
Uitgave 6, jaargang 3
December 2015

zgt.nl

ZGT Obesitascentrum
Ernstig overgewicht te lijf!                     

Pagina 8

Pagina 3

Pagina 14

Makkelijker thuis hemodialyseren
“Ik heb weer bijna een normaal leven”

Slaapapneu jarenlang
onderschat



Nierpatiënten kunnen makkelijker 
thuis hemodialyseren08

We vinden het belangrijk om u te betrekken bij uw 

eigen zorgproces. Samen kunnen we de zorg voor u 

steeds verder verbeteren. Wij vragen u daarom om 

actief met ons mee te denken en te praten. Hoe we 

dat doen, leest u in dit magazine. Daar ziet u ook 

hoe wij op andere manieren werken aan nog betere 

zorg. Bijvoorbeeld door te pionieren in onderzoek 

en door artsen en specialisten bij elkaar in de keuken te laten kiek’n. 

We staan ook stil bij het begin van een nieuw jaar. Dat betekent 

dat u uw zorgverzekering kunt aanpassen aan uw persoonlijke 

omstandigheden. Op www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl leest u alles 

over de zorgkosten en zorgverzekering. Zorg in ZGT voldoet aan de 

internationale kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut voor 

Accreditatie in de Zorg, het NIAZ. Onlangs is de accreditatiestatus van 

ZGT met vier jaar verlengd. Daar is ZGT trots op. De accreditatie is een 

belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen en geeft 

aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet én dat 

de veiligheid goed wordt geborgd binnen het ziekenhuis. Uiteraard 

hopen we dat u geen beroep hoeft te doen op onze zorg en dat u 

vooral een voorspoedig en gezond nieuw jaar tegemoet kunt zien.

Meindert Schmidt en Ton Ruikes, Raad van Bestuur

In de patiëntenzorg wordt steeds vaker 

gebruik gemaakt van de computer. Dat blijkt uit 

ontwikkelingen als het Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD), het patiëntenportaal MijnZGT, 

digitale aanmeldzuilen in het ziekenhuis, de app 

‘Behandelcoach’ en de videoconsulten. Het zijn 

goede middelen om het contact tussen medisch 

specialist en patiënt te organiseren. De cliëntenraad is positief 

over deze ontwikkelingen, maar houdt tevens een oogje in het zeil 

voor mensen die moeite kunnen hebben met deze digitalisering. 

De cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur geadviseerd om in 

zijn toekomstvisie een duidelijke koers te formuleren voor de 

verdergaande digitalisering van de patiëntenzorg. Zo wordt voor 

onze patiënten en cliënten duidelijk welk doel ZGT nastreeft met de 

inzet van digitale middelen. Daarmee willen we voorkomen dat in de 

nabije toekomst te veel verschillende middelen worden ingezet. Het 

moet niet te ingewikkeld worden voor patiënten.

Rob Huitema, voorzitter cliëntenraad ZGT

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 088 708 30 65

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo 
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Slaapapneu jarenlang onderschat

Slaapapneu is een stoornis die jarenlang ernstig is onderschat. 

Pas in de jaren ’90 kwam er aandacht voor dit probleem. Zelfs 

de televisie en de populaire weekbladen besteden er eindelijk 

aandacht aan. En dat was hard nodig, aldus neuroloog Theo Tacke. 

“Het lijkt een onschuldige aandoening, maar het kan vervelende 

gevolgen hebben.”

Slaapapneu betekent ‘geen lucht’ tijdens het slapen. Het kenmerkt 

zich door snurken of chronische vermoeidheid door slaaptekort. Theo 

Tacke, neuroloog en medisch manager van het ZGT Slaapcentrum 

verdiept zich al 22 jaar in slaapstoornissen. “Er zijn circa 95 

slaapstoornissen”, vertelt hij. “Het slaapapneusyndroom en chronische 

slapeloosheid komen hiervan het meeste voor.”

De risico’s

Tacke: “Wie slaapapneu heeft, merkt dat zijn slaap niet verkwikkend is 

en loopt risico op ongevallen door oververmoeidheid en slaperigheid. 

De concentratie neemt vaak af en je kunt je vergeetachtig voelen. 

Ook ben je vaak meer prikkelbaar. Als de ademonderbreking 

door slaapapneu meer dan tien seconden duurt, dan stokt de 

zuurstoftoevoer van de longen naar het bloed. Daardoor krijgen 

de hersenen ook kortdurend te weinig zuurstof. Dat leidt tot 

slaapverstoringen. Zonder behandeling geeft dat een grotere kans op 

hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en suikerziekten.”

Sociaal probleem

Mensen met het slaapapneusyndroom snurken vaak hard. Dat 

is vervelend voor degene die het moet aanhoren. Tacke: “De 

goedkoopste behandeling is oordopjes voor de partner. Verder kan 

een kno-arts het slappe gehemelte minder flexibel maken. En er zijn 

zogenaamde snurkbeugeltjes die de ademweg vergroten, waardoor 

het snurkgeluid afneemt en soms verdwijnt. Bij kinderen zijn meestal 

vergrote amandelen het probleem. Die kunnen we weghalen.” 

Niet doorademen

Ab Nieuwenhuis (62) heeft het obstructief slaapapneusyndroom 

(OSAS). Dit is de meest voorkomende soort die optreedt bij 

vernauwingen van de bovenste luchtwegen. Zijn vrouw merkte dat hij 

‘s nachts niet goed doorademde. “Overdag was ik erg moe, maar ik 

dacht dat het bij de leeftijd hoorde”, vertelt hij. “Mijn huisarts stuurde 

mij direct door naar het slaapcentrum. Ik kreeg een apparaatje mee 

naar huis om tijdens mijn slaap mijn ademhaling te controleren. 

Daaruit bleek dat ik vijftig ademstops per uur had. Daardoor sliep ik 

drie uur korter per nacht.”

“ Achter snurken  
kan meer zitten dan je denkt”
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De behandeling
De behandeling bestaat in veel  

gevallen uit het dragen van een  

maskertje met CPAP (continous 

positive airway pressure). Met dat 

luchtpompje worden de luchtwegen  

’s nachts onder geringe overdruk 

opengehouden. Ab Nieuwenhuis 

gebruikt ook een CPAP-masker.  

“Die moet ik de rest van mijn leven 

tijdens mijn slaap dragen. Dat vind  

ik geen bezwaar. Ik voel mij veel 

fitter. Bovendien kan het apparaatje 

mee op vakantie. Het hindert me  

dus verder niet.”

Open de Layar app op uw  

smartphone of tablet, scan de  

pagina en ontdek de digitale  

extra. Meer informatie op  

zgt.nl/centrumvoorslaapgeneeskundeDhr. en mevr. Nieuwenhuis



Patiënten en medisch 
specialisten aan 
tafel voor meer 

wederzijds begrip
ZGT wil graag voor iedereen een gastvrij ziekenhuis zijn. En omdat 
dat altijd beter kan, organiseert ZGT op beide locaties ‘Patiënt aan 
tafel’. Een serie gesprekken tussen patiënten en medisch specialisten 
waarbij ervaringen worden uitgewisseld over zaken die beter kunnen 
en zaken die goed gaan. “Het belangrijkste is dat mensen geen 
nummer willen zijn”, vertelt gespreksleider Daniëlle van Bommel. 

“ Eigenlijk moet 
elke arts een 
keer patiënt zijn 
om te ervaren 
hoe het werkt” 
 

Daniëlle van Bommel,  
kinderarts

“Dat is prettig om te horen. Maar vriendelijk 

en attent zijn is niet altijd voldoende. We 

merken dat onvrede vaak zit in kleine dingen. 

Stel: je krijgt een echo-onderzoek en ligt met 

ontbloot bovenlijf op de onderzoekstafel. 

Het personeel is even de kamer uit. Op de 

gang hoor je mensen gezellig kletsen. Maar 

jij vraagt je af wie er dadelijk binnenkomt. 

Dat kan vervelend aanvoelen. Je wilt weten 

waarom je moet wachten. Ook is het onpret-

tig als personeel zonder mededeling jou 

alleen in de kamer achterlaat. Dit soort zaken 

kunnen we gelukkig snel verbeteren door het 

uit te leggen aan onze collega’s. Zo kunnen 

zij hun gedrag en werkwijze aanpassen.”

Niet begrepen

Tijdens de gesprekken bleek ook dat het niet 

altijd goed gaat in de communicatie tussen 

de medisch specialist en de patiënt. Daar 

kunnen Saskia ten Thije en haar dochter 

Medisch personeel moet meer rekening 

houden met de gevoelens van de patiënt. Dat 

is de belangrijkste uitkomst van de gesprek-

ken tussen patiënten en medisch specialis-

ten. Kinderarts Daniëlle van Bommel is een 

van de gespreksleiders. “Gemiddeld zitten 

we met tien medisch specialisten en drie 

patiënten aan tafel”, legt 

ze uit. “We bespreken dan 

wat er goed gaat en wat 

verbeterpunten zijn.”

Kleine dingen

Inmiddels zijn er acht 

gesprekken geweest. “We 

kunnen concluderen dat 

onze patiënten over het 

algemeen tevreden zijn 

over de verpleging en de 

medisch specialisten”, 

vervolgt Van Bommel.  



Joyce (17) over meepraten. Omdat Joyce 

erge buikpijn had, kreeg ze een kijkopera-

tie. Daar ging iets mis: door de kijkoperatie 

was een darmperforatie ontstaan en Joyce 

kreeg ontlasting in de buik. Dat zorgde voor 

veel pijn. Een nieuwe operatie volgde. Maar 

de pijn bleef en Joyce kreeg koorts. Saskia: 

“Steeds kwam een andere medisch specialist 

bij Joyce vertellen wat er aan de hand kon 

zijn. Maar Joyce was warrig van de koorts en 

begreep niet veel van de medische uitleg. 

Wij waren bezorgd en vroegen of de medisch 

specialist ons kon bellen om te bespreken 

wat er aan de hand was en wat het behandel-

plan zou zijn. ‘Daar begin ik niet aan’, was zijn 

antwoord.”

Zeuren

“Toen Joyce uiteindelijk toestemming kreeg 

om naar huis te gaan, waren we er niet ge-

rust op”, vertelt Saskia. “Ik kreeg een gesprek 

met de medisch specialist. Maar toen ik mijn 

zorg uitsprak, zei hij letterlijk dat hij vond dat 

ik zeurde.” Inmiddels is Joyce weer helemaal 

de oude. Saskia: “Wij waren niet boos over 

het gaatje in de darm. Maar wel over het 

feit dat we daarna moeilijk aan informatie 

kwamen, geen contact met de medisch spe-

cialist konden krijgen en het gevoel hadden 

dat we niet serieus werden genomen. We zijn 

uiteindelijk wel heel goed opgevangen door 

het ziekenhuis. Alles is netjes opgelost”

Verhaal doen

Saskia: “Wij zijn door ZGT gevraagd om mee 

te doen met ‘Patiënt aan tafel’. Wij hebben 

hiermee ingestemd. We wilden graag ons 

verhaal doen om artsen te laten zien hoe 

het kan gaan. En natuurlijk hopen we zo te 

voorkomen dat anderen hetzelfde als Joyce 

overkomt. De artsen reageerden heel begrip-

vol. Eén van hen zei zelfs: ‘Soms vergeten we 

dat patiënten niet alles kunnen onthouden 

rondom hun behandeling. Misschien moeten 

we als arts wel een keer patiënt zijn om te 

ervaren hoe het werkt’. Dat was prettig om 

te horen.”

Niet wachten

Daniëlle van Bommel: “Het liefst zouden 

we zien dat iedereen zich veilig voelt om te 

zeggen wat hij vindt van de zorg in ZGT. Geef 

dus vooral aan wat u prettig vindt en wat u 

niet fijn vindt. Mijn advies is om daarbij niet 

te wachten tot u boos en gefrustreerd bent. 

Als zorgverlener kun je niet altijd inschatten 

wat iemand belangrijk vindt. Dat verschilt 

namelijk per persoon. Heeft u een probleem 

met een arts? Spreek dan de verpleging erop 

aan. Zij kunnen zorgen dat het probleem 

wordt opgepakt.” 

Open de Layar app op uw smart-

phone of tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra. Meer 

weten? Ga naar zgt.nl/uwmening

Patiënt aan tafel

Kinderarts Daniëlle van Bommel 

uw zgt | pagina 5



Wetenschappelijk onderzoek helpt patiëntenzorg vooruit

De ziekenhuizen ZGT en MST zetten, samen met Menzis 

en de Universiteit Twente, Pioneers in Healthcare op om 

wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. En dan in het 

bijzonder nieuwe initiatieven in de regio Twente. “Het is 

de bedoeling dat het onderzoek de samenwerking tussen 

verschillende partijen bevordert om zo de patiëntenzorg 

verder te verbeteren”, vertelt Hein Moens, reumatoloog en 

onderzoeker. 

Medewerkers van ZGT, MST en de Universiteit Twente die 

wetenschappelijk onderzoek willen doen in de regio, kunnen een 

aanvraag indienen bij Pioneers in Healthcare. De acht meest 

veelbelovende inzendingen krijgen een voucher ter waarde van 50.000 

euro. Het onderzoek waaraan Moens meewerkt viel in 2014 in de prijzen. 

Rood licht

“Samen met de Universiteit Twente werk ik al een aantal jaren aan 

een project waarbij we met fotoakoestiek afbeeldingen proberen 

te maken van gewrichten. Dat is een nieuwe en veelbelovende 

techniek waarbij we ontstekingen sneller kunnen opsporen en 

het verloop van reumatische ziekten bij patiënten beter in beeld 

kunnen brengen. We maken niet alleen gebruik van geluid, zoals bij 

een gewone echo. We gebruiken ook laserlicht. Daardoor kunnen 

we meer in beeld brengen dan voorheen. Bloedvaten bijvoorbeeld. 

Als het rode laserlicht op rode bloedcellen valt, sturen deze cellen 

geluidspulsjes uit. En dat zien we op de echo. Zo zien we precies 

Pionieren in de gezondheidszorg
waar in het lichaam meer rode bloedcellen bij elkaar zitten. Op 

die plaats is de doorbloeding verhoogd. Meestal zit daar een 

ontsteking.”

Mistig

Fotoakoestiek is veelbelovend, maar er zijn nog nadelen. Moens: 

“Het signaal is op dit moment wat verstoord. Vergelijk het maar met 

kijken in de mist. Je ziet dan alleen vage contouren. Wij proberen 

nu een techniek te ontwikkelen waardoor we scherp in beeld krijgen 

wat we willen. We willen de mist dus laten optrekken.”

Hogere wiskunde

Dankzij de stimulans van Pioneers in Healthcare buigt een aantal 

wiskundigen zich over het onderzoek. “Zij ontwikkelen formules 

om de ruis op het beeld te onderdrukken. Ze bewerken de beelden 

zodat er een plaatje ontstaat waarmee medisch specialisten de 

patiënt kunnen beoordelen”, legt Moens uit.

Zorg wordt beter

Patiënten willen graag meewerken aan het onderzoek van Moens. 

“Dat is fijn. Het onderzoek is niet gevaarlijk, maar toch bewerkelijk. 

Patiënten moeten naar de Universiteit Twente komen en tijd nemen 

voor het onderzoek. Dat is voor de meesten geen probleem. Ze 

weten dat zij er zelf niets aan hebben voor hun behandeling, maar 

dat reumapatiënten in de toekomst er wellicht wel van profiteren. 

Zo helpen we samen de gezondheidszorg vooruit.”

“Op het scherm ziet 
u een dwarsdoorsnede 

van de wijsvinger van een 
reumapatiënt. De foto laat zien 

waar de doorbloeding verhoogd is. 
Op deze plaatsen zit een ontsteking.”

Reumatoloog Hein Moens



U als patiënt centraal in zorgpaden bij kanker

 zgt.nl/mijnzgt
 http://bit.ly/1y7WjbP

 facebook.com/zgtinfo
 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo

zgt.nl

Bij een vermoeden op 
kanker verwijst uw huisarts 
of medisch specialist u 
door naar het oncologisch 
centrum van ZGT.

ZGT probeert uw onderzoekstraject zo snel 
mogelijk in te plannen. Wij vinden het belangrijk 
om onzekerheid in deze fase weg te nemen of 
te verminderen.  Per tumorsoort biedt een 
toegewijd team van medisch specialisten en 
andere professionals de best mogelijke zorg.

Een medisch specialist is 
uw hoofdbehandelaar. 
Hij bespreekt met u de 
uitkomst van het 
overleg. Een regiever-
pleegkundige is uw 
aanspreekpunt. Zij 
staat voor u klaar en 
begeleidt u indien u 
dat wenst. 

Het aantal mensen met kanker is in de afgelopen jaren toegenomen. Bijna iedereen kent wel iemand met kanker. 
ZGT wil de de zorg voor mensen met kanker en hun naasten goed en doelmatig organiseren. Dat doen we in 
zorgpaden. Een zorgpad beschrijft het gehele traject dat u als patiënt bij ons doorloopt. 

Elke patiënt is anders. En de zorg rondom 
kanker is heel complex. Een toegewijd 
gespecialiseerd team van verschillende 
medisch specialisten - elk supergespeciali-
seerd in een tumorsoort - bespreekt uw 
individuele behandelplan in een multidisci-
plinair overleg. Professoren uit een 
academisch ziekenhuis en soms ook 
medisch specialisten van ziekenhuizen uit 
de regio sluiten hierbij aan.  

ZGT werkt samen met 
ziekenhuizen in de regio. 
Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat u voor een operatie naar 
een ander ziekenhuis moet, 
maar dat u de nabehandeling 
of chemotherapie weer 
dichtbij huis in ZGT krijgt. 
Dat hangt af van het soort 
kanker dat u heeft. Maar ook 
verwijzen andere ziekenhui-
zen uit de regio patiënten 
voor sommige operaties 
naar ZGT.

Onze zorg voor u stopt niet als de 
behandeling is afgerond. U bekijkt 
samen met uw regieverpleegkundige 
wat uw behoeften en mogelijkheden 
zijn voor nazorg en revalidatie bij of 
na kanker. 

Hulp en advies

Oncologisch Centrum

De diagnose kanker is 
ingrijpend. Daarom is de 
regieverpleegkundige er 
voor u. Wat is uw 
zorgbehoefte? Hoe voelt 
u zich lichamelijk maar 
ook mentaal? Er komt 
zoveel op u af.

Toegewijd team van 
medisch specialisten

Enschede

Lever- en 
alvleesklieroperaties. 

internist oncoloog

nucleair geneeskundige

longarts
patholoog

radioloog

chirurg

uroloog

MDL arts

Almelo Hengelo SEH

Slokdarm-, maag-, 
prostaatoperaties.

Eén aanspreekpunt

radiotherapeut



“Ik heb 
weer bijna 

een normaal 
leven”

Nierpatiënten kunnen makkelijker 

thuis hemodialyseren

Onze nieren zijn belangrijk voor ons lijf. Ze 

verwijderen bijvoorbeeld afvalstoffen uit ons 

bloed. Via de urine verlaten deze stoffen ons 

lichaam. Als de nieren niet meer goed werken, 

is dat gevaarlijk. Patiënten hebben dan een 

donornier of een kunstnier nodig om in leven 

te blijven. Dat laatste heet dialyseren. Er zijn 

twee soorten dialyse: peritoneaaldialyse, ook 

wel buikspoeling genoemd (via een katheter 

in je buik) en hemodialyse (een kunstnier in 

een machine). Dit zijn zware behandelingen: 

patiënten hebben vaak last van vermoeidheid 

en een groter risico op hart- en vaatziekten. 

Draagbare apparaten

Tot vier jaar geleden was het nauwelijks 

mogelijk om thuis te dialyseren. Patiënten 

moesten dan drie tot vier keer per week naar 

het ziekenhuis. Nu zijn er kleinere, draagbare 

dialyseapparaten op de markt. Nefroloog 

Marcel de Vries: “In de regio Twente zijn 

er nu nog maar enkele patiënten die thuis 

hemodialyseren. Maar met de ontwikkeling 

van de draagbare hemodialyse machine is het 

makkelijker om thuis hemodialyse mogelijk te 

maken dan voorheen. We verwachten dat in 

de toekomst ongeveer 10% van de hemodialy-

ses thuis plaatsvindt.” 

Drie transplantaties

Harry Kampinga (49) gebruikt thuis een hemo-

dialyseapparaat, de ‘NXStage’. Hij is al vanaf zijn 

negende jaar nierpatiënt. Zijn nierproblemen 

werden te laat herkend en zijn nieren raakten 

onherstelbaar beschadigd. In het Wilhelmina 

Kinder Ziekenhuis in Utrecht werd nog gepro-

beerd de nierfunctie te behouden. Maar op zijn 

negentiende was de nierfunctie zo slecht, dat 

“ De behandeling 
van nierproblemen 
is maatwerk”

Voor veel nierpatiënten is dialyseren een noodzakelijk 
kwaad. Zij liggen urenlang aan een dialyseapparaat 
in het ziekenhuis. Dat is belastend en erg vermoeiend. 
Een beperkt aantal patiënten kan sinds vier jaar een 
hemodialyseapparaat gebruiken waarmee ze thuis 
makkelijk kunnen dialyseren. Harry Kampinga is een 
enthousiaste gebruiker van het apparaat. “Ik voel me 
bijna geen patiënt meer”, vertelt hij. 
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Voordelen van thuis  
hemodialyseren
•  Je wordt zelfstandiger.

•  Je hoeft niet meer drie tot vier  

keer per week naar het ziekenhuis. 

•  Het dialyseapparaat kan mee op vakantie. 

•  Je kunt vaker en langer dialyseren.  

Hoe meer je dialyseert, hoe beter  

de kwaliteit van leven. 

•  Je kunt ’s nachts dialyseren. 

•  Je hebt minder medicijnen nodig. 

hij gedialyseerd moest worden. Intussen kwam 

hij op een wachtlijst voor niertransplantatie. 

Bij de eerste twee pogingen werd de donor-

nier door zijn lichaam afgestoten. Een derde 

transplantatie ging wel goed. Op 34-jarige 

leeftijd, na 25 jaar dokteren, dialyseren en 

drie niertransplantaties was het leed eindelijk 

geleden. Althans… tijdelijk.

Voldoende energie

Harry: “Het voelde alsof ik een nieuw lichaam 

had gekregen. Mijn dochtertje was inmiddels 

anderhalf jaar oud en ik kon mijn energie 

natuurlijk goed gebruiken. Die donornier 

kwam op een goed moment. Vijf jaar na de  

transplantatie constateerde de nefroloog  

een lichte achteruitgang van mijn nierfunctie.  

Met een streng zoutarm dieet wist ik nier-

dialyse nog acht jaar uit te stellen. Maar na 

dertien heel goede jaren was ik daar toch 

weer op aangewezen. Dat was even slikken! 

Kort daarna vertelde de medisch specialist 

dat ik ook thuis kon dialyseren. Mijn vrouw en 

ik kregen drie weken lang training in het zie-

kenhuis om met de NXStage te leren omgaan. 

Ik dialyseer nu om de nacht, in mijn slaap. 

Daardoor voel ik me erg goed en heb ik weer 

bijna een normaal leven.”

Zelf doen

Niet iedereen is geschikt om zelfstandig thuis 

te hemodialyseren. De Vries: “Je moet zoveel 

mogelijk zelf kunnen doen. Deze machine 

geeft mensen meer regie over hun dialyse. Je 

moet je zelf kunnen aansluiten en weten wat 

je moet doen als het alarm afgaat. Daarnaast 

heb je altijd de hulp van een ander nodig.” 

Harry krijgt hulp van zijn vrouw. “Zij plakt 

de naalden vast en zet de machine aan. ’s 

Ochtends helpt ze me met afsluiten. Na drie 

kwartier kan ik opstaan en begint mijn dag. 

Doordat het dialyseren thuis de hele nacht 

duurt en niet een paar uur, zoals in het zie-

kenhuis, ben ik veel minder moe.” 

Draagbare kunstnier

De laatste tientallen jaren zijn flinke stappen 

gezet in de behandeling van nierziekten, 

stelt Marcel de Vries. “Thuisdialyseren en 

nachtdialyseren zijn goede voorbeelden. Ook 

het transplanteren van levende nieren in 

plaats van nieren van overleden personen is 

een grote vooruitgang. Op initiatief van de 

Nierstichting zijn kunstnieren in ontwikkeling 

die patiënten op hun lichaam dragen. Hiermee 

word je voortdurend gespoeld. Zover is het 

nog niet. En ook dat is niet voor iedereen 

weggelegd. De behandeling van nierproble-

men is maatwerk, waarbij we voor elke patiënt 

zoeken naar de best passende behandeling.” 

Open de Layar app op uw smartphone of 

tablet, scan de pagina en ontdek de  

digitale extra. Meer informatie op 

zgt.nl/voorlichtingdialyse 

“Deze machine 
geeft mensen 
meer regie 
over hun 
dialyse.”

Nefroloog  

Marcel de Vries.

Hemodialyseapparaat waarmee patiënten thuis kunnen dialyseren. 



ZGT Apotheek Almelo

Direct medicijnen afhalen na 
bezoek aan medisch specialist
Om de patiëntenzorg in ZGT verder te verbeteren, heeft 

ZGT in april de poliklinische apotheek geopend. Een aantal 

specialistische geneesmiddelen wordt niet meer vergoed in 

de gewone apotheek. Deze mogen wel worden geleverd door 

de ZGT Apotheek. De meest voorkomende specialistische 

middelen zijn in de ZGT Apotheek op voorraad, zodat 

patiënten hun geneesmiddel vanuit de polikliniek direct 

kunnen meenemen.

In de poliklinische apotheek werken algemeen apotheker Mei-Din 

Wu en de ziekenhuisapothekers Michiel Damhof en Hans Oldenhof 

samen. Ze vertellen over de voordelen hiervan: “Voorop staat dat de 

patiënt erbij gebaat is. Wij controleren het recept van de medisch 

specialist. En op basis van de patiëntgegevens bepalen wij vervol-

gens of de dosering klopt. Wij hebben korte lijnen met de medisch 

specialisten. En wij hebben hier inzicht in het medische dossier van 

patiënt. Daarmee kunnen wij medicijnfouten voorkomen. Verder 

stemmen we onze voorraden altijd af in overleg met de afdelingen, 

poliklinieken en medisch specialisten.”

Gegevens overdragen

Bij opname van een patiënt, zorgt de ZGT Apotheek dat de patiën-

tgegevens over het gebruik van geneesmiddelen bekend zijn bij de 

medisch specialist en verpleegkundige. “Wij letten op doseringen, 

ongewenste combinaties en een correct gebruik”, vertelt Wu. “Na ont-

slag uit het ziekenhuis worden de gegevens over de medicatie overge-

dragen aan de zorgverleners waar de patiënt daarna mee te maken 

heeft, zoals de huisarts, openbare apotheek of het verpleeghuis. 

Makkelijker maken

Oldenhof: “Met die overdracht van medicatiegegevens proberen 

wij het ontslag van de patiënt naar huis makkelijker te maken. Zo 

zijn alle zorgverleners op de hoogte wanneer iemand met gepland 

ontslag gaat met bijzondere medicatie en waarbij een verpleeg-

kundige nodig is om die toe te dienen. Wij overleggen met de eigen 

apotheek van de patiënt of hij die medicatie op tijd kan leveren. 

Lukt dat niet, dan krijgt de patiënt voor de tussentijd die medicatie 

van ons mee naar huis.” Patiënten kunnen ook zelf aangeven dat zij 

graag hun medicatie klaar willen hebben staan in de poliklinische 

apotheek. “Met hen nemen wij hun medicatieoverzicht door”, vult 

Damhof aan. “We controleren of alles erin staat. En of er bijzonder-

heden zijn, zoals overgevoeligheden en allergieën.”

Zorgboulevard Almelo

Naast de specialistische geneesmiddelen die alleen door het  

ziekenhuis mogen worden geleverd, heeft ZGT Apotheek ook  

geneesmiddelen die in de openbare apotheek op recept  

verkrijgbaar zijn. Kortom: iedereen kan er terecht. De ZGT  

Apotheek bevindt zich in de rechterzijvleugel van de  

Zorgboulevard op de begane grond van ziekenhuislocatie Almelo.

Open de Layar app op uw 

smartphone of tablet, 

scan de pagina en  

ontdek de digitale extra.

Een overzicht van alle diensten en winkels in de  

Zorgboulevards van ZGT vindt u op zgt.nl/zorgboulevard

almelo en/of zgt.nl/zorgboulevardhengelo



Of onze medewerkers van sieraden houden of niet; tijdens hun 

werk mogen ze geen ringen dragen. Dat zijn namelijk echte 

bacteriebronnen, die kunnen zorgen voor ziekenhuisinfecties. 

ZGT heeft een aantal regels voor patiëntveiligheid extra onder 

de aandacht gebracht bij het personeel. Handhygiëne is er één 

van. ZGT ontwikkelde een uniek negentigdagenprogramma voor 

Kwaliteit & Veiligheid. 

“We werken achter de schermen heel hard aan de patiëntveilig-

heid”, vertelt Anke Tuinhout, hoofd Kwaliteit& Veiligheid. En toch 

baalden we toen we merkten we dat we niet altijd de 100% kwaliteit 

leverden die we als ziekenhuis nastreven. De meest gewone dingen 

moeten gewoon goed gaan. In het hele ziekenhuis. Iedereen moet 

zich houden aan de afspraken die we met elkaar maken.”

De oplossing

ZGT bedacht een unieke oplossing om kwaliteit en veiligheid onder 

de aandacht te brengen bij alle medewerkers. “We vragen drie maal 

dertig dagen lang aandacht voor een belangrijk onderwerp rond 

patiëntveiligheid. Door die extra focus gaat dat onderwerp beter 

tussen de oren zitten. Eén van de onderwerpen was het bijhou-

den van patiëntendossiers. We hebben afgesproken dat iedereen 

de dossiers goed en duidelijk invult. Of het nu gaat om medisch 

specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of radiologen. 

Dat voorkomt onnodige misverstanden. We vragen medewerkers 

ook om elkaar aan te spreken als er iets niet goed gaat. Dat mag je 

verwachten in een professionele organisatie. Voor sommigen was 

het even wennen, maar we zien dat het zijn vruchten afwerpt.” 

Schone handen

Het voorkomen van infecties was een ander belangrijk onder-

werp. Daar hoort handhygiëne bij. Tuinhout: “Dat is een landelijke 

basisregel voor alle ziekenhuizen, en tegelijkertijd overal een aan-

dachtspunt. Bezoekers van ons ziekenhuis kunnen zien dat wij de 

hygiëneregels naleven. Niet alleen omdat medewerkers hun handen 

wassen, maar ook omdat het hele ziekenhuis vol hangt met posters 

over dit onderwerp. Zo laten we zien dat we dit onderwerp zeer 

serieus nemen. Bij hygiëne hoort bijvoorbeeld ook het afdoen van 

handsieraden. Die kunnen een bron van bacteriën zijn. Voor som-

mige medewerkers is het afdoen van een trouwring best emotio-

neel. Toch moeten we streng zijn: patiëntveiligheid gaat vóór alles!”

In de prijzen...

ZGT ontving voor deze unieke negentigdagenmethode de derde 

prijs op het ‘Middle East Patient Safety & Quality Congress’ in Abu 

Dhabi. Ton Ruikes, lid van de Raad van Bestuur: “Deze internationale 

erkenning is een groot compliment voor alle medewerkers van ZGT. 

We hebben met deze negentigdagenmethodiek de hele organisa-

tie op scherp gezet.” ZGT organiseert hiernaast ook een compleet 

vervolgprogramma voor het vasthouden en uitbouwen van de resul-

taten. “We hopen hiermee ook andere Nederlandse ziekenhuizen te 

inspireren”, aldus Ruikes. 

Kwaliteit in ZGT 

In negentig dagen 
een veiliger ziekenhuis

Open de Layar app op uw smartphone of 

tablet, scan de pagina en ontdek de digitale 

extra. Alles over kwaliteit en veiligheid in 

ZGT vindt u op zgt.nl/kwaliteit
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“ Patiëntveiligheid  
gaat vóór alles!” 
Anke Tuinhout, hoofd afdeling Kwaliteit & Veiligheid



Kort nieuws

Internationaal 
kwaliteitskeurmerk 
voor ZGT
ZGT voldoet aan de nieuwe internationale kwaliteitseisen van het 

NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Hiermee 

is de accreditatiestatus van ZGT met vier jaar verlengd. Ton Ruikes, 

lid Raad van Bestuur van ZGT, is blij met deze erkenning: “Het NIAZ 

is een belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. 

Het geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de 

eisen voldoet en dat de veiligheid goed wordt geborgd binnen 

het ziekenhuis. Het maakt ons trots om te horen dat we na deze 

grondige audit aan de gestelde voorwaarden voldoen. We bedanken 

alle professionals die dit mogelijk maakten. Wij zijn blij en trots dat 

ZGT wederom is geaccrediteerd door het NIAZ.”

Ruggenprik bij bevalling 
op geboortekamer
Vrouwen die bij de bevalling kiezen voor een ruggenprik, krijgen 

deze voortaan op de geboortekamer. Tot voor kort werd deze 

verdoving gegeven in de operatiekamer. Hierdoor was de vrouw 

soms enkele uren van haar kamer. Nu de ruggenprik op de 

afdeling geboorte gegeven wordt, kan de partner bij haar blijven. 

Deze extra service is uniek in de regio Twente en past binnen het 

‘gezinsgerichte zorg’-concept. Dat gaat ervan uit dat het gezin 

niet wordt gescheiden. De reacties op deze service zijn ronduit 

enthousiast. Meer informatie over bevallen bij ZGT vindt u op de 

website onder ‘verloskunde’. 

Filmreeks Moviemind

Andere kijk op geestelijke 
gezondheidszorg
MovieMind Almelo vertoont viermaal per jaar speelfilms en 

documentaires over psychische problemen en geestelijke 

gezondheidszorg. Algemeen menselijke thema’s als eenzaamheid, 

verliefdheid, angst of rouw worden hierdoor meer tastbaar en 

herkenbaar.

Eén op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken 

met een psychisch probleem. Dat gaat van een alcoholverslaving tot 

eetstoornis en van een depressie tot een psychose. Zo’n stoornis 

heeft een grote invloed op het dagelijks leven en functioneren. Over 

psychische problemen wordt nog steeds niet of nauwelijks gesproken. 

De omgeving heeft vaak vooroordelen en er bestaat veel onbegrip. 

MovieMind Almelo wil die onjuiste beeldvorming wegnemen met het 

vertonen van spraakmakende films.

Elke film wordt ingeleid door een spreker. Na de voorstelling is er 

mogelijkheid om de film na te bespreken onder het genot van een 

drankje. De voorstellingen worden ruim van te voren aangekondigd op 

posters en flyers. Meer informatie vindt u ook op de website van Het 

Filmhuis (www.filmhuisalmelo.nl). Moviemind is een samenwerking 

tussen Dimence, ZGT, RIBW Twente en Filmhuis Almelo. De films 

worden vertoond in Hof´88 in Almelo.

Afwijkende openingstijden 
rond feestdagen
Rond de feestdagen heeft ZGT aangepaste diensten en 

openingstijden. Op vrijdag 25 december (eerste kerstdag) en 

vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) hanteert ZGT een zondagrooster. 

Dan worden alleen spoedopnames en spoedbehandelingen gedaan. 

Op beide dagen kunt u geen telefonische afspraken maken. Reeds 

gemaakte afspraken gaan wel gewoon door. 

Bezoek op feestdagen

Op de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag is de bezoektijd van 

11.00 tot 19.30 uur. Op oudejaarsavond is de avondbezoektijd van 

18.30 tot 00.30 uur.

 

Openingstijden bezoekersrestaurants in ZGT

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo: 

•   24 december kerstmiddag: 8:00 - 16:30u

•   Eerste en tweede kerstdag: 12:00 - 16:30u

•   Oudjaarsdag: 8:00 - 16:30u

•   Nieuwjaarsdag: 12:00 -16:30u 

(de keuken sluit 30 minuten eerder)

ZGT ziekenhuislocatie Almelo

•   Eerste en tweede kerstdag: 13.00 - 19.00u

•   Oudjaarsdag: 08.00- 19.00u

•   Nieuwjaarsdag: 13.00- 19.00u 

(de keuken sluit 30 minuten eerder)

Kerstvieringen

Bekijk de evenementenkalender op zgt.nl voor de kerstvieringen.



Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dat is het doel van kiek’n: 

medisch specialisten van ZGT en huisartsen in de regio nemen een 

kijkje in elkaars keuken. De deelnemende artsen zijn enthousiast. 

“Als je iemand beter kent, bel je elkaar makkelijker op voor overleg. 

En daar zijn patiënten natuurlijk bij gebaat”, aldus dermatoloog 

René Janssens en huisarts Jan Schellekens. 

René Janssens is verbonden aan ZGT. Een dagdeel per week werkt hij op 

buitenpolikliniek Medisch Centrum Nijverdal. Daar heeft huisarts Jan 

Schellekens zijn praktijk. Beiden deden met veel plezier mee aan Kiek’n. 

“Huisartsen en medisch specialisten werken natuurlijk altijd samen”, 

vertellen ze. “Maar meestal gaat het dan om het door- en terugverwij-

zen van patiënten. Wij vinden beter contact, begrip voor elkaars werk en 

goede communicatie belangrijk. Vandaar onze deelname.” 

Geen witte jas

René Janssens zag direct dat een huisarts heel anders werkt dan een 

medisch specialist. “Jan Schellekens droeg tijdens het spreekuur geen 

witte jas. Dat is in mijn geval ondenkbaar. In het ziekenhuis zijn  

daar zelfs strenge richtlijnen voor. Daarnaast heeft een huisarts 

persoonlijker contact met zijn patiënten. Ze spreken elkaar zelfs met 

de voornaam aan. Medisch specialisten in het ziekenhuis zien patiënten 

veel korter. Het ontbreekt ons soms aan tijd om hen goed te leren  

kennen als we de patiënt maar één keer zien. En niet het minste  

verschil: een huisarts beoordeelt en behandelt heel veel kwalen.  

Daar heb ik veel respect voor.”

Koffie drinken

Op zijn beurt liep Jan Schellekens een ochtend mee met de dermato-

loog. Wat viel hem op? “Een medisch specialist werkt in een ongelooflijk 

hoog tempo. Hij moet in korte tijd veel informatie naar boven halen. 

Medisch specialisten zijn minder met de persoon bezig, maar meer met 

het technische deel, de aandoening.” En lachend: “Ze hebben niet eens 

tijd om even een kopje koffie te drinken.”

Werkdruk verlagen

“Als huisarts zou ik graag meer specialistische kennis opdoen”, vervolgt 

Schellekens. “Dermatologen geven aan dat het aantal patiënten met 

huidproblemen snel toeneemt. Als wij hier meer kennis van hebben, 

kunnen wij de werkdruk voor medisch specialisten in het ziekenhuis 

verlagen.” Overigens maken de artsen op dit moment al gebruik van een 

zogenaamd ‘Teledermaconsult’. Daarbij beoordeelt de dermatoloog een 

door de huisarts gemaakte foto van een verdacht huidplekje. Janssens: 

“Veel voorkomende aandoeningen zijn zo gemakkelijk te herkennen. 

Soms kunnen we de behandeling dan aan de huisarts overlaten en is 

een doorverwijzing niet nodig.”

Huisarts en medisch specialist 
kiek’n bij elkaar in praktijk

Samenwerking huisarts en medische specialist 
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Huisarts Jan Schellekens en dermatoloog René Janssens



Van levensgenieter tot... levensgenieter. Zo kan dat gaan met obesi-

tas. Van dagelijks te veel lekker eten naar dagelijks matig en lekker 

eten en veel sporten. “En dat voelt veel beter”, vertelt Monique 

Wijma (39). Zij bestreed haar overgewicht met een maagverkleining 

onder begeleiding van het ZGT Obesitascentrum.

Obesitas is een chronische ziekte waarbij het lichaam zo veel vet 

opslaat dat dit een risico voor de gezondheid vormt. Het ZGT-obesi-

tascentrum onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met ernstig 

overgewicht.

Heen en weer

Monique Wijma kampte sinds haar tienerjaren met overgewicht. “Na 

een dieet kwam ik altijd weer extra aan. Toen ik eenmaal moeder was, 

merkte ik dat mijn lichaam me in de weg zat. Een potje voetbal met mijn 

jongens lukt niet eens. In januari 2014 had ik een Body Mass Index 

(BMI) van 43. Ik vond het tijd om mijn overgewicht te lijf te gaan!

Uitgebreide screening

Via de huisarts kwam Monique bij het ZGT Obesitascentrum terecht 

voor een mogelijke maagverkleining (gastric bypass). “Niet iedereen 

komt in aanmerking voor zo’n operatie”, vertelt obesitasverpleeg-

kundige Anja Baalhuis. “Bij sommige mensen is een maagverkleining 

nodig om de kans op aan obesitas gerelateerde ziektes te verkleinen. 

Mensen die van hun overgewicht af willen, zoals Monique, worden eerst 

gescreend door de obesitasverpleegkundige en de internist.  

Samen moeten zij een akkoord geven voor het vervolg naar het 

screeningstraject bij de diëtiste en de psycholoog. Goede motivatie én 

inzicht in uw gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk, zijn belangrijk 

om geopereerd te kunnen worden.”

Vijf jaar begeleiding

Anja Baalhuis benadrukt dat de operatie slechts een hulpmiddel is. “Je 

moet het vooral zelf doen, je bepaalt mede je eigen succes. Iedereen 

valt in het begin af. Maar daarna begint het pas: je moet je eet- en leef-

patroon blijvend veranderen. Kortom je verandert als mens. Hoe ga je 

daarmee om? Hierin wordt je nog minimaal twee jaar door ons begeleid.”

Meer energie

Een jaar na de operatie voelt Monique zich een compleet ander mens. 

“Ik geniet van mijn normale postuur, sta zelfverzekerder in het leven  

en heb meer energie. Drie keer per week ga ik hardlopen. Ik ben nu 

zelfs aan het trainen voor een halve marathon! Dat is nog best lastig 

met zo’n kleine maag. Het is moeilijk om genoeg voeding in te nemen 

voor zo’n lange afstand. Gelukkig begeleidt de diëtiste van het  

ZGT Obesitascentrum me hierbij. Geweldig!”

ZGT Obesitascentrum

ZGT Obesitascentrum gaat 
ernstig overgewicht te lijf

Een BMI van 35 of hoger betekent een ernstige mate van  
overgewicht. Het ZGT Obesitascentrum helpt u weer naar een  
gezond gewicht. Uw huisarts kan met u bespreken of u voldoet 
aan de criteria om in aanmerking te komen voor een  
doorverwijzing naar het ZGT Obesitascentrum.

Open de Layar app op uw smartphone of 

tablet, scan de pagina en ontdek de digitale 

extra. Bereken uw BMI.

Patiënt Monique Wijma



Agenda Gegevens

Colofon

December
Dienst als op zondag. (Alleen spoedopnames en spoedbehandelingen,  

gemaakte afspraken gaan gewoon door, telefonisch kunnen er op deze  

dagen geen afspraken worden gemaakt). 25 december, hele dag, ZGT,  

ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo

Januari
•  Informatiebijeenkomsten over bevallen 12 januari 2016,  

19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 12 januari 2016,  

20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

Februari 

•  Informatiebijeenkomsten over bevallen 9 februari 2016,  

19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 9 februari 2016,  

20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

Maart
•  Maart – Darmkankermaand Meer informatie op zgt.nl 

•  Informatiebijeenkomsten over bevallen 15 maart 2016,  

19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 15 maart 2016,  

20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

•  Nationale Open dag van Zorg en Welzijn 19 maart 2016,  

11.00 - 15.00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo 

April 

•  Inloopuur Vereniging FES (Fibromyalgie en Samenleving)  

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

•  Informatiebijeenkomsten over bevallen 5 april 2016,  

19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding 5 april 2016,  

20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

Mei
Dienst als op zondag. (Alleen spoedopnames en spoedbehandelingen, 

gemaakte afspraken gaan gewoon door, telefonisch kunnen er op deze dagen 

geen afspraken worden gemaakt) 6 mei, hele dag, ZGT, ziekenhuislocatie 

Almelo en Hengelo

• Nationale Huidkankerdag 17 mei. 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 december. Bijzondere 

dank aan alle patiënten, de huisarts, medisch specialisten en 

medewerkers van ZGT die hebben meegewerkt aan deze uitgave. 

zgt.nl/agenda

ZGT Online

* 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 

  Zorgkaart – http://bit.ly/1y7WjbP

  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 hele pagina met het Layar logo.  

De digitale extra verschijnt in uw scherm. 

Kwaliteit bij ZGT
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Vanaf 19 november kan iedereen in Nederland zijn zorgverzekering 

voor 2016 kiezen. Welke zorgverzekeraars met ZGT een akkoord 

hebben bereikt en wat de uitkomsten hiervan zijn leest u op 

verzekerdvanzorgbijzgt.nl.  

Alle belangrijke informatie op één plek 

Belangrijke informatie over een zorgverzekering en zorgkosten 

van de ziekenhuiszorg vindt u op verzekerdvanzorgbijzgt.nl. ZGT 

informeert u met deze website duidelijk en transparant over deze 

onderwerpen. Wilt u gratis alerts bij belangrijke deadlines? En de 

ontwikkelingen op de voet volgen? Dan kunt u zich op de website 

abonneren op de ZGT Zorgwekker. Zo blijft u gratis op de hoogte van 

het laatste nieuws.

In 2016 behandeld worden in ZGT? 
Verdiep u in uw zorgverzekering. 

Wilt u overstappen van  
zorgverzekering? Dit kan  
nog tot 31 januari 2016. 

Vergeet niet voor 31 december 2015 uw huidige  
zorgverzekering te beëindigen.  

zgt.nl


