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In de vorige uitgave vertelden wij u over de 

veranderingen in de functie-inrichting van de 

ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo van ZGT. 

We blijven ons ziekenhuis ontwikkelen om de 

kwaliteit van zorg in Twente hoog te houden. 

Tegelijkertijd willen we de zorg zo dicht mogelijk 

bij u aanbieden. Het hele traject neemt meer 

dan vijf jaar in beslag. Dit jaar verhuizen de eerste afdelingen, 

waaronder de mammacare, de klinische psychiatrie en de klinische 

interne geneeskunde. Vanaf 7 januari 2015 opent het nieuwe 

geboortezorg centrum zijn deuren in ZGT locatie Almelo. In deze 

uitgave leest u daar meer over. 

Verder wijzen we u erop dat zorgverzekeraars zorg specifieker 

inkopen. Dat kan betekenen dat verzekeraars niet meer voor alle zorg 

contracten afsluiten met ZGT. Wij verwelkomen u uiteraard graag in 

ons ziekenhuis. Laat u zich vooraf goed informeren of de zorg wel 

vergoed wordt en stem desgewenst uw zorgverzekering in 2015 

hierop af. Meer informatie vindt u op de achterzijde van Uw ZGT. 

Meindert Schmidt en Ton Ruikes

Raad van Bestuur

Als cliëntenraad zijn wij veel bezig met strategie 

en beleid. Maar wij werken ook aan heel 

concrete onderwerpen, dichtbij de patiënt. 

Voeding bijvoorbeeld, voor de patiënt een 

dagelijks onderwerp van gesprek. ZGT ontwikkelt 

momenteel een nieuw voedingsconcept, gericht 

op maatwerk en flexibiliteit. Dat betekent eten 

wat, wanneer en met wie de patiënt wil. Ook het 

bezoekende familielid kan mee-eten. 

De cliëntenraad adviseert over het nieuwe voedingsconcept. Wij 

luisteren naar patiënten en bezoekers, praten met leveranciers en 

proeven het eten. Wij letten op kwaliteit, hygiëne en duurzaamheid. 

Gebruiken leveranciers seizoens- en streekgebonden producten? 

Hoe gaan ze om met overgebleven voeding? 

Voeding; het is zomaar een voorbeeld van hoe de cliëntenraad héél 

concreet invloed heeft op het welbevinden van onze patiënten en 

bezoekers. En daar doen we het voor. 

Rob Huitema, voorzitter cliëntenraad ZGT

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 0546 69 30 65

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo 
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ZGT, één ziekenhuis twee toplocaties
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V.l.n.r. Anouk Haulo , verpleegkundige; 
Linda Schreur, geriater; Joke van Staveren, activiteitentherapeut; 

Hylke Stokvis, geriater; Aisha Salarbaks, geriater; René Sorel, psychiater; 
Anelette de Vries, fysiotherapeut; mevrouw ter Brake, patiënt

Nieuwe afdeling 
voor ouderen met 

somatische én 
psychiatrische
aandoeningen

“ We willen zorgen 
dat patiënten 
zich bij ons  
thuis voelen.” 
Hylke Stokvis, klinisch geriater

heeft daarom sinds 2008 een gecombineerde 

afdeling geriatrie en een Centrum voor Geria-

trische Traumatologie. In dat centrum werken 

traumatologen, geriaters, speciaal geschoolde 

verpleegkundigen en fysiotherapeuten samen. 

“Op de nieuwe afdeling wordt de specialisatie 

ouderenpsychiatrie hieraan toegevoegd”, vertelt 

de klinisch geriater. “Een goede aanvulling, 

omdat ouderen met psychiatrische klachten vaak 

ook lichamelijke klachten hebben en omgekeerd. 

Op de nieuwe afdeling hebben we alle kennis bij 

elkaar.”

Indelen en inrichten

De nieuwe afdeling voor kwetsbare ouderen 

komt op de vierde verdieping van ZGT locatie 

Almelo. Stokvis: “Daar vinden patiënten straks in 

twee vleugels de afdelingen geriatrie, geriatri-

sche traumatologie en ouderenpsychiatrie. In 

de overige twee vleugels zijn de eveneens vooral 

op ouderen gerichte afdeling neurologie en een 

Hoe herken je een ‘kwetsbare’ oudere? 

“Broosheid is een van de belangrijkste 

kenmerken”, vertelt Hylke Stokvis, klinisch 

geriater bij ZGT. “De meeste mensen hebben 

wel een beeld bij ‘broze ouderen’. Het zijn 

patiënten met vaak meerdere aandoeningen 

tegelijkertijd, bijvoorbeeld aan het hart en 

de longen, al dan niet 

in combinatie met psy-

chische klachten, zoals 

geheugenverlies.” 

Alle kennis bij elkaar

Kwetsbare ouderen zijn 

vaak mager en ze vallen 

regelmatig. “Dat vallen 

is een gevolg van de 

kwetsbaarheid, niet de oorzaak ervan”, be-

nadrukt Stokvis. “Een valpartij heeft bij kwets-

bare ouderen vaak een botbreuk tot gevolg. 

Dat maakt patiënten nog kwetsbaarder.” ZGT 

De naam staat nog niet vast. Wel 
zeker is dat er op locatie Almelo een 
speciale afdeling komt voor deze 
groep ouderen. De verwachting is 
dat deze afdeling tegen de zomer 
van 2015 haar deuren zal openen.



ZGT nu en in de toekomst

afdeling van het verpleeghuis gevestigd. Met 

deze afdelingen zal nauw worden samen-

gewerkt. Ook komen er ondersteunende 

functies, zoals fysiotherapie en activiteiten-

therapie. Het wordt een afdeling die helemaal 

gericht is op de beste zorg voor deze patiën-

tengroep. Dat betekent onder meer dat de  

indeling en inrichting passen bij de doel-

groep. We willen dat patiënten zich thuis 

voelen. Op dit moment denken medewerkers 

en specialisten in werkgroepen na over de in-

richting en werkwijze van de nieuwe afdeling.”

Eten aan tafel

De behandeling bij ZGT is helemaal afgestemd 

op de kwetsbare ouderen. Daardoor is het  

leven op de afdeling anders dan je misschien 

in een ziekenhuis zou verwachten. Stokvis: 

“We weten dat het heel belangrijk is om 

kwetsbare ouderen niet uit hun routine te 

halen. Ze kunnen dan in de war raken. Daarom 

van vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, 

functioneel en sociaal. Stokvis: “Deze inte-

grale benaderingswijze levert bij kwetsbare 

ouderen aantoonbaar gezondheidswinst op. 

Onderzoek laat zien dat patiënten eerder 

het ziekenhuis kunnen verlaten en dat een 

jaar na ontslag een groter percentage nog 

zelfstandig kan functioneren. De geriatri-

sche aanpak is niet nieuw, de combinatie van 

specialismen op één afdeling wél. Daarin is 

ZGT, net als destijds met het Centrum voor 

Geriatrische Traumatologie, een voorloper 

in Nederland. De lijnen worden hierdoor nog 

korter en daarmee zorgen we voor een nog 

hogere kwaliteit van zorg.” 

Seniorvriendelijk
Twente vergrijst. Er zal de komende jaren  

dus steeds meer ouderenzorg nodig zijn.  

ZGT biedt al 23 jaar geriatrie aan en heeft 

het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’. 

Het keurmerk laat zien dat ZGT continu  

werkt aan verbeteringen in de zorg en  

het bevestigt dat kwetsbare ouderen in 

goede handen zijn bij ZGT.

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

proberen we mensen zo snel mogelijk weer in 

hun normale ritme te brengen. Dat betekent: 

niet langer op bed liggen dan noodzakelijk 

is, maar mensen in beweging brengen. Zodra 

het mogelijk is, laten we patiënten aan tafel 

eten. Precies wat ze thuis ook zouden doen. 

Aan tafel eten heeft als voordeel dat mensen 

sneller verder opknappen, omdat ze zien wat 

ze allemaal nog kunnen. Daardoor neemt hun 

zelfvertrouwen toe. En doordat ze gezellig 

aan tafel zitten met andere mensen van de 

afdeling, gaat het spreekwoord ‘zien eten, 

doet eten’ hier ook op. Een mooie bijkomstig-

heid, want vooral bij deze groep patiënten 

is het belangrijk dat ze voldoende voeding 

binnenkrijgen.” 

De winst

Specifiek voor geriatrie is dat de patiënt, 

meer dan bij andere specialisaties, integraal 

wordt beoordeeld en behandeld aan de hand 

“ Dankzij de korte 
lijnen tussen de 
specialismen 
verhogen we de 
kwaliteit van zorg.”  
Han Hegeman, traumachirurg
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Zorg dichtbij in Twente

Behandeling bij ernstig overgewicht: 

“ We geven patiënten hun leven terug”

Volwassen patiënten kunnen na verwijzing van de huisarts 

in het Obesitascentrum terecht. Daar hebben ze eerst 

een afspraak met een internist. Vanaf dat moment start 

een intensief traject, meestal als voorbereiding op een 

maagoperatie. Een team van internisten, chirurgen, 

obesitasverpleegkundigen, psychologen, diëtisten en 

fysiotherapeuten begeleidt de patiënt zo goed mogelijk. 

Mahangoe vertelt over het belang van die begeleiding: “Het 

is niet een tabletje dat je even inneemt, maar een ingrijpend 

traject. Voor en na de operatie moeten patiënten ontzettend 

hard werken. Daar hebben ze ondersteuning bij nodig. 

Patiënten ondergaan niet alleen een operatie: ze moeten hun 

leefstijl compleet veranderen, anders vallen ze terug in hun 

oude patroon. Het grootste deel van het succes ligt dus bij de 

patiënt zelf.”

Behandeling van kinderen

Kinderarts J.C. Bakker vertelt dat de behandeling van obese 

kinderen er anders uitziet dan die van volwassenen. “Een 

operatie is voor kinderen te ingrijpend. Daarom focussen we 

ons bij hen op voeding, beweging en zelfbeeld. We leren ze 

omgaan met verleidingen en frustraties. En we vertellen ouders 

hoe ze kinderen thuis kunnen begeleiden. Als we nu de leefstijl 

van deze kinderen veranderen, voorkomen we dat ze later meer 

problemen krijgen, zoals diabetes, hart- en vaatziektes en 

gewrichtsklachten.” ZGT werkt samen met andere instellingen 

om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. “Bijvoorbeeld 

met stichting Cool 2B Fit. Dat is een behandelprogramma 

voor kinderen met overgewicht, opgezet door verschillende 

zorginstanties in Twente. Verder onderzoeken we hoe we met 

Behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum onze krachten 

kunnen bundelen. Dit centrum is gespecialiseerd in de 

behandeling van kinderen met overgewicht.”

Goede resultaten

De resultaten van het Obesitascentrum zijn positief. Mahangoe: 

“Direct resultaat is natuurlijk een sterke gewichtsafname. 

Daarnaast is er een enorme afname in het aantal patiënten 

met gewrichtsklachten en diabetes.” Ook bij kinderen heeft het 

behandeltraject effect. “We zien een verbetering in leefstijl en 

een daling van de BMI”, vertelt Bakker. “En de eigenwaarde van 

kinderen groeit. Dat is essentieel om het probleem te kunnen 

aanpakken.”

“ De behandeling is geen  
tabletje dat je inneemt; het  
is een ingrijpend traject.” 
 

Marco Mahangoe, unithoofd Obesitascentrum

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland en met name 

in de regio Twente. Om dit probleem aan te pakken en ziektes als 

gevolg van overgewicht te beperken, heeft ZGT het Obesitascentrum. 

Mensen met ernstig overgewicht kunnen op locatie Hengelo terecht 

voor een intensieve behandeling. Marco Mahangoe, unithoofd van 

het Obesitascentrum: “We doen geen lopendebandwerk, maar 

richten een persoonlijk traject in voor iedere patiënt. De patiënt 

moet het uiteindelijk zelf doen, wel met steun en begeleiding van een 

multidisciplinair team.”



Voorlichtingsfilms  
en digitale routes

Als u naar het ziekenhuis moet, dan bent u vast benieuwd wat u te 

wachten staat. Daarom heeft ZGT een aantal voorlichtingsvideo’s 

gemaakt. Bijvoorbeeld over een ziekenhuisopname, uw behande-

ling of over de kinderafdeling. Zo gaat u goed voorbereid naar het 

ziekenhuis.

Als u voor het eerst wordt opgenomen of u wordt behandeld in 

het ziekenhuis, heeft u misschien veel vragen. Wat houdt mijn 

behandeling in? Wat moet u meenemen als u wordt opgenomen? Hoe 

gaat de opname in zijn werk? En hoe ziet een operatiekamer eruit? U 

komt het allemaal te weten via de voorlichtingsfilms die op de website 

van ZGT staan. Die kunt u bekijken wanneer en met wie u wilt. Dus ook 

gewoon thuis, achter uw pc of tablet. Voor kinderen is er een speciale 

film, zodat ze een kijkje kunnen nemen op de kinderafdeling. Daar 

wordt het ziekenhuis een stuk minder spannend van!

Wie is wie

Wanneer u een afspraak heeft bij ZGT, krijgt u van tevoren een 

afspraakbevestiging thuisgestuurd. U weet dan het tijdstip van de 

afspraak, maar ook de naam van de medisch specialist bij wie u 

terechtkomt. Op de website van ZGT kunt u alvast een foto of filmpje 

van deze specialist bekijken. Zo krijgt de naam meteen een gezicht. En 

dat praat een stuk gemakkelijker tijdens de afspraak.

De digitale weg

Is het voor u altijd even zoeken naar de juiste afdeling of polikliniek 

in het ziekenhuis? Via de website van ZGT kunt u digitaal de route 

bekijken. U voert de naam van de afdeling in op uw scherm en u ziet 

vervolgens precies hoe u moet lopen. De digitale route kunt u printen 

via uw pc, maar ook bekijken op uw tablet of smartphone. De komende 

tijd werken we nog aan GPS-lokalisatie, zodat u op de kaart exact 

kunt zien waar u zich bevindt in het ziekenhuis. Toch nog verdwaald? 

Dan kunt u altijd de weg vragen aan een van onze medewerkers of 

gastvrouwen. Zij helpen u graag verder!

Voorlichtingsvideo’s, informatie over medisch specialisten en de 

digitale routes bekijken? Ga naar zgt.nl 

Goed voorbereid 
naar het ziekenhuis

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

Voorbereiden op het  
eerste gesprek
ZGT heeft ook een voorlichtingsvideo 

gemaakt over het eerste gesprek met uw 

medisch specialist. Hoe bereidt u zich voor? 

Bekijk de video, met daarin een voorbeeld-

gesprek. Zo ziet u hoe zo’n gesprek kan 

verlopen en welke vragen u zoal kunt stellen. 

Dankzij de video kunt u zich thuis in alle rust 

voorbereiden op uw bezoek.
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“Samen 
gaan we 

borst kanker 
te lijf”

Had ZGT voorheen twee mammapoli’s, sinds  
1 juli zijn de krachten rondom borst(kanker)zorg 
gebundeld. Heeft u een knobbeltje in uw borst? 
Dan wordt u vanaf nu doorverwezen naar locatie 
Hengelo. Daar staan de nieuwste apparatuur én 
een toegewijd multidisciplinair mammateam voor 
u klaar. 

“ Een vertrouwd 
gezicht is heel 
prettig in zo’n 
intensief en 
emotioneel 
traject.” 

Christine van Heerikhuizen, 
mammacareverpleegkundige

wat ze kunnen verwachten. Daarna volgen de 

onderzoeken. In Hengelo is hiervoor nu alle 

apparatuur aanwezig. Eerst wordt een foto 

van de borst (mammografie) gemaakt, even-

tueel gevolgd door een echo. Als het nodig is, 

haalt de radioloog wat weefsel weg en stuurt 

hij dit biopt naar het laboratorium. Vervol-

gens gaat de patiënt terug naar de poli. Daar 

bespreekt de chirurg de bevindingen van de 

radioloog. “De meeste patiënten kunnen we 

gelukkig dezelfde dag weer gerustgesteld 

naar huis sturen”, aldus Van Heerikhuizen.

Multidisciplinair

Patiënten die moeten wachten op de uitslag 

van een biopt, komen twee dagen later opnieuw 

naar Hengelo. Mammachirurg Thijssens: “In de 

tussentijd heeft de patholoog het weefsel on-

derzocht en is er een multidisciplinair overleg 

Een patiënt die een knobbeltje in de borst 

voelt of iemand die via het bevolkingsonder-

zoek borstkanker wordt doorverwezen naar 

ZGT, wordt ontvangen door een mammacare-

verpleegkundige. Christine van Heerikhuizen 

is zo’n verpleegkundige: 

“Wij begeleiden patiënten in 

het hele proces; ze kunnen 

met vragen altijd bij ons 

terecht. Patiënten vinden 

zo’n vertrouwd gezicht 

heel prettig: het traject is 

namelijk bijzonder intensief 

en emotioneel.” 

Eerst onderzoek

Tijdens het eerste bezoek 

legt de mammacarever-

pleegkundige patiënten uit 



geweest. Diverse specialisten (een internist-

oncoloog, radioloog, mammachirurg, mamma-

careverpleegkundige, patholoog, radiothera-

peut en plastisch chirurg) zijn hierbij standaard 

aanwezig. Samen stellen we een behandelplan 

op en dat bespreken we met de patiënt.” 

Snel onder het mes

Krijgt de patiënt chemotherapie? Dan kan 

dat op een locatie in de buurt: Hardenberg, 

Almelo, Hengelo of Enschede. Voor radio-

therapie (bestraling) gaat de patiënt naar 

Enschede of Deventer. Operaties biedt ZGT 

in Hengelo aan. “De landelijke richtlijn is dat 

patiënten binnen vijf weken na diagnose wor-

den geopereerd”, legt Thijssens uit. “Maar wij 

streven naar een operatie binnen drie weken. 

Ook werken we aan een kortere doorlooptijd 

voor de diagnose, waarbij patiënten nog 

sneller de uitslag van de biopsie krijgen. Dat 

betekent een nauwere samenwerking met 

ons pathologielab en nog vaker multidiscipli-

nair overleg. Uiteraard staat kwaliteit voorop: 

als het nodig is, nemen we langer de tijd, 

zodat we zeker zijn van onze diagnose.”

Nieuwste technieken

“Bij ZGT gebruiken we de modernste appara-

tuur en technieken”, vertelt een bevlogen 

Thijssens. “In Hengelo staan bijvoorbeeld een 

3-Tesla MRI-scanner en een PET-scanner. 

Onze Technetiumscan gebruiken we om de 

locatie van de schildwachtklier te bepalen. 

Operaties worden uitgevoerd door toegewij-

de mammachirurgen. Vaak werken zij samen 

met plastisch chirurgen die ervoor zorgen 

dat er na het verwijderen van de borstkanker 

weer een fraai resultaat ontstaat.’’

Samenwerken

De samenvoeging tot één locatie was goed 

voorbereid. Bovendien kenden de meeste 

teamleden elkaar al. Van Heerikhuizen legt 

uit: “Collega’s zagen elkaar al in het multi-

disciplinair overleg, tijdens een dienst op 

een andere locatie of tijdens de operaties in 

Hengelo. Het is fijn om nu allemaal bij elkaar 

te zitten. Vanuit één werkkamer met  

specialisten, secretaresses en verpleeg-

kundigen bespreken we de cases. Dat komt 

de kwaliteit van zorg ten goede. Door het 

werken in één ruimte zijn we al snel één 

team geworden. We zijn ons ervan bewust 

dat elke schakel in de keten belangrijk is: van 

secretaresse tot chirurg. En niet te vergeten: 

de patiënt. Samen gaan we de kanker te lijf.” 

Katja Thijssens, mammachirurg: 
“Meer continuïteit, snellere 
diagnose en nog hogere 
kwaliteit van zorg: daar staan 
we voor. We kunnen patiënten 
nu vijf in plaats van vier dagen 
per week ontvangen. Daarmee 
maken we de wachttijd zo kort 
mogelijk.”

Mammacare in Hengelo

De cijfers over borstkanker
•  1 op de 8 vrouwen krijgt borstkanker.

•  Ook mannen kunnen borstkanker krijgen.

•  Borstkanker is doodsoorzaak nummer  

1 voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar.

•  ZGT ontvangt per jaar zo’n 2.800 nieuwe 

patiënten met een afwijking aan de borst. 

Daarmee staat het ziekenhuis in de top vijf 

van Nederland. Ongeveer 350 keer wordt 

borstkanker vastgesteld die chirurgisch 

behandeld wordt. 
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Beschuit 
met muisjes 

vanaf 
één locatie

Geboortezorg op één locatie

“Bij de vernieuwing staat de patiënt centraal”, 

vertelt Sandy Slotman, obstetrieverpleeg-

kundige. “Alle vrouwen kunnen bij ons in 

de geboortekamers bevallen. Bij patiënten 

zonder medische indicatie is dat met hun 

eigen verloskundige. Deze eerstelijns verlos-

kundige kan altijd advies vragen aan een van 

onze gynaecologen. Is er wel een medische 

indicatie? Dan begeleidt een van onze 

klinisch verloskundigen of gynaecologen de 

bevalling.” 

Altijd iemand bij je

Nieuw is de continue begeleiding tijdens 

de bevalling. Slotman: “Het kan zijn dat een 

klinisch verloskundige (onder supervisie van 

een gynaecoloog) twee of drie bevallingen 

tegelijk begeleidt en dus niet voortdurend 

bij de zwangere vrouw aanwezig is. Daarom 

krijgt de patiënt een vaste verpleegkundige of 

kraamverzorgster. Deze blijft bij de zwangere 

om haar te begeleiden tijdens de bevalling. Er 

is dan vaak minder pijnbestrijding nodig en 

daardoor minder kans op complicaties. Zo ver-

hogen we de veiligheid van moeder en kind.” 

Zorgverlener ruilen

Bevalt iemand met de eigen verloskundige 

en is er extra zorg nodig tijdens de bevalling? 

Dan neemt de gynaecoloog de bevalling van 

de eerstelijns verloskundige over. In dat geval 

“ Het gezin staat 
centraal op onze 
nieuwe afdeling.”  
Sandy Slotman,  
obstetrie verpleegkundige

“Hoera! Het is een…” Die woorden worden vanaf januari 
2015 alleen nog maar in Almelo uitgesproken. ZGT 
bundelt alle geboortezorg dan op één locatie. Dat 
betekent een splinternieuw geboortecentrum met 
geboortekamers en een nauwere samenwerking met 
MST. Allemaal vanuit de visie ‘gezinsgerichte zorg’.



Thuismonitoring
ZGT streeft naar zorg dicht bij huis. En die 

zorg komt in 2015 wel heel dichtbij: met 

thuismonitoring komt een verpleegkundige 

bij de zwangere vrouw thuis om haar 

bloeddruk op te meten of een hartfilmpje 

van de baby te maken. Neve: “MST werkt al 

langer met thuismonitoring. We willen deze 

zorg ook voor ZGT-patiënten beschikbaar 

maken. Dat scheelt hen weer een 

ziekenhuisbezoek.” 

kan de vrouw op dezelfde kamer blijven liggen 

en wisselt alleen de zorgverlener. “Dat is een 

stuk comfortabeler dan wanneer vrouwen met 

weeën nog naar een andere kamer moeten”, 

legt Slotman uit. “Als de baby geboren is en 

alles is in orde, dan mogen moeder en kind na 

een beschuitje met muisjes naar huis. Moet de 

moeder langer blijven of heeft het kindje extra 

zorg nodig? Dan gaan ze naar de moeder-/

kindafdeling. Daar komen eenpersoonskamers 

waar moeder en kind bij elkaar kunnen liggen 

als hun gezondheid dat toelaat. We doen er 

alles aan om moeder en kind niet te scheiden.” 

Vaders helpen mee

Vanaf januari mogen ook vaders op de 

moeder-/kindafdeling overnachten. “Ook dat 

past helemaal in onze visie ‘gezinsgerichte 

zorg’. Uiteraard verwachten we er wel wat 

voor terug”, glimlacht Slotman. “Namelijk een 

actieve houding bij de verzorging van hun 

kindje. De meeste vaders willen dat ook maar 

al te graag.” De ZGT-verpleegkundigen leren 

de kersverse ouders alles over de verzorging 

van hun kind en geven tips bij borst- en/of 

flesvoeding. “Hierdoor kunnen de vaders hun 

partner thuis beter ondersteunen.” 

24/7 hoge kwaliteit van zorg beschikbaar

Jacqueline Neve, gynaecoloog bij ZGT, licht de 

nieuwe situatie toe: “We hebben onderzocht 

hoe we in Twente kwalitatief hoogwaardige 

geboortezorg kunnen leveren. Enschede en 

Almelo bleken de meest geschikte opties. 

Zo zijn we goed bereikbaar voor een groot 

verzorgingsgebied en houden we de zorg dicht 

bij de patiënt. We hebben op de locaties 24 

uur per dag, 7 dagen per week een verloskun-

dige, gynaecoloog, kinderarts en operatieteam 

paraat. Daarmee verhogen we de kwaliteit van 

zorg. De poli’s blijven open in Almelo, Hengelo 

en Enschede. Daar kunnen patiënten terecht 

voor hun zwangerschapscontroles.”

Voorbereiding

De verhuizing van geboortezorg naar Almelo 

wordt goed voorbereid. Neve: “We werken 

sinds dag één nauw samen met eerstelijns ver-

loskundigen en andere ketenpartners, zoals 

huisartsen. Ook MST is bij de voorbereiding 

betrokken. We streven naar twee gelijkwaar-

dige ziekenhuizen in Twente als het gaat om 

geboortezorg.” De geboortezorgteams uit 

Hengelo en Almelo werken al volop samen: zo 

leren ze elkaars werkwijze kennen. “Iedereen 

is vol enthousiasme en dat is mooi om te zien”, 

aldus Neve. “We weten waar we het voor doen.”

“ We streven naar 
kwalitatief nog 
hoogwaardigere 
zorg.” 

Jacqueline Neve, gynaecoloog
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Kort nieuws

Plan uw afspraken online 
via MijnZGT
Vervolgafspraken met uw medisch specialist kunt u regelen aan de 

balie van de polikliniek. Maar wist u dat u deze afspraken in veel 

gevallen ook online kunt maken? Log hiervoor met uw DigiD in op 

MijnZGT. Dat kan via uw pc, tablet of smartphone. Kies een dag 

en tijdstip waarop het u schikt en binnen een paar klikken heeft u 

de afspraak vastgelegd. U ontvangt een afspraakbevestiging. Met 

MijnZGT kunt u gemaakte afspraken (tot 24 uur van tevoren) ook 

zelf verzetten. Handig! 

Kijk voor een actueel 

overzicht van deelnemende 

poliklinieken en de 

mogelijkheden van  

MijnZGT op zgt.nl/mijnzgt.

ZGT is volop in beweging. In ons jaarbericht ZGT in Beeld 2013 – 

2014 leest u hoe we invulling hebben gegeven aan onze vier pijlers: 

gastvrijheid, patiëntenzorg, medewerkers en samenwerking. Dankzij de 

inspanning van onze medisch specialisten, medewerkers, vrijwilligers en 

samenwerkingspartners hebben we wederom kwalitatief goede zorg geleverd. 

Om dat niveau hoog te houden, investeren we in opleiding en bijscholing. 

Benieuwd naar ons jaarbericht?  

Open het via de layar op deze 

pagina of via onze website: 

zgt.nl/jaarbericht. 

Om in goede conditie te 

blijven, is het belangrijk goed 

voor uzelf te zorgen. Dat kan 

door verantwoord te eten, 

voldoende te bewegen en op 

z’n tijd lekker te ontspannen. 

ZGT helpt u graag in goede 

conditie te blijven. Daarom 

kunt u bij ons bij een aantal preventiespreekuren terecht voor 

gezondheidsadviezen. Op de zorgboulevards in Almelo en Hengelo 

vindt u bovendien bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied 

van gezondheid en welzijn. Hoe blijft u fit? Mail uw tips onder 

vermelding van uw naam en adres naar uwzgt@zgt.nl. De eerste 

vijftig inzenders ontvangen een ‘zuinig op je lijf’-pakketje. 

Beeldbellen met de dokter
ZGT zet slimme technieken in om de zorg voor patiënten te 

verbeteren en makkelijker te maken. Beeldbellen via Lync is hier het 

nieuwste voorbeeld van. Via een extra veilige verbinding kunt u zo een 

online consult krijgen met uw medisch specialist. Perfect als u uw arts 

wilt spreken en geen lichamelijk onderzoek nodig heeft. Dat scheelt 

weer een rit naar het ziekenhuis! Wordt u voor het eerst verwezen 

naar ZGT? Dan bezoekt u altijd eerst de polikliniek. Op dit moment 

maakt de polikliniek kindergeneeskunde al gebruik van Lync. We 

hopen beeldbellen in de toekomst verder uit te breiden. 

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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ZGT in Beeld 2013 – 2014 

Bekijk de kwaliteit van ZGT
Sinds 13 mei staat het Kwaliteitsvenster van alle Nederlandse 

ziekenhuizen online. Het doel hiervan is: op een patiëntvriendelijke 

manier inzicht bieden in de kwaliteit van tien ziekenhuisthema’s. 

Ook op de website van ZGT vindt u het Kwaliteitsvenster. U kunt 

hier bijvoorbeeld patiëntervaringen bekijken. Maar u vindt er ook 

informatie over infectiepreventie en sterftecijfers. De resultaten van 

ZGT zijn telkens afgezet tegen het landelijk gemiddelde én tegen onze 

prestaties van vorig jaar. Het kwaliteitsvenster wordt voortdurend 

geactualiseerd en de komende tijd uitgebreid met nieuwe thema’s.

Benieuwd naar de score van ZGT? 

Ga dan naar zgt.nl/kwaliteitsvenster

Hoe blijft u in conditie?  
Deel uw tip en win! 

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.



“Bij patiënten in een laatste levensfase wordt vaak gedacht aan men-

sen met kanker. Dat is een misverstand”, vertelt internist oncoloog 

Ester Siemerink. “Ook sommige hart- en longaandoeningen of neuro-

logische ziektebeelden kunnen ongeneeslijk zijn en leiden tot over-

lijden.” Siemerink is één van de vaste kernleden van het palliatief 

consultteam en zag al vroeg het belang van goede palliatieve zorg in. 

“We krijgen steeds meer te maken met aandoeningen die uiteindelijk 

niet meer te genezen zijn. Deze laatste levensfase kan bij sommige 

mensen nog jaren duren, voor anderen slechts maanden of weken. 

Er wordt in deze fase ook nog behandeld, soms om de ziekte de kop 

in te drukken, maar in ieder geval worden symptomen zoals pijn of 

benauwdheid bestreden. Onderzoek toont aan dat goede palliatieve 

zorg resulteert in een kwalitatief beter en vaak langer leven.”

Wie een ernstige ziekte heeft wil het liefst zo snel mogelijk beter 

gemaakt worden. Daarvoor is het ziekenhuis met al zijn medische speci-

alismen meestal een uitstekende plek. Maar wat als de ziekte niet meer 

te genezen is? Dan wordt het menselijke zorgaspect nog belangrijker, 

niet gericht op genezing, maar op optimale ondersteuning: palliatieve 

zorg. Het palliatief consultteam van ZGT adviseert behandelaars en 

verpleegkundigen over hoe ze de zorg en begeleiding van mensen in 

een palliatieve fase optimaal kunnen inrichten.

Tijdig herkennen en erkennen

"Medisch specialisten richten over het algemeen hun aandacht op 

genezing. Dat is ook hun taak. Maar als een aandoening niet meer 

te genezen is, is het belangrijk om de fase waar een patiënt in zit te 

herkennen door zichzelf de vraag te stellen: zou het mij verbazen als 

deze patiënt over een jaar nog leeft? Als het antwoord 'ja' is, kan dat 

een trigger zijn om het palliatief consultteam bij problemen om advies 

te vragen. Je kunt hierbij denken aan hulp om symptomen te bestrijden. 

Pijn bijvoorbeeld. Goede palliatieve zorg begint bij het tijdig herkennen 

en erkennen van deze fase", benadrukt Siemerink. 

Huisarts is nauw betrokken

Voorop staat dat de huisarts van de patiënt altijd in het overleg betrok-

ken is. Hij kent de patiënt en zijn thuissituatie het beste, en is in de 

thuissituatie de hoofdbehandelaar. Bernarda Heslinga is kaderhuisarts 

binnen het palliatief consultteam van ZGT. Als zelfstandig huisarts is 

zij al jarenlang actief in het consultatieteam van het Integraal Kanker-

centrum Nederland (IKNL), regio Twente. "Vanuit dat netwerk blijkt 

dat huisartsen steeds meer aandacht hebben voor palliatieve zorg en 

dat deze zorg steeds beter wordt", vertelt ze. "Tegelijkertijd blijkt dat 

deze zorg in de ziekenhuizen achterblijft. Gewoon omdat veel medisch 

specialisten daarvoor niet zijn opgeleid. Daarom is het zo belangrijk dat 

ZGT besloten heeft om huisartsen in het kernteam van het palliatief 

consulteam op te nemen. Wij adviseren de specialisten en het behandel-

team over het te volgen zorgtraject. Wij zijn ook de verbindende factor 

tussen het behandelteam en de eigen huisarts van de patiënt."

Kwalitatief langer leven

"Goede palliatieve zorg levert veel winst op", vervolgt Heslinga. "De 

patiënt krijgt minder belastende behandelingen en ziekenhuisopnames 

in de laatste levensfase en leeft hierdoor meestal langer. Uiteindelijk kan 

hij ook sterven op de plek die hem dierbaar is. Dat is winst. Nog los van 

de besparing voor de gezondheidszorg die dit oplevert." Zowel Siemerink 

als Heslinga merken dat patiënten en behandelaars enthousiast en te-

vreden zijn over de aanpak van het team. Siemerink: "Mensen vinden het 

prettig dat we het niet alleen maar hebben over het lichamelijke aspect, 

maar dat we juist ook aandacht schenken aan de sociale, spirituele en 

psychische aspecten.” Heslinga: "Mijn motto is ook altijd: minder doen, 

meer laten, maar vooral: er zijn. Maatwerk voor patiënt en naasten."

Palliatief consultteam in ZGT

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

“We krijgen steeds meer te 
maken met aandoeningen 
die uiteindelijk niet meer te 
genezen zijn. Onderzoek toont 
aan dat goede palliatieve zorg 
resulteert in een kwalitatief 
beter en vaak langer leven.”
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Twentse gastvrijheid met het nieuwe voedingsconcept van ZGT

Bent u bij ons te gast? 
Onze zorgassistenten, 
gastvrouwen en 
gastheren zorgen 
ervoor dat het u aan 
niets ontbreekt. 

Het nieuwe 
voedingsconcept 
start eind  
2014. 

Gevarieerde 
gerechten, duurzame 
streekproducten en 
lekkere smoothies.

Onze voedingslijn is 
nog beter afgestemd 
op de behandeling en 
zorg voor de patiënt.

Ook als het om voeding gaat, 
zijn wij hét ziekenhuis met 
Twentse gastvrijheid.

Patiënten kiezen 
in ons ziekenhuis 
binnenkort zelf wat, 
met wie en wanneer 
zij graag eten. 

Onze patiënten 
hebben graag wat 
meer keuzevrijheid. 
Dat kan!



Agenda Gegevens

Colofon

ZGT Online

Wat is er te 
doen bij ZGT?
November 

Inloopuur Nederlandse Vereniging van  

Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’

5 november 2014, 10.00 - 11.45 uur

ZGT ziekenhuislocatie Almelo, de Mozaïek

Bijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en 

polikliniekmedewerkers over ziekenhuispsychiatrie

10 november 2014, 17.30 – 21.00 uur 

ZGT ziekenhuislocatie  Almelo   

Vriendendag ZGT

24 november 2014

13.00 uur aanbieding geschenken

19.30 uur lezing in Albert Schweitzerzaal

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo 

December 
Inloopuur Nederlandse Vereniging van 

 Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’

3 december 2014, 10.00 - 11.45 uur

ZGT ziekenhuislocatie Almelo, de Mozaïek

Januari
Zondagsdienst 

2 januari 2015 

Maart 
Open dag van Zorg en Welzijn

21 maart 2015, 11.00 – 15.00 uur

ZGT ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo

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 (okt 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 ZGT Robbert Beck

Vormgeving Morskieft Ontwerpers (morskieftontwerpers.com)

Uitgever ROB Reclame (robreclame.nl)

Opmaak ROB Reclame (robreclame.nl)

Oplage 226.000 exemplaren

Verschijning twee keer per jaar, mei en oktober

Bijzondere dank aan alle patiënten, huisarts, medisch 

specialisten en medewerkers 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.

Website 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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Aan de korter wordende dagen en de vallende bladeren merkt u dat 

het einde van het jaar weer in zicht komt. En het einde van het jaar 

betekent ook het einde van het zorgverzekeringsjaar. Dat houdt in dat 

u voor 2015 weer kunt bepalen of u uw huidige zorgverzekeraar wilt 

behouden of dat u wilt overstappen. Uw huidige vergoedingenpakket 

wijzigen kan natuurlijk ook! 

Aanbieding van uw zorgverzekeraar

U kunt zelf bepalen welke zorgverzekering het beste bij u past. Als 

u regelmatig een beroep doet op zorg van ZGT is het verstandig om 

het nieuwe aanbod van uw huidige zorgverzekering goed te bekijken. 

Die aanbieding ontvangt u uiterlijk eind november. Het kan namelijk 

zomaar zijn dat behandelingen die u nodig heeft in 2015 ineens niet 

meer vergoed worden. Controleer of dat bij u het geval is. Het kan dan 

verstandig zijn om uzelf bij te verzekeren of om over te stappen naar 

een andere verzekeraar. 

Voorkom onaangename financiële verrassingen

Denkt u dat u volgend jaar misschien bepaalde zorg nodig heeft? 

Pas uw polis dan daarop aan. Zo komt u niet voor onaangename 

financiële verrassingen te staan. Stapt u over, dan moet u uw huidige 

zorgverzekering vóór 1 januari opzeggen. De nieuwe verzekering 

moet u vóór 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari verzekerd. 

Meer informatie

Wilt u zorgverzekeraars met elkaar vergelijken? Kijk dan op 

www.topzorgverzekeringvergelijken.nl

Zorgverzekering

Verzeker u van een goede 
zorgverzekering in 2015

zgt.nl


