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*In te leveren t/m 30 september 2013 bij AKO Almelo ZGT en niet geldig in 
combinatie met andere acties.

15% korting
Tegen inlevering van deze kortingsbon 

ontvang je 

op een tijdschrift naar keuze*

Voor al uw Voetklachten

Podotherapie Thoma

Zorgboulevard ZGT

Hengelo

Tel: 074 -2425313

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Volg deze zomer een cursus bÿMediant !
Wij hebben verschillende cursussen en trainingen 

Alles onder controle
Sociale angst

Voluit leven
Depressie

Mindfulness

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met 
Centrum Preventie via tel. 074-256 32 40 
of preventie@mediant.nl

Winkels Techniek excelleert op drie kernterreinen: 

ICT, Elektrotechniek en Werktuigbouw kunde. 

Dit zijn de drie pijlers waarop ons uit dagende 

vak Installatie techniek is gebaseerd.

Bij ZGT verzorgt Winkels Techniek de duurzame 
elektrotechnische installatie van het nieuwste 
laboratorium van Twente.

Winkels Techniek excelleert op drie kernterreinen: 

Wij helpen ZGT met een duurzaam gebouw

www.winkelstechniek.nl

Schilderwerk onderhoud, nieuwbouw en renovatie

beglazing, spuitpleisters, kunststofvloeren

betonreparatie, vochtstraaltechniek, gevelreiniging

digitale kleuradviezen

meerjarenschema’s, begrotingen

Twekkeler Es 41     7547 ST Enschede      T.: 053 - 4318809    E: schildersbedrijf@bonke.nl
Postbus 3858          7500 DW Enschede  F.: 053 - 4308058  I.: www.bonke.nl

TSN Thuiszorg zorgt voor u en uw huis wanneer 
u dat zelf niet kunt. Iedereen mag kiezen voor 
TSN. Wij zijn er met hulp bij het huishouden én 
verpleging en verzorging. TSN. Altijd thuis 

Wij zijn er wanneer
u ons nodig hebt. Altijd

  TSN Almelo
  Zilvermeeuw 32
  7609 RZ  Almelo

Altijd thuis

 telefoon 0546 54 20 90
 e-mail almelo@tsn-thuiszorg.nl
 website www.tsn-thuiszorg.nl

Met kennis en respect

• Klimaatbeheersing
• Elektrotechniek
• Technisch beheer
• Brandbeveiliging
• Gebouwautomatisering
• Beveiliging en telematica

• Medische gasinstallaties
• Zwembaden en wellness  
 center techniek
• Railinfra
• ICT
• Liften

• Grootkeukentechniek
• Energieconcepten
• Agro
• Telecom

Van Dorp installaties 
de duurzame totaalinstallateur

Bezoek onze website: www.vdi.nl

vdi advertentie 145x105_HR.pdf   1   25-03-13   11:15

Boodschappen doen, uit bed stappen of de trap opgaan. 
De dagelijkse bezigheden lijken vanzelfsprekend, 

totdat uw lichaam tegenwerkt. 
Met de hulpmiddelen van RSR blijft u mobiel. 

U kunt zelfstandig functioneren en 
zo lang mogelijk in uw vertrouwde 

omgeving blijven wonen.

Bij RSR vindt u een uitgebreid 
aanbod hulpmiddelen dat u kunt 

bekijken en uitproberen. 
 

Vestigingen: Rollecate 49 – 7711 GG  Nieuwleusen
Prins Bernhardstraat 63 – 7064 ZG  Silvolde

Telnr. 0900-3344556 (lokaal tarief) www.rsr.nl
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Specialistische 
zorg bij ZGT
oncologisch centrum 

Mensen
kunnen altijd op ons 

rekenen

Diagnostiek
PET-CT-scanner 

Open Dag
Kijk uw ogen uit!
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Kort nieuws

Extra aandacht 
Oudere patiënten 

De cliëntenraad ZGT is blij met het verschijnen van 

dit eerste nummer van Uw ZGT. In dit magazine leest 

u twee keer per jaar wat ZGT in Almelo en Hengelo 

allemaal voor u doet en hoe de zorg is georganiseerd. 

Uw invloed op het beleid van ZGT 

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de (mogelijke) 

patiënt van ZGT. Net zoals een  ondernemingsraad opkomt voor de 

belangen van het personeel. De raad geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over zaken die 

patiënten aangaan. Dat gaat bijvoorbeeld over de zorg die u krijgt, 

de aandacht die er voor u is of over facilitaire zaken zoals het 

parkeerbeleid. 

Behoud van zorg in Twente 

Misschien heeft u pas in de krant gelezen dat ZGT zich inspant om 

de zorg voor de patiënten in Twente te behouden. U hoeft dan als 

(mogelijke) patiënt niet naar ‘het westen’ te reizen om een behan-

deling te kunnen ondergaan. Na uitgebreid overleg, ook met de 

cliëntenraad van het Enschedese ziekenhuis, hebben wij hierover 

een positief advies afgegeven. Wij verwachten dat die samenwer-

king voor u veel voordelen oplevert. 

Gastvrijheid

Een actueel onderwerp is het vergroten van ‘de gastvrijheid in het 

ziekenhuis’. Wij hopen dat u bij uw bezoek aan het ziekenhuis de 

resultaten hiervan al merkt.  Wij vinden het zeer belangrijk dat 

iedereen zich thuis voelt bij ZGT. Uw ZGT!

Heeft u ideeën om de zorg te verbeteren, laat het ons weten!

Roeline Hubertse

clientenraad@zgt.nl

Telefoon: 0546 69 30 65

Postbus 7600 , 7600 SZ Almelo

Column

Uw ZGT, uw 
cliëntenraad

Inhoudsopgave

zgt.nl

14
17

Roeline Hubertse, 

voorzitter cliëntenraad ZGT
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Specialistische 
zorg bij ZGT

Jaarlijks krijgen ongeveer 1.900 mensen in Nederland 
de diagnose slokdarmkanker. Patiënten bij wie een 
operatie mogelijk is, kunnen hiervoor niet in alle 
ziekenhuizen terecht. ZGT biedt voor de hele regio deze 
zeer specialistische zorg aan. 

“In het oncologisch centrum van ZGT werken we met een multidisciplinair team aan de 
behandeling van slokdarmkanker. Dat doen we omdat er veel verschillende onderzoeken 
en behandelingen mogelijk zijn”, vertelt Ewout Kouwenhoven, chirurg bij ZGT. In het multi-
disciplinaire oncologieteam zitten een maag-darm-leverarts, chirurg, internist-oncoloog, 
radiotherapeut, radioloog, nucleair geneeskundige, patholoog, oncologie-verpleegkun-
dige, diëtiste en een regieverpleegkundige. Deze regieverpleegkundige is tijdens het 
hele traject het aanspreekpunt voor de patiënt. “We zorgen dat de patiënt in een zo kort 
mogelijke tijd alle benodigde onderzoeken krijgt. Vervolgens stellen we met het team een 
passend behandelplan op.”

Gerrit ter Haar, patiënt: “Het traject was heel intensief. 
Maar gelukkig neemt iedereen de tijd voor je.”

De cijfers over slokdarmkanker

• 1900 nieuwe gevallen per jaar in Nederland.

•  Slechts 40 tot 50% hiervan kan geopereerd 

worden.

•  ZGT is het enige ziekenhuis in Noordoost- 

Nederland dat slokdarmoperaties via  

kijkoperatie aanbiedt.

•  Gemiddeld ligt een patiënt na de operatie 9 

dagen in het ziekenhuis (met de oude  

operatiemethode was dat 16 dagen).

•  Het duurt  tussen 6 maanden en een jaar 

voordat patiënten weer normale porties  

kunnen eten.

zgt.nl/slokdarmkanker 

In het oncologisch centrum ZGT worden naast 

slokdarmkanker ook andere soorten kanker 

zoals borstkanker, maagkanker, dikkedarmkan-

ker, longkanker, nier-, blaas- en prostaatkanker 

en huidkanker behandeld.

Oncologisch centrum ZGT

Intensief traject

Vaak bestaat zo’n behandelplan uit meer-

dere fases. Zoals bij Gerrit ter Haar (65). Hij 

kreeg vijf chemokuren, 23 

bestralingen en tot slot 

een operatie. “Een intensief 

traject”, zegt Ter Haar. “Van 

de laatste chemokuur ben ik 

heel ziek geweest en door de 

bestralingen lukte eten op 

het laatst niet meer. Daarom 

werd ik opgenomen in het 

ziekenhuis en kreeg ik sondevoeding. Gelukkig 

kreeg ik goede begeleiding van de verpleeg-

kundigen op de afdeling en de regiever-

pleegkundige: zij stonden dag en nacht klaar. 

Ook alle artsen die ik tijdens het traject heb 

gesproken namen de tijd voor tekst en uitleg.”

Speciaal team

Binnen ZGT werkt een speciaal slokdarmteam. 

Dit team van chirurgen, anesthesisten en 

operatiekamerpersoneel is opgeleid door een 

hoogleraar van de Vrije Universiteit in Amster-

dam. Kouwenhoven: “Daarnaast scholen we 

onszelf natuurlijk voortdurend bij, zodat we 

altijd op de hoogte zijn van de laatste technie-

ken en mogelijkheden. Op die manier kunnen 

we onze patiënten de beste zorg bieden. Want 

alleen als zij tevreden zijn, zijn wij dat ook.”

Buismaag

Hoe gaat de operatie in zijn werk? Kouwen-

hoven: “Tijdens de operatie halen we het deel 

van de slokdarm met de tumor weg, en een 

deel van de maag. Van de overgebleven maag 

maken we een buis. Dat noemen we daarom 

Regiofunctie

ZGT behandelt patiënten uit een groot gebied: 

Twente, Achterhoek, een deel van Salland en 

de Vechtstreek. “Zeker omdat we een regio-

functie hebben, is het van belang voortdurend 

te vernieuwen”, legt Kouwenhoven uit. “Een 

voorbeeld hiervan is een nieuwe operatie-

techniek voor slokdarmkanker. Patiënten 

met slokdarmkanker worden in ZGT met een 

kijkoperatie behandeld. Daarbij hoeven we de 

buik en de borstkas niet open te maken en is 

de kans op longcomplicaties een stuk kleiner. 

Bovendien herstelt de patiënt sneller omdat 

er geen grote operatiewond is, en heeft hij 

minder slik- en stemproblemen. Inmiddels zijn 

zo’n zestig patiënten via deze nieuwe techniek 

behandeld.”

ook wel een buismaag. Afhankelijk van waar de 

tumor zat, sluiten we de maag in de borstholte 

of hals aan op het overgebleven deel van de 

slokdarm. Bij een verbinding in de borstholte 

is er minder kans op slik- en stemproblemen.” 

Het herstel

Bij Gerrit ter Haar is de operatie geslaagd. 

Gelukkig heeft hij geen last van slik- of 

stemproblemen. “Daar ben ik heel blij mee”, 

vertelt hij. “Maar het herstel was zwaar. Ik 

was erop voorbereid dat het niet gemakkelijk 

zou zijn, maar het viel alsnog erg tegen. Zelfs 

een hapje brood eten lukte in het begin niet. 

Moeilijk was dat, zeker omdat er met mijn 

smaak niets mis was. Ik viel ruim tien kilo 

af.” Onder begeleiding van een diëtiste lukte 

eten langzaamaan gelukkig weer. Nu, een 

jaar later, gaat eten weer redelijk goed. Ter 

Haar merkt op dat het hele traject veel met 

hem heeft gedaan. Daarom volgt hij nu het 

programma ‘Herstel & Balans’ bij ZGT. 

“Samen met andere kankerpatiënten werken 

we twee keer per week aan onze conditie, 

maar ook aan het verwerken van de periode 

die achter ons ligt. Daarnaast blijf ik natuur-

lijk onder controle. Maar gelukkig kan ik nu 

weer vooruit gaan kijken.”

“Alleen als een
patiënt 
tevreden is, 
zijn wij dat ook”
Ewout 
Kouwenhoven,
chirurg
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www.wolterendros.nl/warnsveld Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert klimaatinstallaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, 
de zakelijke markt en de woningbouw. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Warnsveld altijd snel, 
fl exibel en effectief inspelen op uw wensen.

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’

Def_baby_Zorg_FC_192x138.indd   1 24-04-13   13:30

Wolter & Dros behoort al meer dan 133 jaar tot de top van de installatie-
techniek. Onze organisatie staat voor technische installaties, comfortcon-
cepten en levensduurdenken. Samen met de opdrachtgever ontwerpen, 
installeren, onderhouden en beheren we technische installaties waarbij we 
altijd rekening houden met het comfort van de gebruiker en de levensduur 
van de werk- en leefomgeving. 

Intensief traject
De gezondheidszorg is een specialistische sector. Om het primaire proces 
24 uur per dag te kunnen continueren worden er hoge eisen gesteld aan het 
binnenklimaat en de medisch technische voorzieningen. Wij onderscheiden 
ons in deze markt door een coöperatieve opstelling, aantoonbare kosten-
deskundigheid, medische engineeringsvaardigheid en relevante referenties 
in zowel verpleeg- en verzorgingshuizen als laboratoria en medische centra. 
Doen wat is afgesproken en snel schakelen bij onverwachte situaties is 
onze kracht.

Wolter & Dros Warnsveld met haar nevenvestigingen in Enschede en Arnhem, 
verzorgt deze werkzaamheden in de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 
kunnen snel, slagvaardig en flexibel inspelen op uw wensen. Onze vestiging 
is uitgerust met een eigen afdeling voor calculatie en engineering, 24 uur 
per dag beschikbaar voor service, onderhoud en controle van installaties, 
waaronder ook de inspectie en controle van medische ruimtes.

Recent werken wij aan de nieuwbouw van het laboratorium voor Pathologie 
en Microbiologie met een dialysecentrum en een apotheek voor de Zieken-
huis Groep Twente. Wolter & Dros  verricht alle werktuigbouwkundige werk-
zaamheden. Voor de realisatie van het laboratorium werken de verschillende 
(bouw)partijen nauw samen. Door de integratie van BIM, LEAN en SIM in het 

proces wordt deze samenwerking bevordert en is het team volledig op 
elkaar afgestemd.  Deze efficiëntie levert dan ook het  beste resultaat 
op voor onze opdrachtgever in zowel financieel als kwalitatief opzicht. 

Onze opdrachtgevers bestaan o.a. uit:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
• Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn
• MST Vrouw Kind Centrum te Enschede
• Medisch Spectrum Twente te Enschede/Oldenzaal
• Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk

Healing Environment
Ook in de zorg worden nieuwe invalshoeken gevonden om het welbe-
vinden van patiënten te verbeteren en daarmee hun herstel te bevor-
deren. Eén concept is Healing Environment, ofwel ‘helende omgeving’, 
met positieve omgevingsfactoren. Kenmerken hiervan zijn: gebruik van 
daglicht en zon inval, uitzicht, kleurgebruik, geluidsreductie, klimaat 
en ontspanning. Dit creëert een omgeving waarin mensen zich prettig 
voelen wat het herstel ten goede komt. Een essentiële voorwaarde voor 
het creëren van een Healing Environment is het in hoge mate bieden 
van controle over de omgeving. Wij voorzien in deze vraag door het lo-
kaal kunnen bedienen van het klimaat door patiënten in hun omgeving.

Wolter & Dros is een innovatieve partner die graag met u meedenkt. Wij 
streven naar een optimale samenwerking vanuit aspecten als vertrou-
wen, betrokkenheid, nemen van verantwoordelijkheid. Openheid, trans-
parantie en pro-actief handelen zijn de basisprincipes van onze aanpak.

www.wolterendros.nl/warnsveld 

Creatieve en innovatieve partner

Advertorial

“Mensen kunnen
altijd op 

ons rekenen”

“Het is hartstikke fijn dat er 
altijd iemand voor je klaarstaat”

Duizenden patiënten komen dagelijks 
voor onderzoek of opname naar ZGT. 

Daar staat een team van vrijwillige 
gastenbegeleiders voor hen klaar. Een 
van hen is Yvonne Roesink in Hengelo. 

Zij begeleidt onder andere 
Anneke Kohn die wekelijks 

te gast is bij ZGT. 
Zij vertellen over het 

belang van deze 
gastvrijheid. 

Welkom bij ZGT

Gastenbegeleidster Yvonne Roesink (67) 

voelt zich als een vis in het water bij ZGT. 

Drie dagdelen per week staat ze voor ieder-

een klaar. “Ik help graag andere mensen,” 

vertelt ze enthousiast. “Daarom past dit 

werk heel goed bij me.”

Geruststelling

Per dagdeel ontvangen vijf gastenbegelei-

ders ongeveer tachtig patiënten. Per week 

zijn dat dus ruim 1.100 patiënten! Roesink: 

“Mensen die een onderzoek of operatie moe-

ten ondergaan, zijn vaak zenuwachtig. Onze 

begeleiding vinden ze prettig en geruststel-

lend. Nu ZGT één ziekenhuis is, komen er 

veel mensen die hier niet bekend zijn. 

Ook zien we dat veel mensen alleen komen. 

Wij staan voor hen klaar.” 

Al 37 jaar vaste klant

Anneke Kohn (54) heeft de ziekte van 

Morquio-Brailsford, een zeldzame aange-

boren en erfelijke stofwisselingsziekte. 

Daardoor heeft ze vergroeide en zeer stijve 

gewrichten. Een wekelijks bezoek aan de 

fysiotherapeut in ZGT houdt haar spieren 

en gewrichten zo lang mogelijk soepel. Elke 

week staat een van de gastenbegeleiders 

voor haar klaar. Zij vertelt: “Vanaf de ingang 

tot de fysio is zo’n vijf minuten met de rol-

stoel. Dat is een gezellig tripje. Ik ken na 37 

jaar vrijwel iedereen en met sommigen bouw 

je ook echt een band op. In de eerste jaren 

kon ik mezelf nog redden. Maar na verloop 

van tijd had ik deze hulp wel nodig. Het is 

hartstikke fijn dat er altijd iemand voor je 

klaarstaat. Deze mensen zijn vrijwilligers. 

Daar heb ik veel waardering voor.”

UW ZGT | 7
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Diagnostiek 
voor de 

hele regio

Clemens 
Ticheler,

nucleair geneeskundige 

“Ook de diagnostiek 
specialiseert zich.”

Zorg dichtbij

“Bij patiënten kunnen we op verschillende 

manieren een diagnose stellen”, vertelt 

Clemens Ticheler, nucleair geneeskundige 

bij ZGT. “Via bloedonderzoek bijvoorbeeld, 

of een botscan of röntgenfoto. Maar sinds 

2007 kan dat bij ons ook met de PET-CT-

scanner. Een bijzonder goede aanvulling voor 

onze diagnostiek.”

Wie doet wat?

De PET-CT-scanner is een combinatie van 

een PET-scanner en een CT-scanner. “Met 

een CT-scanner kun je de bouw van de mens 

weergeven. Je ziet precies waar alle organen 

zitten. De PET-scanner gebruiken we voor 

nucleair onderzoek. Patiënten krijgen voor 

het onderzoek radioactieve suiker ingespo-

ten. Het lichaam neemt deze suiker op. Op de 

radioloog de CT-scan beoordeelt. Samen 

stellen ze de diagnose. 

Tegen elkaar

Als patiënt merk je bijna geen verschil tussen 

een PET-scan een een PET-CT-scan. “In beide 

gevallen ligt de patiënt op een bed dat door 

de scanner schuift, alleen in dit geval zijn 

de twee scanners als het ware tegen elkaar 

aangeplakt. De patiënt ligt dus iets langer in 

de scanner, in totaal ongeveer een half uur”, 

vertelt Ticheler. “Inclusief de voorbereidin-

gen, zoals het inspuiten en laten inwerken 

van de radioactieve suiker, duurt het maken 

van de scan ongeveer twee uur.” 

Groot gebied

De PET-CT-scanner in Hengelo is de enige in 

scan kunnen we vervolgens de radioactiviteit 

in het lichaam zien. We weten dat kwaadaar-

dige weefsels en ontstekingen veel energie 

verbruiken. Op die plaatsen wordt dus veel 

suiker opgenomen. Dat zie je terug op de 

scan”, legt Ticheler uit.

Perfecte combinatie

De CT-scanner en de PET-scanner vormen 

samen een perfecte combinatie. Ticheler: 

“We kunnen via de PET-scan zien waar de 

radioactiviteit het hoogst is. Daar zit dus 

waarschijnlijk kwaadaardig weefsel of een 

ontsteking. De CT-scan laat ons vervolgens 

precies zien waar in het lichaam dat is.” Een 

PET-CT-scan wordt beoordeeld door twee 

medisch specialisten. De nucleair genees-

kundige kijkt naar de PET-scan, terwijl een 

de regio Twente. Daarmee bedient ZGT dus 

een heel groot gebied patiënten. Ticheler: 

“Je ziet dat niet alleen de zorg zich specia-

liseert, maar ook de diagnostiek. Niet ieder 

ziekenhuis heeft alle scanners in huis. Niet 

vreemd, want een PET-CT-scan kost al gauw 

2,5 miljoen euro.”

Hoogwaardige zorg

Dat betekent dat patiënten soms wat verder 

moeten reizen voor een onderzoek. Huisarts 

Rob Corsten uit Hengelo hoort patiënten 

daar niet over klagen. “Ik ben blij dat we deze 

hoogwaardige technologie in de regio heb-

ben. Voor patiënten zijn de onderzoeken 

misschien niet altijd helemaal naast de deur, 

maar ze krijgen wel een volledigere diagnose. 

Dat is natuurlijk alleen maar positief.”

Hoe zit het met straling?

Als u een PET-CT-scan bij ZGT krijgt, wordt 

een klein beetje radioactieve suiker ingespo-

ten. Deze stof is licht radioactief. De hoeveel-

heid straling is ongeveer gelijk aan die van 

een röntgenfoto. Voor volwassenen is dit 

onderzoek niet schadelijk. Bij kinderen wordt 

de hoeveelheid suiker aangepast. De radioac-

tieve stof wordt speciaal voor het onderzoek 

gemaakt en is maar heel kort werkzaam. U 

heeft geen last van bijwerkingen en de stof is 

snel weer uit uw lichaam verdwenen. U kunt 

dit proces versnellen door na de scan veel te 

drinken.

Het is een reusachtig apparaat: de PET-CT-scanner 
in Hengelo. Zo’n vier meter lang, twee meter hoog 
en twee meter breed. Dankzij deze scanner kunnen 
patiënten uit de hele regio een nog completere 
diagnose krijgen. Open de Layar app 

op uw smartphone 

of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra

Rob Corsten, 
huisarts

“Ik ben blij dat 
we deze 
hoogwaardige 
technologie in 
de regio hebben.”
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Thuiszorg
Verzorging

Verpleging
Revalidatie

Welzijn
Wonen

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig
Dat is de Posten

Mevrouw Jansen (76 jaar)  is een zeer vitale en actieve vrouw. 
Langzaamaan gaat haar gezichtsvermogen achteruit en het lezen van 
boeken wordt steeds lastiger. 
Een bezoek aan de oogarts heeft uitgewezen dat een andere bril geen 
oplossing meer biedt. Mevrouw Jansen blijkt slechtziend te zijn. 
Behalve het lezen blijkt ook het afhandelen van de post of haar bankzaken, 
de prijzen van de boodschappen in de winkel kosten  allemaal steeds meer 
inspanning.

Wanneer er sprake is van een oogaandoening, valt een belangrijk deel 
van de zelfstandigheid weg. Zelfs een kaartje naar een jarig familielid 
sturen kan moeite kosten, waardoor het ook lastiger wordt om contacten 
te onderhouden.

Toch is er nog heel veel mogelijk als er oogproblemen ontstaan.
Bartiméus is de specialist in het adviseren en begeleiden van mensen als 
mevrouw Jansen.
Zo zijn er allerlei hulpmiddelen verkrijgbaar die het lezen en schrijven 
vergemakkelijken: diverse soorten loepen, ook voor een beeldscherm, een 
leesliniaal of een eenvoudig te bedienen apparaat om boeken te luisteren 
(Daisyspeler). 
Om te kunnen schrijven zijn er speciale hulpmiddelen, of als er op een 
computer gewerkt wordt.

Bartiméus geeft iedere persoon advies op maat, ook als het uw partner, kind 
of iemand uit uw omgeving betreft. Onze medewerkers 
ontdekken graag samen de mogelijkheden bij 
slechtziendheid. 

Contact met Bartiméus
Voor aanmelding en informatie kunt u bellen met de 
medewerker(s) van de Bartiméus Infolijn 0900 – 77 888 99 
(lokaal tarief) of via www.bartimeus.nl

Yarden & Smelt uitvaartzorg Hengelo
Voor een melding van overlijden 
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

www.yarden.nl

Mijn naam is Rita Markslag, ik 
ben de uitvaart verzorger voor 
Yarden in Hengelo en omstreken. 
Bij een overlijden sta ik graag 
voor u klaar met zorg en advies. 
Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, 
bel dan: 074 291 3231.

Pas als je goed 
luistert, hoor je 
wat nabestaanden 

écht willen.

Yarden in Hengelo en omstreken. 

Als een bril niet meer helpt

Hengelo 074 - 250 10 49  Almelo 0546 - 81 66 50

Hengelo 074 - 250 10 49  Almelo 0546 - 81 66 50
locatie ZGT 0546 - 45 33 66Hengelo 074 - 250 10 49  Almelo 0546 - 81 66 50

locatie ZGT 0546 - 45 33 66
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Pute euguer sectem zzrit velis dunt 

prat eriurem venim ad ent verci er 

sequat. Duis nibh enim nullaorem 

venit ip endrerit nim ing ex ercilissim  

Alisisl er aliquametum dolesecte.

Ruim 4500 
bezoekers kwamen 

naar Almelo 
en/of Hengelo Zaterdag 16 maart 

opende ZGT 
zijn deuren

Open dag ZGT

Oefenen met een laparoscoop, een 

knuffel laten gipsen dat kon tijdens 

de open dag! 

In 2014 organiseert ZGT weer 

een open dag, komt u ook? 

Een baby verzorgen in de couveuse

Een knuffel laten gipsen, zelf wonden 

hechten, dat kon tijdens de open dag!

Een kijkje op de OK

Leren omgaan met een spuit



als het u uitkomt

Meer over onze zorg op www.carintreggeland.nl

     U houdt graag 
zelf de touwtjes in handen. Ook als u 
thuiszorg nodig hebt. Onze medewerkers 
weten dat. Samen met u stellen zij vast 
welke zorg u graag wilt ontvangen.  
En vooral: wanneer.  

Onze kleine thuiszorgteams zijn zo ingericht 

dat wij u dag en nacht zorg kunnen bieden. 

Dus wilt u dat we ’s nachts om twee uur bij 

u komen kijken? Dan doen we dat. Dat is de 

kracht van Carintreggeland thuiszorg.

Leven na een hersenbloeding, coma of ongeval

Plotseling getroffen door een hersenletsel; jaarlijks gebeurt het ruim 100.000
mensen in Nederland. Met veelal als gevolg de herkenbare breuk tussen de 
periode vóór en na het oplopen van hersenletsel. Daarom hebben mensen met
een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een specifieke behoefte aan onder-
steuning en begeleiding. Op Pad biedt deze op verschillende manieren.

• Ambulante ondersteuning

• Training voor wonen

• Training sociale vaardigheden

• Wonen

• Dagbesteding

• Speciale begeleiding voor kinderen en jeugdigen met NAH

• Ondersteuning bij het zoeken naar werk

G r i p  o p  j e  l e v e n

O p  P a d
O n d e r s t e u n i n g  v o o r  m e n s e n  m e t  N A H

In de kracht van haar leven werd Mieke

getroffen door een hersenbloeding. 

‘De mensen in mijn omgeving 
zeggen dat ik zo veranderd ben.
Alles is anders: mijn karakter, mijn
manier van lopen, mijn gedrag....
Het zal nooit meer worden zoals 
het was.’

Meer informatie? 
Tonnie Kock
Tel. 0314 - 39 82 54 of  06 - 12 54 45 92
of mail naar:  t.kock@zozijn.nl 

WWW.ZOZIJN.NL/NAH

Al ruim 15 jaar uw vertrouwde adres voor al 
uw voet en voetgerelateerde klachten.
 
Specialistisch op het gebied van:
 
*Kinderen
*Diabetes en Reuma
*Sporters
*Stands- en houdingsklachten
*Ouderen
*Schoeisel
*Arbeidsgerelateerde klachten
 
 
Voor al uw vragen of het maken van een 
afspraak kunt u ons dagelijks bereiken.

www.podotherapeut.nl

088 - 454 77 00

Op goede voet met Podotherapie Wender!
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Tolstraat 35, Postbus 92, 7480 AB  Haaksbergen,
T 053 57 33 000, E info@leferink.nl, I www.leferink.nl

Tijd voor een
nieuwe inrichting?
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Kort nieuws

Al ruim 25 jaar levert ZGT medische ondersteuning 

bij de FBK Games, jaarlijks terugkerende 

internationale atletiekwedstrijden, in Hengelo. 

Zo ook op de editie van zaterdag 8 juni. Op die dag 

staat een medisch team van ZGT klaar voor atleten 

en publiek.

Ze doen het belangeloos; de veertig zorgverleners van ZGT. En ze 

doen het goed. Mede door de jarenlange hoge kwaliteit van de 

para-/medische assistentie en de goede organisatie besloot de 

Internationale Atletiekfederatie (IAAF) enkele jaren geleden de FBK 

Games op te waarderen tot IAAF-World Challenge. Dat is de een na 

hoogste status voor atletiekwedstrijden. Daardoor komen er jaarlijks 

vele topatleten naar Hengelo. 

Op elk 100-meterpunt rond de baan in het stadion zitten twee 

hulpverleners. Er is een spoedeisende hulppost (SEH) met een SEH-

verpleegkundige, een traumachirurg en een cardioloog. Acht mensen 

begeleiden de atleten naar de dopingcontrole en tien fysiotherapeu-

ten houden op verschillende locaties spreekuren. Deze laatste groep 

is zelfs al twee dagen van tevoren beschikbaar voor de atleten in het 

atletenhotel. Naast de FBK Games levert ZGT ook ondersteuning bij de 

FBK Games schoolatletiek in mei. Hiermee wil ZGT het belang van een 

gezonde levensstijl door regelmatig bewegen promoten. 

Naast het verlenen van zorg, is het opleiden van toekomstige 

medisch professionals een belangrijke activiteit van ZGT. Bij 

ZGT werken gemiddeld negentig artsen in opleiding en vijftig 

coassistenten, studenten geneeskunde die praktijkervaring 

opdoen in een ziekenhuis. 

ZGT is een opleidingsziekenhuis met opleidingen voor de meeste 

medisch specialismen en de ondersteunende medische vakgebieden 

zoals klinische fysica, ziekenhuisfarmacie en klinische chemie. Met 

het opleiden van deze jonge mensen wil ZGT de zorgverleners van de 

toekomst nu al aan zich binden.

Ook coassistenten kunnen bij ZGT hun medische opleiding volgen. 

“Veel van hen maken straks de stap om ook als arts-assistent in  

ons ziekenhuis te gaan werken,”  zegt Clara Blaauw, manager arts-

assistenten. “Verder zijn huisartsen in opleiding zeer welkom bij ZGT. 

Dat is een bewuste keuze. De huisartsen in opleiding hebben straks 

een belangrijke verwijsfunctie in de regio.” 

Waarom is dit zo belangrijk? Blaauw: “Leren verhoogt het werkple-

zier, bevordert kennis en is goed voor de zorg van nu en straks. We 

investeren in een goed opleidingsklimaat voor arts-assistenten en 

coassistenten. Ook voorzien we ZGT zo van goed opgeleid personeel 

dat graag bij ons blijft.” 

zgt.nl/academie

Eenpersoonskamers

De nieuwe kinderafdeling op de begane grond heeft het thema 

‘water’. Dat is zichtbaar in het kleurgebruik en de inrichting. Voor 

de noodzakelijke rust en privacy zijn er nu veel eenpersoonskamers. 

Maar er is ook een gezellige driepersoons tienerkamer, een prach-

tige speelkamer en de mogelijkheid om buiten te spelen. En voor elk 

patiëntje ligt er een iPad op de kamer. Op de kinderafdeling is nu alle 

zorg geconcentreerd door de samenvoeging met de polikliniek en de 

dagbehandeling. 

De kraam- en couveuseafdeling op de eerste verdieping zijn samen-

gevoegd. Zo zijn de kersverse moeder en haar pasgeboren kind altijd 

dicht bij elkaar. Het is nu zelfs mogelijk dat de vaders tijdelijk in het 

ziekenhuis verblijven. Voor zorgverleners is de samenvoeging van de 

afdelingen eveneens een uitkomst. Zij hoeven geen grote afstanden 

meer af te leggen tussen de afdelingen en hebben dus meer tijd en 

rust om zich te concentreren op de zorg. 

ZGT heeft een geheel vernieuwde website. Gebruiksvriendelijkheid 

staat voorop bij dit nieuwe visitekaartje. Dat is terug te zien in de 

aansprekende vormgeving en de toegankelijke teksten. Ook belangrijk: 

De bezoeker moet binnen vier muisklikken vinden wat hij zoekt. Een 

test onder patiënten wees uit dat die doelstelling is gehaald. Verder 

kan de bezoeker teksten laten voorlezen, de letters vergroten en het 

contrast verbergen. 

Volg ZGT op social media

Met de nieuwe website is een verbinding gemaakt met social media. 

ZGT-nieuws is voortaan ook te vinden op Facebook, Twitter en 

LinkedIn. Binnenkort presenteert ZGT hier thema’s met handige 

weetjes en bijvoorbeeld preventietips. 

Facebook: facebook.com/ZGTinfo

Twitter: @ZGT_info

LinkedIn: linkedin.com/company/zgt

Mijn ZGT

Via de website kunt u inloggen op ‘Mijn ZGT’. Hier kunt u in een bevei-

ligde omgeving online afspraken inplannen en digitaal vragenlijsten 

invullen. Inloggen kan met DigiD. Op dit moment is inloggen uitslui-

tend nog mogelijk voor de polikliniek psychiatrie. In de loop van 2013 

volgen de andere afdelingen.

Het is bijna zover: Half juni wordt de nieuwe kinderafdeling in 

Almelo in gebruik genomen. De officiële opening volgt later, maar 

iedereen kijkt al reikhalzend uit naar deze feestelijke happening. 

zgt.nl is te bekijken op uw computer, tablet en smartphone

Splinternieuwe 
kinderafdeling 
Almelo opent in juni

Nieuwe website 
voor ZGT 

Uw toekomstig 
zorgverlener 
werkt al bij ZGT

ZGT houdt oogje in 
het zeil bij FBK Games

Onverzekerde zorg? 
Voorkom financiële 
tegenvallers!
Het kan zijn dat u bij ZGT een behandeling krijgt die niet of niet 

volledig door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Bijvoorbeeld als u 

zorg krijgt die niet medisch noodzakelijk is, zoals sterilisatie. Deze 

zorg valt buiten de basisverzekering en moet u zelf betalen. Soms 

vergoeden aanvullende verzekeringen dergelijke behandelingen. 

Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of neem contact op met 

uw verzekeraar. Houd er in elk geval rekening mee dat iedere 

Nederlander van achttien jaar en ouder een verplicht eigen risico 

van € 350.- (2013) voor de basisverzekering heeft. Daarnaast heeft 

u wellicht gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Uw verzekeraar 

verrekent de kosten met uw eigen risico. Maakt u gebruik van AWBZ-

zorg of zorg in het kader van de GGZ? Dan betaalt u meestal een 

eigen bijdrage. Zorg ervoor dat uw gegevens goed geregistreerd 

staan bij ZGT. U kunt u laten registreren of uw gegevens vernieuwen 

bij de balie in de centrale hal. Als u naar het ziekenhuis komt, neem 

dan altijd uw geldige identiteitsbewijs mee. Kijk voor meer informatie 

op de website zgt.nl/tarieven of www.rijksoverheid.nl. 



 Al 10 jaar het beste

voor ogen

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding Wilt u meer weten?

Nu € 1.300,- per oog GRATIS QUICK SCAN

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding

voor ogen

Het Ooglasercentrum viert haar 10-jarig
jubileum met een speciale aanbieding. 
Een maximaal veilige Lasek oog laser-
behandeling kost nu slechts € 1.300,- per 
oog, inclusief het vooronderzoek en alle 
nacontroles. Heeft u een aanvullende 
verzekering? Dan heeft u wellicht ook recht
op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Al 10 jaar lang is Het Ooglasercentrum het adres voor veilige en 

betrouwbare ooglaserbehandelingen. Wij beschikken over de aller nieuwste

laserapparatuur. Daarbij bent u bij ons in de beste én meest zorgzame

handen: die van onze ervaren en deskundige oogartsen Tom Bakx en Leo Vrij.

Samen zorgen wij ervoor dat u zich zo veilig en prettig mogelijk voelt. 

Het zijn immers wel úw ogen. 

Kom dan naar een van onze informatieavonden. Onze oogartsen 
geven u persoonlijk antwoord op al uw vragen en u krijgt een 
rondleiding door onze behandelruimte. Na afl oop plannen we 
een afspraak om gratis en geheel vrijblijvend een Quick Scan 
van uw ogen te maken. U bent van harte welkom!

Informatieavonden

Het Ooglasercentrum

         Hengelo

Geerdinksweg 139-75

7555 DL Hengelo

T 074 - 2918 688

E info@hetooglasercentrum.nl

www.hetooglasercentrum.nl

Woensdag 27 februari en woensdag 13 maart
aanvang 20.00 uur, ZGT Hengelo 
Meer informatie en aanmelden 
via www.hetooglasercentrum.nl.

 Al 10 jaar het beste

voor ogen

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding Wilt u meer weten?

Nu € 1.300,- per oog GRATIS QUICK SCAN

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding

voor ogen

Het Ooglasercentrum viert haar 10-jarig
jubileum met een speciale aanbieding. 
Een maximaal veilige Lasek oog laser-
behandeling kost nu slechts € 1.300,- per 
oog, inclusief het vooronderzoek en alle 
nacontroles. Heeft u een aanvullende 
verzekering? Dan heeft u wellicht ook recht
op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Al 10 jaar lang is Het Ooglasercentrum het adres voor veilige en 

betrouwbare ooglaserbehandelingen. Wij beschikken over de aller nieuwste

laserapparatuur. Daarbij bent u bij ons in de beste én meest zorgzame

handen: die van onze ervaren en deskundige oogartsen Tom Bakx en Leo Vrij.

Samen zorgen wij ervoor dat u zich zo veilig en prettig mogelijk voelt. 

Het zijn immers wel úw ogen. 

Kom dan naar een van onze informatieavonden. Onze oogartsen 
geven u persoonlijk antwoord op al uw vragen en u krijgt een 
rondleiding door onze behandelruimte. Na afl oop plannen we 
een afspraak om gratis en geheel vrijblijvend een Quick Scan 
van uw ogen te maken. U bent van harte welkom!

Informatieavonden

Het Ooglasercentrum

         Hengelo

Geerdinksweg 139-75

7555 DL Hengelo

T 074 - 2918 688

E info@hetooglasercentrum.nl

www.hetooglasercentrum.nl

Woensdag 27 februari en woensdag 13 maart
aanvang 20.00 uur, ZGT Hengelo 
Meer informatie en aanmelden 
via www.hetooglasercentrum.nl.

 Al 10 jaar het beste

voor ogen

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding Wilt u meer weten?

Nu € 1.300,- per oog GRATIS QUICK SCAN

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding

voor ogen

Het Ooglasercentrum viert haar 10-jarig
jubileum met een speciale aanbieding. 
Een maximaal veilige Lasek oog laser-
behandeling kost nu slechts € 1.300,- per 
oog, inclusief het vooronderzoek en alle 
nacontroles. Heeft u een aanvullende 
verzekering? Dan heeft u wellicht ook recht
op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Al 10 jaar lang is Het Ooglasercentrum het adres voor veilige en 

betrouwbare ooglaserbehandelingen. Wij beschikken over de aller nieuwste

laserapparatuur. Daarbij bent u bij ons in de beste én meest zorgzame

handen: die van onze ervaren en deskundige oogartsen Tom Bakx en Leo Vrij.

Samen zorgen wij ervoor dat u zich zo veilig en prettig mogelijk voelt. 

Het zijn immers wel úw ogen. 

Kom dan naar een van onze informatieavonden. Onze oogartsen 
geven u persoonlijk antwoord op al uw vragen en u krijgt een 
rondleiding door onze behandelruimte. Na afl oop plannen we 
een afspraak om gratis en geheel vrijblijvend een Quick Scan 
van uw ogen te maken. U bent van harte welkom!

Informatieavonden

Het Ooglasercentrum

         Hengelo

Geerdinksweg 139-75

7555 DL Hengelo

T 074 - 2918 688

E info@hetooglasercentrum.nl

www.hetooglasercentrum.nl

Woensdag 27 februari en woensdag 13 maart
aanvang 20.00 uur, ZGT Hengelo 
Meer informatie en aanmelden 
via www.hetooglasercentrum.nl.

 Al 10 jaar het beste

voor ogen

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding Wilt u meer weten?

Nu € 1.300,- per oog GRATIS QUICK SCAN

JubileumaanbiedingJubileumaanbieding

voor ogen

Het Ooglasercentrum viert haar 10-jarig
jubileum met een speciale aanbieding. 
Een maximaal veilige Lasek oog laser-
behandeling kost nu slechts € 1.300,- per 
oog, inclusief het vooronderzoek en alle 
nacontroles. Heeft u een aanvullende 
verzekering? Dan heeft u wellicht ook recht
op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Al 10 jaar lang is Het Ooglasercentrum het adres voor veilige en 

betrouwbare ooglaserbehandelingen. Wij beschikken over de aller nieuwste

laserapparatuur. Daarbij bent u bij ons in de beste én meest zorgzame

handen: die van onze ervaren en deskundige oogartsen Tom Bakx en Leo Vrij.

Samen zorgen wij ervoor dat u zich zo veilig en prettig mogelijk voelt. 

Het zijn immers wel úw ogen. 

Kom dan naar een van onze informatieavonden. Onze oogartsen 
geven u persoonlijk antwoord op al uw vragen en u krijgt een 
rondleiding door onze behandelruimte. Na afl oop plannen we 
een afspraak om gratis en geheel vrijblijvend een Quick Scan 
van uw ogen te maken. U bent van harte welkom!

Informatieavonden

Het Ooglasercentrum

         Hengelo

Geerdinksweg 139-75

7555 DL Hengelo

T 074 - 2918 688

E info@hetooglasercentrum.nl

www.hetooglasercentrum.nl

Woensdag 27 februari en woensdag 13 maart
aanvang 20.00 uur, ZGT Hengelo 
Meer informatie en aanmelden 
via www.hetooglasercentrum.nl.

We doen meer dan
beschuitjes smeren ...

... zoals babymassage 
tijdens de kraamtijd

www.naviva.nl of bel 088 - 7777 666

Babymassage versterkt de binding tussen 

jou en je kind. Je baby groeit beter, wordt 

rustiger en zal minder last hebben van 

darmkrampjes. En minder prikkels betekent 

een kleinere kans op veel huilen.

Bij ons kun je rekenen op:

 Goede zorg voor je gezin en huishouding

 Babymassage door je eigen kraamverzorgende

 Vertrouwd en dichtbij jou in de buurt

 Professioneel en goed geschoolde medewerkers

 24 uur per dag bereikbaarheid voor al je vragen

ZorgAccent 

beste teams 

Thuiszorg 2012

BENCHMARK

IN DE ZORG

Trots op Centrum voor 
Geriatrische Traumatologie

Oudere 
patiënten 
zeer gebaat 
bij extra 
aandacht 

“Zorg op 
maat resulteert 
in beduidend 
minder complicaties 
en heropnamen”

Oudere patiënten vanaf 70 jaar met een bot-

breuk krijgen tijdens de opname vaak te maken 

met ernstige complicaties zoals verwardheid, 

longontsteking en doorliggen. Daarom zette ZGT 

vijf jaar geleden het Centrum voor Geriatrische 

Traumatologie (CvGT) op. Daar werkt een team 

met specialisten uit verschillende vakgebieden 

gezamenlijk aan de behandeling van de patiën-

ten. Dit gebeurt onder leiding van een verpleeg-

kundig specialist, die de ouderen in de gaten 

houdt. 

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. “Door gerichte 

aanpak met een multidisciplinair team herstel-

len onze patiënten met minder complicaties en 

worden zij in een betere conditie ontslagen”, vertelt 

verpleegkundig specialist Ellis Folbert enthousiast. 

“Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is sprake 

van 33% minder complicaties. Dat is een aanzienlijke 

afname. Zeker als je dit vertaalt naar zorgkosten.” 

Sinds 2008

Traumachirurgen Han Hegeman en Detlef van der 

Velde deden in 2007 ervaring op met deze aanpak 

in de Verenigde Staten. Op 1 april 2008 opende het 

CvGT. Tot het behandelteam behoren de geriater en 

speciaal geschoolde verpleegkundigen en fysiothe-

rapeuten. 

Speciale zorg begint direct na binnenkomst 

“Een van de grootste problemen bij ouderen is de 

acute verwardheid die optreedt na binnenkomst 

bij de spoedeisende hulp”, vertelt Folbert. “Daarom 

begint onze speciale zorg al direct na binnenkomst 

in het ziekenhuis. Ouderen worden dan snel naar een 

rustige omgeving gebracht.” Na een operatie zijn de 

traumachirurg en geriater samen verantwoordelijk 

voor de zorg aan de patiënt. In de poliklinische nabe-

handeling is er naast herstel van de breuk standaard 

aandacht voor botontkalking en valpreventie.

Brede interesse                             

Zowel nationaal als internationaal is er veel aandacht 

voor de werkwijze van het CvGT door de verbetering 

van de behandelresultaten. “Dat komt ook doordat de 

overheid onlangs richtlijnen opstelde voor zorg aan 

ouderen. En wat bleek? Wij voldoen op voorhand ook 

al aan de richtlijnen”, zegt Folbert trots.
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Lekkere en opbouwende tussendoortjes bij ziekte en ondervoeding.

Bouwsteentje en Easy-to-Eat, 8 gram eiwit per portie!
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of 
gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder 
aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel 
spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht, 
vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke 
voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en ook wat 
vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. 
Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijzen de 
Bouwsteentjes welke de vorm en smaak van een gebakje hebben 
en verkrijgbaar zijn in drie verschillende smaken. 

Bouwsteentjes, een bron van eiwitten
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes 
een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en 
bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedings-
supplement. Het is vooral echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffi e 
of thee, of als nagerecht.

Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, 
romige vulling in de smaken bosvruchten, chocolade, banaan of aardbei. 
Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een 
petit four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die 
gedurende de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote 
porties en voedsel dat snel verzadigt.

Makkelijk te eten
Een Bouwsteentje is zacht, zodat ook mensen met lichte slikproblemen 
ervan kunnen genieten. 

Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Ieder klein gebakje 
bevat maar liefst 8 gram eiwitten.

Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per 
dag nodig. Iemand die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; 
wel 1,5 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag.

In diepvries en koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren verpakt per 4 of per 10 stuks in dezelfde 
smaak. Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog minimaal 5 dagen in de koelkast 
bewaard worden.

Ook in de supermarkten van C1000 verkrijgbaar
Bouwsteentjes zijn beschikbaar voor instellingen via de 
groothandels in de zorg. Maar ze kunnen ook voor thuis 
aangeschaft worden. Ze zijn verkrijgbaar bij een aantal 
C1000 supermarkten. Op www.bouwsteentjes.nl onder de 
button ‘verkrijgbaar via C1000’ en ‘particulieren’ is te zien 
waar de producten verkrijgbaar zijn.

Gevolgen ondervoeding
• Verlies spiermassa • Verminderde spierkracht • Slechte zelfredzaamheid 
• Vertraagde wondgenezing • Hogere kans op decubitus • Daling van de weerstand

Waarom zijn eiwitten zo belangrijk voor u?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling; ze helpen het lichaam op te 
bouwen en te behouden • Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud 
van spieren, de aanmaak van nieuw weefsel en nieuwe bloedvaten • Eiwitten zijn 
belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing. • Eiwitten zijn belang-
rijke bouwstenen van leukocyten en lymfocyten, stoffen die belangrijk zijn voor de 
afweer. • Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten. • Eiwitten zijn 
nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed. • Eiwit zijn bouwstoffen van 
hormonen. • Iemand die ziek/ondervoed is, heeft veel meer eiwitten nodig dan 
iemand die gezond is.

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem direct contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26 

Patisserie_Unique_Adv_A4.indd   1 10/29/12   7:00 AM
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KalenderGegevens

Layar

Colofon

Wat is er te 
doen bij ZGT?

Mei
De bedrijfsopvangteams van de ziekenhuizen ZGT en 
MST organiseren op 30 mei 2013 een symposium in 
Almelo over bedrijfsopvang. 
30 MEI 2013
Gehele dag 
Almelo

Juni
Inloopuur Nederlandse Vereniging van 
Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’
05 JUNI 2013
10:00 - 11:45
Mozaïek Almelo

Inloopuur Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden
07 JUNI 2013
14:00 - 16:00
K15 Hengelo

Inloopuur Nationale Vereniging voor Fibromyalgie 
Patiënten
09 JUNI 2013
10:00 - 11:30 
Rode Kubus Almelo

Dialyse markt
14 juni 2013
Informatie komt op zgt.nl 

Inloopuur Reumapatiënten Vereniging Hengelo e.o.
26 JUNI 2013
Tijd 10:00 - 12:00
Locatie Albert Schweitzerzaal Hengelo

Oktober
Symposium borstvoeding
Informatie komt op zgt.nl

Ziekenhuislocatie Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

0546 69 36 93

info@zgt.nl*

Ziekenhuislocatie Hengelo 

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Postbus 546, 7550 AM Hengelo

074 290 59 05

info@zgt.nl*

* Het algemene e-mailadres is bedoeld voor algemene vragen. 

Steeds als u het Layar logo tegenkomt, betekent dit dat de pagina 

is voorzien van een digitale extra, zoals bijvoorbeeld een filmpje. U 

opent de gratis ‘Layar’ app op uw  smartphone of tablet en scant de 

pagina met het Layar logo. De digitale extra verschijnt in uw scherm. 

Uw ZGT is een uitgave van ZGT, bureau communicatie (mei 2013)

De gegevens in deze uitgave zijn met grote zorgvuldigheid verzameld. 

Redactie  V. Veldhuis, S. van Baal, A. Veenstra-van Nieuwenhoven, 

A. van Dijk, R. van den Berg, M. Rikhof, M. van Valderen 

(eindredacteur) , K. Peters (hoofdredacteur), M. van de Laar

Tekst Tekstschrijvers.nl / bureau communicatie ZGT

Fotografie  Lizet Beek Fotografie / R. Kamphuis / O. Verschuur

Vormgeving Morskieft Ontwerpers 

Uitgever Romeo Delta

Opmaak Chris Nijhof / Romeo Delta  

Acquisitie Ivonne Tutert / Romeo Delta

Oplage 226.000  

Verschijning twee keer per jaar, mei en oktober

Bijzondere dank aan alle patiënten, medisch specialisten, de huisarts 

en medewerkers die hebben meegewerkt aan deze uitgave.

zgt.nl/agenda

ZGT online
Website  zgt.nl 

Twitter  @ZGT_info

Facebook  facebook.com/ZGTinfo

Linkedin linkedin.com/company/zgt

ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo



Obesitascentrum

Dertig kilo 
viel ze af. 

Kijkoperatie bij een liesbreuk:  

“ grote voordelen 
voor de patiënt” 

“ Een maag-
band is een 
heel goed 
hulpmiddel.

J O s e  A r k i n k

“sinds mijn volwassenheid, kamp ik 
met ernstig overgewicht. ik voelde 
me eigenlijk altijd onzeker. Ook kreeg 
ik lichamelijke klachten. Zere knieën, 
een zere heup. en problemen met 

mijn schildklier.  
Dit wilde ik niet 
langer, voor mij 
was de maat vol!”

“Toen ben ik naar een 

voorlichtingsavond 

van het ZGT obesitas

centrum gegaan. Het 

werd al snel duidelijk dat een maagband een 

heel goed hulpmiddel voor mij zou kunnen 

zijn. er werd een persoonlijk behandelplan 

opgesteld. ik ben er trots op dat ik inmiddels 

dertig kilo ben afgevallen en meer grip heb 

op mijn eetgedrag. ik kan weer volop van  

het leven genieten en sport veel.” 

Ian Faneyte, chirurg

Voor Jose was een maagband de meest  

effectieve behandeling. Voor een ander kan 

een bypass (omleiding) of sleeve resectie 

(maagverkleining) een betere oplossing 

zijn. De  patiënt maakt samen met ons 

team van specialisten de keuze voor een 

behandelmethode. Het aanpassen van de 

leefstijl doet de patiënt zelf, maar hierbij 

kan hij altijd rekenen op begeleiding van 

ons multidisciplinaire team.

zgt.nl/obesitascentrum

    

Liesbreukcentrum

“in het verleden mochten patiënten na zo’n operatie 
zes weken niet tillen”, zegt chirurg Wouter ten Cate. 
“Bij een kijkoperatie kan iemand na een paar dagen 
vaak alweer van alles doen”. 

Het herstel van de operatie en van de pijn verloopt sneller en  

de kans op chronische pijnklachten is kleiner. Vooral sporters zijn 

hier blij mee. Zij kunnen redelijk snel hun trainingen oppakken, 

waardoor ze zich weer fit en gezond voelen. 

“in het ZGT liesbreukcentrum worden vooral kijkoperaties uit

gevoerd”, zegt Wouter. Bij deze vorm van opereren wordt een 

microscopisch klein sneetje gemaakt, waarna met behulp van  

een camera in het lichaam wordt gewerkt. 

“Wij werken, waar mogelijk, volgens het  

‘onestopshop’ principe. Dit betekent dat  

de patiënt op één dag voor het eerst wordt 

gezien en door de medisch specialist  

wordt geopereerd.”  

zgt.nl/liesbreukcentrum

Open de Layar app op uw smartphone of tablet, 
scan de pagina en ontdek de digitale extra.


