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 ‘Ik ga slechter zien. 

            Kan ik zelf blijven koken?’

Aan- en uitkleden, wassen, koken, eten, drinken en 
medicijngebruik kunnen lastig zijn als je slechtziend of 
blind bent. Ervaart u dat ook? Door gebruik te maken 
van gericht licht, contrast, systematiek en uw andere 
zintuigen kunt u zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) 
doen. Bartiméus kan u daarbij ondersteunen. 

Meer informatie
Meer weten over de mogelijkheden van Bartiméus? 

Ga naar www.bartimeus.nl  
of bel de Bartiméus Infolijn 
0900 - 77 888 99 (lokaal tarief). 
U kunt ook een afspraak maken 
voor het informatiespreekuur 
op de locatie van Bartiméus in 
Hengelo, locatie ZGT. 
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U bent zojuist begonnen aan het tweede nummer van 

Uw ZGT. Wij zijn enorm verheugd over het feit dat het 

eerste nummer van ons magazine zo positief ontvan-

gen is. Onze ambitie is om de regio Twente goede en 

betrouwbare zorg te bieden: hoogwaardige zorg die 

voor u dicht bij huis is. En welke zorg u bij ons kunt 

vinden, hoe we dat organiseren en hoe vooraanstaand 

deze zorg is, vertellen wij graag in dit magazine. Wij zijn er namelijk 

trots op dat we in diverse zorgdisciplines vooroplopen in Nederland 

en dat wij daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Ons expertisecen-

trum complexe diabetische voet is daar een goed voorbeeld van. 

Dat leest u in deze editie. Maar ook zijn wij trots op ons ziekenhuis 

als opleidingscentrum voor de zorgverleners van nu en van de 

toekomst. Daarvoor putten wij uit de kennis en vaardigheden van 

onze eigen medewerkers. Kortom, wij hopen dat u ZGT beter leert 

kennen door het lezen van dit magazine. Dan voelt u zich allicht wat 

beter thuis als u, om welke reden dan ook, een van onze ziekenhuis-

locaties bezoekt. En als u ons niet direct nodig heeft, houden wij u 

thuis op de hoogte van de ontwikkelingen bij uw ZGT. Wij wensen u 

veel leesplezier.

drs. Meindert Schmidt,   drs. Ton Ruikes,

voorzitter Raad van Bestuur   lid Raad van Bestuur
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Uw cliëntenraad 
Vanuit cliëntperspectief is het leveren van hoogwaar-

dige zorg door technisch bekwame mensen en high-

tech apparatuur alléén, niet voldoende. Hoe u zich 

geholpen voelt is van even groot belang. Dit is ook de 

reden dat in het ziekenhuis hard wordt gewerkt aan 

het thema gastvrijheid. Dat hebben we als cliënten-

raad hoog in het vaandel. Een ander belangrijk aspect 

van hoogwaardige zorg is de bereikbaarheid. Om de hoogwaardige 

zorg voor de hele regio te behouden, werkt ZGT sinds mei van dit 

jaar samen met het Medisch Spectrum Twente onder de naam TMC. 

De cliëntenraden van MST en ZGT proberen in dit kader samen de 

belangen van u als Twentse patiënt te behartigen. Dat kunnen we 

uiteraard niet zonder u. Heeft u tips of andere aandachtspunten 

die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren? Wij horen het 

graag!

Roeline Hubertse

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 0546 69 30 65

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Kort 
nieuws 20
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Zorg voor 
patiënten binnen 
en buiten Twente
In het expertisecentrum complexe diabetische 
voet van ZGT zet een multidisciplinair team zich in 
om de aandoening diabetische voet te behandelen 
en het aantal amputaties terug te brengen. Het 
expertisecentrum is succesvol. Daarom komen zelfs 
patiënten van ver buiten de regio naar ZGT.

“Onder diabetische voet verstaan we voetwonden die ontstaan als gevolg van suiker-
ziekte”, vertelt vaatchirurg Sjef van Baal van ZGT. “Suikerziekte veroorzaakt stoornissen in 
de zenuwen. We noemen dit neuropathie. Door de neuropathie kunnen mensen het gevoel 
in hun voeten kwijtraken, waardoor ze anders gaan lopen. Zo kunnen er drukplekken op de 
voeten ontstaan. Als mensen daar te lang mee blijven lopen (doordat ze de drukplekken 
niet voelen), kunnen er wonden ontstaan. 

plinair team aan de behandeling van diabeti-

sche voeten. Het team, dat al meer dan vijftien 

jaar samenwerkt, bestaat uit een vaatchirurg, 

een wondconsulent/gipsverbandmeester, een 

(interventie)radioloog, een podotherapeut en 

een orthopedisch schoenmaker. De laatste 

jaren is het team uitgebreid met een groep 

wetenschappelijk onderzoekers op het gebied 

van de diabetische voet. Van Baal: “We zijn uit-

stekend op elkaar ingespeeld. Als een patiënt 

voor het eerst bij ons komt, stellen we met het 

team een plan van aanpak op. Zijn er ernstige 

vaatproblemen? Dan behandelen we die eerst. 

Dat kan via een operatie door een vaatchirurg, 

maar ook via een dotterbehandeling door een 

radioloog. Hierbij worden de vernauwde been-

vaatjes opgerekt met een klein ballonnetje.  

Voorkomen is beter

De wonden aan de voeten van diabetespatiënten 

genezen slecht. Dat komt doordat hun 

afweersysteem minder goed werkt. Ook de 

slechte doorbloeding is een oorzaak van de 

slecht genezende wonden. Van Baal: “Als wondjes 

niet worden behandeld, raken ze geïnfecteerd. 

Dat leidt bij zo’n vijftien procent van de patiënten 

uiteindelijk tot amputatie van het onderbeen. In 

ons expertisecentrum doen we er alles aan om 

dat te voorkomen. We maken patiënten medebe-

handelaar: we zorgen dat ze zich bewust zijn van 

de risico’s van de wonden. Want ook hier geldt: 

voorkomen is beter dan genezen.”

Teamwork

In het expertisecentrum werkt een multidisci-

“ In ons 
expertisecentrum 
doen we er alles 
aan om amputatie 
van voeten of 
benen te 
voorkomen”

Sjef van Baal,
vaatchirurg



Expertise uitbreiden

Het ‘voetenteam’ van ZGT werkt samen 

met veertien Europese klinieken. Het doel 

is om afspraken te maken over de behan-

deling van de diabetische voet in Europa. 

Het accent ligt daarbij op de vraag hoe 

vaatchirurgie het best kan worden ingezet 

om de behandeling verder te verbeteren. 

Door deze samenwerking houdt ZGT zijn 

kennis op peil. ZGT organiseert bovendien 

elk jaar een symposium waar de nieuwe 

behandelrichtlijn wordt gepresenteerd. 

Ruim 150 artsen, verpleegkundigen en 

wondconsulenten uit binnen- en buiten-

land bezoeken dit symposium. 

Expertisecentrum

Dat verbetert de doorbloeding in het been en 

zorgt voor een snellere genezing van de wond. 

Heeft de patiënt zenuwafwijkingen en stands-

afwijkingen in de voet? Dan kijken we met de 

podotherapeut en de orthopedisch schoen-

maker of we een oplossing kunnen bieden. De 

wondconsulent/gipsverbandmeester beoor-

deelt en behandelt de wonden.” 

Van buiten de regio

In Nederland zijn slechts drie expertisecentra 

voor de diabetische voet. ZGT behandelt 

daarom ook veel patiënten van buiten de 

regio. Een van hen is Jacqueline Giesen (46) 

uit Lelystad. Zij had diabetes type I en moest 

al vanaf haar jeugd insuline spuiten. Sinds 

1998 heeft Giesen voetklachten en in januari 

2004 kwam ze bij ZGT terecht, naar aanleiding 

van een documentaire op televisie. Giesen: “Ik 

zag het programma over dokter Van Baal en 

het expertisecentrum. Het verhaal dat daar 

verteld werd, herkende ik helemaal.”

Benen gered

Van de stap naar ZGT heeft Giesen geen mo-

ment spijt. “Ik mag wel stellen dat ik dankzij 

dokter Van Baal en zijn team mijn beide benen 

nog heb. Een aantal jaren geleden kreeg ik 

in een ander ziekenhuis een nieuwe nier en 

alvleesklier. Mijn diabetes is hierdoor ver-

dwenen, want mijn nieuwe alvleesklier maakt 

wel insuline aan. Omdat ik na de operatie een 

tijd in het ziekenhuis moest liggen, ontstond 

er een doorligplek op mijn hiel. De artsen in 
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“Dankzij het behandelteam 
heb ik mijn beide benen nog”

Jacqueline Giesen,
patiënt

dat ziekenhuis waren van plan om mijn been 

te amputeren. Dat wilde ik niet, dus ik ben 

naar huis gegaan. Uiteindelijk kreeg ik toch 

klachten en kwam ik via de eerste hulp van 

ZGT bij dokter Van Baal terecht. Hij ondernam 

meteen actie. Daar ben ik hem zeer dankbaar 

voor. Ook nu nog kan ik altijd bij hem en zijn 

team terecht. Als ik een wondje heb dat ik niet 

vertrouw, mag ik altijd langskomen”, aldus een 

zeer tevreden Giesen.  “Het is mij de lange 

autorit meer dan waard.”



Persoonlijke zorg bij u thuis
door een vast klein wijkteam

 

Thuiszorg 

   Huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging.
   Zorg bij u aan huis op tijden dat het u uitkomt.
   Een vast klein wijkteam.
   Een vast aanspreekpunt voor al uw zorgvragen.
   Personenalarmering voor een veilig gevoel thuis.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 
Bel 053 - 30 30 600 of bezoek www.zorggroep-manna.nl Uw zorg in goede handenUw zorg in goede handen

ZorgAccent 

beste teams 

Thuiszorg 2012

BENCHMARK

IN DE ZORG

ORTHESEN

PROTHESEN

BORSTPROTHESEN 

REDRESSIEHELMEN

ELASTISCHE KOUSEN

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

Diverse spreekuurlocaties in de regio onder andere: 
Den Ham, Hardenberg, Hengelo, Nijverdal, Oldenzaal en Tubbergen. 

Almelo

Amersfoort

Doetinchem

Enschede

Harderwijk

Zwolle

Toegewijd 

Deskundig  

Klantgericht 

Professioneel

Toonaangevend

Roessingh Revalidatie Techniek is erkend producent en leverancier 
van orthopedische hulpmiddelen en revalidatie-artikelen.

RRT Advertentie Romeo Delta ZGT Magazine Oktober 2013.indd   1 24/09/13   15:01



“Direct naar de SEH is 
onnodig duur”

‘‘ Tachtig procent van 
de bezoekers heeft 
geen spoedeisende 
hulp nodig”

Welkom bij de 
spoedpost

“Mensen die denken eerste hulp nodig te 

hebben, moeten zich eerst melden bij de 

huisarts. Dus overdag bij de eigen huisarts 

en ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bij 

de huisartsenpost. Wij kunnen heel goed 

bepalen of een situatie levenbedreigend is.” 

Dat zegt Ronald Vriens, huisarts in Nijverdal 

en de spoedpost in Almelo. “Alleen in levens-

bedreigende situaties moet iemand vaak 

binnen een uur specialistische hulp krijgen. 

Maar ruim tachtig procent van de gevallen is 

niet levensbedreigend. Toch slaan mensen de 

huisarts vaak over en gaan ze meteen naar 

de SEH. En daar hangt een flink kostenplaatje 

aan: een bezoek aan de huisarts kost slechts 

€ 8,68. Dat vergoedt elke ziektekostenver-

zekering. Een bezoek aan de SEH kost ruim 

driehonderd euro. Dat gaat van het eigen 

risico af.”

Geen wachttijd

De geïntegreerde huisartsenpost van ZGT 

is dagelijks van 17.00 uur tot 08.00 uur en 

op zon- en feestdagen bemand. Daar wordt 

eerst gekeken welke hulp iemand nodig 

heeft. “Als specialistische zorg echt nodig is, 

kunnen we de patiënt meteen doorverwijzen”, 

zegt Vriens. “De patiënt heeft geen wachttijd 

of extra reistijd, hij wordt direct geholpen en 

de zorg is veel goedkoper.”

Met de huisartsenpost naast de SEH is er 

regelmatig informeel contact tussen de SEH-

artsen, de medisch specialisten en de huis-

artsen. Harald van Loon: “We lopen makkelijk 

even bij elkaar binnen voor een praatje of 

overleg. De korte lijnen werken heel prettig. 
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Altijd bellen voor een afspraak

Als u voor spoedeisende hulp naar de 

huisartsenpost wilt, neem dan altijd eerst 

telefonisch contact op. U wordt dan na 

aankomst zo snel mogelijk geholpen. 

Goede onderlinge afstemming tussende huisarts en spoed-

eisende hulp (SEH) levert snelle communicatielijnen en een 

enorme kostenreductie voor de zorg op. Dat stellen huisarts 

Ronald Vriens, voorzitter van de Centrale Huisartsenpost 

Almelo, en Harald van Loon, traumachirurg en medisch manager 

van SEH ZGT. De integratie van de Almelose huisartsenpost bij 

de SEH van ZGT in 2010 levert tot nu toe jaarlijks een besparing 

op van een miljoen euro aan zorgkosten. 



MALENGO. sponsort KiKa 
www.malengo.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

kijk op zwieseborg.nl of bel 0524 563 200

(aangepast) hotel  •  restaurant  •  camping
kinderboerderij  •  dierenweide  •  natuurgebied 
(met pontje en uitkijktoren)  •  speeltoestellen
 boottocht  •  huifkartocht (rolstoelvriendelijk)

lan d h o e ve

Baby Visie: Het Echografiebureau voor 
Twente & Gelderland

Vestigingen in ZGT Almelo, ZGT Hengelo en Apeldoorn
Voor info en/of afspraken:

Tel: 06 46200210
Website: www.baby-visie.nl

www.podotherapeut.nl

Volwassen

Kinderen

Diabetes

Reuma

Ouderen

Sporters

De voetspecialist
altijd een stap verder!

088 - 454 77 00



Ontdek het ziekenhuis met 
de Edje en Babetje Kijkdoos

Kindervoorlichting van ZGT 

Hoe bereid je kinderen goed voor op een bezoek aan de dokter of 

een verblijf in het ziekenhuis? Zo’n groot ziekenhuis met heel veel 

mensen in witte jassen en overal vreemde instrumenten! Dat is 

misschien wel een beetje eng. Met de vernieuwde kijkdoos en het 

bijbehorende boekje met korte uitleg, leren kinderen er spelender-

wijs van alles over. Dat is leuk voor thuis of op school. De inhoud van 

de kijkdoos is nu gratis te downloaden via de website van ZGT.

Edje en Babetje zijn de vaste figuurtjes in de kindervoorlichting van ZGT. 

Zij informeren kinderen op een laagdrempelige manier over een zieken-

huisbezoek. Kinderen in het ziekenhuis krijgen het bouwpakket uitge-

deeld. Maar de kijkdoos is ook heel handig voor een themaweek op school 

of voor ouders die gezellig knutselend aan hun kinderen willen uitleggen 

wat ze in het ziekenhuis kunnen verwachten. Hoe gaat dat? Download en 

print de bouwplaten en het informatieboekje van de website van ZGT en 

de kinderen kunnen aan de slag. Wat heb je verder nodig bij deze online 

variant? Een eigen schoenendoos, kleurpotloden, verf en lijm. Dat is alles! 

De Edje en Babetje Kijkdoos is te downloaden op www.zgt.nl/kinderen. Kies 

vervolgens ‘knutselen’ bij de kinderen tot 12 jaar.
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Een allergie kan 
het leven ernstig 

ontwrichten
Vrijwel iedereen is bekend met hooikoorts; een allergie. 
Met name in het voorjaar gaan veel mensen in meer 
of mindere mate hoestend, proestend en niezend 
door het leven. Voor de een hoort het erbij, de ander 
is er letterlijk ziek van. Er is een grote diversiteit aan 
allergieën. Allergoloog dr. Ossekoppele en zijn collega 
dr. Miesen van het Centrum voor Allergologie Twente 
(CAT) behandelen mensen met milde tot ernstige 
klachten. 

Bijna de helft van de Nederlanders heeft in 

meer of mindere mate last van een allergie. 

Internist allergoloog dr. Ossekoppele ziet de 

mensen met milde tot ernstige klachten. “Dat 

zijn mensen van 0 tot 80 jaar waarbij een stofje 

of een combinatie van stofjes een allergische 

reactie oproept”, vertelt hij. “Het zoeken naar 

de oorzaak is soms een enorme puzzel. En dat 

maakt dit medisch specialisme ontzettend 

ingewikkeld. Het liefste zou ik op een dag con-

stateren dat we al die puzzels hebben opgelost, 

maar voorlopig is dat nog een illusie.”

De interesse van Ossekoppele voor allergieën 

ontstond al vroeg. “Als kind al zag ik hoe groot 

de impact van een allergie was op ons gezin. En 

hoe het was voor iemand bij wie de aandoening 

niet adequaat behandeld wordt. Chronisch 

astma of eczeem is belastend voor iedereen in 

de nabije omgeving. De gezinsnachtrust wordt 

soms ernstig verstoord. Daar moet een arts 

oog voor hebben.”

Leefomgeving

Allergie ontstaat door onze leefomgeving. 

Ossekoppele: “Waar geen berkenbomen zijn, 

ontstaat geen allergie voor berken. Een allergie 

kan zich in één of meerdere organen voordoen. 

Wij zien mensen met ernstiger klachten en/of 

met last van meerdere organen. Dan hebben ze 

bijvoorbeeld niet alleen last van de neus, maar 

ook van de longen, voeding en huid.” Een aller-

gie noemen we ‘ernstig’ als gewone medicatie 

niet aanslaat, en daardoor de klachten aanhou-

den en mensen er gewoon ziek van worden. 

Allergie op latere leeftijd

Allergie kan ook op latere leeftijd ontstaan. Os-

sekoppele: “Als je ouders een allergie hebben, is er 

een grotere kans dat je het ook krijgt. Dat kan zich 

al drie maanden na de geboorte openbaren, maar 

ook nog op 40- of 50-jarige leeftijd. Je erft een 

allergisch afweersysteem. Maar op welke stof je 

reageert en wanneer dat is, hangt af van de per-

soon en de omgeving. Dat is niet te voorspellen.”

Behandeling 

“Een eenvoudige allergie herkennen we binnen 

korte tijd”, vervolgt Ossekoppele. “Die hebben 

we ook binnen enkele weken onder controle. 

Bij een deel van de patiënten kunnen we de 

klachten voldoende beperken met diverse 

medicatie, zodat ze weer een normaal leven 

kunnen leiden. Bij ernstiger klachten kunnen 

we behandelen met immunotherapie. Daarbij 

leren we het afweersysteem af te reageren 

op bepaalde stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld 

stuifmeel, huisstofmijt en wespen- en bijengif. 

Zo’n therapie kan soms wel vijf jaar duren. Met 

immunotherapie kunnen we mensen soms 

voor bijna honderd procent van de klachten 

afhelpen.” 

Als door een wesp gestoken…

John-Louis IJland kreeg immunotherapie. 

Hij werd ruim drie jaar geleden twee keer in 

zijn nek gestoken door een wesp. “Binnen vijf 

minuten begon ik hevig te zweten, kreeg ik 



Centrum voor Allergologie Twente 

(CAT)

Het CAT is een zelfstandige polikliniek 

in ZGT ziekenhuislocatie Hengelo. De 

polikliniek is voor allergische patiënten 

die specialistische zorg nodig hebben.  

(Internist-)allergologen zijn in Nederland 

de hoogst opgeleide specialisten die zich 

fulltime met allergieën bezig houden.  

De aanwezigheid van het CAT is uniek 

voor ZGT en de regio. De dichtstbijzijnde 

allergologen zijn gevestigd in Groningen, 

Arnhem en Lelystad. 

Centrum voor Allergologie Twente (CAT)

hartkloppingen en ging ik door de knieën. Ik 

dacht dat ik doodging. Ik wilde zo snel mogelijk 

naar het ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp 

kreeg ik drie pilletjes met antigif. Na twee uur 

slapen, voelde ik me weer prima. Ik was uiter-

aard wel heel nieuwsgierig. Zou ik allergisch 

zijn? Ik was wel vaker door een wesp gestoken, 

maar toen gebeurde er niets.”

John-Louis ging daarom naar zijn huisarts. 

Die stuurde hem door naar dr. Miesen van het 

CAT. Deze besloot een bijen- en wespentest te 

laten doen. “Bij de bijentest gebeurde er niets”, 

vertelt John-Louis. “Maar bij de wespentest 

kwam er direct reactie op de huid. Ik was dus 

allergisch voor wespengif. De oorzaak is ondui-

delijk. Het kan met leeftijd te maken hebben, 

zei de dokter. Ik kreeg vervolgens immunothe-

rapie. En om eventuele allergische reacties bij 

een volgende wespensteek te onderdrukken, 

kreeg ik zes weken lang een adrenaline auto-

injector om mezelf tegengif toe te dienen. Ik 

was als de dood dat ik die pen een keer vergat. 

Na zes weken kon ik de auto-injector wegdoen. 

De immunotherapie deed zo goed zijn werk, 

dat ik niet meer direct in gevaar zou komen. 

Hierna kreeg ik nog drie jaar lang elke zes 

weken een hogere dosering toegediend. Nu is 

mijn afweersysteem optimaal getraind om te 

reageren op wespengif. Eind augustus is de 

therapie afgerond.” 

Tests

De medisch specialist maakt de afweging of 

een test nodig is. Maurieke Nordkamp is een 

van de drie doktersassistentes en drie long-

functieassistenten, die deze tests en immuno-

therapie geven. “We verrichten huidpriktesten, 

plakproeven, longfunctieonderzoeken en 

voedsel- en medicijnprovocatietesten”, vertelt 

ze. “Van oktober tot maart is het heel druk. Dan 

geven we dagelijks aan vele patiënten injecties: 

immunotherapie”. Na het eerste gesprek met 

de medisch specialist worden er tests gedaan. 

Aan de hand hiervan bepaalt de medisch 

specialist welke therapie het beste is. De im-

munotherapie kan zo’n drie tot vijf jaar duren, 

maar heeft een langdurig effect van tien tot 

vijftien jaar!” 

Overheen groeien?

Kan een allergie vanzelf overgaan? “Jazeker, 

maar je houdt echter je allergisch afweer-

systeem. Dus dat je over een allergie heen 

groeit, is een fabeltje”, benadrukt Ossekoppele. 

“Gelukkig lukt het ons vaak om mensen met 

lastige klachten van hun allergie af te helpen.” 

John-Louis IJland beaamt dat: “Ik hoef de 

komende twintig jaar niet bang te zijn voor een 

wespensteek. Even blazen en die beestjes zijn 

weg”, lacht hij. 
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“ De immunotherapie deed 
zo goed zijn werk, dat ik 
niet meer direct in gevaar 
zou komen”
John-Louis IJland, 
patiënt



“Ik help  
 u graag bij
    een goed
afscheid.”

Mijn naam is Rita Markslag, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden 
in Hengelo. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van 
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en 
inspireer ik u bij het organiseren van begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 074 291 3231.

Yarden & Smelt uitvaartzorg Hengelo. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

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

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

Na jarenlange ervaring met uiteenlopende lasers biedt ZGT Helon nu de 
nieuwste en beste laser voor de behandeling van schimmelnagels; de “PinPointe 
Footlaser”. Volgens de literatuur en klinische ervaringen de beste laser tegen 
schimmelnagels. De PinPointe laser is tevens de enige schimmelnagel laser die 
door de FDA (US Food and Drug Administration) is goedgekeurd op basis van 
klinische studies. “Veiligheid staat bij ons immers voorop”.  
Helon is een private kliniek die onderdeel is van ZGT. Opvallend aan Helon is de toe-
gankelijkheid. Onderdeel van ZGT, maar zonder de ’ziekenhuissfeer’. De hoofdves-
tiging is gevestigd in ZGT Hengelo, maar ook in ZGT Almelo worden nagenoeg alle 
behandelingen uitgevoerd. Daarnaast zijn er vestigingen in onder meer Borne, Goor, 
Coevorden, Apeldoorn en Westerhaar. 

Op de verschillende vestigingen worden medisch-cosmetische behandelingen aan-
geboden voor bijna elke vorm van huidproblematiek. Denkt u bijvoorbeeld aan acné, 
lymfoedeem, wijnvlekken, pigmentvlekken, overbeharing en couperose. Maar ook 
huidverbeterende en huidverjongende behandelingen worden voor zowel mannen als 

vrouwen aangeboden bij Helon. 
Naast behandelingen met Botox en fillers, kunt u bij Helon 
bijvoorbeeld ook terecht voor de nieuwste therapie op het gebied van 
huidverbetering: microneedling door middel van de Dermapen. Het resultaat is een 
stevigere, gladdere huid en een egalere teint. 

Laserontharing is een voorbeeld van een populaire behandeling voor zowel mannen 
als vrouwen. Het najaar is het perfecte moment om met deze behandelingen van start 
te gaan. Zo bent u voor de volgende zomer af van scheren, epileren en harsen.

Veel behandelingen worden overigens geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is wel afhan-
kelijk van de zorgverzekeraar en het gekozen vergoedingenpakket. Als extra service 
zijn de meeste behandelingen ook in de avonduren mogelijk. 

Voor meer informatie en een compleet overzicht van alle behandelingen, vestigingen 
en openingstijden kunt u terecht op de website www.helon.nl of telefonisch contact 
opnemen via 074 290 4990.

ZORG VOOR 
UW HUID.



2. Ragen van de endoscoopkanalen

1. De gebruikte endoscoop 

3.  Endoscoop in de machine 

plaatsen en individuele kanalen 

aansluiten

6.  Gedesinfecteerde en gedroogde 

endoscoop is klaar voor gebruik 

4.  Volledig aangesloten endoscoop 

is klaar voor machinereiniging en 

desinfecteren

5.  Gedesinfecteerde endoscoop 

wordt in de droogkast gehangen, 

kanalen worden aangesloten 

Centrale sterilisatie 

Scoop op endoscoop
Vanaf januari 2014 wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Dit onderzoek is 
voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar. Deelname is gratis en vrijwillig. Bij een 
eventueel vervolgonderzoek kan de maag-darm-lever-arts, de mdl-arts, gebruik maken van een 
endoscoop. Met dit instrument kan de mdl-arts in het lichaam kijken. Uiteraard gebeurt dat met 
een schone, gedesinfecteerde endoscoop. U ziet hier hoe het reinigingsproces in zijn werk gaat.
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Zorg op maat 
voor moeder 

én kind

Janna werd samen met haar zoontje opgeno-

men op de Moeder-Baby-Unit (MBU) van ZGT. 

Deze afdeling is onderdeel van de Psychiatri-

sche Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

en speciaal ingericht voor kersverse moeders 

en hun kroost. In september 2012 opende de 

MBU zijn deuren. “Het unieke van de MBU is 

dat moeders er sámen met hun kindje worden 

opgenomen. Dat stimuleert de band tussen 

moeder en kind. En dat is belangrijk, want 

juist in de eerste maanden kan veel misgaan”, 

vertelt Petra Marbus, MBU-verpleegkundige.

Maatwerk

De MBU van ZGT is na Rotterdam en Woerden 

de derde MBU in Nederland. Petra: “We heb-

ben plek voor drie moeders met hun baby, tot 

een leeftijd van maximaal zes maanden. De 

moeders krijgen allemaal een eigen slaap-

men of persoonlijkheidsstoornissen komen 

op de MBU terecht. “Voorwaarde is wel dat de 

moeder voor haar eigen kind kan zorgen”, zegt 

Petra. “Al vanaf 48 uur na de geboorte kunnen 

we moeder en kind opnemen. Dat gebeurt bij-

voorbeeld ter preventie. Maar meestal duurt 

het wat langer voordat moeders erachter 

komen dat het thuis niet gaat.”

De eerste signalen

Zo ook bij Janna Versluijs. Haar zoontje was 

ruim drie maanden oud toen ze werd door-

verwezen naar de MBU. Janna: “Tijdens mijn 

zwangerschap kreeg ik last van een prenatale 

depressie. En dat terwijl ik nooit eerder psychi-

sche klachten had. De zwangerschapshormo-

nen maakten mijn depressie alleen nog maar 

erger. Na de geboorte van mijn zoontje dacht 

ik dat het beter ging. Maar ik zag de proble-

kamer. De baby’s liggen op een gezamenlijke 

babykamer, naast de gemeenschappelijke 

huiskamer. Zo kunnen we voor drie moeders 

en baby’s tegelijk zorgen. En de moeders 

kunnen zich terugtrekken om tot rust te 

komen. Voor onze patiënten is structuur heel 

belangrijk. De voedingstijden voor de baby, 

eigen eetmomenten en therapietijden bepalen 

het ritme van de dag.” De therapieën van de 

MBU zijn uiteenlopend. “De psychiater is de 

hoofdbehandelaar. Daarnaast bekijken we per 

persoon welke zorg er nodig is. We werken 

daarbij nauw samen met diverse andere disci-

plines in het ziekenhuis.”

De opname

De moeders die opgenomen worden hebben 

vaak last van angst- of stemmingsstoornissen. 

Maar ook moeders met psychotische proble-

Na de geboorte van een kind zitten moeders op 
een roze wolk. Tenminste, als je de commercials 
van babyvoedingfabrikanten moet geloven. Op 
ongelukkige of depressieve moeders rust een taboe. 
Dat ervoer ook Janna Versluijs: “Na de geboorte 
van mijn zoontje functioneerde ik totaal niet meer. 
Maar het duurde een paar maanden voordat ik me 
realiseerde dat er iets mis was.”
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Petra Marbus, 
MBU-verpleegkundige

“De roze wolk is een illusie; 
het moederschap 

is hard werken!”

Zorg dichtbij

men niet meer. Het enige dat telde was mijn 

zoontje. Ik wilde een goede moeder zijn en 

verloor mijn kindje geen moment uit het oog.

Maar daardoor raakte ik volledig de weg kwijt. 

Ik verwaarloosde mezelf. En het huishouden 

lukte al helemaal niet meer. De psychiater ver-

wees me daarom drie maanden na de geboorte 

door naar de MBU. Gelukkig kon mijn zoontje 

mee. Want alleen was ik nooit gegaan!”

Liefde en aandacht

De MBU is de enige afdeling waar moeder en 

kind beide langdurig terecht kunnen. Moeders 

zijn daar heel blij mee. Maar ook vanuit 

medisch oogpunt heeft het voordelen. “We 

helpen de moeder met de psychische klachten 

én zorgen ervoor dat het kind geen ontwik-

kelingsachterstand krijgt”, verklaart Petra. 

“Een kind lijdt namelijk ook als de moeder niet 

dat ik geen goede moeder was. Maar uiteinde-

lijk zorgde het wel voor rust in mijn hoofd.”

Zelfwaardering

Langzaam werd Janna zich meer bewust van 

haar denkprocessen. Onder begeleiding van de 

psychiater bouwde ze bovendien haar medica-

tie af. Na ruim drie maanden verliet ze, samen 

met haar zoontje, de MBU. “Toen ik werd opge-

nomen, vond ik dat heel erg. Wéér iets dat niet 

was gelukt. Maar achteraf zie ik hoeveel ik ben 

gegroeid tijdens mijn opname. Ik sta sterker 

en heb meer aandacht voor mezelf. Een goede 

moeder word je door jezelf te waarderen. Dat 

heb ik echt moeten leren.”

lekker in haar vel zit. Dat is zelfs te zien aan de 

fysieke ontwikkeling! Een kind heeft namelijk 

niet alleen voeding nodig om te groeien. Com-

municatie, liefde en aandacht zijn minstens zo 

belangrijk. Maar door de psychische problemen 

van de moeder,  verloopt die communicatie 

niet altijd goed. Wij geven het goede voorbeeld 

en leren de moeders hoe ze dat beter kunnen 

aanpakken. Daarnaast betrekken we de vader 

actief in de behandelingen. De band met beide 

ouders is belangrijk voor een kind.”

Veel rusten

Naast therapie is er ook veel tijd voor rust. 

Janna: “Ik moest echt leren om mijn zoontje 

los te laten en tijd voor mezelf te nemen. 

Daarom nam de verpleging de zorg voor mijn 

zoontje in de middagen over, zodat ik kon 

rusten. Dat was heel moeilijk voor mij. Ik dacht * Janna Versluijs is een gefingeerde naam.

Wennen aan je kind

Specialist op dit gebied is dramatherapeute 

Heleen van Putten. Haar therapie richt zich 

volledig op de hechting tussen moeder en kind. 

Heleen: “Ik kijk naar de invloed van de moeder 

op het kind en van het kind op de moeder. Tij-

dens natuurlijke situaties als voeden, baden of 

spelen, let ik onder andere op intonatie, mimiek 

en oogcontact. Een depressieve moeder, bijvoor-

beeld, heeft een vlakke mimiek en praat weinig. 

Een kind kan daardoor weinig hoogte krijgen van 

de moeder. Maar andersom komt het ook voor. 

Zo leven psychotische moeders volledig in hun 

eigen wereld.  Signalen van hun kind pikken ze 

helemaal niet op. Door aan de interactie tussen 

moeder en kind te werken, bijvoorbeeld met 

hulp van babymassages, wordt de hechting tus-

sen moeder en kind versterkt.”



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.

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?

Thuiszorg 053 537 55 55 
Behandeling 088 000 52 05
Kraamzorg 088 000 52 15

 

7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar

Maartje is onderdeel van

Uitleen van hulpmiddelen zonder lidmaatschap

 Maartje;   
 voor zorg
 in uw buurt!

In heel 
Twente 

kan Maartje 
u helpen

www.maartje.nl
info@maartje.nl

Maartje is er voor thuiszorg, kraamzorg én behandeling. 
Professioneel en vertrouwd. Voor jong en oud. 
Kleinschalig en in de buurt. Met eigen vestigingen en 
altijd één vast aanspreekpunt.

Honderdduizenden 
medici en patiënten 

vertrouwen dagelijks in 
tientallen ziekenhuizen 

op de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van 

ons netwerk

www.vosko.nl
Uw netwerk- en communicatiespecialist



Fast track blaaskanker 

De urologen van ZGT zijn constant op zoek naar 

nieuwe en verbeterde technieken om blaaskan-

keroperaties minder ingrijpend te maken. Het fast 

track traject is hier een voorbeeld van. Urologen 

Molijn en Cornel vertellen u er graag meer over. 

Blaaskanker is een relatief veelvoorkomende vorm van 

kanker. In Nederland wordt deze diagnose jaarlijks bij 

ongeveer 5.000 mensen vastgesteld. In ZGT worden 

patiënten met blaaskanker op maat behandeld in een 

multidisciplinair team van medisch specialisten en 

oncologie verpleegkundigen. De resultaten van de 

cystectomie, een operatie waarbij de gehele blaas 

verwijderd wordt, zijn door technische innovaties en 

betere nazorg na de operatie sterk verbeterd. 

Onderzoek toont aan dat patiënten die hun blaas 

laten verwijderen via het fast track traject, sneller 

herstellen en minder pijn hebben. Ook zijn er minder 

complicaties. De urologen Gerd-Jan Molijn en Erik 

Cornel voeren deze operatie altijd met zijn tweeën uit 

en staan garant voor hoge kwaliteit van zorg rondom 

de ingreep. 

Snel weer op de been 

“Het was gebruikelijk dat patiënten voor de operatie 

een darmspoeling kregen”, vertelt Gerd-Jan. “Uit 

onderzoek blijkt dat het beter is om de darmen vitaal 

te houden. Daarom gebeurt dit bij het fast track 

traject niet meer. Patiënten mogen tot vier uur voor 

de operatie nog eten en krijgen twee uur voor de 

operatie nog een calorierijk drankje.” Erik vult aan; en 

na de operatie beginnen zij binnen een dag al weer 

met eten. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt 

van neus- en maagslangen. Voor de patiënt is dat veel 

prettiger. Ook proberen we de patiënt te ondersteu-

nen om zo snel mogelijk weer uit bed te gaan en te 

bewegen.” 

Op elkaar ingespeeld

Het vaste OK-team is volledig op elkaar ingespeeld. 

Door verfijnde technieken en moderne apparatuur 

zijn de openingen die gemaakt moeten worden tijdens 

de operatie kleiner en verliest de patiënt minder 

bloed. Door het vaste team en de nieuwste technieken 

hebben de urologen de operatietijd teruggebracht 

van vijf naar ongeveer drie uur. “De resultaten 

spiegelen wij aan die van onze collega’s in andere 

ziekenhuizen”, zegt Erik. “Hieruit blijkt 

dat wij het heel goed doen.”
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Sneller herstel, 
minder complicaties 
én minder pijn 
bij behandeling 
blaaskanker



Medlon, op meer dan 50 locaties in uw regio
Van maandag t/m zaterdag, vanaf 07.30 uur staan wij klaar 
voor al uw bloedonderzoek en als úw Trombosedienst!
 
Kijk voor recente openingstijden en locaties op www.medlon.nl

Medlon 
verzorgt uw 
bloedonderzoek 
in ZGT!

Sneller > Beter > Dichterbij

huisartsenlaboratoria

trombosediensten

ziekenhuislaboratoria

 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.
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• woensdag 13 november 2013
• woensdag 11 december 2013  
• aanvang 20.00 uur
Meer informatie en aanmelden
via www.hetooglasercentrum.nl



2.500  
medewerkers op 
reanimatietraining

Trots op ZGT Academie
ZGT Academie organiseert bij- en nascholingen en stages, 
begeleidt studenten van medische, verpleegkundige, peri- en 
paramedische (vervolg)opleidingen en stimuleert en onder-
steunt wetenschappelijk onderzoek. Het ZGT wetenschapsbu-
reau speelt daarin een belangrijke rol. 

Het scholingsprogramma van ZGT is afgestemd op de eisen die 
de gezondheidszorg stelt en maakt gebruik van de kennis en 
vaardigheden van de eigen medewerkers. De reanimatiecursus 
Basic Life Support (BLS) is een van die trainingen. Ruim 2000 
van de 2500 medewerkers die patiëntencontact hebben volg-
den dit jaar al de training. En het jaar is nog niet om.

Diana Averink van ZGT Academie plant en organiseert scholin-
gen voor ZGT-medewerkers. “Als een afdeling behoefte heeft 
aan een bepaalde scholing, dan adviseert de academie over 
de opbouw ervan. We kijken bijvoorbeeld naar de richtlijnen 
waaraan de training moet voldoen. De reanimatietraining BLS 
is de meest omvangrijke scholing uit ons trainingsaanbod”, 
zegt ze. “De training is jaarlijks verplicht voor alle medewer-
kers die contact hebben met patiënten. Dat zijn ruim 2500 van 
de 3500 medewerkers. Als de training is afgerond, tekent de 
trainer dit af in het kwaliteitspaspoort van de medewerker.” 

Ervaring delen
Lidy Heppenhuis is verpleegkundige op de eerste harthulp 
en hartbewaking, maar vooral ook al vijftien jaar reanimatie-
instructeur. In de loop der jaren deed ze veel kennis op. En 
die deelt ze graag met haar collega’s. Ze geeft de training BLS 
samen met twintig andere instructeurs. “Gelukkig hoeven we 
niet vaak te reanimeren in het ziekenhuis”, zegt ze. “Maar als 
zich toch zo’n situatie voordoet, moet elke ZGT-medewerker 
die met patiënten werkt een reanimatie kunnen opstarten. 
Het gealarmeerde reanimatieteam neemt het daarna over. Het 
reanimatieteam bestaat uit speciaal getrainde medewerkers die 
dag en nacht paraat staan om binnen vijf minuten ter plaatse te 
zijn.”

Automatismen
Lidy: “De medewerkers zijn blij met de BLS-training. Het 
versterkt het zelfvertrouwen, zeggen ze. Ze weten wat ze 
moeten doen als iemand onwel wordt. Ook vinden ze het jaar-
lijks opfrissen van de kennis en het oefenen met reanimeren 
noodzakelijk. Anders zakt het snel weg. Bij een calamiteit gaat 
bij iedereen de adrenaline stromen. De ene persoon blijft kalm, 
de andere wat minder. Dan zijn automatismen prettig om op 
terug te vallen.” 

Reanimeren redt levens
“Goed reanimeren is belangrijk,” vervolgt Lidy. “Hoe sneller je 
iemand die in een levensbedreigende situatie terecht komt 
reanimeert, hoe groter de overlevingskansen. Daarnaast leer 
je ook hoe je iemands bewustzijn en ademhaling controleert, 
het gebruik van de AED en hoe te handelen bij een verslikking. 
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) stelt de richtlijnen 
op voor het reanimatieonderwijs. Daardoor leert in Nederland 
iedereen op dezelfde wijze reanimeren. Het reanimeren zelf is 
de afgelopen jaren eenvoudiger geworden. Vroeger waren er 
meer handelingen, waardoor er ook meer kon 
misgaan. De nieuwe methode is een echte 
vooruitgang.”
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Kort nieuws

Wil uw kind niet goed eten? Is uw kind veel moe of regelmatig 

ziek? Wellicht biedt het ‘Receptenboek’ van ZGT uitkomst. Het 

kookboekje, een initiatief van kinderarts Ellen van der Gaag, 

staat vol gezonde recepten voor het opgroeiende kind. Dit unieke 

boekje is verkrijgbaar op de polikliniek Kindergeneeskunde in ZGT 

Hengelo en te downloaden via zgt.nl/voedingvoorkinderen

Ellen van der Gaag, kinderarts: “Aanleiding voor het receptenboekje 

is dat veel klachten bij kinderen beïnvloed kunnen worden door de 

voeding die zij binnenkrijgen. Na uitgebreid onderzoek kwamen we er-

achter dat vooral groene groenten, rundvlees, volle melk en roombo-

ter heel belangrijk zijn voor de lichaamsopbouw van kinderen. Het is 

wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die deze voedingsgroepen 

eten, minder ziek en minder moe zijn. Ze hebben per maand minder 

verkoudheidsdagen en koortsdagen. Bovendien gebruiken ze minder 

antibiotica. Zowel voor de groei en toekomst hebben kinderen vol-

doende en goede bouwstoffen nodig. Het lichamelijke en geestelijke 

functioneren verbetert vaak na het opvolgen van het voedingsadvies.”

Inspiratie

Van ouders hoorden we ook vaak terug dat na enkele weken de inspira-

tie voor nieuwe gerechten wat minder wordt. Dat maakt het moeilijker 

om op deze manier te blijven eten. Het receptenboekje is vooral ge-

schreven om hen te helpen variëren met groene groenten en/of rund-

vlees. Van der Gaag: “Een deel van de recepten hebben we zelf bedacht, 

de rest komt van ouders of uit andere boeken. In het kookboekje staan 

ook ons voedingsadvies en enkele leuke wetenswaardigheden over voe-

ding. Kijk voor informatie en het boekje op zgt.nl/voedingvoorkinderen. 

Bij TMC kunnen patiënten van binnen en buiten de regio terecht voor 

topklinische en complexe medisch specialistische zorg. Dat zijn onder 

andere oncochirurgie (pancreas-, lever- en slokdarmkanker), pros-

taatoncologie en geboortezorg. Ook start TMC een pijncentrum Twente. 

TMC werkt vanuit meerdere bestaande locaties van MST en ZGT. Door 

het bundelen van krachten in de coöperatie kunnen beide ziekenhuizen 

dure behandelingen blijvend aanbieden in de regio. Het aantal geza-

menlijke activiteiten van TMC zal in de toekomst toenemen. 

Het behouden van de topklinische en complexe medisch specialistische 

zorg in Twente is een belangrijk doel. Maar minstens zo belangrijk is het 

zo optimaal mogelijk benutten van alle locaties van beide ziekenhuizen. 

Alle locaties van ZGT en MST blijven poliklinische functies aanbieden. De 

zorg blijft hierdoor voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en dichtbij.

Contact tussen de patiënt en het ziekenhuis moet laagdrempelig zijn. 

Daarom kunnen patiënten bij ZGT steeds meer zaken direct online 

regelen via MijnZGT. Dit betekent dat patiënten van de polikliniek 

urologie voortaan, voor een aantal klachten/problemen/zorgvragen, 

zelf online afspraken kunnen maken en verzetten, hun registratie 

controleren en vragenlijsten invullen. 

 

Op MijnZGT kunnen vrouwen online bij urologie terecht met:

plasklachten, herhaaldelijke blaasontsteking en nierstenen.

Mannen kunnen online bij urologie terecht met:

plasklachten, sterilisatiewens, reconstructie sterilisatie, 

erectieproblemen, kromstand penis, herhaaldelijke blaasontsteking 

en nierstenen. 

Dit geldt uitsluitend in eerste instantie voor eerste consulten, moge-

lijk worden de zorgvragen later uitgebreid.

Op 24 mei jl. is de Twentse Medische Coöperatie (TMC) van start ge-

gaan. In TMC werken Medisch Spectrum Twente (MST) en ZGT samen 

om dure behandelingen blijvend te kunnen aanbieden in de regio.

Ziekenhuiscoöperatie 
TMC een feit

Afspraken maken voor de 
polikliniek Urologie op zgt.nl

Gezonde en lekkere 
recepten voor 
opgroeiende kinderen
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Binnen de muren van ZGT is het Orthopedisch Centrum Oost 

Nederland (OCON) een nieuwe polikliniek sportgeneeskunde 

gestart in Hengelo: Ocon Sport. Binnen dit initiatief is 

samenwerking gezocht met specialisten uit ZGT. Alle sporters 

uit Twente kunnen hier terecht: van de professionele voetballers 

van FC Twente tot de gelegenheidssporter die zich na jaren weer 

eens in het zweet wil werken en dit op verantwoorde wijze wil 

doen. De polikliniek is op 26 september officieel geopend met een 

openingssymposium. 

Langgekoesterde wens

Met de start van de polikliniek sportgeneeskunde gaat een lang-

gekoesterde wens van de ‘sportorthopeden’ Christiaan Rompen, Roy 

Hoogeslag, Anil Peters en Ivo Buchholz in vervulling. In ZGT-trauma-

chirurg Wouter ten Cate vonden zij een enthousiaste partner. In de 

kliniek is er een multidisciplinaire samenwerking van orthopeden, chi-

rurgen, sportartsen en sportfysiotherapeuten. Bovendien schakelen 

ze andere medisch specialisten in als dat nodig is.

Wat doet de polikliniek?

De polikliniek sportgeneeskunde is gespecialiseerd in het behan-

delen en voorkomen van sportblessures en revalidatie. Ook krijgen 

sporters ondersteuning bij het verbeteren van hun prestaties met 

trainingsprogramma’s en voedingsadviezen. De polikliniek adviseert 

ook mensen die voor het eerst of na lange tijd gaan sporten bij het 

verantwoord beginnen. Voor een afspraak met de orthopedisch chi-

rurg en traumachirurg is een verwijzing van een huisarts nodig. Dat 

consult wordt vergoed door de zorgverzekering. Een afspraak met een 

sportarts of sportfysiotherapeut kan zonder verwijzing. Of de kosten 

daarvan worden vergoed hangt af van hoe iemand is verzekerd. 

Kijk voor meer informatie op www.ocon-sport.nl .

Polikliniek 
sportgeneeskunde 
voor alle sporters

Zorg van ZGT: veilig en vertrouwd
Patiënten, bezoekers en medewerkers van ZGT kunnen erop 

vertrouwen dat beide locaties van ZGT een veilige zorg- en 

werkomgeving zijn. ZGT mocht daarvoor onlangs het QMT-

certificaat in ontvangst nemen. QMT staat voor Quality for Medical 

Technology. ZGT is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op alle 

24 gecontroleerde technologieën volledig aan de eisen voldoet. 

Binnen ZGT is de afgelopen vijf jaar met veel enthousiasme gewerkt 

om beide locaties van boven tot onder door te lichten op de 

veilige toepassing van apparatuur, zoals beademingsapparatuur, 

infuusapparatuur, bewakingsmonitoren, bedden, installaties voor 

medische gassen en water. Ook werd gecontroleerd of alle apparatuur 

aan de ARBO-eisen voldoet. “De eerste resultaten waren al snel 

zichtbaar”, vertelt Anita Sieverink manager Zorgtechnologie. “Het 

aantal storingen, gebruikersfouten en meldingen is teruggelopen. 

Dat levert ZGT een veilige zorg- en werkomgeving op, én een flinke 

kostenbesparing. We kunnen kostbare apparatuur daarmee langer, 

veilig en doelmatig in gebruik houden.” 

Opsteker voor ZGT

Om het QMT-certificaat in de wacht te kunnen slepen, is ZGT aan een 

grondig driedaags onderzoek onderworpen door de auditcommissie 

van TÜV Rheinland. “Wij zijn uiteraard zeer verheugd over deze 

positieve beoordeling, een mooie opsteker voor ZGT”, lacht Sieverink. 

Wat betekent QMT-certificering?

QMT is een door TNO ontwikkeld kwaliteitssysteem voor het borgen 

van veilig werken met medische apparatuur in de zorg. Binnen ZGT 

is dit systeem verder ontwikkeld tot een praktisch en integraal 

risicomanagementsysteem. Al in 2004 voerde ZGT het QMT-systeem 

in om kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken 

voor patiënten en medewerkers. Dit resulteerde uiteindelijk in deze 

positieve waardering. Een QMT-certificaat betekent dat er jaarlijks 

een controle plaatsvindt. 

Blij met erkenningen
ZGT mocht recent uit handen van de Borstkankervereniging Nederland 

voor het vierde achtereenvolgende jaar het Borstkankerlintje 

ontvangen. En uit handen van de ouderenvereniging PCOB het 

keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2013. Om vervolgens in de AD 

top 100 2013 een mooie tiende plaats in te nemen. 

We zijn enorm blij met deze erkenningen. Een opsteker voor ieders 

inzet en een stimulans om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten 

binnen ZGT nog verder te verbeteren. 



SamenGezond is voor iedereen: ziek of gezond, 

rijk of arm, jong of oud. Door gezond gedrag spaart 

u als Menzis-klant punten die u kunt besteden aan 

gezond en leuk voordeel. Bent u al aangemeld?

 

www.menzis.nl/samengezond

SamenGezond: 
het spaarprogramma 
van Menzis
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AgendaGegevens

Colofon

Wat is er te 
doen bij ZGT?

November
Week van kwaliteit en veiligheid
18 – 22 november 2013
ZGT ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo 

Dag van de plastische chirurgie
22 november 2013
Informatie komt op zgt.nl 

Stichting Vrienden van ZGT Hengelo bestaat 120 jaar
25 november 2013: aanbieding geschenken aan ZGT 
27 november 2013: lezing

December
Inloopuur Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten 
‘de Wervelkolom’ 
4 december 2013
10.00 – 11.45 uur 
ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Mozaïek 

Inloopuur Nationale Vereniging voor 
Fibromyalgiepatiënten 
9 december 2013
10.00 – 11.30 uur 
ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Studio 1 

2014

Maart
Open dag Zorg en Welzijn
15 maart 2014
ZGT ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo
Informatie komt op zgt.nl 

ZGT ziekenhuislocatie Almelo 

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

0546 69 36 93

info@zgt.nl*

ZGT 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. 

ZGT is ontstaan uit een fusie tussen het Twenteborg Ziekenhuis 
in Almelo en het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo.

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

voorzien van een digitale extra, zoals 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 (november 2013)

De gegevens in deze uitgave zijn met grote zorgvuldigheid verzameld. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Redactie  V. Veldhuis, J. 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 november
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




