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Dit is alweer de derde editie van Uw ZGT. Wij 

zijn trots op de goede ontvangst van de vorige 

twee uitgaven. We zijn ook zeer trots op ons 

ziekenhuis. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we ZGT anders 

gaan inrichten. Een aantal afdelingen verhuist 

naar Almelo en een aantal naar Hengelo. Daarover zijn sommige 

mensen ongerust. Zij stellen zich terecht de vraag of zij nog wel dicht 

bij huis voor zorg terecht kunnen. Het antwoord daarop is: Jazeker, 

daarin verandert niets! Wel maken we keuzes over op welke locatie 

(Almelo of Hengelo) we een bepaalde afdeling het beste kunnen 

inrichten om u en iedereen in Twente de beste zorg te kunnen blijven 

bieden. Enkele voorbeelden van die excellente zorg lichten wij in dit 

nummer uit. Wij noemen graag Mohs’ chirurgie, een weefselsparende 

operatietechniek voor het verwijderen van huidkanker. En ook de 

TEM-chirurgie voor het verwijderen van tumoren in de dikke darm, 

een operatie waarbij geen littekens achterblijven. Wij zijn het enige 

ziekenhuis in de regio dat deze technieken toepast. Hoe trots we 

daarop zijn, leest u in dit magazine.

Meindert Schmidt 

Raad van Bestuur

Toen wij als cliëntenraad een jaar geleden onze 

samenwerking met de cliëntenraad van MST 

startten, hebben we het volgende gezamenlijke 

standpunt bepaald: ‘wij juichen de samenwer-

king tussen beide Twentse ziekenhuizen, onder 

de vlag Twentse Medische Coöperatie (TMC), 

van harte toe’. 

Net als de beide raden van bestuur vinden wij dat de hoogwaardige 

en topklinische zorg bewaard moet blijven voor de regio. Maar het is 

net zo belangrijk dat de gewone ziekenhuiszorg voor alle Twentenaren 

bereikbaar en van goede kwaliteit blijft. Meer dan ooit gaat het om het 

zoeken naar de juiste balans tussen zorg dichtbij en betaalbare topzorg 

iets verder weg. De cliëntenraad doet zijn best deze balans te vinden en 

zo te zorgen voor een toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Twente.

Rob Huitema, voorzitter cliëntenraad ZGT

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 0546 69 30 65

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
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Op de nieuwe afdeling dermatologie ZGT in Hengelo legt het team 

van Enny Beverdam zich helemaal toe op Mohs’ chirurgie, een 

weefselsparende operatietechniek waarbij aangetast weefsel laagje 

voor laagje wordt weggehaald tot er alleen nog gezond weefsel over 

is. Deze techniek wordt voornamelijk toegepast in het gezicht, omdat 

het van belang is om daar de gezonde huid maximaal te sparen.

“Jaarlijks worden in Nederland bijna 80.000 nieuwe gevallen van 

huidkanker geconstateerd”, vertelt dermatoloog Enny Beverdam. Drie 

vormen die we veel zien, zijn het melanoom, het basaalcelcarcinoom 

en het plaveiselcelcarcinoom. Het melanoom is een agressief 

groeiende, kwaadaardige tumor. Verwijderen in een vroeg stadium, 

geeft een goede kans op genezing. Maar bij late ontdekking is er 

kans op overlijden door uitzaaiingen. Het basaalcelcarcinoom is een 

gunstiger vorm van huidkanker waaraan je niet overlijdt. Nadeel is 

dat het nare plekken op de huid geeft. In het gezicht is dat natuurlijk 

bijzonder vervelend. Een derde veel voorkomende vorm van huidkanker 

is het plaveiselcelcarcinoom. Het beloop van deze vorm is meestal 

goed, maar er is ook een kans op verspreiding door het lichaam.”

Weefsel in plakjes

Op de afdeling dermatologie in Hengelo past Beverdam 

Mohs’ chirurgie toe. Deze behandeling is vooral bedoeld voor 

basaalcelcarcinomen in het gezicht. Hierbij wordt de huidkanker 

verwijderd en worden direct alle snijvlakken gecontroleerd. Hoe 

gaat de ingreep in zijn werk? Beverdam: “We snijden tijdens de 

eerste ronde de huidkanker weg en nemen een rand van enkele 

millimeters extra huid mee. Die vriezen we direct in, zodat we 

dat weefsel in kleine plakjes kunnen snijden. Die plakjes worden 

onder de microscoop beoordeeld door de dermatoloog. Eventueel 

overleggen we met een patholoog. De patiënt wacht intussen in een 

wachtruimte op de uitslag. Dat duurt maximaal twee uur. De wond is 

dan afgedekt. Als de snijvlakken schoon zijn, is de operatie geslaagd 

en sluiten we de wond. Zien we toch nog kwaadaardige cellen? 

Dan herhalen we de procedure net zo lang tot alle huidkanker is 

weggehaald. De totale behandeling duurt meestal een dag.”

Gerust gevoel

Mohs’ chirurgie is echt teamwork. De dermatoloog wordt onder-

steund door een pathologieanalist die de plakjes klaarmaakt, een 

doktersassistent die assisteert tijdens de behandeling en een 

Mohs’-coördinator die de patiënt begeleidt. Normaal gesproken 

maakt de dermatoloog na afloop zelf de wond dicht. Hierbij is soms 

een huidplastiek of –transplantatie nodig. Bij grotere wonden  

biedt de afdeling plastische chirurgie ondersteuning. Beverdam:  

“Patiënten die een Mohs’-behandeling hebben ondergaan, zijn over 

het algemeen heel enthousiast. Het voordeel is dat je na de behan-

deling direct weet dat er geen kwaadaardige cellen meer aanwezig 

zijn. Dat geeft een gerust gevoel.”

Meer weten? 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op zgt.nl/mohschirurgie

Welkom bij ZGTMohs’ chirurgie: 
weefselsparend opereren  

in Hengelo
Huidkanker is een vervelende aandoening 

die vaak goed te behandelen is. 
Bijvoorbeeld door het wegsnijden van 

de kanker. Vaak gaat dat ten koste van 
gezond weefsel, omdat er een gebied om 

de tumor heen wordt weggesneden.

“ Patiënten die een  
Mohs’-behandeling hebben 
ondergaan, zijn over het 
algemeen heel enthousiast.”

uw zgt | pagina 3



Eén kwaliteits
ziekenhuis 
met twee locaties en vijf 
buitenpoliklinieken

De wereld is in beweging, mensen veranderen en de zorg verandert. Overheden 

reageren daarop met veranderende kwaliteitseisen voor de zorg. De ontwikkeling 

van de zorg maakt dat we steeds sneller en beter aandoeningen kunnen opsporen 

en behandelen. Maar ook dat we steeds meer ingewikkelde of weinig voorkomende 

aandoeningen tegenkomen. Die aandoeningen vragen om een zeer specialistische 

behandeling. Om zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden, kiest ZGT ervoor om op 

ziekenhuislocatie Almelo hoogcomplexe, laagvolume zorg en acute zorg aan te bie-

den. Ziekenhuislocatie Hengelo specialiseert zich in de zorg voor veel voorkomende 

aandoeningen die goed te plannen is. De komende vijf jaar zal deze specialisatie 

vorm krijgen. 

Alle Nederlandse ziekenhuizen

“Ook andere Nederlandse ziekenhuizen moe-

ten keuzes maken”, stelt Ton Ruikes. “In elke 

regio wordt specialistische zorg gebundeld op 

een centrale plek. Het is ons door de overheid 

voorgeschreven. Daarbij gaan ook zorgverze-

keraars scherper opletten of je je zorg wel zo  

efficiënt, en dus zo goedkoop mogelijk aan-

biedt. Zij sluiten alleen contracten met ons af 

als we aan alle kwaliteitseisen voldoen.” 

Veranderingen

Wat kunnen patiënten de komende jaren ver-

wachten? Schmidt benadrukt: “Bij de meeste 

poliklinieken in Almelo en Hengelo verandert 

niets. Daar kan iedereen terecht voor controle,  

onderzoek en diagnose. Afhankelijk van 

het verdere zorgtraject wordt een patiënt 

doorverwezen voor nader onderzoek naar 

Almelo óf Hengelo. Meestal komt een patiënt 

naar locatie Almelo als hij voor meerdere 

dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

Dat noemen we de klinische behandelingen. 

zorg. Daar vinden ook de langere opnames 

plaats. Hengelo ontwikkelt zich tot locatie 

voor planbare zorg waar de meeste mensen 

gebruik van maken.”

Specialistische zorg behouden voor regio

Er worden steeds hogere kwaliteitseisen 

gesteld aan de zorg. Stafvoorzitter Martin  

Kraai: “Zogenaamde volume-eisen. Dat 

betekent dat je bepaalde medische ingrepen 

alleen mag doen als je die minimaal een 

bepaald aantal keren per jaar uitvoert.  

De redenering hierachter: als een medisch 

specialist zijn technisch handelen vaak 

herhaalt en perfectioneert zijn de risico’s 

voor de patiënt zo laag mogelijk. Voor 

sommige (vaak complexe) ingrepen kunnen 

we die volume-eisen alleen halen als we 

deze zorg slechts op één plek aanbieden. 

Alleen zo kunnen we de zorg voor Twente 

behouden. Doen we dat niet, dan moeten 

de Twentenaren uitwijken naar Zwolle, 

Groningen of Nijmegen.”

Voorzitter Meindert Schmidt en Ton Ruikes 

van de Raad van Bestuur en stafvoorzitter 

Martin Kraai leggen uit dat niemand zich 

zorgen hoeft te maken. “De ziekenhuislocaties 

in Almelo en Hengelo worden opnieuw 

ingericht om de best mogelijke zorg van de 

hoogste kwaliteit te bieden. Op beide locaties 

blijven de meeste poliklinieken gewoon open. 

Pas als specialistisch onderzoek of verdere 

behandeling nodig is, kan het zijn dat iemand 

óf in Hengelo óf in Almelo wordt geholpen.”

Gedwongen keuzes

“ZGT wil een zo breed mogelijk zorgpakket 

van goede kwaliteit blijven leveren aan de 

inwoners van Twente”, vertelt Meindert 

Schmidt. “Dat betekent dat we keuzes moeten 

maken in de manier waarop we de zorg 

aanbieden en vanuit welke ziekenhuislocaties 

we dit doen. We kunnen niet alle zorg op twee 

locaties blijven aanbieden. Ziekenhuislocatie 

Almelo ontwikkelt zich daarom tot de locatie 

voor hoogcomplexe en noodzakelijke (acute) 



   Bestuursvoorzitter Meindert Schmidt:

“ Iedereen kan in zowel Hengelo als 
Almelo terecht voor onderzoek, 
diagnose en controle.”

ZGT nu en in de toekomst

Dagbehandelingen vinden over het algemeen 

op beide locaties plaats. Ter geruststelling: 

De Ambulancedienst weet naar welke locatie 

de patiënt gebracht moet worden. Iedereen 

komt dus op de goede plek terecht.” 

Stroomlijnen van ziekenhuisbezoek

Ton Ruikes: “ZGT verwerkt elk jaar ongeveer 

een half miljoen poliklinische bezoeken op 

beide locaties. Dat blijft zo. Daarnaast zijn 

er 36.000 meerdaagse (klinische) opnames 

en 50.000 dagbehandelingen per jaar. Om 

de kwaliteit van de zorg te verbeteren, is 

het ook belangrijk om al die bezoeken te 

stroomlijnen. Met het uit elkaar halen van de 

hoogcomplexe zorg en de zorg die goed in 

te plannen is, lopen deze groepen patiënten 

minder door elkaar heen. Dat geeft meer 

rust en overzicht op beide locaties. En dat 

past helemaal bij onze kernwaarden gastvrij 

en deskundig.” 

De eerste veranderingen 
in 2014-2015
Het hele veranderingstraject neemt 

vijf jaar in beslag. Eind 2014 zijn als 

eerste klinische verloskunde, neona-

tologie en klinische interne genees-

kunde  helemaal ingericht in Almelo. 

In Hengelo komen de afdelingen 

mammacare, nucleaire geneeskunde 

en de diagnostische centra voor 

cardiologie en longgeneeskunde.  

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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In het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgen 

Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep 

om ontlasting in te leveren. Deze wordt gecontroleerd op bloedspo-

ren, want die kunnen wijzen op darmkanker. Wie bloedsporen in de 

ontlasting heeft, krijgt daarom verder onderzoek aangeboden om 

de oorzaak te achterhalen.

Het bevolkingsonderzoek test mensen op dikkedarmkanker of signalen 

die daarop kunnen wijzen. “Hoe eerder we onderzoek doen, hoe meer 

dikkedarmkanker in een vroege fase wordt gevonden. En hoe beter te 

genezen”, aldus maag-, darm- en leverarts Andries van de Linden. “In 

de eerste maanden dat het bevolkingsonderzoek loopt, is bij enkele 

mensen daadwerkelijk dikkedarmkanker geconstateerd.”

Preventie

“Deelname is vrijwillig, maar meedoen betekent dat je bij een positieve test 

in het medische circuit terechtkomt. Bloedsporen in de ontlasting kunnen 

meerdere oorzaken hebben en hoeven niet te wijzen op een ernstige aan-

doening. Direct na het dikkedarmonderzoek (colonoscopie) hoor je de eer-

ste bevindingen. Zeer regelmatig vinden we poliepen die een voorstadium 

van kanker kunnen betekenen. Die poliepen verwijderen we preventief. Bij 

veertig procent van de mensen die positief testen, is sprake van poliepen. 

Zeven tot tien procent heeft daadwerkelijk dikkedarmkanker. In dat geval 

stellen we met een multidisciplinair team een behandelplan op.” 

TEM-chirurgie

In het algemeen kan een tumor in een vroeg stadium beter behandeld 

worden. Voor de behandeling van grote goedaardige poliepen en vroeg-

stadium kwaadaardige tumoren maakt maag-darmchirurg Ad Claassen 

gebruik van transanale endoscopische microchirurgie (TEM): een opera-

tietechniek waarbij afwijkingen in de endeldarm via de anus verwijderd 

worden. Claassen: “De endeldarm is het laatste gedeelte van de darm. 

Het gezwel mag tot maximaal vijftien centimeter van de anus liggen. 

Tijdens deze operatie brengen we een buis via de anus in en verwijderen 

we de afwijking met speciale instrumenten.”

Minder complicaties

Bij de TEM-operatie hoeft de endeldarm niet te worden verwijderd. 

Claassen: “Je ziet aan de buitenkant niet dat de tumor is verwijderd. Het 

lichaam verdraagt deze operatie goed en er treden minder complicaties 

op dan bij ‘gewone’ endeldarmoperaties. ZGT is het enige ziekenhuis in 

de regio dat deze operatietechniek toepast. Ligt de tumor verder dan 

vijftien centimeter van de anus, dan moeten we via de buik opereren om 

het aangedane deel van de darm te verwijderen. Dat is een grotere en 

meer belastende operatie.”

Meer weten? 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op zgt.nl/darmkankerartikel

Bevolkingsonderzoek 
darmkanker

“ Hoe eerder 
ontdekt, 
hoe beter te 
genezen”

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

Intensieve begeleiding

Bij een vermoeden op darmkanker wordt een casemanager ingescha-

keld. Die begeleidt de patiënt in dit traject in praktisch en emotioneel 

opzicht. “Wij zijn het aanspreekpunt en proberen patiënten zo goed 

mogelijk te begeleiden in deze onzekere periode. Als casemanager 

maken wij namens de patiënt deel uit van het multidisciplinaire  

behandelteam”, aldus Wendy Pouls, casemanager.

Op foto: Ad Claassen, maag-darmchirurg



Trots op reumatologie 

Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland is ZGT een proef 

gestart met het opsporen van jicht via een CT-scan. Deze pijnloze 

methode spoort de moeilijker te vinden jichtplekken op. De eerste 

resultaten zijn bemoedigend. Bij het onderzoek maakt reumatoloog 

Hein Moens dankbaar gebruik van studenten Technische Genees-

kunde van de Universiteit Twente (UT). 

Een reumatoloog houdt zich bezig met aandoeningen aan ons bewegings-

apparaat. De vele vormen van reuma gaan bijna allemaal gepaard met ont-

stekingen aan gewrichten, spieren en pezen. Jicht is een veel voorkomende 

reumatische ziekte met ontstekingen. “We zien wekelijks vijf nieuwe  

patiënten met jicht, vooral mensen boven de veertig jaar”, vertelt Hein 

Moens. “Oorzaken kunnen overgewicht, alcoholgebruik en een hoge bloed-

druk zijn. Maar ook hartfalen en nierziekten zijn van invloed.” 

Ontstaan van jicht

“Jicht komt door een teveel aan urinezuur in het bloed. Normaal scheiden 

de nieren dat urinezuur uit. Als dat niet goed lukt, komt er te veel urinezuur 

in het bloed terecht. Dat kan in de gewrichten kristallen vormen. Deze hech-

ten zich vaak op plekken waar al wat slijtage is. Vaak in de grote teen. Het 

lichaam wil die kristallen opruimen, waardoor die plek acuut gaat ontsteken. 

Dat is een jichtaanval. Het gewricht is dan rood, gezwollen en zeer pijnlijk. 

De behandeling bestaat uit het toedienen van ontstekingsremmers. Meestal 

verdwijnen de zwelling en pijn dan binnen een week. Op dit moment stellen 

we jicht vast door met een naald wat vocht uit de ontsteking te halen. Met 

een microscoop zien we dan meestal de kristallen. Dan weten we zeker dat 

het jicht is. Prettig is die prik niet, maar nooit pijnlijker dan de jicht zelf.”

Door de scanner

Binnenkort behoort het prikken misschien tot het verleden. ZGT test nieuwe 

software voor het opsporen van jicht met een CT-scanner. Daniëlle Koopman 

(24), zesdejaarsstudent Technische Geneeskunde aan de UT, deed de eerste 

tests tijdens haar stage bij de afdeling reumatologie en bracht de eerste 

bevindingen met de scan in kaart. Koopman: “Er zijn patiënten bij wie de 

jicht in een gewricht zit en waar je met een naald lastig bijkomt. Met een 

dual energy CT-scan kunnen we de urinezuurafzettingen in het hele lichaam 

ontdekken. De scan is pijnloos en duurt maar een paar minuten.” 

Voordeel voor de patiënt

Hein Moens is enthousiast over de samenwerking met de UT: “Technisch-

geneeskundigen worden in de toekomst zeker onderdeel van een aantal 

afdelingen. De afgelopen maanden scanden we alleen mensen bij wie we 

jicht niet meteen kunnen ontdekken, maar bij wie we het wel vermoedden. 

We gaan de resultaten nu in detail uitwerken en beslissen dan of de licentie 

voor de dual-energy CT wordt verlengd. Als deze scan echt bijdraagt 

aan betere zorg voor onze patiënten trekken we hopelijk samen met het 

Medisch Spectrum Twente verder hierin op.” 

Meer weten? 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op zgt.nl/jicht

Jan de Kiewit (66) ging ook door de CT-scanner. De huisarts 

constateerde aanvankelijk wondroos en schreef antibiotica 

voor. Zonder resultaat. Daarop werd hij doorverwezen naar de 

chirurg in ZGT en daar opgenomen. De Kiewit: “Dokter Moens 

zag meteen dat het jicht was. Uit een punctie bleek dat het 

in mijn voet en knie zat. Voor de zekerheid hebben ze me ook 

gescand. Wat bleek? Er zat ook jicht in mijn rechtervoet en 

mijn beide handen. Ik moet de rest van mijn leven urinezuur-

verlagers slikken, maar daar lijkt prima mee te leven. Gelukkig 

voel ik nu langzaam de energie weer terugkomen.”

Jicht met CT-scan op te sporen

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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“Er zijn veel veranderingen bij de 

opleiding tot medisch specialist”, vertelt 

Oudenhoven. “Arts-assistenten worden 

tegenwoordig competentiegericht opgeleid. 

Dat betekent dat zij beoordeeld worden 

op verschillende vaardigheden. Waar je 

vroeger als radioloog voornamelijk moest 

uitblinken in het beoordelen van foto’s, moet 

je nu ook goed scoren in communicatie, 

organisatie van je werk, wetenschappelijke 

vaardigheden, maatschappelijk handelen en 

professionaliteit. Veelzijdigheid: dat is wat 

de patiënt en politiek van ons vragen.” 

Eisenpakket

De eisen voor een toekomstig medisch 

De medisch 
specialist van 
de toekomst

In de geneeskunde komen er voortdurend nieuwe 
onderzoeks- en behandelmethodes bij. Hierdoor 
zijn steeds meer ziektes goed te behandelen. Maar 
ook de medisch specialisten veranderen. Het aantal 
vrouwen neemt toe, net als het aantal parttimers. 
“We stellen steeds meer eisen aan dokters en ook 
de beoordelingsmomenten van artsen worden 
uitgebreider. Arts-assistenten van nu -de medisch 
specialisten van de toekomst- moeten van alle 
markten thuis zijn”, aldus Louk Oudenhoven,  
radioloog en opleider bij ZGT. 

Opgeleid in ZGT: 



specialist zijn tegenwoordig beter vast gelegd 

in landelijke en lokale opleidingsplannen. Dit 

geeft houvast bij de beoordelingen van arts-

assistenten. Oudenhoven: “Zo werken we aan 

de modernisering van medische vervolgoplei-

dingen. ZGT doet daar enthousiast aan mee. 

We worden hierbij goed ondersteund door 

ZGT Academie en het wetenschapsbureau.” 

Elkaar scherp houden

Alle vakgroepen met een opleiding binnen 

ZGT hebben een eigen opleider die 

verantwoordelijk is voor het aannemen, 

opleiden en beoordelen van de arts-

assistenten. Oudenhoven is zelf opleider 

radiologie. “Ik sta er niet alleen voor. Ik heb 

overleg met alle andere opleiders binnen 

ZGT. En al mijn collega-radiologen zijn 

mede verantwoordelijk voor de opleiding 

van onze arts-assistenten. Zo hebben we 

een brede opleidersgroep. Als een collega 

ziet dat iets beter kan, dan koppelt hij dat 

zelf terug aan de arts-assistent. Dat werkt 

beter dan wanneer zoiets moet wachten tot 

een beoordelingsgesprek met de opleider. 

De arts-assistenten van nu zijn – meer dan 

vroeger – gewend aan het ontvangen én 

het geven van feedback. Dat is ook voor hun 

toekomst van belang: dat ze eraan wennen 

om collega’s aan te spreken op hun gedrag of 

functioneren, maar ook zelf daarop kunnen 

worden aangesproken.”

Vroeger versus nu

Wat valt op aan de arts-assistenten van nu? 

“Er zijn veel meer vrouwen in opleiding tot 

arts en medisch specialist dan vroeger. Ik zie 

bovendien dat arts-assistenten meer bezig 

zijn met de balans tussen werk en privé. 

Zowel mannen als vrouwen nemen zorgtaken 

op zich als er kinderen zijn. Steeds meer 

assistenten doen hun opleiding parttime. Dat 

is in de meeste gevallen goed te organiseren. 

Arts-assistenten geven aan het prettig te 

vinden dat dit mogelijk is.”

Meer weten? 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op 

zgt.nl/specialisttoekomst 

Hanne de Vries (27) 
Arts-assistent interne  
geneeskunde

“Ik ben in augustus begonnen met mijn 

specialisatie. De eerste drie jaar werk ik in 

ZGT, daarna drie jaar bij het UMC in Groningen. De sfeer 

hier is erg prettig. Mijn collega’s zijn open; ik kan hen 

gemakkelijk om advies vragen. En ik krijg veel feedback. 

Dat is leerzaam. Tijdens mijn opleiding geneeskunde heb ik 

coschappen gevolgd in Zuid-Afrika en Ecuador. Het is goed 

om eens over de landsgrenzen te kijken en te zien hoe de 

gezondheidszorg in andere landen georganiseerd is.” 

Eelco Huizinga (33)
Chirurg in opleiding, met als 
specialisatie traumachirurgie.  
Hij heeft een zoon van 1,5 jaar  
en de tweede is op komst.

“Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding tot defensie-

chirurg; in totaal duurt mijn specialisatie zes jaar. De basis 

is een reguliere chirurgenopleiding. In december verwacht ik 

klaar te zijn. Dan ga ik een jaar naar Kaapstad (Zuid-Afrika) 

om specifieke kennis op te doen. Daar is meer werk voor 

een traumachirurg, met name op het gebied van schot- en 

steekwonden. Ik woon nu met mijn gezin in Amsterdam, 

maar heb een kamer in Almelo voor een aantal nachten per 

week. Op woensdag en in het weekend ben ik thuis. Na mijn 

opleiding ga ik werken in het centraal militair hospitaal in 

Utrecht. Daarnaast zal ik gaan werken op de trauma-afdeling 

van het UMC Utrecht. Zo blijf ik up-to-date op traumagebied.”

Judith Sijes-Snijders (33) 
Huisarts in opleiding en moeder 
van twee kinderen (3 en 1 jaar).

“In de afgelopen periode werkte ik bij ZGT op 

de afdeling kindergeneeskunde en psychiatrie. 

In de huisartsenpraktijk zie ik veel kinderen en ik vind het belang-

rijk dat ik een goede diagnose kan stellen. Mijn opleiding is best 

goed te combineren met mijn privéleven. Doordat ik vier dagen 

per week werk, houd ik nog één dag over voor mijn kinderen. Een 

mamadag vind ik belangrijk, maar mijn werk ook. Het blijft zoeken 

naar de juiste balans, maar het gaat steeds beter. Het hebben 

van kinderen heeft mijn blik op het vak verruimd: ik snap ouders 

van patiëntjes nu beter en ken de zorgen die ze kunnen hebben.”

Xavier Smeets (24)
Coassistent

“Ik zit in het vijfde jaar van mijn studie 

geneeskunde. Na ZGT volgt nog een 

onderzoeksperiode en een coschap in Deventer. Ik werk nu 

fulltime, maar doe ook onderzoek bij de afdeling interne 

geneeskunde op het gebied van maag, darm en lever (MDL). 

Het artsenberoep is prachtig: het menselijk lichaam is 

interessant en het sociale aspect spreekt me erg aan. Het 

coschap ziekenhuismanagement vond ik zeer leerzaam.  

Ik liep met onder andere de Raad van Bestuur mee en kreeg 

een kijkje achter de schermen. Ik zag bijvoorbeeld welke 

overwegingen spelen bij de aanschaf van een nieuwe MRI-

scanner. Hierdoor begrijp ik bepaalde beslissingen beter. Na 

mijn opleiding wil ik promotieonderzoek gaan doen en me 

daarna specialiseren tot MDL-arts.”
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Veiligheid 
staat 

voorop

Zorg bij ZGT

Bij ZGT wordt er hard gewerkt aan veilige zorg. 

“Dat doen we op meerdere manieren”, vertelt 

Anke Tuinhout, hoofd stafbureau Kwaliteit en 

Veiligheid. “We onderzoeken de verschillende 

processen en kijken waar de risicomomenten 

zitten. Vervolgens bekijken we hoe we missers 

kunnen voorkomen. Een voorbeeld van zo’n 

risicomoment is het overdragen van patiënten 

van de ene afdeling naar de andere, bijvoor-

beeld voor een operatie. “Wij vragen patiënten 

dan diverse keren naar hun naam en de reden 

van de operatie”, aldus Hoek. “Zo weten we op 

elk moment dat we de juiste patiënt voor ons 

hebben. Dat lijkt overbodig, maar het komt  

regelmatig voor dat twee mensen met dezelf-

de achternaam bij elkaar op de zaal liggen. Die 

willen we niet verwisselen. Ook de medicatie 

van patiënten wordt goed gecontroleerd: de 

ene verpleegkundige zet de medicatie klaar, 

een collega controleert dit en brengt de  

medicijnen naar de patiënt.”

Missers melden

ZGT werkt met een veiligheidsmanagement-

systeem om de veiligheid van patiënten 

“ Bij ZGT wordt  
er hard gewerkt  
aan veilige zorg.”

“Wat is uw naam?” “Wanneer bent u geboren?”  
Deze vragen worden u regelmatig gesteld als u patiënt 
bent bij ZGT. Weten ze dan echt niet wie u bent? “Jawel”, 
legt Marijn Hoek, dagcoördinator van de operatiekamer, 
uit. “Maar door herhaaldelijk te controleren, bewaken we 
de kwaliteit en veiligheid binnen ons ziekenhuis.”



Kwaliteit en veiligheid
Het onderwerp ‘kwaliteit en veiligheid’ 

is heel breed: een ziekenhuis moet 

bijvoorbeeld voldoen aan de normen van 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Medewerkers moeten de juiste opleiding 

hebben en geregistreerd zijn en alle 

apparatuur moet in orde zijn. Maar ook 

de juiste werkkleding en een passende 

handhygiëne dragen bij aan de veiligheid 

voor patiënt en medewerker.

De stopmomenten op een rij:

1
2
3

en medewerkers te garanderen. Tuinhout: 

“Aan de ene kant betekent dat duidelijke 

afspraken maken, met bijvoorbeeld proce-

dures en protocollen. Aan de andere kant 

gaat het om het melden en analyseren van 

zaken die (bijna) niet goed gingen. Zodat 

we daarvan weer kunnen leren en ons werk 

kunnen verbeteren. Wij hebben medewerkers 

geïnstrueerd om (bijna) missers te melden 

in een digitaal systeem. Dat wordt trouw 

gedaan. Dat betekent niet dat het slecht gaat 

in het ziekenhuis, integendeel. Het betekent 

dat mensen zaken durven te melden. Daar is 

moed voor nodig. Onze medewerkers willen 

zich dus inzetten voor een veilig ZGT. Daar 

zijn we hartstikke blij mee.”

Patiënt aan het woord

Ook van onze patiënten horen we graag wat 

zij vinden van de kwaliteit en veiligheid van 

ZGT. Tuinhout: “Daarom houden wij sinds eind 

vorig jaar ‘spiegelgesprekken’ met patiënten. 

Onder leiding van een ervaren gesprekslei-

der vertellen patiënten over hun ervarin-

gen tijdens hun verblijf in ons ziekenhuis. 

Zorgverleners zitten bij dit gesprek en horen 

wat patiënten zeggen. Daardoor gaan de on-

derwerpen kwaliteit en veiligheid echt leven. 

De spiegelgesprekken hebben meer impact 

dan ingevulde vragenlijsten. Naar aanleiding 

van wat patiënten vertelden, praten de zorg-

verleners na de bijeenkomst met elkaar door. 

Welke goede punten komen uit het gesprek 

en welke leerpunten zijn er voor het team?” 

Time-out

Als een patiënt geopereerd moet worden, zijn 

er heel wat controles. “Wij werken met een 

operatieveiligheidssysteem”, vertelt Hoek. 

“Daarin zitten verschillende stopmomenten. 

Bij elke stap vullen we een vragenlijst in. Voor 

de patiënt kan dat soms wat dubbel lijken, 

maar het is elke keer een veiligheidscheck, 

waarmee we elk klein foutje willen voorko-

men. We werken als team samen aan veilig-

heid. Vertrouwen we iets niet? Dan maken we 

alles eerst honderd procent in orde voordat 

we verdergaan.” 

Meer weten? 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op 

zgt.nl/kwaliteitveiligheid

•  Check in: hierbij krijgt de patiënt veel 

vragen. Als er iets niet klopt, wordt meteen 

actie ondernomen.

•  Voorbereidingen op de operatie: aanleg-

gen van een infuus en eventueel geven van 

verdoving.

•  Overdracht naar anesthesiemedewerker. 

Deze stelt ter controle weer een aantal 

vragen aan de patiënt. Ondertussen wordt 

in de operatiekamer nogmaals gecontro-

leerd of alle materialen aanwezig zijn. Als 

alles in orde is, kan de operatie starten.

•  De operatieassistenten hebben hun eigen 

controlemiddelen: zij kijken of alles steriel is. 

Ook tellen zij de materialen, zoals de gaasjes. 

Dat doen ze na de operatie nog een keer.

•  Als de operatie is afgelopen, legt de 

chirurg of anesthesioloog vast wat er moet 

gebeuren met de patiënt. Pas als dat klaar 

is, verlaat de patiënt de operatiekamer.

•  Op de verkoeverkamer (uitslaapkamer) vindt 

twee keer overdracht plaats: als de patiënt 

op de verkoeverkamer terechtkomt (dan 

wordt de operatie doorgesproken) en als de 

patiënt naar de verpleegafdeling gaat.

•  Als de patiënt naar huis gaat, is een laatste 

controle. Is het veilig om de patiënt te 

laten gaan? En welke voorwaarden zijn er 

voor de patiënt? Moet hij bijvoorbeeld nog 

medicijnen innemen?

      Dit schema is een vereenvoudigde weergave van de 
stopmomenten en veiligheidscontroles die ZGT hanteert 
wanneer er een patiënt wordt geopereerd.

Eerste stopmoment: preoperatieve screening: de anesthesioloog kijkt of de 
patiënt geschikt is voor operatie. Is dat zo? Dan door naar stap twee.

Tweede stopmoment: opnameplanning: de operatie wordt ingepland en het 
benodigde materiaal wordt besteld. Is alles binnen? Dan pas door naar stap drie.

Derde stopmoment: opname voor operatie: de gezondheidstoestand van de 
patiënt wordt gecontroleerd. Is operatie van deze persoon nog steeds mogelijk?

Ook bij de overdracht van de opname naar de operatiekamer zijn 
verschillende controles: 

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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Kort nieuws

Op zaterdag 15 maart mocht ZGT op 
beide locaties maar liefst 4500 mensen 
verwelkomen die zonder afspraak naar het 
ziekenhuis waren gekomen. Zij kwamen 
speciaal voor de jaarlijkse open dag waar 
ze werden ontvangen en geïnformeerd 
door ruim vijfhonderd ZGT-medewerkers. 

Iedereen mocht bijna overal rondneuzen. Grote publiekstrekkers 

waren de OK’s, radiologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde. 

Bezoekers lieten zich informeren over verschillende behandelingen. 

Huidtherapeuten van Helon verzorgden een gratis intake. Het 

laboratorium gaf informatie over bloedprikken en OCON opende de 

deuren van de nieuwe sportpolikliniek. Naast algemene voorlichting 

was er ook veel belangstelling voor specifieke behandelinformatie, 

bijvoorbeeld bij de pijnpolikliniek en bij reumatologie. Wie wilde 

weten hoe het met zijn of haar evenwichtsorganen is gesteld, kon 

gebruikmaken van het balansparcours van de fysiotherapeuten.

Arm in het gips

Ook voor kinderen was er van alles te doen en te beleven. In de 

gipskamer van ZGT locatie Almelo konden ze hun arm laten gipsen. 

Daarvoor of daarna gingen ze massaal op speurtocht door het 

ziekenhuis. Ook in ZGT locatie Hengelo gingen veel kleine speurders 

op onderzoek uit. Aan het eind van hun tocht trokken zij voorzien 

van schmink en ballon met hun ouders weer lekker naar huis. 

Win voetbalkaarten 
voor een Heracles 
wedstrijd!
Wat heeft voetbal te maken met een 
ziekenhuis? En in het bijzonder wat heeft 
ZGT te maken met Heracles? ZGT werkt 
samen met Heracles en geeft daarom 4 
voetbalkaarten weg. 

Wellicht is de ZGT boarding in het Heracles stadion u opgevallen. 

Twee jaar geleden hebben ZGT en Heracles een samenwerkings-

overeenkomst getekend voor het gebruik van ZGT parkeerplaatsen 

bij thuiswedstrijden van Heracles. Om de verbouwing van het 

Heracles stadion mogelijk te maken heeft de voetbalclub extra 

parkeerplaatsen nodig. Gezien de nabijheid van het ziekenhuis 

helpt ZGT daar graag bij, op momenten wanneer de parkeerplaats 

van ZGT daartoe voldoende ruimte biedt. 

In ruil hiervoor mag ZGT jaarlijks twee patiënten selecteren die 

op de foto mogen met de selectie van Heracles. Daarnaast stelt 

Heracles voetbalkaartjes ter beschikking voor thuiswedstrijden. 

Maak kans op 2 voetbalkaarten
Wilt u kans maken op twee voetbalkaarten om samen 

met iemand in het najaar naar een thuiswedstrijd van 

Heracles te gaan? Stuur dan voor 1 juli 2014 een e-mail 

naar voetbalkaartjes@zgt.nl en geef aan waarom juist u de 

voetbalkaarten verdient. De twee meest pakkende verhalen 

belonen wij. De winnaars ontvangen automatisch bericht. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 4500 bezoekers bij open dag ZGT

Foto Harry Broeze



Kort nieuws

Op woensdag 19 maart nam ZGT de  
gloednieuwe polikliniek dermatologie in 
ziekenhuislocatie Hengelo in gebruik.  
Ton Ruikes, lid van de Raad van Bestuur, 
verrichtte de feestelijke opening.

“Onze medewerkers keken er lang naar uit. Maar het was het  

wachten meer dan waard”, vertelt unithoofd dermatologie Margrit 

Rang. “Dit is een afdeling waar we allemaal heel trots op zijn. Mede 

omdat we allemaal betrokken werden bij de verbouwing, waarbij 

we tips en adviezen konden geven over de inrichting. Daarom is de 

polikliniek voorzien van kleuren die warmte en rust uitstralen. En 

in de wachtkamers staan comfortabele banken en kun je een kopje 

koffie krijgen. Hier kunnen we onze patiënten op een gemoedelijke 

en gastvrije manier welkom heten.”

De nieuwe polikliniek dermatologie is ruimer dan de polikliniek waar 

de afdeling voorheen was gevestigd. Zo zijn er nu twee wachtkamers:  

een ruimte voor patiënten die een ingreep ondergaan en een 

ruimte voor patiënten die het spreekuur bezoeken. Ook nieuw is dat 

op de nieuwe polikliniek Mohs’ chirurgie wordt toegepast. Dat is een 

weefselbesparende techniek voor het verwijderen van huidkanker.  

Op pagina 3 van dit magazine leest u daar meer over. 

ZGT heropent poli– 
kliniek dermatologie 
in Hengelo

Website voor vragen over de diabetische voet

Ongeveer twee tot vijf procent van de mensen met suikerziekte (diabetes) heeft 
een diabetische voet: een wond aan de voet die niet geneest. In vijftien procent 
van de gevallen is het nodig om de voet te amputeren. Het op tijd herkennen en 
behandelen van de voetwonden kan amputatie voorkomen. 

Hoe weet u of u een diabetische voet heeft? Doe de test op www.diabetische-voeten.nl. Daar vindt 

u bovendien meer informatie over voetwonden en u leest er verhalen van patiënten. De website is 

een initiatief van chirurg Sjef van Baal van ZGT.

Patiënten van de vakgroep maag-, darm- en 
leverziekten (MDL) kunnen gebruik maken 
van het patiëntenportaal MijnZGT. Dit is op 
13 maart jl. online gegaan. In het patiënten-
portaal kunt u onder andere uw gegevens 
controleren en zelf herhaalafspraken maken. 

Wilt u een herhaalafspraak maken, dan kunt u kiezen uit de 

volgende mogelijkheden:  

•  Herhaalafspraak bij uw eigen MDL-specialist

•  Herhaalconsulten voor controle van leverproblemen

•  Herhaalconsulten bij een volgend bezoek aan een  

verpleegkundig specialist 

•  Herhaalconsult bij een verpleegkundig specialist wanneer  

u bij de specialist bent geweest en voor het eerst een  

afspraak maakt bij de verpleegkundig specialist.

Patiënten die de medicatie ‘Remicade (infuus)’ gebruiken kunnen 

online nog geen herhaalconsult plannen. Zij kunnen dit telefonisch 

doen met de polikliniek MDL. 

Uitrol

De vakgroep MDL is de vijfde vakgroep waarbij MijnZGT actief is. 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen psychiatrie, 

urologie, interne geneeskunde en plastische chirurgie. Ook mensen 

met diabetes die via hun huisarts een doorverwijzing hebben om een 

oogfoto te laten maken kunnen dit regelen via MijnZGT. In de loop van 

dit jaar haken meer poliklinieken aan bij deze dienst, waarmee ZGT de 

eerste online stappen zet om patiënten meer regie te bieden in hun 

zorgproces. De meest actuele informatie vindt u op zgt.nl/mijnzgt.

Online patiënten-
portaal maag-, darm- 
en leverziekten
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Minder kosten, meer tijd

Hoogwaardige  
zorg thuis van  
het MTH-team

Het MTH-team Almelo e.o. is ontstaan uit een 

samenwerkingsverband tussen ZGT en Zorgaccent. 

Voor de regio Hengelo e.o. kent ZGT een vergelijkbare 

samenwerkingsconstructie met CarintReggelandgroep.

Steeds meer specifieke verpleegkundige zorg en medisch-technische 

handelingen kunnen thuis worden uitgevoerd. Dat kan een ziekenhuis-

opname verkorten of zelfs voorkomen. Hiervoor heeft ZGT sinds 2007 

het Medisch Technisch Handelen Team (MTH). Thuisbehandeling betekent 

meer vrijheid, minder reistijd en verzorging in een vertrouwde omgeving. 

En het is veel goedkoper dan de dure verpleegdagen in een ziekenhuis. 

Carla Schotman-Kleine Toereers is MTH-verpleegkundige sinds 2011. Ze 

deed haar werkervaring op bij de interne/oncologie verpleegafdeling in 

het ziekenhuis. Toen de mogelijkheid zich voordeed om bij het MTH-team 

te werken, greep ze die kans. Carla: “Het is heel anders dan werken op een 

verpleegafdeling. Je werkt in een één op één situatie, waardoor je in een 

wat rustiger omgeving wat meer specifieke aandacht kunt besteden aan de 

patiënt. Patiënten waarderen dat.”

Uiteenlopende zorg

“Wij verlenen zeer uiteenlopende zorg. Bijvoorbeeld het aanleggen van anti-

biotica-infusen of buikdialyse. Maar ook het uitvoeren van bloedtransfusies, 

wisselen van katheters en inbrengen van sondes bij kinderen en ouderen. 

Maar we doen ook veel terminale zorg. Het is heel bijzonder om daarvan deel 

uit te maken. Stervensbegeleiding in de thuissituatie geeft mensen veel rust.”

Uit het hele land

De opdracht voor specialistische zorg thuis komt van medisch specialisten uit 

ZGT en uit andere ziekenhuizen, en van huisartsen uit de regio. “Soms moeten 

patiënten voor specialistische ingrepen naar ziekenhuizen aan de andere kant 

van het land. Voor bepaalde nazorg is het onnodig belastend om de patiënt 

op en neer te laten reizen. Wij kunnen een antibiotica-infuus prima thuis aan-

brengen. En dat is goedkoper dan twee weken opname in een ziekenhuis.” 

Ziekte van Lyme

Berthus Veneman (63) uit Nijverdal krijgt vier weken lang dagelijks een an-

tibiotica-infuus in opdracht van het Radboudumc in Nijmegen. Hij heeft de 

ziekte van Lyme in de derde fase. Die ziekte liep hij jaren geleden op door 

een tekenbeet. “Ik heb er vijf jaar mee rondgelopen. En door de pijn ben ik 

verkeerd gaan lopen. Dat leidde zelfs tot een hernia waaraan ik geopereerd 

ben. Mijn huidige huisarts, dokter Harmsen, verwees mij naar een medisch 

specialist in Nijmegen. Nu krijg ik mijn zevende antibioticakuur. De vorige 

zes hadden geen effect. Ik hoop dat deze wel aanslaat. Want door de Lyme 

ben ik ook vergeetachtig en niet alert. Dankzij de MTH-zorg hoef ik niet 

dagelijks drie uur te reizen. De MTH-verpleegkundigen nemen bovendien 

de tijd voor je. Dat is prettiger dan de drukte van een ziekenhuis.”

Comfortabel

Ook huisarts Harmsen ziet de voordelen van het MTH-team: “Het is fijn 

om als zorgverlener meer te kunnen bieden. Het is comfortabeler voor 

patiënten en ik denk zelfs dat het voor het genezingsproces beter is. Mijn 

ervaring met het team is buitengewoon goed. In de toekomst kunnen ze 

wellicht hun zorgaanbod uitbreiden. Ik denk bijvoorbeeld aan het toe-

dienen van bepaalde chemokuren. Als de zorg er beter en goedkoper van 

wordt, is dat een prima oplossing.”

Meer weten? Lees de uitgebreide versie van dit artikel op zgt.nl/mthteam



Agenda Gegevens

Colofon

ZGT Online

Wat is er te 
doen bij ZGT?
Mei 

Zondagsdienst 

Hemelvaartsdag 

29 mei 2014

Dag na Hemelvaart 

30 mei 2014

Juni 
Inloopuur Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten

‘de Wervelkolom’

4 juni 2014, 10.00 – 11.45 uur

ZGT ziekenhuislocatie Almelo, de Mozaïek 

Sportsymposium FBK: Kraakbeen en energie ‘onder de knie’

5 juni 2014, 16.00 uur

FBK Stadion Hengelo

Kosten € 40,=

Opgave via www.zgt.nl/aanmeldensportsymposiumAADrinkFBK

Zondagsdienst

Tweede Pinksterdag 

9 juni 2014 

Inloopuur Nationale Vereniging voor Fibromyalgie patiënten 

16 juni 2014, 10.00 – 11.30 uur

ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Studio 1 

Herdenking voor nabestaanden van patiënten die in de maanden februari 

t/m mei 2014 in ZGT ziekenhuislocatie Almelo zijn overleden

20 juni 2014, 19.30 uur 

ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

Opgave via geestelijkeverzorging@zgt.nl 

September 
Herdenking voor nabestaanden van patiënten die in de maanden septem-

ber 2013 t/m juli 2014 in ZGT ziekenhuislocatie Hengelo zijn overleden

19 september 2014, 19.30 uur 

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo, Albert Schweitzerzaal 

Opgave via geestelijkeverzorging@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*

Uw ZGT is een uitgave van ZGT, bureau communicatie (mei 2014)

Redactie  V. Veldhuis, J. van Baal, D. van Bommel, A. van Dijk, 

R. van den Berg, M. Rikhof, M. van Valderen (eindre-

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

Tekst Tekstschrijvers.nl /bureau communicatie ZGT

Fotografie Lizet Beek Fotografie

Vormgeving Morskieft Ontwerpers

Uitgever ROB Reclame (www.robreclame.nl)

Opmaak ROB Reclame (www.robreclame.nl)

Oplage 226.000 exemplaren

Verschijning twee keer per jaar, mei en oktober.

Bijzondere dank aan alle patiënten, medisch specialisten, 

huisarts, medewerker van Bartimeus en medewerkers en 

vrijwilligers van ZGT die hebben meegewerkt aan deze uitgave. zgt.nl/agenda

Het algemene e-mailadres is bedoeld voor algemene vragen. 

ZGT is ontstaan uit een fusie tussen Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en 

Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo.

ZGT online

Website www.zgt.nl 

  facebook.com/ZGTinfo

  twitter.com/ZGT_info

  linkedin.com/company/zgt

  youtube.com/user/ZGTinfo

Layar

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. 
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‘De AOW, voetbal en het weer’. Maar ook ‘ditjes en datjes’. Dat 

zijn de onderwerpen die vrijwilliger Ben Nijhof noemt die hij als 

chauffeur van de shuttle bespreekt met zijn passagiers. Vier 

keer per uur staat Ben met de shuttle klaar om passagiers, 

die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, vanaf het station 

Gezondheidspark in Hengelo naar het ziekenhuis te brengen. 

Een van deze passagiers is Rob Kolner. Rob is slechtziend. “Ik ben heel 

blij met de shuttleservice. Met veel plezier maak ik er bijna dagelijks 

gebruik van”, vertelt hij. “Ik werk bij Bartimeus in de ziekenhuislocatie 

Hengelo. Bartimeus is een organisatie voor onderzoek, advies 

en ondersteuning voor mensen met een visuele beperking. De 

chauffeur staat altijd klaar als ik op het station aankom. Vooral als 

ik een zware rugzak bij me heb of als het slecht weer is, ga ik graag 

op de uitnodiging in om mee te rijden. Maar, ik neem ook graag de 

benenwagen hoor. Een geleidelijn die vanaf het station naar het 

ziekenhuis is aangebracht, wijst mij de weg. Maar dan mis ik wel het 

babbeltje met de chauffeur natuurlijk.” 

Vrijwillige gastenbegeleiding van ZGT

De shuttleservice is onderdeel van de vrijwillige gastenbegeleiding van 

ZGT. Naast Ben Nijhof zijn er nog acht chauffeurs die met veel plezier 

patiënten, bezoekers en medewerkers van het treinstation naar het 

ziekenhuis brengen. 

“Veel van onze 

passagiers zitten 

verlegen om een 

praatje”, zegt Ben. “Zij 

zien het ritje met de 

shuttle niet alleen als 

praktisch, het is voor 

hen ook afleiding. 

Dat geldt zeker voor 

de kinderen die we 

meenemen. Ze vergeten even dat ze ziek zijn. Om daar op deze manier een 

bijdrage aan te kunnen leveren, geeft mij een heel dankbaar gevoel.” ZGT 

heeft overigens shuttleservice in Almelo (binnen) en Hengelo (buiten).

ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo

“ Veel van onze 
passagiers zitten 
verlegen om een 
praatje”

Te gast bij ZGT

Vrijwillige gasten-
begeleiding van ZGT


