werd alles zwart.
In november, twee en een halve maand later, werd Willie wakker op de
intensive care. “Ik had geen idee wat er was gebeurd en zag naast me
hoe een patiënt werd bediend. Daar kreeg ik wel een klap van.”

Één zwart gat 
Van zijn behandelend IC-arts hoorde de Weertenaar dat hij uit een ‘die-
pe put’ was gekropen. Een ontsteking aan de alvleesklier was hem bij-
na fataal geworden. De artsen op de Intensive Care hadden hem tien
weken lang in slaap gehouden en kunstmatig beademd. De eerste vier
dagen in SJG Weert, daarna twee weken in het academisch ziekenhuis
in Maastricht en de laatste twee maanden lag hij weer in Weert. ‘Verder
hoorde ik dat ik in de ambulance op weg naar het ziekenhuis nog een
klein herseninfarct had gehad. Ook dat was nieuw voor mij. Het enige
wat ik me nog herinner zijn flarden van de laatste paar weken in Weert.
Ik lag daar maar te staren naar die grote klok aan de muur. Daarbij voel-
de het alsof ik geen benen had en of mijn rechterhand vastzat in een
blok beton. Gelukkig was mijn vrouw er elke dag en kwamen ook mijn
familie en kennissen vaak op bezoek. En de zorg op de IC in Weert was
geweldig, ik kan niet anders zeggen.”

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis moest Willie nog eens drie maanden
naar verpleeghuis St. Martinus om te revalideren. “Ik moest alles op-
nieuw leren. Had geen kracht, kon niet lopen. Op 18 februari mocht ik
naar huis. Heel onwerkelijk. Ik was een halaar niet thuis geweest.”

Emotionele wonden
Zijn lichaam kreeg een zware optater, maar de emotionele wonden
waren nog dieper. “Het gevoel dat ik twee en een halve maand van
mijn leven kwijt ben, hakte er flink in. Ik voelde me lusteloos en somber
en was snel geïrriteerd. Slapen lukte ook niet. Ik bleef maar malen over
wat er was gebeurd. Heel frustrerend.” Zijn vrouw Mia maakte zijn over-
levingsstrijd op de IC bewust mee. “Het was een heftige periode, maar
ik kon het er met mijn familie over hebben. Daarbij hield ik een klein
dagboekje bij. Gewoon, korte aantekeningen over hoe het met hem
ging. Dat heb ik Willie ook laten lezen.”

Nazorgpoli 
Afgelopen november, twee jaar na zijn ontslag uit het ziekenhuis,
maakte Willie een afspraak bij de Nazorgpoli in SJG Weert. Dit nieuwe
spreekuur begeleidt patiënten bij hun fysieke en emotionele proble-
men na een ingrijpende opname op de IC of Special Care. “Ik had be-
hoefte aan meer informatie, wilde weten wat er in die twee en een 
halve maand is gebeurd. Daarbij kun je op de Nazorgpoli je verhaal en
je frustratie kwijt. De dames vragen hoe het gaat en luisteren naar je.
Alleen dat al is fijn.” In januari had hij een tweede gesprek. “Het gaat nu
beter. Natuurlijk denk ik nog geregeld terug aan wat er is gebeurd.
Maar de scherpe kantjes gaan er vanaf. Lopen mag dan nog moeilijk
zijn, als het goed weer is, ben ik weg met mijn scootmobiel. In het be-
gin dacht ik nog wel eens: hadden ze de stekker er maar uitgetrokken.
Nu ben ik blij dat dit niet gebeurd is.”
Meer informatie over de Nazorgpoli leest u op pagina 3
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Goed om te weten!
 � Wij hebben geen wachttijden
 � Uw behandeling wordt volledig vergoed (excl. eigen risico)
 � Cliënten waarderen onze dienstverlening met een 8.9

Heeft u dagelijks rugpijn 
en al veel geprobeerd?

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

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

Het Rughuis biedt uitkomst!

Bel voor een informatiegesprek: 

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

Roos Thompson:

  hetrughuis.nl/roos

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

Rianne Teeuw:

  hetrughuis.nl/rianne

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

Zuidhoven 11 
6042 PB Roermond

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

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

Meer weten?
Kijk op www.metggz.nl.

Gezinspoli Weert

Onze Locatie in Weert biedt specialistische

Spreekuur revalidatiearts in SJG Weert, 
iedere maandag, woensdag en donderdag.
Behandeling p/a Zorgcentrum St. Martinus.

P/a Zorgcentrum St. Martinus
Vogelsbeek 1
Ingang Boerhaavestraat
6001 BE Weert
T 088 - 313 2433
E weert@libranet.nl
W www.libranet.nl

Onze locatie in Weert biedt 
specialistische revalidatie, diagnostiek 
en behandeling voor volwassenen met



Het kan u niet zijn ontgaan: de afgelo-
pen winterperiode werd ook deze regio
geplaagd door een ware griepepidemie.
En dát hebben we gemerkt in SJG
Weert. Als gevolg van een nieuw griep-
virus dat nog niet in het vaccinatiepro-
gramma zit, moesten er veel meer men-
sen worden opgenomen dan
gebruikelijk in deze periode. 

Een opname op de Special Care of Intensive Care (IC) kan heel ingrijpend zijn. Vooral
ernstige zieke patiënten die een langere tijd zijn opgenomen, mogelijk in slaap zijn
gehouden en geholpen zijn bij de ademhaling, weten niet meer wat er allemaal is
gebeurd. Dat ervaren zij vaak als zeer onprettig of zelfs traumatisch.

Het betrof met met name kwetsbare ouderen met een
longontsteking, vaak in combinatie met meervoudige
chronische aandoeningen. Ter illustratie: op 11 maart
jongstleden kwamen er 57 patiënten binnen op de SEH,
24 meer dan op een gemiddelde dag. Achttien mensen
werden opgenomen. Ook dat is meer dan gemiddeld.

Wekenlang lagen onze bedden vol en ook in omlig-
gende ziekenhuizen was niet of nauwelijks capaciteit
beschikbaar. Daarbij werden een aantal  bedden bezet
door ouderen die wachtten op een opname in het ver-
pleeghuis. Ook verpleegtehuizen konden als gevolg van
de griepepidemie tijdelijk geen nieuwe patiënten opne-
men. Tegelijkertijd heerste ook onder het ziekenhuis-
personeel de griep. Het ziekteverzuim in SJG Weert was
aanzienlijk hoger dan normaal. Dat maakte de opgave
alleen nog maar groter.

Alle hens aan dek 
Om al die extra patiënten de zorg te kunnen bieden die
ze nodig hadden, moesten we alle zeilen bijzetten. En
dat is gelukt. Onze verpleegkundigen en artsen hebben
veel overuren gemaakt. Daarnaast hebben we externe

Uit onderzoek is gebleken dat deze patiënten later vaak
last krijgen van nachtmerries, angst, hallucinaties, nervo-
siteit, onrust, woede en somberheid. Vaak begint de ver-
werking en het echte herstel pas als de patiënt weer thuis
is. Om de patiënt daarbij te helpen, is SJG Weert gestart
met een Nazorgpoli.

Hulp bij de verwerking
IC-verpleegkundigen Irene Creemers, Judith Gruijthuijsen
en Laura Ramaekers geven samen vorm aan de Nazorg-
poli. Irene: “Een paar weken na het ontslag bellen wij met

de patiënt om te kijken hoe het gaat en of er behoefte is
aan een nazorggesprek. Dan is er ruimte om de fysieke
en emotionele problemen die zijn ontstaan na de IC-
opname te bespreken en denken wij mee over mogelijke
oplossingen. Ook kunnen we alle aspecten van de op-
name met de patiënt doornemen zodat deze een beter
beeld krijgt van wat er allemaal is gebeurd. Vaak kan de
patiënt zich helemaal niets meer herinneren. Dat voelt
heel akelig. Door een gesprek te voeren over wat er alle-
maal is gebeurd en eventueel de afdeling weer te bezoe-
ken, kan de patiënt het beter een plekje geven.”

Het dagboek dat familieleden en naasten tijdens de op-
name mogelijk hebben bijgehouden, maakt ook onder-
deel uit van het nazorgtraject. Laura: “Zij hebben de zie-
kenhuisopname bewust en van dichtbij meegemaakt. 
Zij weten hoe ziek hun naaste was en wat er allemaal is
gebeurd. We vragen hen om dagelijks hun ervaringen 
op te schrijven in een boekje dat naast het bed ligt. Het
terug lezen van deze aantekeningen en het opamever-
slag helpt bij het verwerken van deze periode en zorgt
ervoor dat een patiënt de gevolgen van de opname 
beter begrijpt.”

Verschil maken
De nazorgverpleegkundigen zijn blij met de komst van
de Nazorgpoli en ervaren het als een verrijking van de
zorg. Judith: “Voorheen hield ons werk vaak op na het
ontslag van de patiënt. Nu kunnen we een patiënt ook 
ná de opname helpen.”

krachten ingezet om gaten in de personele bezetting op
te vullen. Door nu en dan iets minder dagbehandelingen
uit te voeren, konden ook medewerkers van het Dagcen-
trum bijspringen in de kliniek. Verder bleek helaas in de
staart van de griepepidemie het nodig om  wat opname-
capaciteit vrij te maken  door een aantal geplande ope-
raties, die medisch gezien nog wel even konden
wachten, uit te stellen. Voor patiënten die het betrof
minder leuk, maar voor patiënten die flink ziek waren en
opgenomen moeten worden bittere noodzaak. Twee
keer per dag brachten onze teamleiders de in- en uit-
stroom van patiënten in kaart. Wie kan er naar huis,
welke bedden komen vrij? En wie moet  er worden op-
genomen? Snel handelen was geboden, met uiteraard
behoud van zorgvuldigheid. We laten immers alleen pa-
tiënten naar huis gaan als dat verantwoord is. 

Centraal loket 
Doordat de bevolking in deze regio sneller vergrijst dan
elders in het land, ligt een nieuwe griepepidemie de
komende jaren meer dan ooit op de loer. Dat vraagt om
een adequate, regionale aanpak. Daarom slaan de zieken-
huizen in Weert, Roermond en Venlo, de huisartsen en de

verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties in deze regio de
handen nu ineen. Op initiatief van de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) gaan zij de
beddencapaciteit samen in kaart brengen en op elkaar
afstemmen. Er komt één loket - waarschijnlijk een nieuwe
app - waar vraag en aanbod bij elkaar komen zodat ieder-
een in de zorgketen in een oogopslag ziet waar bedden
beschikbaar zijn.

Inmiddels treedt het voorjaar in en is de ‘storm’ gaan lig-
gen. Terugkijkend op de hectische wintermaanden is een
groot compliment op zijn plaats. Een compliment aan de
verpleegkundigen en specialisten  van SJG Weert die
samen een extra tandje hebben bijgeschakeld.  Zij heb-
ben de afgelopen maanden maar weer eens laten zien
waar een klein ziekenhuis als SJG Weert toe in staat is.
Dankzij hun grote betrokkenheid en bereidheid tot extra
inspanningen, hebben onze patiënten de zorg gekregen
die ze nodig hadden. Op hen ben ik oprecht trots dat wij
deze noodzakelijke zorg hebben kunnen leveren .

Erik Rikkert
Algemeen directeur SJG Weert

Erik Rikkert
Algemeen directeur
SJG Weert
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COLUMN VAN DE DIRECTIE

Hoe SJG Weert 
de griepepidemie
te lijf ging

SJG Weert start Nazorgpoli
Begeleiding na ingrijpende IC-opname                                                                              

Vaak begint de verwerking 
en het echte herstel pas als 
de patiënt weer thuis is. 

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



ARTIKEL
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“Afrika zit onder mijn huid 
en in mijn hart.”

Samen met OK-assistent Marion 
Hooghiem reisde orthopedisch chirurg

Frank Rahusen van SJG Weert eind 
januari af naar Burkina Faso. Zijn missie:

ernstig zieke patiënten voor wie
orthopedische zorg nog allesbehalve

vanzelfsprekend is weer letterlijk op de
been helpen. Het werden twee weken

om nooit meer te vergeten.  

“Een meisje in een gele jurk hinkelt binnen op een zelfge-
maakte kruk. Analita heet ze. Ze is zes en het bot in haar
bovenbeen ligt bloot. Het been is na een breuk scheef
aan elkaar gegroeid. En zo ‘loopt’ ze al twee jaar.” 

Tot voor kort kende Frank Rahusen Afrika alleen via de
overlevering. Zijn collega-orthopeed en inspirator Ton
Schlösser kon uren vertellen over zijn belangeloze mis-
sies met de werkgroep Orthopedie Overzee. “Ik hing aan
zijn lippen en heb vaak gevraagd of ik mee mocht. Maar
Ton zei: je bent nog te jong. Je moet eerst eelt op je ziel
krijgen. Maar ooit neem ik je mee. Je bent uit het juiste
hout gesneden.” 

Orthopedie van de armoede
Nadat dokter Schlösser vorig jaar plotseling overleed,
werd Frank benaderd door diens compagnon, orthope-
disch chirurg Carroll Tjeng. Een man met meer dan 50
medische missies achter zijn naam. Frank Rahusen
hoefde niet na te denken. Hij wilde niets liever dan het
levenswerk van ‘mon amice Ton’ voortzetten. De orthope-
die van de armoede. “In Nederland is alles voorhanden. In
Afrika mag je hopen op een wonder. Op een orthope-
disch missie vanuit het westen.” 
Eind januari stapte Frank uit het vliegtuig in Burkina Faso.
Tot op het bot gemotiveerd, maar ook nerveus voor wat
hem te wachten stond. Na een urenlange rit over stoffige
zandwegen bereikte hij het revalidatiecentrum Morija in

Kaya. Een stadje onder de Sahel, waar het dagelijks leven
met een gemiddeld maandinkomen van 25 euro draait
om overleven. 

Ineens werden de verhalen van dokter Schlösser werke-
lijkheid. De uitpuilende wachtkamer. De krappe zaaltjes
met tien bedden. De geur van rottend weefsel en bot.
Werkdagen van 07:00 uur tot 20:30 uur. De hoopvolle en
dankbare blikken van patiënten. Mannen, vrouwen en
kinderen met ernstige botinfecties, verwaarloosde breu-
ken, afgestorven heupkoppen, vergroeide benen en
klompvoeten. Aandoeningen, vaak als gevolg van chroni-
sche ondervoeding en vitaminetekort, die we in Neder-
land niet kennen. “Te gruwelijk voor woorden”, zegt Frank
Rahusen hierover.  

‘Keep it safe and simple’
Van zijn ervaren collega-orthopeed Caroll Tjeng leerde hij
om de westerse standaard even te vergeten. Om anders
te denken en te doen. In de Afrikaanse operatiekamer
was KISS het motto: Oftewel: Keep It Safe and Simple. Dat
wil zeggen: roei met de riemen die je hebt, houd het
bloedverlies beperkt en probeer de patiënt te helpen
met één operatie. Ook al kost het een been. “In Neder-
land geef ik patiënten met een gebroken heup een heup-
prothese. In Afrika kan dat niet en wordt alleen de heup-
kop verwijderd. De hygiëne is zo slecht dat een prothese
binnen één tot twee jaar geïnfecteerd raakt. Met alle ge-
volgen van dien.”

Per dag opereerden de orthopedisch chirurgen vier tot
vijf patiënten. Op de polikliniek zagen ze in twee weken
tijd nog eens 180 mensen. Velen van hen werden ter
plekke behandeld. Ruim dertig patiënten werden op de
wachtlijst gezet voor het operatieprogramma van het
volgende medische team. 

Gebroken
Tijdens zijn werk probeerde Frank zijn emoties uit te
schakelen. “Ik zag een kind naar buiten hinkelen en dacht
‘Waar gaat hij naar toe? Wie kookt er straks voor hem?

www.sjgweert.nl

"In de Afrikaanse 
operatiekamer is het roeien
met de riemen die je hebt."



Dat soort gedachten moet je uitschakelen. Ook herinner
ik me een man die al drie jaar op een afgestorven been
liep. Door zijn onderbeen te amputeren, verdween de
geur van de infectie. Hij was dolgelukkig omdat hij weer
in dezelfde ruimte bij zijn familie kon slapen.” 

Aan het einde van de vierde operatiedag gebeurde het
onvermijdelijke. Iets wat alle westerse artsen tijdens hun
eerste missie in den vreemde overkomt. Het leed werd
Frank teveel. “In drie dagen tijd had ik meer ellende ge-

zien dan ik de rest van mijn carrière zal meemaken. De
tranen rolden over mijn wangen. Mijn ervaren teamleden
vingen me op en troostten me. Salsamuziek en een ste-
vige borrel deden de rest.” 

Het huilen deed hem goed, merkte hij. “Even alles eruit
gooien en de volgende dag weer verder. Wederom een
volle wachtkamer. Sommige patiënten hadden wel 800
kilometer gereisd om bij ons centrum te komen. Soms
achterop een karretje, voortgetrokken door een ezel. Een
helse tocht onder de brandende zon. Maar klagen was er
niet bij. Het woord ‘barka’ staat in mijn geheugen gegrift.
‘Dankjewel dat je ons komt helpen.’

Gewenning
Na de emotionele ontlading brak voor de Weerter or-
thopeed een nieuwe fase aan. De gewenning. “Het
klinkt vreselijk, maar op een gegeven moment word je
niet meer geraakt door blootliggende botten, infecties
en kreupele mensen. Alleen kleine kinderen brachten
me nog emotioneel aan het wankelen. Ze deden me
denken aan mijn eigen kinderen voor wie goede ge-
zondheidszorg vanzelfsprekend is. Uit Nederland had ik
zakken vol lolly’s meegenomen. Elk kind dat ik ope-
reerde of op de poli zag, kreeg er een. De zoete smaak
was nieuw voor hen. Je had hun ogen moeten zien. Het
geluk dat er vanaf straalde. Even genieten, even niet
ziek zijn. Op 4 februari heb ik 100 mensen getrakteerd
op eten voor 2 tot 3 dagen. Ik was jarig en moest voor
mijn gevoel iets doen. Nadien heb ik nog een geldbe-
drag achtergelaten zodat de patiënten in elk geval goed
gevoed worden in afwachting van de medische col-
lega’s uit Zwitserland. Een gezonde toekomst begint
met voeding. Zo simpel is het.”

Cultuurshock
Terug in Weert moest de knop weer 180 graden om rich-
ting de westerse routine. Het viel niet mee. “In Nederland
wordt geklaagd als het polispreekuur een halfuur uit-
loopt. In Afrika wachten ze drie dagen. En met geduld. In
SJG Weert is alles voorhanden. We kunnen de meest in-
gewikkelde operaties uitvoeren met de meest geavan-
ceerde spullen. In Afrika moet je het doen met wat je
hebt. Na twee weken gaan de dokters immers weer weg
en moeten de mensen wachten op een volgende missie.”

Regelmatig krijgt hij de vraag: was het leuk in Afrika?
“Dan zeg ik: ‘Alle gemoedstoestanden die in de Van Dale
staan, heb ik daar ervaren. Extremer maak je het niet
mee. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Als
de volgende mogelijkheid zich voordoet, ga ik terug.

Door deze ervaring weet ik precies welke spullen er no-
dig zijn in Afrika. Wat je in Nederland met een simpele
muisklik kunt bestellen.”

Als hij zijn ogen sluit, ziet en voelt hij de misère, de wan-
hoop en het uitzichtloze lijden. Maar ook de blije gezich-
ten. De blik van pure dankbaarheid. En de bittere nood-
zaak om door te gaan met missies zoals deze. “Afrika zit
onder mijn huid en in mijn hart.”
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“Sommige patiënten reizen 
wel 800 kilometer om bij 
het centrum te komen. 
Soms achterop een karretje,
voortgetrokken door een ezel.”

“In Nederland wordt geklaagd 
als het polispreekuur een halfuur
uitloopt. In Afrika wachten ze 
drie dagen.”

“Twee jaar wachten om 
geopereerd te worden aan 
een armbreuk. Dolblij dat hij
zijn arm weer kan gebruiken.”



ZIEKENVERVOER WEERT
UW ZORG IS ONZE SPECIALITEIT!

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

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

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

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

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

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

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

advertorial

www.ziekenvervoerweert.nl

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

www.princen.com

Ziekenvervoer Weert

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

Veilig, Tijdig en 
Comfortabel

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

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

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

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

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

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

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

 Veilig, Tijdig en Comfortabel

Iedereen verdient een volwaardige plaats in de 
samenleving. Dat is niet ons doel, maar ons 

uitgangspunt. Wij begeleiden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en 
behouden van een baan. Tevens ondersteunen
we hierbij werkgevers en verwijzers. 

Altijd passend werk

bezoek 
onze

WEBSITE

www.pswwerk.nl
pswwerk@psw.nl
0475 - 474 485

Onze passie kent geen beperkingen
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Golf een sport voor iedereen!
Op zaterdag 21 april opent Golf & Countryclub Crossmoor haar 
deuren. Iedereen is van harte welkom tussen 11:00 en 17:00 uur.

Om kennis te maken met de golfsport zijn er clinics, 
demonstraties en korte wedstrijdjes. Voor de ervaren 
golfer is het deze dag mogelijk 9-holes te spelen op 
onze 18 holes Championship Course.

Houd voor het actuele programma onze website 
en eventpagina (Facebook) in de gaten.

Deelname aan alle activiteiten is kosteloos.

Tot ziens op Crossmoor!

CROSSMOOR 
21 APRIL 2018

11.00-17.00 UUR

Laurabosweg 8 | 6006 VR Weert
www.crossmoor.nl | info@crossmoor.nl
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Hofstraat 1
6017 AK Thorn

T. 0475 - 561219
www.driecronen.nl



De nieuwe Spoedpost in SJG Weert
heeft de acute zorg in deze regio aan-
merkelijk verbeterd en voor patiënten
bovendien goedkoper gemaakt. Dat is
het oordeel van de huisartsen en SEH-
artsen die hier nu ruim een jaar onder
een dak samenwerken. 

Doordat de huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp
(SEH) in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht, is het voor
iedereen duidelijk waar hij met acute klachten naar toe
moet en gaat er rond de diagnose en behandeling geen
kostbare tijd meer verloren. “De patiënt krijgt nu via één
loket de spoedeisende zorg die hij nodig heeft: van de
huisarts of de SEH-arts. Bij het verlaten van de Spoedpost
kan hij bovendien direct zijn medicijnen ophalen bij de
Dienstapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis”, ver-
telt Wilma van den Groenendal, manager spoedzorg Mid-
den-Limburg van huisartsenorganisatie Meditta. 

Geen verwarring meer
In het verleden kwamen patiënten nog geregeld bij het
verkeerde spoedloket. De SEH behandelde mensen die
ook door de huisarts behandeld hadden kunnen worden,
hetgeen ten koste ging van hun eigen risico. Omgekeerd
kwam het ook voor dat mensen met spoedeisende klach-
ten bij de huisarts kwamen terwijl de acute hulp van de
SEH was vereist. Die verwarring is nu verleden tijd. 

Voor spoedeisende zorg in de avonduren, ’s nachts en in
de weekenden belt de patiënt naar de Spoedpost Weert.
Speciaal opgeleide doktersassistenten (triagisten) beoor-
delen de urgentie en schakelen vervolgens direct de acute
zorg in die nodig is. Eenmaal gearriveerd in de Spoedpost
meldt de patiënt zich bij de medewerker aan de centrale

balie en wordt hij automatisch naar de juiste zorgverlener
geleid: de huisarts of SEH-arts. Voor patiënten die te ziek
zijn om op eigen gelegenheid naar deze afspraak te ko-
men, regelt de Spoedpost een huisartsenambulance.

Goede samenwerking 
De samenwerking tussen huisartsen en SEH-artsen ver-
loopt prima, zegt Wilma van den Groenendal. “Samen stel-
len we het belang van de patiënt voorop. Die profiteert
echt van het feit dat wij nu samen onder een dak zitten. De
meeste patiënten worden door de huisarts gezien. Als die
een patiënt niet kan behandelen, aanvullend advies van
een medisch specialist wil inwinnen of een verwijzing voor
een ziekenhuisopname nodig heeft, kan hij direct schake-
len met zijn collega’s van de SEH. Gewoon een kwestie van
even binnenlopen.”

Duidelijke afspraken 
Die goede samenwerking vertaalt zich ook in de cijfers,
zegt teamleider Theo Wilbers van de SEH. “Het aantal pa-
tiënten dat via de huisarts wordt verwezen naar de SEH
steeg het afgelopen jaar met vijf procent. Dit zijn vooral
de verwijzingen die eerst direct naar de SEH gingen en
die nu dus via de huisarts doorverwezen worden naar
een specialist. Bovendien zien we minder patiënten op
eigen initiatief, dus zonder verwijzing van de huisarts ko-
men. Dat aantal is het afgelopen jaar met drie procent

gedaald. Voor patiënten die desondanks toch op eigen
initiatief naar de Spoedpost komen, hebben de HAP en
SEH heldere afspraken gemaakt. Afhankelijk van het ziek-
tebeeld gelden er duidelijke protocollen voor wie de pa-
tiënt ziet en behandelt.”  

Ervaringen delen
Volgens de teamleider van de SEH is de nieuwe Spoed-
post na een gedegen voorbereiding op een ‘natuurlijke
manier’ tot stand gekomen. “Dat is de basis voor het 
succes. Aan het loket zit één medewerker die zowel voor
de HAP als de SEH werkt. We hebben samen één wacht-
ruimte, één triagekamer en een gezamenlijke crisiskamer
voor psychiatrische patiënten.” Wilma van den Groenendal
vult aan: “In de gezamenlijke koffiekamer wisselen huis-
artsen, SEH-artsen en verpleegkundigen samen ervarin-
gen uit. De communicatie verloopt goed, maar het blijft
natuurlijk mensenwerk en het kan dus altijd beter.” 

Nog een voordeel van het centrale spoedloket: als de ge-
zondheid van een patiënt in de huisartsenpost ineens ver-
slechtert, kan de SEH de acute zorg direct overnemen. “In
het verleden, toen de HAP nog aan de andere kant van de
straat zat, werden patiënten weleens per ambulance naar
de SEH gebracht. Ook dát is verleden tijd. Er gaat in acute
situaties geen kostbare tijd meer verloren.”
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Patiënt is de 
winnaar van
Spoedpost Weert
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Met een reeks vernieuwingen tilt de vak-
groep KNO van SJG Weert de zorg en het
comfort voor patiënten met keel-, neus-
en oorproblemen naar een nog hoger 
niveau. KNO-arts Gertjan Kamps licht toe.

Wie onlangs een bezoek heeft gebracht aan de poli KNO in
Weert kan het niet zijn ontgaan. Om het verblijf voor pa-
tiënten comfortabeler te maken, zijn de wachtruimte en
de spreekkamers gerenoveerd en aangepast aan deze mo-
derne tijd. De vernieuwde polikliniek oogt fris, sfeervol en
transparant en ademt minder de sfeer van een ziekenhuis.
“Het loket is verdwenen, de patiënt kan nu gewoon bin-
nenlopen om zich te melden of een vraag te stellen. Als de
privacy daar om vraagt, vinden gesprekken achter geslo-
ten deuren plaats. In het verleden werd er aan de balie nog
wel eens iets vertrouwelijks besproken, dat kan nu niet

meer. Door de glazen wanden hebben we bovendien be-
ter zicht op wat er in de wachtruimte gebeurt. Als iemand
zich bijvoorbeeld niet lekker voelt, zien we dat meteen”,
vertelt KNO-arts Gertjan Kamps.

Meekijken tijden onderzoek
En dat is niet de enige verbetering. Ook de medische ap-
paratuur op de KNO-poli is vernieuwd. Tijdens microsco-
pisch onderzoek in de keel, neus en oren kunnen patiën-
ten en familieleden nu meekijken op een beeldscherm.
“Als dokter kan ik op het scherm precies illustreren en ver-
duidelijken wat er aan de hand is. Voorheen was dat niet
mogelijk. Ik merk dat mensen dit erg prettig vinden. Het
komt de voorlichting aan patiënten alleen maar ten
goede”, zegt de KNO-arts.  

Daarnaast hebben de KNO-artsen van SJG Weert sinds kort
de beschikking over een stroboscoop, een apparaat waar-
mee ze de werking van de stemband in slow motion kun-

nen bekijken. “Doordat we gedetailleerder kunnen kijken,
kunnen we zeldzamere afwijkingen, zoals groees in de
stemband of cystes onder het slijmvliesoppervlak beter
signaleren”, aldus Gertjan Kamps.

Derde KNO-arts
Om de wachttijd voor patiënten verder te verkorten, wordt
de vakgroep KNO naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar
al uitgebreid met een derde KNO-arts. Op verwijzing van
de huisarts kunnen patiënten met de meest uiteenlo-
pende aandoeningen aan de keel, neus en oren terecht op
het KNO-spreekuur in SJG Weert. Veel voorkomende klach-
ten: ontstoken amandelen, oorontsteking, neuspoliepen,
duizeligheid, stembandproblemen, slechthorendheid,
snurken (slaapapneu) en allergieën zoals hooikoorts. Daar-
naast komen steeds meer patiënten naar het ziekenhuis
voor de behandeling van speekselklieren en correcties aan
de neus. Bijvoorbeeld om beter te kunnen ademen, maar
ook om het aangezicht te verfraaien. 

Nóg betere zorg en meer comfort voor KNO-patiënten

www.sjgweert.nl



“We kunnen patiënten met een liesbreuk nu nog meer
keuze en maatwerk bieden”, vertelt chirurg Tanja Lettinga
die zich samen met haar collega René Groetelaers heeft
toegelegd op deze nieuwe behandeling. 

“Niet iedereen wil een kijkoperatie onder narcose. Daarbij
is een kijkoperatie soms technisch niet mogelijk, bijvoor-
beeld door de aanwezigheid van een stoma of als gevolg
van eerdere operatie in de buik. Voor die mensen hebben
we sinds afgelopen zomer de TREPP als alternatief. Het
voordeel van een ruggenprik is dat je tijdens de operatie
in contact blijft met de patiënt en dus ook direct kunt
testen of de ingreep goed is gegaan.” Daarnaast is er nog
een maatschappelijk voordeel. Een TREPP is qua techniek
en instrumentarium minder complex dan een kijkopera-
tie, hetgeen de zorg dus goedkoper maakt. 

Snel herstel 
Bij een TREPP (transrectusschede-preperitoneale proce-
dure) maakt de chirurg een klein sneetje net boven de
lies. De uitstulping van het buikvlies (zeg maar de lies-
breuk) wordt uit het lieskanaal gehaald en teruggeduwd
in de buikholte, waarna de zwakke plek in de buikwand
wordt afgedekt met een kunststof matje. Net als bij een
kijkoperatie duurt het herstel slechts enkele weken. Dat
is aanzienlijk korter dan bij de klassieke liesbreukopera-
tie. René Groetelaers: “Om het risico op chronische pijn-
klachten zo klein mogelijk te houden, doen we die
klassieke operatie zelden meer; alleen als het medisch-
technisch niet anders kan. Het voordeel van een TREPP is
dat de behandeling van de liesbreuk achter het lieska-
naal plaatsvindt. Daardoor is de kans op een zenuwbe-

Twee weken na zijn 
liesbreukoperatie stond 

Weertenaar Leo Prinsen (68) 
weer op de tennisbaan. 

Pijnvrij, dankzij een 
TREPP-behandeling 

in SJG Weert. 
Leon Prinsen koos voor een
nieuwe operatietechniek

(TREPP) die onder ruggenprik-
verdoving wordt uitgevoerd.

"Om het risico op chronische 
pijnklachten zo klein mogelijk te
houden, doen we klassieke 
operatie alleen nog als het 
medischtechnisch niet anders kan."

Een breuk in zijn rechter lies speelde hem al een tijdje
parten. Vooral tijdens het tennissen, zijn grootste hobby.
“Een stekende pijn in combinatie met een drukkend ge-
voel”, zo vat Leo Prinsen de klachten samen. Omdat de
pijn erger werd, maakte hij afgelopen december via zijn
huisarts een nieuwe afspraak op de poli chirurgie van 
SJG Weert. Chirurg Jeroen van Essen zag dat de liesbreuk
groter was geworden en nam met hem de behandelmo-
gelijkheden door. 

Leo hoefde niet lang na te denken. Hij koos voor een
TREPP, een nieuwe operatietechniek die onder ruggen-
prikverdoving wordt uitgevoerd. “Dokter van Essen ver-
telde dat het risico op een zenuwbeschadiging in de lies-
breuk bij deze methode iets kleiner is dan bij de
gangbare kijkoperatie. Daardoor is er ook minder kans op
chronische pijn. Dat gaf bij mij de doorslag. Daarbij was
het mooi meegenomen dat er bij een TREPP geen nar-
cose nodig is. Ik ben niet bang voor narcose, maar als het
niet hoeft dan ook maar liever niet.”   

Snel en persoonlijk 
De 68-jarige Weertenaar maakte vervolgens kennis met
de liesbreukstraat van SJG Weert. Hij is er zeer over te
spreken. “Na de afspraak bij de chirurg kon ik in één
moeite door naar de preoperatieve screening, de apo-
theek en de afdeling Zorgplanning. Tijdens één bezoek
aan het ziekenhuis werd alles geregeld. Een paar dagen

later werd de operatiedatum doorgebeld. Heel prettig,
die snelheid. Datzelfde geldt voor de benadering. Waar 
je ook komt in het ziekenhuis en wie je ook spreekt: ie-
dereen is even vriendelijk. Zo hoor je als patiënt gehol-
pen te worden.”

De vrijdag voor Kerst werd Leo door chirurg Tanja Lettinga
geopereerd. ‘Om half acht ’s morgens kwam ik binnen.
Rond de middag was ik weer thuis. Ze vertelden precies
wat ze gingen doen en legden alles zo duidelijk uit dat ik
als patiënt eigenlijk niks meer te vragen had. Ook de ope-
ratie zelf liep gesmeerd. Ik hoorde de OK-medewerkers
met elkaar praten. Na twintig minuten waren ze klaar.”

Modelpatiënt
Het herstel verliep meer dan voorspoedig. Na een paar
weken stond Leo Prinsen alweer op de tennisbaan. “Om-
dat ik vlak bij het ziekenhuis woon, stelde ik na de opera-
tie voor om naar huis te lopen. Maar dat vonden ze toch
niet zo’n goed idee. En dus heeft een vriend me even op-
gehaald. De sfeer was ontspannen, er was ruimte voor
een grapje. Toen ik naar huis ging, zei een van de ver-
pleegkundigen: ‘Zó, u kunt weer tennissen, mijnheer
Prinsen. Ik lachte en zei met een knipoog: ‘Dat heb ik nog
nooit gekund.”
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“Zó hoor je als patiënt 
geholpen te worden.”Leo Prinsen

Gehuwd
68 jaar 

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

Patiënten met een liesbreuk die 
liever niet onder narcose geopereerd

willen worden, kunnen nu bij SJG Weert
kiezen voor een gelijkwaardig behande-
lalternatief: de TREPP. Met deze nieuwe
operatietechniek die onder ruggenprik-
verdoving wordt uitgevoerd, bouwt 

het ziekenhuis zijn naam als expertise-
centrum op het gebied van 

liesbreuken verder uit.

schadiging in de liesstreek kleiner en dus ook de kans op
chronische pijn als gevolg van de operatie.”

Een TREPP wordt nu als keuzemogelijkheid aangeboden
aan alle patiënten met een enkelvoudige liesbreuk. Bij
een dubbele liesbreuk heeft een kijkoperatie nog de
voorkeur, om de eenvoudige reden dat de chirurg niet
aan beide zijden hoeft te snijden. 

Liesbreukstraat
Patiënten met een liesbreuk worden in SJG Weert binnen
enkele weken geholpen. Met een verwijsbrief van de
huisarts gaat het in het ziekenhuis in één moeite door. De
patiënt wordt door de chirurg onderzocht, gaat naar de
preoperatieve screening en verlaat het ziekenhuis met

een operatiedatum. Zo’n twee weken later volgt de in-
greep: een TREPP, een kijkoperatie of incidenteel dus een
klassieke liesbreukoperatie. SJG Weert heeft nu als een
van de weinige ziekenhuizen alle medische oplossingen
in huis. Tanja Lettinga: “Het St. Jansdal in Harderwijk heeft
de TREPP als eerste geïntroduceerd. Om deze techniek
goed aan te leren, zijn wij met ons hele operatieteam
naar Harderwijk geweest. Daarnaast heeft een chirurg
van het St. Jansdal ons geassisteerd bij de eerste opera-
ties in Weert. Inmiddels hebben we al tientallen ingrepen
uitgevoerd en groeit onze expertise met de week. Het
aantal kijkoperaties neemt af. Over een aantal jaar zal
naar verwachting zo’n tweederde van alle liesbreukope-
raties door middel van een TREPP plaatsvinden.”

ARTIKEL

Nieuwe techniek liesbreukoperatie
maakt narcose overbodig

Bezoek aan spreekuur chirurg en operatie in één dag.
Liesbreukstraat One Stop Shop
Binnen deze liesbreukstraat is het mogelijk om op de dag dat u op het spreekuur bij de chirurg 
en de poli preoperatieve screening komt, ook meteen geopereerd wordt. Indien de diagnose en
uw conditie het toelaten wordt u aan het einde van de dag geopereerd. Deze manier van werken
zorgt ervoor dat u minder ziekenhuisbezoeken hoeft af te leggen en we u een snellere en betere
service kunnen bieden. U kunt met uw huisarts bespreken of u voor de One Stop Shop in aan-
merking komt.

Hoe herken je een liesbreuk?
Voelt aan als een zwelling
in een van de liezen.

Doet meestal geen pijn.

Mogelijk een zeurend of branderig 
gevoel in de lies.

Verdwijnt niet vanzelf en 
kan groter worden.

Uw huisarts kan de breuk voelen 
als u gaat staan.

Uitgebreide informatie 
over behandelmethoden van 
een liesbreuk leest u in de folder
op de website www.sjgweert.nl  

www.sjg.nl



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

VRIJWILLIGER IN HET 
FRANCISCUS HOSPICE,
IETS VOOR JOU??

Renault TWINGO vanaf 

€ 179,- 
p.mnd.*

Renault CLIO vanaf 

€ 249,- 
p.mnd.*

Renault CAPTUR vanaf

€ 319,- 
p.mnd.*

Het Private Lease maandbedrag is inclusief:
 Motorrijtuigenbelasting
 Allriskverzekering
 Onderhoud, reparatie en banden

 Pechhulp Europa 
Afleverkosten (incl. 1 volle tank brandstof)
Vervangend vervoer na 24 uur bij reparatie en onderhoud

Afschrijving en rente 
Btw

*Vana�arief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten incl. een volle tank, afschrijving & rente, btw en administratiekosten. 
Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,03. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij 
BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Actie is geldig op klantorders vanaf 1 maart t/m 30 april 2018. De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto’s en/of specificaties in Nederland. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)
fouten voorbehouden. Voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl.
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-5,6 l/100 km, resp. 31,3-17,9 km/l. CO2: 82-127 gr./km.

Een nieuwe Renault rijden  
was nog nooit zo eenvoudig

Renault Private Lease

Check vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen inruil- en actiesite www.renault.NU

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50

Preciesere bestralingstechniek voor oncologische 
patiënten in Zuidoost Nederland stap dichterbij.
De grootste mobiele hijskraan ter wereld werd eerder 
dit jaar ingezet om de zogenaamde cyclotron, een 
deeltjesversneller waarin protonen worden opgewekt, 
te plaatsen in het Zuid-Oost Nederland Protonen 
Therapie Centrum (ZON-PTC) bij de non-profit 
bestralingskliniek MAASTRO CLINIC in Maastricht. Het 
ZON-PTC is één van de drie centra in Nederland waar een 
bepaalde groep kankerpatiënten later dit jaar terecht 
kan voor protonentherapie. Protonentherapie is een 
bestralingstechniek waarbij een tumor zeer nauwkeurig 
en met een hoge dosis kan worden bestraald en 
tegelijkertijd omliggend gezond weefsel maximaal wordt 
gespaard.

Precisiebestraling met 
protonentherapie
Bij protonentherapie wordt 
bestraald met geladen deeltjes 
(de protonen) die nagenoeg 
hun volledige energie precies 
op de juiste plaats in de tumor 
afgegeven. Dit resulteert in een 
veel lagere blootstelling aan 
straling in omliggend gezond 
weefsel en een hogere dosis 
aan straling in de tumor zelf. 
De positieve resultaten hiervan 
zijn: minder bijwerkingen 
en een grotere kans op 
ziektevrije overleving voor de 
patiënt. Slechts een beperkte 
groep kankerpatiënten die 
aantoonbaar klinisch voordeel 
heeft, komt in aanmerking 
voor vergoeding door de 
zorgverzekeraar. 

Protonentherapiecentrum 
in Maastricht 
Door te kiezen voor 
de nieuwste compacte 

protonentechnologie kon het  
ZON-PTC volledig geïntegreerd 
worden in de non-profit 
bestralingskliniek MAASTRO 
CLINIC en is daarmee het eerste 
centrum in Europa dat volledig 
geïntegreerd is met een 
bestaand gebouw. ZON-PTC 
gaat vanaf eind 2018 
patiënten behandelen vanuit 
heel Zuidoost-Nederland en is 
mede dankzij de nieuwe A2-
tunnel in Maastricht uitstekend 
bereikbaar.

Snellere en betere CT 
scans helpen bij uitvoeren 
protonentherapie.
Nog geen maand na het 
binnenhijsen van de cyclotron 
werd een ander opmerkelijk 
apparaat MAASTRO CLINIC 
binnengetakeld. Deze keer 
ging het om de Somatom Drive 
van Siemens Healthineers, 
een zeer geavanceerde CT-
scanner waarmee zeer snel 

kan worden gescand met 
een uitzonderlijk goede 
beeldkwaliteit en met een 
beperkte dosis röntgenstraling 
voor de patiënt. De unieke 
eigenschappen van deze 
scanner maken hem ook heel 
geschikt in de voorbereiding 
op een behandeling met 
protonentherapie in ZON-PTC. 

www.maastro.nl / info@maastro.nl 

Heeft u haarproblemen? 

Wij geven graag uw 
look en vertrouwen terug

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



Als eerste ziekenhuis in Limburg biedt
SJG Weert patiënten bij wijze van proef
de mogelijkheid om berichten te sturen
naar hun medisch specialist of iemand
anders in het behandelteam. Dat kan 
direct en veilig met de BeterDichtbij app. 

Met de BeterDichtbij-app is
het mogelijk om tussentijds
vragen te stellen die op het
spreekuur mogelijk niet aan

bod zijn gekomen. 

Let wel: om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe
berichtenservice, heeft u als patiënt een uitnodiging van
uw behandelend arts nodig. Daarna maakt de polikliniek-
medewerker een account voor u aan en kunt u via uw
smartphone of computer direct en veilig berichten stu-
ren. Op een moment dat het ú uitkomt. 

Makkelijk, laagdrempelig en veilig
Met de BeterDichtbij-app maken we het onze patiënten
makkelijker om een vraag te stellen rond hun behande-
ling. Dat kunnen medische vragen zijn, bijvoorbeeld over
mogelijke bijwerkingen of nieuwe klachten, maar ook
praktische vragen. Wanneer de volgende afspraak ge-
pland staat bijvoorbeeld. Het werkt ongeveer hetzelfde
als WhatsApp, met het verschil dat BeterDichtbij veilig is
en uw privacy gegarandeerd.

De proef met BeterDichtbij is gestart op de poliklinieken
Neurologie, Kindergeneeskunde, Gynaecologie en 
Chirurgie. Bij gebleken succes volgen andere afdelingen
in het ziekenhuis. De vakgroep chirurgie nodigt onder
meer patiënten die voor een liesbreuk- of galblaasopera-
tie naar het ziekenhuis komen uit om gebruik te maken
van deze speciaal beveiligde app. “Deze patiënten hoeven
nu al niet meer voor een nacontrole naar het ziekenhuis,
zij worden thuis gebeld. Via de BeterDichtbij- app kunnen
zij heel laagdrempelig hun vragen stellen. Indien ze dat

zelf wensen, is er zelfs geen telefoontje meer nodig. De
nazorg kan gewoon via de app verlopen”, zegt chirurg
René Groetelaers. 

Uitkomst
Ook voor patiënten die herstellende zijn van een bot-
breukoperatie en periodiek naar het ziekenhuis moeten
voor controle, is de BeterDichtbij-app volgens hem een
uitkomst. Zij kunnen tussentijds de vragen stellen die op
het spreekuur mogelijk niet aan bod zijn gekomen. Bij-
voorbeeld: mag ik weer douchen? Wanneer mag ik weer
fietsen? Moet ik naar de fysio? “De vragen die via de app
gesteld worden, komen binnen bij onze polikliniekmede-
werksters. Veel gestelde standaardvragen beantwoorden
zij zelf. Bij specifiekere, medische vragen doet de arts dat.
De patiënt kan ook op zijn schermpje zien wie zijn vraag
heeft beantwoord.” 

Omgekeerd kunnen de specialisten van SJG Weert via 
BeterDichtbij ook informatie delen met u als patiënt.
Denk aan onderzoeksuitslagen of een voorlichtings-
folder. Daarnaast kunnen de artsen hun patiënten via
deze app bijvoorbeeld vragen om deel te nemen aan 
een tevredenheidsonderzoek. 

SJG Weert streeft ernaar om patiënten binnen een dag, en
uiterlijk binnen drie werkdagen, antwoord te geven op

hun vragen. Soms gebeurt dat door de specialist, maar
dat kan ook een verpleegkundige, een polikliniekmede-
werker of iemand anders van het behandelteam zijn. 

Extra service
“Wij bieden BeterDichtbij aan als extra service voor onze
patiënten. Het is geen vervanging van het face-to-face
contact, maar een aanvulling daarop,” zegt algemeen 
directeur Erik Rikkert van SJG Weer. “We merken dat men-
sen het prettig vinden als zij op een laagdrempelige
wijze contact kunnen hebben met hun specialist of een
medewerker. Nog even terugkomen op de laatste contro-
leafspraak of een aanvullende vraag stellen wanneer het
hen uitkomt. WhatsApp is de meest gebruiksvriendelijke
oplossing, maar is helaas niet veilig. Daarom hebben we
gekozen voor BeterDichtbij. Als de reacties positief zijn,
gaan we deze service verder uitbreiden.”

Niet voor spoedvragen
Voorlopig kunt u alleen op uitnodiging van uw specialist
gebruik maken van deze service. De polikliniekmedewer-
ker maakt dan een account voor u aan zodat u aan de
slag kunt. Voor de goede orde: De BeterDichtbij-app is er
níet voor spoedvragen. Daarvoor kunt u bellen met de
huisarts, het ziekenhuis of het landelijk noodnummer
112 als daar aanleiding toe is.

Gezondheidskrant nummer 1   april 2018

ARTIKEL

11

Direct en 
veilig appen
met SJG Weert

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

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN MEI T/M JULI 2018

Dinsdag 8 mei
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Maagverkleining of 
omleiding

Dinsdag 15 mei
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Parkinson
Thema nog niet bekend

Woensdag 16 mei
14:00 – 16:00 uur
Longpunt: Afsluiting van
het seizoen
Keenterhart St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Woensdag 23 mei
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Artrose in heup of knie

Dinsdag 29 mei
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
De bevalling

Donderdag 31 mei
19:30 – 21:30 uur
Informatieavond 
Borstvoeding

Woensdag 20 of 13 juni 
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
De overgang

Dinsdag 26 juni 
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
De bevalling

Woensdag 4 juli
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Artrose in heup of knie

Donderdag 12 juli
19:30 – 21:30 uur
Informatieavond 
Borstvoeding

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

Mei

Juni

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



de Haarwerken- 
en Pruikensalon 

voor Limburg

www.arits.nl
info@arits.nl

www.hair4you.nl

 arits hair style beauty

Heeft u om esthetische of medische 
redenen een haarwerk nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in maathaarwerken 
alsook confectiehaarwerken.

Levering via alle zorgverzekeraars.

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

www.cjgml.nl
088 43 88 300

Format thema/periode
xx t/m xx maand

Mijn kind is zo druk.
Wat kan ik doen?

Opvoeden doe je niet alleen!

   Voor: 

• algemene tandheelkunde 

• implantologie 

• complexe behandelplannen

Sint Maartenslaan 55

6039 BK Stramproy

Tel. 0495-562770

www.kliniektobben.nl

Last van voetklachten?
Wij bieden u graag een passende oplossing

Gratis voetcheck?

Maak eenvoudig 

een afspraak bij 

een vestiging bij 

u in de buurt!

Alle voetzorg disciplines in eigen huis

Gezamenlijke spreekuren
(met revalidatiearts, fysio of orthopeed)

Leverancier voor alle zorgverzekeraars

Altijd dicht bij u in de buurt

Gratis voetchecks
MMaak eenvoudig een afspraak

Shockwave therapie en echograae
(Vestiging: Heythuysen en Tegelen)

Medisch pedicure, podotherapie en orthopedische schoentechniek

WWW.PENDERSVOETZORG.NL

Onze spreekuurlocaties in Limburg
Roermond - Heythuysen - Weert - Tegelen - Reuver
Venlo - Venray - Panningen - Grubbenvorst - Horst

Voor informatie
en afspraken

T: 0475 493 900

info@samamedia.nl
06 - 53 34 61 61

Adverteren?



Om in de zorg voor kwetsbare ouderen
niets aan het toeval over te laten, heb-
ben huisartsen in de gemeente 
Cranendonck en SJG Weert de krachten
gebundeld in een landelijk grensverleg-
gende pilot. Samen zorgen zij voor een
volledige overdracht van gegevens,
zowel rond een opname in het zieken-
huis als bij de terugkeer naar huis of
naar een revalidatiecentrum. Door alle
informatie te verzamelen en uit te wisse-
len die van belang is, krijgt de kwetsbare
patiënt altijd en overal de zorg en per-
soonlijke aandacht die nodig is. Een 
veilige gedachte.    

Huisarts Cora van der Velden (li.)
en geriater Katie Dermout 

zijn intensief betrokken bij het
speciale zorgprogramma voor

kwetsbare ouderen.

Drie ziekenhuizen (SJG Weert, St. Anna in Geldrop en het
Catharina Ziekenhuis Eindhoven) en 21 huisartsenpraktij-
ken in Zuidoost-Brabant doen sinds eind 2016 mee aan
deze pilot voor een optimale transferzorg. Het project is
opgezet door Cora van der Velden en Anneke Dalinghaus,
twee Brabantse kaderhuisartsen ouderengeneeskunde.
De rode draad vormt een speciaal zorgprogramma voor
kwetsbare ouderen, ontwikkeld door de zorggroepen 
POZOB, DOH en SGE. 

Kennis als basis
De basis van de pilot transferzorg vormt de kennis van
Cranendonckse huisartsen in de eerste lijn. De praktijkon-
dersteuner ouderenzorg brengt via een assessment alle
kwetsbare ouderen in beeld. Mensen van 65 jaar of ouder
met meervoudige problemen (lichamelijke, psychische,
functionele, sociale en/of communicatieve beperkingen)
die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen en
multidisciplinaire hulp nodig hebben bij de eerste dage-
lijkse levensbehoeften. 

“Op basis van deze screening maken we samen met de
oudere en diens mantelzorger een individueel zorgplan.
Alle gegevens die van belang zijn, leggen we vast in een
keteninformatiesysteem. Denk aan de medische voorge-
schiedenis, het individuele zorgplan, medicijngebruik, de
mantelzorgers, noodzakelijke hulp aan huis, maar bijvoor-
beeld ook medische wilsverklaringen. Met toestemming
van de patiënt krijgen alle partners die bij de zorg betrok-
ken zijn, toegang tot deze informatie. Diezelfde informatie

is ook beschikbaar voor het ziekenhuis zodat bij een even-
tuele opname ook daar iedereen weet wat er rond de pa-
tiënt speelt en wat iemand nodig heeft”, vertelt Cora van
der Velden, stafarts kwetsbare ouderen van zorggroep
POZOB. 

Twee keer per jaar komen de zorgverleners die rond de
kwetsbare oudere staan bij elkaar om de gemaakte af-
spraken te bespreken en de zorg nog beter op elkaar af te
stemmen. Daarnaast krijgt elke kwetsbare oudere een
casemanager, een vaste contactpersoon die hem in de
eerste lijn begeleidt en bij een eventuele ziekenhuisop-
name ook de overdracht regelt. “Meestal is dat de praktijk-
ondersteuner ouderenzorg, maar het kan bijvoorbeeld
ook de casemanager dementie of wijkverpleegkundige
zijn”, zo licht de huisarts uit Maarheeze toe.  

Vloeiende overdracht
De kennis die de praktijkondersteuner verzamelt en regi-
streert, vormt de basis voor een vloeiende overdracht
naar het ziekenhuis. Om er zeker van te zijn dat er niets
over het hoofd wordt gezien, is naast de schriftelijke over-
dracht ook nog een warme overdracht; mondeling en
persoonlijk. De casemanagers van de huisartsenpraktijk
en het ziekenhuis stemmen dan telefonisch alle informa-
tie op elkaar af. 

Screening en persoonlijke aandacht 
“Bij een opname in SJG Weert screenen we alle patiënten
van zeventig jaar volgens een vaste procedure op kwets-

baarheid. We brengen de meest voorkomende opnameri-
sico’s in kaart, zoals functieverlies, ondervoeding en acute
verwardheid. Dat doen we dus ook bij ouderen die via het
informatiesysteem van de huisarts al staan geregistreerd
als kwetsbaar. Onze screening kan natuurlijk altijd weer
nieuwe informatie opleveren waarmee we rekening moe-
ten houden. Informatie die we weer terugkoppelen naar
de huisarts. De geriatrieverpleegkundige begeleidt kwets-
bare patiënten tijdens hun opname en staat klaar als vast
aanspreekpunt voor mantelzorgers”, vertelt projectleider
Katie Dermout van SJG Weert.

Blijvend op de radar
Bij ontslag uit het ziekenhuis is er een warme overdracht
tussen de casemanagers van de tweede en eerste lijn en
blijft de patiënt blijvend op de radar van alle betrokken
zorgverleners in de keten. Cora van der Velden licht toe:
“Binnen 48 uur na het ontslag gaat de praktijkondersteu-
ner op huisbezoek om te bekijken of alles goed gaat met
de zorg en het medicijngebruik. Als de patiënt eerst naar
een revalidatieafdeling moet in het verpleeghuis, is er een
mondelinge overdracht met Land van Horne. Zodra de
patiënt naar huis mag, draagt Land van Horne de patiënt
over aan de huisarts. Ook daarna houden we deze kwets-
bare ouderen via het zorgprogramma in het vizier.”

Veilig en persoonlijk
Het streven is dat op termijn alle huisartsen in de regio
Weert de zorg voor kwetsbare ouderen gaan inrichten
volgens deze vernieuwende totaalaanpak. Katie Dermout:
“Zowel bij opname als na ontslag uit het ziekenhuis draait
alles om de kwetsbare patiënt. Zo hoort het te zijn. Samen
maken we de transferzorg veiliger en persoonlijker.”
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Binnen 48 uur na het ontslag
gaat de praktijkondersteuner
op huisbezoek om te bekijken 
of alles goed gaat met
de zorg en het medicijngebruik.

“Elke kwetsbare oudere krijgt 
een casemanager, een vaste 
contactpersoon die hem in de
eerste lijn begeleidt en bij een 
eventuele ziekenhuisopname
ook de overdracht regelt.”



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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

 

 

 

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

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

Teunissen Letselschade

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Telefoon: 0495-633 600

E-mail: info@teunissenletselschade.nl

Deskundig, betrokken en strijdvaardig

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

Kijk voor meer informatie op:

www.teunissenletselschade.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Arm- en beenklachten pijnloos verhelpen

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



Medewerkers van SJG Weert krijgen
binnen het ziekenhuis volop de ruimte

en worden ondersteund om de zorg
voor hun patiënten zelf te verbeteren.

En die handschoen wordt opgepakt.
Bijvoorbeeld rond de overdracht van de

Spoedeisende Hulp naar de
verpleegafdeling. “Door deze overdracht

beter en efficiënter te maken, 
winnen we kostbare tijd. Tijd die 

we weer kunnen besteden aan de
patiënt”, vertelt teamleider Helie van

Grimbergen van de 4e etage. 

SJG Weert werkt continu aan
nog betere patiëntenzorg

Jaarlijks worden in SJG Weert zo’n 5.000 mensen via de
Spoedeisende Hulp (SEH) opgenomen op een verpleeg-
afdeling. Bijvoorbeeld patiënten met een gebroken
heup, een herseninfarct of acute hart- of longproble-
men. De medische en verpleegkundige overdracht is
voor verbetering vatbaar, zo constateerde SEH-arts 
Dennis Keereweer. “Nog te vaak is de overdracht onvolle-
dig en is niet duidelijk wie de informatie heeft overge-
dragen. Met als gevolg dat verpleegkundigen van de 
afdeling naar de SEH moeten bellen met aanvullende
vragen. Bijvoorbeeld over medicatie. Maar ook: mag 
een patiënt alles eten en drinken? Is het vanwege een 
infectie of verwardheid nodig om de patiënt geïsoleerd
te verplegen” Of nog praktischer: wie is de contact-
persoon?”

Eenduidige overdracht
Sinds 1 april zijn alle afspraken rond de overdracht van
SEH naar verpleegafdeling vastgelegd in één protocol.
“Voor iedereen is nu duidelijk welke informatie allemaal
overgedragen moet worden en door wie. Daarmee
wordt de kans kleiner dat we iets over het hoofd zien en
creëren we meer tijd en ruimte voor waar het écht om
draait: de zorg voor onze patiënten. Dat is dus pure
winst”, zegt Helie van Grimbergen. De SEH-arts vult aan:
“Medewerkers van de SEH en de verpleegafdelingen
hebben samen aan dit project gewerkt. Daardoor heb-
ben ze elkaar beter leren kennen en begrijpen. Ze heb-
ben meer inzicht gekregen in hoe hun collega’s aan de
andere kant werken.”

Slimmer werken
Blijvende verbeteringen zoals deze worden binnen 
SJG Weert breed en professioneel ondersteund. Het 
ziekenhuis heeft hiervoor het programma Continu 
Verbeteren opgezet en moedigt medewerkers aan om
zelf met verbetervoorstellen te komen voor de patiënt.
Niet harder, maar vooral slimmer werken is het uit-
gangspunt van een reeks verbeteringen die in gang
worden gezet, bijvoorbeeld op de OK en de sterilisatie-
afdeling voor medische instrumenten. 

Het idee van SEH-arts Dennis Keereweer werd afgelo-
pen najaar besproken in een kerngroep met geledingen
uit het hele ziekenhuis. Unaniem was de conclusie dat
een betere overdracht de patiënt alleen maar ten goede
komt. De SEH-arts kreeg de ruimte en werd opgeleid
om als projectleider de kar te trekken. “In deze zogehe-
ten Lean Green Belt-opleiding dring je in kleine stapjes
door tot de kern van het probleem en leer je op een an-
dere manier naar werkprocessen te kijken. Van daaruit
werk je toe naar concrete oplossingen. Het mooie aan
dit project is dat we het samen doen. De SEH, de ver-
pleegafdelingen, maar ook artsen van andere afdelin-
gen; ze zijn allemaal betrokken bij dit project. 

Vinger aan de pols
Als teamleider van de 4e etage wordt Helie van de
Grimbergen opgeleid om medewerkers te ondersteu-
nen bij het werken met het nieuwe protocol. “Nu de

overdracht tussen SEH en verpleegafdeling beter is ge-
regeld, is het natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan
de gemaakte afspraken houdt. “Dat betekent dat we sa-
men de vinger aan de pols houden. Een patiënt die van-
uit de SEH wordt overdragen, gaat pas naar de 3e of 4e
etage wanneer er geen enkele vraag meer openstaat.
Het moet voor iedereen glashelder zijn hoe het vervolg-
traject op de verpleegafdeling er uitziet.”
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Betere overdracht tussen Spoedeisende Hulp en verpleegafdeling 
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“Niet harder, maar vooral 
slimmer werken is het uitgangs-
punt van een reeks verbeteringen
die in gang worden gezet.”



‘Dankzij SGL ga 
ik verder in het leven, 
ook mét hersenletsel’

Weer thuis met hersenletsel…
…hoe nu verder?

E  mkurvers@sgl-zorg.nl
T   045-800 09 10
M  06-10 00 45 80
 I   www.sgl-zorg.nl
    SGL Zorg

Onze zorgbemiddelaar in de regio, 
Mariëlle Kurvers, staat voor u klaar. 
Wilt u meer informatie, dan bel, 
mail of WhatsApp haar gerust.

‘Ik help u graag verder!’
Hersenletsel hoeft u er niet van te weerhouden om 
uw (gezins-)leven weer op te pakken. Ook na een 
ziekenhuisopname en/of revalidatie staat u er 
niet alleen voor. SGL helpt u graag op weg. 
Bijvoorbeeld door sportieve, arbeidsmatige of 
educatieve activiteiten die u actief houden en 
verder helpen. Of we ondersteunen thuis bij
de alledaagse zaken waar u tegenaan loopt. 
SGL levert in Limburg ook Hersenz, een specifi ek 
behandelprogramma dat u leert omgaan 
met de gevolgen van hersenletsel. Er zijn dus 
allerlei mogelijkheden, die ieder kunnen worden 

 aangepast aan uw leven, wensen en behoeften. 
We luisteren en denken mee met u én uw naaste 
omgeving. Samen met uw naasten treedt u met 
vertrouwen en vooral een goed gevoel uw 
 ‘nieuwe’ leven tegemoet!

Herkent u dit: vanwege hersenletsel heeft u een ziekenhuisopname en/of revalidatie 

achter de rug. U kunt niet wachten om het gewone leven weer op te pakken. Terug naar 

het oude vertrouwde! Maar thuis merkt u dat niet alles meer gaat zoals eerst… 

U voelt zich bijvoorbeeld vermoeid, raakt snel het overzicht kwijt of hebt moeite met 

de  invulling van uw dag. En dat terwijl u zo graag weer snel uw draai wilt vinden. 

Binnen uw gezin, maar ook in uw werk, hobby, enzovoorts. Kortom, u wilt weer 

 meedoen. Maar hoe dan?




