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ZGT gaat 
slokdarm -
 kanker te lijf 
met nieuwste 
technologieën08

ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar u 

als patiënt - jong of oud - in goede handen bent, 

waar medewerkers met plezier professioneel 

kunnen en willen werken en waar voortdurend 

gebouwd wordt aan verbeteringen en innovaties 

 in de zorg. Dat is onze missie. In deze vijfde 

editie van Uw ZGT vertellen we graag hoe we daar 

iedere dag aan werken. 

U leest over de innovaties in ons Oncologisch Centrum waar  

wij enorm trots op zijn. Daar werken we met de beste technieken 

om onder andere prostaatkanker, darmkanker en slokdarmkanker  

te behandelen. Sinds december opereren onze oncologisch 

chirurgen en urologen, als enigen in Oost-Nederland, met de  

Da Vinci Xi robot . Bent u benieuwd welke mooie resultaten we 

daarmee boeken? Dat staat allemaal in dit magazine. En we 

vertellen u over de persoonlijke begeleiding die u bij ons kunt 

verwachten, ook op psychosociaal gebied.

Meindert Schmidt en Ton Ruikes

Raad van Bestuur

De ziekenhuiszorg voor de groeiende groep 

ouderen in onze samenleving krijgt een steeds 

groter aandeel binnen ZGT. De cliëntenraad 

houdt de vinger aan de pols rond dit actuele 

thema. We vinden het belangrijk dat onze 

ouderenzorg toekomstbestendig is, zowel op 

fysiek als mentaal en sociaal vlak. En dat de zorg 

voor ouderen goed afgestemd is op het snel 

veranderende zorglandschap. 

Op dit moment zijn we als cliëntenraad in gesprek met het 

bestuur en de beleidsmakers van ZGT over dit onderwerp. Vanuit 

onze signalerende functie willen we er mede voor zorgen dat de 

ouderenzorg van ZGT klaar is voor de veranderende toekomst. 

Samen willen we het beste bereiken voor de patiënt, in dit geval de 

oudere patiënt!

Rob Huitema, voorzitter Cliëntenraad ZGT

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 088 708 3065

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo 
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Goede resultaten bij bevolkingsonderzoek darmkanker

Eerder behandelen, vaker genezen
De eerste resultaten van het landelijke bevolkingsonderzoek 

naar darmkanker zijn veelbelovend. Poliepen worden in een 

vroeger stadium ontdekt, waardoor meer patiënten genezen. 

“Ruim 40% van de kwaadaardige poliepen en tumoren kunnen 

we endoscopisch verwijderen”, vertelt maag-darm-leverarts 

Huseyin Aktas. “Dat is veel meer dan verwacht.” 

Bent u tussen de 55 en 75 jaar? Dan valt er de komende 

jaren een oproep in uw brievenbus van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het bevolkingsonderzoek 

darmkanker. De eerste mensen werden vorig jaar opgeroepen. 

Daarvan liet 68% zich onderzoeken. Als er bloed in de 

ontlasting wordt gevonden – wat het geval is bij 12% van de 

deelnemers – gaan mensen voor een intakegesprek en eventueel 

vervolgonderzoek naar het ziekenhuis. Aktas: “Na een positieve 

uitslag moeten patiënten zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.”

Dikkedarm onderzoek (endoscopie)

Dat is soms wel even schrikken. Van het ene op het andere moment 

zijn mensen ineens patiënt. Antoinette Leushuis, verpleegkundig 

specialist: “Ze denken dat ze kanker hebben en zijn bang. Terwijl 

bloed in de ontlasting van alles kan betekenen.” Bij 84% van de 

patiënten in ZGT wordt een afwijking gevonden, zoals een poliep, 

kanker of chronische darmontsteking. Maar de vooruitzichten 

zijn vaak positief. “Poliepen kunnen uitgroeien tot kanker. Nu we 

er vroeg bij zijn, zijn ze vaak nog goedaardig. Die poliepen kunnen 

we meestal met een endoscopie verwijderen”, legt Aktas uit. Een 

endoscoop is een lang en dun buisje dat via de anus in het lichaam 

wordt gebracht. Met een klein schaartje wordt dan het weefsel 

verwijderd. “Een vergevorderde poliep of een tumor moet operatief 

verwijderd worden. Dat is veel ingrijpender.”

Meer patiënten

Het bevolkingsonderzoek leidt landelijk tot een grote toeloop van 

patiënten. Dat zorgt, ook bij ZGT voor een flinke belasting van de 

maag-darm-leverartsen. Aktas: “We zien deze patiënten naast 

onze reguliere patiënten. Gelukkig krijgen we goede hulp van onze 

gespecialiseerde MDL-verpleegkundigen.” Zij doen veel voorbereidend 

werk. “Zij informeren de patiënten en doen vooronderzoek”, vertelt 

Leushuis. “Zo voorkomen we onnodige endoscopieën, bijvoorbeeld bij 

mensen die onvoldoende voorbereid zijn of bij wie een endoscopie 

risicovol is vanwege andere aandoeningen.”

Gespecialiseerde arts

Huseyin Aktas doet bij ZGT de meeste darmonderzoeken voor het 

bevolkingsonderzoek. “Het is efficiënt als een beperkt aantal artsen 

zich hierin specialiseert. Deze artsen krijgen ook ervaring met 

moeilijke poliepen.” Het onderzoek is begonnen met 75-jarigen. 

Zij hebben grotere poliepen die lastiger te verwijderen zijn, 

vertelt Aktas. “We verwachten dat we vanaf nu minder complexe 

endoscopieën hoeven uit te voeren. We hebben nu veel ervaring en 

de patiënten worden jonger.” 

Weten wanneer u een oproep krijgt voor het bevolkingsonderzoek? 

Bekijk het uitnodigingsoverzicht op www.rivm.nl. 

Bent u bang voor de endoscopie? Bij ZGT kunt u nu propofol 

sedatie krijgen. Dat is een soort roesje, waardoor u zo min 

mogelijk merkt van het onderzoek.
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Opereren met 
vier armen

Enige operatierobot in Oost-Nederland

“ Het is een investering 
in expertise en moderne 
zorg. Dat straalt  
vertrouwen uit.” 
Herman Roelink, uroloog

wel makkelijker. Dat verkleint heel waarschijn-

lijk de kans op fouten. De veiligheid is in ZGT 

goed geborgd. Met robotsystemen zijn we-

reldwijd al probleemloos miljoenen operaties 

gedaan. En alle ZGT-operateurs volgen een 

uitgebreid trainingsprogramma voordat ze 

met de robot patiënten opereren.”

Minder blessures

Als uroloog doet Herman Roelink veel kijkopera-

ties. Op de traditionele manier zijn dat belasten-

de operaties voor de patiënt. “Na een gewone 

laparoscopische prostaatoperatie heeft een 

patiënt vaak langer last van urineverlies”, legt 

hij uit. “Na een operatie met de robot duren die 

ongemakken gemiddeld kort of treden helemaal 

niet op”. Ook voor de operateur en de operatie-

assistenten biedt de robot verlichting. Wij staan 

niet meer urenlang in een moeilijk positie te 

opereren. Dat voorkomt veel blessures. Om die 

reden zetten ook de chirurgen en gynaecologen 

de robot in voor lastige kijkoperaties. ZGT is 

Da Vinci Xi robot opereert niet zelfstandig. 

Het is een verlengstuk van de operateur. 

Herman Roelink: “Ik zie de patiënt door een 

monitor in een zeer scherp en natuur-

getrouw driedimensionaal beeld. Het beeld 

is uitvergroot, waardoor ik alles veel beter 

zie. Ik voel me als een soort kabouter in 

het operatiegebied. 

De robot heeft vier 

beweegbare armen 

die ik bestuur vanach-

ter een console. Die 

armen hebben een 

soort polsgewrichtje 

dat mijn handbewe-

gingen heel precies 

volgt. Daarin worden 

verschillende instrumenten geplaatst. De 

instrumenten pols is flexibeler dan een 

mensenpols, waardoor we veel meer en 

complexere handelingen kunnen verrichten. 

Het maakt de operatie niet anders, maar 

Sinds december 2014 heeft ZGT een operatierobot waarmee medisch 
specialisten nog beter kunnen opereren met minimale belasting voor 

de patiënt. Met deze investering van 1,8 miljoen euro tilt ZGT de 
kwaliteit van kijkoperaties naar een nog hoger plan. Drie specialismen 

en acht medisch specialisten bedienen de robot. Eén van hen is 
uroloog Herman Roelink, die het initiatief nam tot de aanschaf: “Op 
het gebied van kijkoperaties behoort ZGT tot de top van Nederland.”



al jaren het regionale verwijscentrum voor 

laparoscopische prostaat- en slokdarm-

kankeroperaties en voert deze nu dus met  

de robot uit.”

Voordelen voor de patiënt

Dat de restklachten voor de patiënt aanzien-

lijker minder zijn bij laparoscopie, is vooral te 

danken aan het feit dat er slechts minimale 

sneetjes worden gemaakt. Roelink: “We 

hoeven weefsel niet een hele operatie lang 

ver op te rekken om ergens bij te kunnen. Dat 

voorkomt veel pijn. Ook is er minder bloed-

verlies en dat versnelt het genezingsproces. 

Met de operatierobot kunnen steeds meer 

operaties laparoscopisch worden uitgevoerd. 

Met speciale lasertechnieken kunnen  

we zien of weefsel goed doorbloed is. Dat  

is bij nier- en darmoperaties essentieel.  

Die lasertechniek maakt ook lymfeklieren 

goed zichtbaar, waardoor we steeds nauw-

keuriger kunnen opereren.”

verkort. De eerste prostaatoperatie duurde 

zeker zes uur. Dat duurt nu meestal nog 

maar vier uur. “We hopen zelfs dat terug te 

brengen tot twee à drie uur. Dan kunnen we 

dagelijks drie operaties uitvoeren.  

Dat zou de wachttijd enorm verkleinen,” 

aldus Roelink. 

Trekpleister

De Da Vinci Xi robot is een heuse trekpleister 

voor het ziekenhuis. Veel patiënten komen 

speciaal naar ZGT om geopereerd te worden 

met behulp van de robot. “Reeds geopereer-

de patiënten maken goede reclame voor ons,” 

vertelt Roelink enthousiast. “Bovendien vin-

den patiënten het een groot voordeel dat ze 

niet meer hoeven uit te wijken naar bijvoor-

beeld Arnhem, Zwolle of Gronau (Duitsland, 

red.). Het is niet voor niets een investering 

in expertise en moderne zorg. Dat straalt 

vertrouwen uit.” De operatietijden zijn sinds 

de start van de robotoperaties gelukkig flink 

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra. 

Kijk op P 15 voor meer informatie.

“Bestraling na mijn operatie is niet nodig”
Tom Broek werd met behulp van de Da Vinci Xi robot in december geopereerd aan 

prostaatkanker. “Mijn broer onderging dezelfde operatie in Duitsland. Gelukkig kon 

ik nu zo dicht bij huis geholpen worden. Toch mooi dat ik met mijn 73 jaar onderdeel 

uitmaak van deze technologische vooruitgang. Ik kan deze operatie natuurlijk niet 

vergelijken met een gewone kijkoperatie, maar het is voor mij zeer goed verlopen.  

Alle snijvlakken zijn schoon, waardoor ik geen bestraling meer nodig heb. Nadeel 

was dat ik tijdens de operatie vrij stijl met het hoofd omlaag moest liggen. Zo kon 

dr. Roelink heel precies werken, maar kreeg ik een aantal dagen flink pijn in mijn 

schouders. Ik heb van dokter Roelink begrepen dat meer patiënten daar last van 

hadden en dat er gewerkt is aan een oplossing hiervoor.”
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Psychische zorg

Bij de huisarts  
naar de psychiater

samenwerking heeft ook een financieel voordeel. “De zorg gaat niet 

ten koste van het eigen risico van de patiënt, maar valt onder de 

huisartsenzorg. De patiënt krijgt daarom geen rekening.”

Betrokken bij de patiënt

Ook voor de artsen is dit een unieke ervaring. “Het is fijn om meer 

betrokken te blijven bij de patiënt”, vindt Yacoub. “En als huisarts 

leer ik veel van de kennis en ervaring van de psychiater.” Dokter 

Sorel vindt het prettig om soms buiten de muren van het ziekenhuis 

te werken. “Voor mij is dit een hele andere wereld, zonder 

doorverwijzingen. We hebben heel gemakkelijk contact met elkaar 

over patiënten. Ik vind het belangrijk om goed bereikbaar te zijn 

voor de huisartsen, zodat we goed kunnen overleggen.”

Meer samenwerken

Huisartsen werken nu alleen nog met psychiaters op deze manier 

samen. Maar ze hopen ook met andere medisch specialisten zo 

te werken. Sorel: “Ik ben ervan overtuigd dat patiënten beter af 

zijn als de huisarts en medisch specialisten zo samenwerken. 

Maar sommige artsen hebben speciale apparatuur nodig bij hun 

onderzoek.” Daarom leent psychiatrie zich wel uitstekend voor 

deze samenwerking. “Toch maakt nog maar een beperkt aantal 

huisartsen gebruik van deze mogelijkheid. Ik hoop dat steeds meer 

praktijken dit gaan doen.”

Kwam je voorheen met psychische klachten bij de huisarts, dan 

stuurde hij je door naar een psychiater in het ziekenhuis. Dat 

is nu niet altijd meer nodig. Steeds vaker werken psychiaters 

van ZGT in een huisartsenpraktijk. Psychiater René Sorel: 

“De patiënt hoeft dan niet meer voor behandeling naar het 

ziekenhuis. En de huisarts houdt meer controle over de patiënt.”

Huisartsenpraktijk Verdilaan in Almelo werkt sinds oktober 2014 

nauw samen met een psychiater van ZGT. “We hebben vanuit Menzis 

een contract afgesloten voor een praktijkondersteuner en een 

consultatieprogramma met een psychiater”, vertelt huisarts Nida 

Yacoub. “Maandelijks bezoekt dokter Sorel van ZGT onze praktijk. 

Samen met de GGZ-praktijkondersteuner overleggen we dan over 

patiënten. Daarnaast houdt de psychiater een spreekuur voor 

patiënten.”

Lage drempel

De samenwerking zorgt voor minder doorverwijzingen naar het 

ziekenhuis. Dat heeft voordelen voor de patiënten. Yacoub: “De 

drempel om met een psychiater te spreken is lager. Patiënten 

voelen zich veiliger en minder ziek in de huisartsenpraktijk.” 

Sorel deelt die opvatting. “Patiënten zijn blij dat ze niet naar 

het ziekenhuis hoeven. En ze zijn dankbaar dat de huisarts er 

een andere deskundige bijhaalt om goed advies te geven.” De 



Geboortezorg in Almelo

“Gefeliciteerd, het is een meisje!” Dat hoorde de Hengelose 

Anouk Bijen afgelopen februari na de bevalling van haar tweede 

dochtertje Emma in Almelo. Sinds januari heeft ZGT haar ge-

boortezorg namelijk gebundeld op die locatie. Dat betekent iets 

verder reizen voor veel patiënten. Maar daar staat verbeterde 

zorg tegenover. Bijen: “Wat een fijn centrum om te bevallen!”

Anouk Bijen en haar partner kregen hun eerste dochter nog in ZGT, 

locatie Hengelo. “Ons kindje lag in een stuit. Na 36 weken kreeg 

ik onverwacht weeën, waardoor ik een spoedkeizersnee kreeg in 

Hengelo.” De bevalling van Emma verliep gelukkig wat rustiger. “Ook 

zij lag in een stuit. Maar we hadden nu veel voorbereidingstijd. Na 

overleg met de gynaecoloog en verloskundige over de risico’s van een 

stuitbevalling en keizersnee, koos ik toch weer voor een keizersnee. 

Nu wist ik van tevoren dat ik in het ziekenhuis in Almelo zou bevallen.”

Dat is goed bevallen!

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra. 

Kijk op P 15 voor meer informatie.

Geboortezorg in ZGT
Voor poliklinische afspraken tijdens de zwangerschap 

kunnen patiënten terecht in Almelo en Hengelo. Alleen voor 

bevallingen is de zorg sinds 1 januari 2015 gebundeld in 

het vernieuwde Moeder Kind Centrum in Almelo. Sindsdien 

maakt ZGT ook gebruik van thuismonitoring. Patiënten 

die tijdens de zwangerschap intensieve bewaking nodig 

hebben, krijgen thuis bezoek van een gespecialiseerde 

verpleegkundige. Zij controleert de bloeddruk, onderzoekt 

het ongeboren kindje en kijkt naar andere bijzonderheden. 

Daarmee wordt heel vaak een ziekenhuisopname voorkomen. 

Huid-op-huid-contact

“Het is wel een bizar idee: je rijdt naar het ziekenhuis en je weet 

dat je een paar uur later opnieuw moeder bent.” Op de dag van 

de bevalling kwam Bijen voor het eerst in ZGT, locatie Almelo. 

“Ik werd meteen goed begeleid, toevallig ook nog door dezelfde 

verpleegkundige als destijds in Hengelo.” Wat Bijen heel prettig 

vond, was het directe contact met haar dochtertje na de bevalling. 

“Toen Emma geboren was, werd ze meteen op mijn borst gelegd. Dat 

doen ze bij ZGT heel bewust. Dat huid-op-huid-contact is superfijn. 

Terwijl ik gehecht werd, had ik haar al bij me.” 

Familie op bezoek

Na de keizersnee kwamen Anouk Bijen en haar dochtertje op een 

éénpersoonskamer op de afdeling. “Ik was meteen 24 uur per dag 

bij Emma. Het enige nadeel was dat die afdeling toen nog verbouwd 

moest worden. Mijn kamer was klein en er was geen tv. Dat wordt 

gelukkig verbeterd.” Dat de kersverse moeder niet meer in Hengelo 

kan bevallen, vindt ze jammer. Maar niet meer dan dat. “Het is iets 

minder praktisch, ook voor familie die langs komt. Maar goede zorg 

en begeleiding vind ik het belangrijkst. En dat zit wel goed in Almelo!”
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ZGT gaat 
slokdarm kanker te 
lijf met nieuwste 
technologieën
Patiënten uit Twente en de Achterhoek komen voor de behandeling van 
slokdarmkanker naar ZGT. Een deskundig team begeleidt de patiënten 
tijdens het intensieve traject, waarbij sinds kort wordt geopereerd met 
hulp van een robot. “Sommige patiënten vinden de reis naar Almelo 
een hele onderneming”, vertelt oncologieverpleegkundige Wendy Pouls. 
“Maar zodra ze hebben kennisgemaakt met onze zorg en persoonlijke 
begeleiding hebben ze dat er graag voor over.” 

“ De patiënt ondergaat 
een intensief traject 
met veel contacten 
binnen verschillende 
disciplines. Dan is één 
aanspreekpunt wel zo 
prettig.” 
Wendy Pouls, oncologieverpleegkundige

en geven dan advies over de behandeling. 

Dat kan een operatie zijn, maar in de helft 

van de gevallen kunnen we niet opereren. 

Helaas is genezing dan ook uitgesloten.”

Fit genoeg

Wanneer een patiënt wel behandeld kan 

worden, wordt een oncologieverpleegkun-

dige, in de rol van casemanager, zijn vaste 

aanspreekpunt. “We zijn met vier oncologie-

verpleegkundigen op de polikliniek chirurgie”, 

legt Pouls uit. “We nemen de patiënt veel 

praktische zaken uit handen, maar we zijn 

vooral een persoonlijk begeleider en bewaker 

van het traject. Iemands leven staat op zijn 

kop na de diagnose. Als casemanager funge-

ren we dan als ‘spin in het web’.” Het traject 

bij ZGT begint met een aantal functie-on-

derzoeken. Kouwenhoven: “We willen weten 

of de patiënt fit genoeg is voor een zware 

operatie. We onderzoeken de longfunctie, 

Slokdarmkanker komt steeds vaker voor; 

jaarlijks komen er in Nederland tweeduizend 

nieuwe patiënten bij. Bij de meeste patiënten 

bevindt zich kwaadaardig weefsel onder in 

de slokdarm. “Deze vorm van slokdarmkanker 

is gerelateerd aan overgewicht en langdurig 

brandend maagzuur, al weten we niet precies 

hoe dat kan”, zegt Ewout 

Kouwenhoven, oncologisch 

chirurg bij ZGT. Als slokdarm-

kanker is geconstateerd 

bij een patiënt uit de regio 

Almelo, Hengelo, Enschede, 

Winterswijk of Hardenberg, 

komt zijn dossier bij ZGT. 

Kouwenhoven: “We werken 

veel samen met de regionale 

ziekenhuizen. Wekelijks heb-

ben we een multidisciplinaire 

bespreking met alle zieken-

huizen. We bekijken alle scans 



fysieke conditie en voeding. Als een zware 

operatie nog niet verantwoord lijkt, volgt een 

trainingsprogramma onder begeleiding van 

een fysiotherapeut. Na die training kunnen 

we de meeste patiënten opereren.” 

Kijkoperatietechniek

Bij groen licht begint de behandeling: vijf 

weken bestraling en chemotherapie. Na ruim 

zes weken hersteltijd volgt de operatie. “We 

verwijderen het deel van de slokdarm waarin 

de tumor zich bevindt, samen met de bin-

nenbocht van de maag”, legt de oncologisch 

chirurg uit. “Van de buitenbocht van de maag 

maken we een nieuwe slokdarm.” Sinds 2010 

werkt ZGT daarvoor met een moderne kijk-

operatietechniek. “We maken negen kleine 

sneetjes met buisjes in de buik- en borst-

streek. Door één buisje gaat een camera, de 

anderen fungeren als werkkanalen.” Deze 

techniek leidt tot minder complicaties en 

sneller herstel dan het openmaken van de 

hele borstkas. “Maar er zijn ook nadelen”, 

vertelt Kouwenhoven. “In buisjes van acht 

millimeter heb je weinig bewegingsruimte. 

We kunnen alleen vooruit knippen, niet naar 

links, rechts of achteruit.”

Hulp bij het opereren

Sinds begin dit jaar krijgen de chirurgen 

versterking van de Da Vinci Xi robot. Kouwen-

hoven: “De robot neemt mijn werk niet over, 

maar doet precies na wat ik doe. Ik kan nu 

heel nauwkeurig de moeilijkste handelingen 

uitvoeren. Ook omdat ik alles driedimensio-

naal kan zien. En onze werkhouding is nu veel 

beter.” Het opereren zelf heeft geen nadelen. 

“De kosten daarentegen wel”, zegt Kouwen-

hoven. “ZGT ontvangt van de zorgverzeke-

raars geen hogere vergoeding, ondanks de 

hogere kosten per patiënt.”

Toekomstmuziek

De nieuwe operatietechniek heeft weinig 

invloed op het werk van de oncologiever-

pleegkundigen. Pouls: “Wij focussen ons op 

de ziektebeleving. Die verandert niet.” De 

nazorg is een belangrijk onderdeel van de 

ziektebeleving. “Het duurt zes tot negen 

maanden voor de patiënt weer een beetje 

hersteld is. Zijn voedingspatroon verandert 

volledig en dat kost veel tijd en energie. 

En patiënten moeten conditioneel weer op 

krachten komen. Als mensen zich daarna 

weer sterk voelen, beseffen ze pas hoe fijn 

ze geholpen zijn in ZGT.” Voor de toekomst 

ziet Kouwenhoven nieuwe mogelijkheden, 

zoals minder lekkages bij de aansluiting van 

de nieuwe slokdarm. “De robot biedt namelijk 

extra mogelijkheden om doorbloeding te 

meten. Dat moet zich nog verder ontwik-

kelen. Er zit nog veel toekomstmuziek in de 

DaVinci Robot.”

Meer weten over de Da Vinci Robot? Lees het 

artikel op pagina 4. 

 “ De operatie  
is in feite 
hetzelfde, 
alleen met hulp 
van een robot.” 
Ewout Kouwenhoven,  
oncologisch chirurg

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra. 

Kijk op P 15 voor meer informatie.

uw zgt | pagina 9



Psychosociale oncologie bespreking

Van overleven naar leven 
In 2012 werd de psychosociale oncologie bespreking (PSOB) 

in het leven geroepen. Drie psychosociale disciplines van 

ZGT bundelden hun krachten om mensen met kanker tijdens 

en na hun ziekte te begeleiden. “Vanaf de diagnose ‘kanker’ 

staat hun leven op zijn kop”, vertelt Birgit Kies, medisch 

maatschappelijk werker. “Wij helpen deze patiënten hun eigen 

krachten weer te vinden.” 

Vaak hebben patiënten en naasten behoefte aan begeleiding 

tijdens het ziekteproces. De ene patiënt heeft voldoende aan de 

begeleiding op de afdeling, terwijl de ander ook behoefte heeft aan 

psychosociale begeleiding. Maar wanneer kies je welke hulp? Tijdens 

de tweewekelijkse PSOB bespreken een medisch maatschappelijk 

werker, geestelijk verzorger en medisch psycholoog de patiënten 

die door de specialist of verpleegkundige zijn aangemeld voor 

psychosociale hulp. “Iedere discipline richt zich op andere vraag-

stukken. We beoordelen de hulpvraag en bekijken welke collega de 

patiënt het best kan benaderen voor een kennismaking.”

Lastmeter

De oncologieafdelingen van ZGT werken met een lastmeter. “Op 

een schaal van nul tot tien geven patiënten aan hoeveel last zij 

ervaren van hun ziekte”, legt Kies uit. “Daarnaast beantwoorden ze 

samen met de verpleegkundige een vragenlijst over problemen en 

belemmeringen. Uit de antwoorden blijkt of een patiënt behoefte 

heeft aan psychosociale hulp.” Als dat zo is, wordt de patiënt bij de 

PSOB aangemeld. Dat kan in elke fase van het ziekteproces. “Ook na 

afloop van de medische behandeling. Juist dan heeft een patiënt 

vaak vragen. Het lukt niet altijd om de dagelijkse dingen weer op te 

pakken. Het kan helpen om met een onafhankelijk persoon te delen 

wat je bezighoudt en hoe je het leven weer kunt oppakken.”

Afstemming

De PSOB is in de eerste plaats voor overleg over nieuwe patiënten. 

Kies: “Maar we praten ook over lopende behandelingen en andere 

zaken die we tegenkomen rondom oncologische thema’s. We geven 

elkaar tips vanuit ons eigen werkveld.” Een ander voordeel is dat 

de communicatielijnen kort zijn, vindt Kies. “Dat werkt heel pret-

tig. Door gezamenlijk overleg en onderlinge afstemming worden 

patiënten gerichter en sneller geholpen. Dat waarderen ze. Wat dat 

betreft heeft de PSOB een grote meerwaarde.” 

Weten dat het bestaat

Sinds de invoering van de PSOB maakt ongeveer tien procent van de 

oncologiepatiënten gebruik van het psychosociaal aanbod. “Om de 

PSOB bekend te maken, organiseerden wij interne bijeenkomsten”, 

vertelt Kies. “Verpleegkundigen en medisch specialisten moeten 

patiënten inlichten dat ze via de PSOB worden verwezen naar een 

van de drie disciplines.” Hoewel patiënten ook op de afdeling veel 

ondersteuning krijgen, is aanvullende hulp soms gewenst. “Wij bieden 

specialistische psychosociale hulp. Dat is wat sommige patiënten 

nodig hebben.”



Pijn op de borst? Op de fasttrackpolikliniek van cardiologie 

in ZGT Hengelo heeft u binnen een halve dag duidelijkheid of 

u mogelijk hartproblemen heeft.  Dit is het resultaat van een 

mooie samenwerking tussen cardiologie, radiologie en nucleaire 

geneeskunde. Bij één of twee op de vijf mensen wordt een 

hartafwijking gevonden die meestal goed te behandelen is. De 

rest kan na een paar uurtjes opgelucht naar huis.

Cardioloog Rogier Nijhuis startte vijf jaar geleden met de fasttrack 

polikliniek, de enige in Oost-Nederland. "Met deze voor Nederland 

unieke samenwerking tussen drie medische disciplines kunnen 

we patiënten razendsnel een uitslag geven", vertelt Nijhuis. "Dat 

duurde vroeger soms enkele weken."

Verloop van het onderzoek

"Met pijn op de borst ga je uiteraard eerst naar de huisarts. Indien 

nodig verwijst hij je door naar de cardioloog. Op onze polikliniek doet 

een verpleegkundig specialiste een uitgebreide anamnese: zij stelt je 

vragen over de soort pijn, je gezondheid, leefstijl en mogelijke eerde-

re ziekten. Verder doet ze een aantal tests. De uitslagen geven aan of 

je een verhoogd risico hebt op een hartafwijking. Als dat zo is, sturen 

we je direct door naar de Eerste Harthulp. Bij een laag of gemiddeld 

risico op hartfalen, doen we een CT-scan en/of een nucleaire scan."

Betrouwbare scanresultaten

De CT-scan geeft de cardioloog een goed beeld van de vaatwanden 

en de kransslagaders. Met een nucleaire hartscan meet hij de door-

bloeding van de hartspier. "Welke scan we doen, hangt natuurlijk 

af van de klachten, maar ook leeftijd en de hartfrequentie van de 

patiënt zijn belangrijk", vertelt Nijhuis. "De scanresultaten geven 

vaak een net zo betrouwbaar resultaat als de oude zogenaamde 

hartkatheterisatie. Maar die onderzoeken waren altijd zeer belas-

tend voor een patiënt."

100% zekerheid

Het is de bedoeling om kransslagaderproblemen of hartafwijkingen 

uit te sluiten. Nijhuis: "Een onderzoek op onze fasttrack polikliniek 

geeft vrijwel 100% zekerheid. Als we geen hartafwijkingen zien, dan 

zijn ze er echt niet. Bij één of twee op de vijf mensen vinden we een 

lichte hartafwijking", zegt hij. "Dan is het geruststellend te weten 

dat we met de medicatie 65% tot 85% van het risico op hartinfarct 

kunnen verminderen. Overigens kan de CT-scan ook andere dingen 

aan het licht brengen, bijvoorbeeld een breuk in het middenrif, een 

gebroken rib of een longafwijking. Ook slokdarmafwijkingen geven 

vaak klachten van pijn op de borst. Uiteraard verwijzen we iedereen 

voor behandeling naar de juiste afdelingen."

PET CT-scanner

In 2016 krijgt de fasttrack polikliniek een PET CT-scanner. Nijhuis: 

"Daarmee kunnen we de CT-scan en de nucleaire scan in één keer 

doen. We kunnen dan nog meer patiënten sneller en preciezer 

diagnosticeren en behandelen."

Fasttrack cardiologie

Diagnose binnen een halve dag 
met fasttrack cardiologie

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra. 

Kijk op P 15 voor meer informatie.
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Kort nieuws

Dialysevoorlichting  
met video’s 
Als u last heeft van nierfalen maakt u tijdens uw behandeltraject 

belangrijke keuzes, bijvoorbeeld voor een nierfunctie vervangende 

behandeling. Wat komt er dan op u af? Predialyse, peritoneaal- of 

hemodialyse? Een aantal begrippen uit de complexe wereld van 

nierfalen. ZGT vindt het belangrijk dat u samen met uw medisch 

specialist tot een behandeling komt die past bij uw situatie. 

Maar vooral ook dat u goed weet wat het allemaal is. Daarvoor 

heeft ZGT een speciale voorlichtingspagina op de website met 

voorlichtingsvideo’s en folders voor u samengesteld. Dan kunt u 

zich in uw eigen tempo en eigen omgeving, eventueel samen met 

uw naasten, voorbereiden op een behandeling. 

Meer weten? Ga naar zgt.nl/voorlichtingdialyse 

Op zaterdag 21 maart bezocht een recordaantal van 6.000 

belangstellenden de Nationale Open Dag van Zorg en Welzijn 

op beide ziekenhuislocaties van ZGT. Maar liefst 600 ZGT-ers 

gaven de bezoekers een uniek inkijkje in het hart van ZGT. Alle 

afdelingen boden interessante presentaties en er was van alles 

te doen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om 

zich te laten informeren over diverse aandoeningen. Dat kon door 

het doen van allerlei zelftests. Maar ook door een persoonlijk 

gesprekje met de diverse aanwezige medisch specialisten. 

Kinderen lieten in totaal voor 230 meter aan armen en benen 

ingipsen. De publieksprijs voor beste stand ging naar het gipsen 

in Hengelo  en de nieuwe afdeling geboorte in Almelo. 

Happy zijn…!
Het geeft ons voldoening om iets te betekenen voor anderen met 

onze hulp en expertise.  Wij zijn dan ook trots op ons werk in de zorg 

en delen dit graag met u! Kijk via Layar naar onze Happy film!

Eén telefoonnummer  
voor ZGT: 088 708 78 78
Goede telefonische bereikbaarheid hoort bij een gastvrije 

organisatie als ZGT. We vergroten daarmee onze bereikbaarheid 

en onze uitstraling van ZGT als één ziekenhuis met twee 

locaties. Daarom hebben we sinds januari 2015 één centraal 

toegangstelefoonnummer. Geen onderscheid meer in locatie, en 

een aantal nieuwe functies, zoals wachttijdinformatie, - en een 

meerkeuzemenu. Tot juni is ZGT ook nog bereikbaar op de oude 

nummers. We staan u graag te woord via 088 708 78 78!

Recordaantal bezoekers 
open dag ZGT

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de 

pagina en ontdek de digitale extra. 

Kijk op P 15 voor meer informatie.

Laat u informeren:
Informatiepunt ZGT 
Heeft u een onduidelijke ziekenhuisnota van ZGT ontvangen? Wilt u weten 

of ZGT een keurmerk heeft voor uw behandeling? Wij vinden het belangrijk 

dat u als patiënt toegang heeft tot de beste informatie over de kwaliteit 

en kosten van onze zorg. Daarom wordt in ZGT gewerkt aan één centraal 

informatiepunt waar u met al uw niet-medische vragen terecht kunt. Met 

de komst van het informatiepunt willen wij u als onze patiënt adviseren en 

ontzorgen. Op die manier kunt u vooraf een verantwoorde, kwaliteits- en 

kostenbewuste keuze maken als u in ZGT behandeld moet worden. Het 

informatiepunt is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer  

088 708 58 88 en via e-mail informatiepuntzgt@zgt.nl. Nog dit jaar  

kunt u ook in beide ziekenhuislocaties fysiek bij het informatiepunt  

terecht met al uw niet-medische vragen. 
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De unieke aanpak van ZGT 
• Bij opname een brede analyse: welke risico’s bij deze patiënt?
• Behandeling én preventie.
• Gezamenlijke aanpak: geriater, traumachirurg, neuroloog en psychiater.
• Zo snel en lang mogelijk in beweging.

overlijdt circa

van de kwetsbare ouderen 
binnen 1 jaar aan de 

gevolgen van een 
gebroken heup

33%

22%

WERELDWIJD

WIST U DAT ZGT...

ZGT behandelt

200
gebroken heupen per jaar

bij mensen van 
70 jaar en ouder

...een internationaal 
voorbeeld is?

De traumachirurgen van het ZGT 
Centrum voor Geriatrische 

Traumatologie (gespecialiseerd 
in botbreuken bij ouderen van 70+) 

spraken inmiddels op diverse 
internationale congressen over 

hun succesvolle aanpak.

...niet alleen 
behandelt, maar 
ook voorkomt?

ZGT behandelt botbreuken bij 
ouderen, maar besteedt evenveel 

aandacht aan het voorkomen 
van nieuwe. 

Bijvoorbeeld in onze osteoporose 
(broze botten) polikliniek 

en valpolikliniek. 

...eind 2015
een Centrum voor 

Ouderen opent?
We openen eind 2015 het ZGT 

Centrum voor Ouderen op de vierde 
etage van onze locatie in Almelo. 

In dit centrum zetten we kwetsbare 
ouderen in hun kracht. 

Veel ouderen vallen, bijvoorbeeld door 
medicatie geen passende woonomgeving, 
ondervoeding of te weinig beweging. 
De gevolgen van botbreuken zijn vaak 
ernstiger dan men beseft. 

ZGT is koploper 
in zorg voor 
kwetsbare  

ouderen

in ZGT is dat circa

www.zgt.nl/cvgt www.zgt.nl/cvo

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



Ergotherapie en plastische chirurgie hebben op het eerste gezicht 

misschien niet veel met elkaar te maken. Toch werken deze afdelin-

gen al jaren samen, vooral bij handletsel. De laatste tijd is die samen-

werking intensiever geworden. Ergotherapeut Marieke Duivelshof: 

“Het belang van de behandeling na een operatie wordt steeds duide-

lijker. Door snel te beginnen met de revalidatie en de juiste protocol-

len te gebruiken, kunnen we restverschijnselen minimaliseren.”

“Mensen met handletsel door een ongeluk, afwijking of overbelasting 

komen onder behandeling van een plastisch chirurg”, legt Marieke 

Duivelshof uit. “Hij bepaalt of een operatie nodig is of dat we eerst 

conservatief, dus zonder operatie, behandelen. In beide gevallen kun-

nen patiënten doorgestuurd worden naar de afdeling ergotherapie. Wij 

proberen om met oefeningen en/of een spalkbehandeling de klachten 

te verminderen. Een patiënt moet zo snel mogelijk kunnen terugkeren 

naar zijn dagelijkse activiteiten. Vaak geldt: hoe sneller we actie onder-

nemen, hoe minder mobiliteitsbeperking en pijn een patiënt heeft.”

Korte lijntjes

“ZGT heeft heel korte lijntjes. Daardoor kunnen we optimaal samenwer-

ken”, vertelt Duivelshof. Patiënten profiteren daarvan. “We lopen makkelijk  

binnen bij een plastisch chirurg of orthopeed om iets te overleggen of 

laten zien. We kunnen altijd snel schakelen en adequaat reageren als er 

problemen zijn. Zo werken we zo snel mogelijk aan het best mogelijke 

resultaat voor de patiënt.” ZGT heeft een speciaal handenteam, dat 

maandelijks overlegt. “Het handenteam bestaat uit een plastisch chirurg, 

orthopeed, radioloog, reumatoloog, revalidatiearts, ergotherapeut en 

fysiotherapeut. We bespreken de patiënten met complexe letsels of 

beweegproblemen en bepalen samen wat de beste behandeling is.”

Goede afstemming

De laatste jaren is de handtherapie binnen ZGT naar een hoger plan 

getild. “Daarin hebben we flink geïnvesteerd”, vertelt Duivelshof. “We 

hebben alle protocollen binnen ZGT op elkaar afgestemd, zodat ieder-

een op dezelfde manier met patiënten en collega’s werkt. Daarnaast 

heeft ZGT een samenwerkingsverband opgezet met de ziekenhuizen 

in Enschede en Winterswijk. Binnen die samenwerking is het afstem-

men van protocollen ook een belangrijk doel. En we profiteren van de 

verbeteringen die landelijk in de protocollen zijn doorgevoerd.” Het 

wondgenezingsproces van de patiënt verandert hierdoor niet, maar de 

revalidatie wordt wel zo optimaal mogelijk gemaakt. “Patiënten blijven 

veel minder met restklachten zitten. Daar gaat het ons om.”

Samenwerking ergotherapie  
en plastische chirurgie 

Elkaar een handje helpen

Ergotherapie in ZGT
De afdeling ergotherapie van ZGT bestaat uit twaalf ergotherapeuten. Zij helpen mensen met een lichamelijke of psychische beperking  

bij het verbeteren van hun dagelijkse handelingen. Daarbij werken de therapeuten veel samen met revalidatieartsen, neurologen, kinder-

artsen, orthopeden, plastisch chirurgen, (trauma)chirurgen en reumatologen. Handtherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie. 



Agenda Gegevens

Colofon

Mei 
Op nationale feestdagen wordt in ZGT een dienst als op zondag gedraaid. 

Dit betekent dat alleen spoedopnames/spoedbehandelingen plaatsvinden, 

gemaakte afspraken wel doorgaan maar er telefonisch op deze dagen 

geen afspraken gemaakt kunnen worden. Op vrijdag 15 mei wordt in ZGT 

een extra dienst als op zondag gedraaid. Het is dan de dag na Hemelvaart.

Nationale Huidkankerdag - 17 mei. Meer informatie op zgt.nl 

Juni
Inloopuur Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’

3 juni 2015, 10:00 - 12:00 uur, ZGT locatie Almelo, De Mozaïek

Bijeenkomsten verloskunde 

16 juni 2015, 19:00 - 20:15 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal

Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 

16 juni 2015, 20:15 - 22:00 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal

Juli
Bijeenkomsten verloskunde 

14 juli 2015, 19:00 - 20:15 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal

Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 

14 juli 2015, 20:15 - 22:00 uur, ZGT locatie Almelo 

Augustus
Bijeenkomsten verloskunde 

11 augustus 2015, 19:00 - 20:15 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal 

Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 

11 augustus 2015, 20:15 - 22:00 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal

September
Inloopuur Vereniging FES (Fibromyalgie en Samenleving) 

7 september 2015, 10:00 - 11:30 uur, ZGT locatie Almelo, studio 1

Bijeenkomsten verloskunde 

8 september 2015, 19:00 - 20:15 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal

Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 

8 september 2015, 20:15 - 22:00 uur, ZGT locatie Almelo, Twentezaal 

Oktober – Borstkankermaand 
Bijeenkomsten verloskunde 

6 oktober 2015, 19:00 - 20:15 uur, ZGT locatie Almelo 

Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 

6 oktober 2015, 20:15 - 22:00 uur, ZGT locatie Almelo

Week van de Veiligheid

12 oktober t/m 17 oktober. Meer informatie op zgt.nl

Donorweek

12 oktober t/m 17 oktober. Meer informatie op zgt.nl

ZGT ziekenhuislocatie Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

088 708 78 78 

info@zgt.nl*

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo 

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Postbus 546, 7550 AM Hengelo

088 708 78 78 

info@zgt.nl*
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Verschijning twee keer per jaar, mei en oktober. Bijzondere 

dank aan alle patiënten, de huisarts, medisch specialisten en 

medewerkers van ZGT die hebben meegewerkt aan deze uitgave. zgt.nl/agenda
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* 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 – zgt.nl/mijnzgt 
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Layar 

Steeds als u het Layar logo tegenkomt, betekent dit  

dat de pagina is voorzien van een digitale extra.  

Een filmpje bijvoorbeeld. 

1. U opent de gratis Layar app op uw smartphone of tablet.

2. U scant de gehele pagina waarop u het logo vindt. 

3.  De digitale extra verschijnt naar een paar seconden 

automatisch op uw scherm. 
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De zomer staat voor de deur. Dan willen we weer lekker op het 

strand liggen, het liefst zo slank mogelijk. Dus gaan we massaal op 

dieet. Maar volgens internist Frank van Berkum, alias Dr. Frank, is 

slank de zomer in geen doel op zich. “Het gaat er om dat je gezond 

leeft, dat voelt beter dan de zoveelste mislukte afvalpoging.”

Internist Frank van Berkum ziet op het Obesitascentrum van ZGT 

dagelijks patiënten die moeite hebben met afvallen. Daarover schreef 

hij Het hongerige brein. Een boek over zijn patiënten en het waarom 

van te veel eten. Van Berkum: “Mijn patiënten weten wel dát ze moeten 

afvallen, maar niet hóe. Mijn boek staat daarom vol tips over hóe af te 

vallen. Ik richt me helemaal op zelfredzaamheid; mensen worden hun 

eigen afvalcoach. Een mooi voorbeeld hiervan was een jonge moeder 

die met het boek als coach vijftig kilo afviel. Om anderen te motiveren, 

deelde zij haar belevenissen met duizenden mensen op Facebook.” 

Afvallen versus autorijden

“Afvallen is net als autorijden”, vervolgt Van Berkum. “Er zijn bijna 

geen slechte auto’s meer en ze rijden allemaal. Maar je kruipt niet 

achter het stuur zonder rijbewijs en kennis van de verkeersregels. Zo 

zijn er ook geen slechte diëten. Maar als je niet weet hoe je daarmee 

moet omgaan, kun je het beter niet doen. Voor succesvol afvallen 

moet je bijvoorbeeld weten welk type eter je bent en welke negatieve 

gedachten je afvalpogingen ondermijnen. Mijn boek geeft handige 

overzichten en lijstjes om je daarbij te helpen.”

Meer weten over de psychologie van afvallen? Ga naar www.drfrank.nl. 

Gewicht verliezen

Gezond de zomer  
in met Dr. Frank

Drie tips van 
Dr. Frank
1.  Ken je tegenstander: FC Obesitas 

FC Obesitas is je dikmakende tegenstander! Zorg dat je weet 

welk spelletje FC Obesitas met je speelt. Welke factoren 

maken jou dik? Het zijn er meer dan je denkt; van slaapgebrek 

tot airco’s. Echt waar! Ze staan allemaal in het boek. 

2.  Zorg voor thuispubliek 
Val niet stiekem af. Zorg ervoor dat mensen in je 

omgeving je helpen en ondersteunen. Voor thuispubliek 

win je de wedstrijd makkelijker. 

3.  Maak eetregels 
We leven in een voedseljungle. Creëer rust in je hoofd 

door duidelijke eet- en snoepregels voor jezelf te maken. 

Dat werkt! Elke situatie heeft eigen regels. Denk na 

het eten aan tafel niet: ‘Dat restje is te weinig om te 

bewaren, dus eet ik het maar op’.

ZGT geeft 

vijf boeken van  

dr. Frank weg. Ga naar  

zgt.nl/drfrankboekenactie 

en maak kans! Actie loopt 

tot 1 juli 2015.

zgt.nl


