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Om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit 

te houden, denken we voortdurend na over hoe 

we die anders kunnen inrichten. ‘Zorginnovatie’ 

noemen we dat. Op dat gebied willen we ons de 

komende jaren onderscheiden. Wellicht heeft 

u in ons magazine al gelezen dat we sinds 

enige tijd opereren met een operatierobot. In 

deze editie staan nog meer voorbeelden van 

goede en slimme vernieuwingen. Zo is ons Centrum voor Ouderen 

helemaal klaar voor de toekomst. En in een aantal vakgebieden 

werken we met speciale apps. Ook is de eerste ZGT Smartup 

Innovation gehouden. Een evenement waar bedrijven, start-ups en 

wetenschappers bij elkaar komen om inspirerende ideeën in de zorg 

samen mogelijk te maken. Zo biedt ZGT u vandaag en morgen de 

meest deskundige en gastvrije zorg. 

Meindert Schmidt en Ton Ruikes

Raad van Bestuur

Als patiënt moet u er op kunnen rekenen dat ZGT 

zorg van goede kwaliteit biedt én dat u veilig 

bent in het ziekenhuis. De cliëntenraad houdt dit 

goed in de gaten. ZGT laat zichzelf regelmatig 

beoordelen door NIAZ (Nederlands Instituut 

voor Accreditatie in de Zorg). NIAZ toetst de 

kwaliteit en de veiligheid aan objectieve normen 

en geeft daarvoor een beoordeling, bijvoorbeeld 

op het gebied van medicatieveiligheid of 

hygiëne. Ook wordt het lerend vermogen van 

het ziekenhuis getoetst in geval van fouten. De cliëntenraad vindt 

deze beoordeling heel belangrijk. Het houdt het ziekenhuis scherp 

en ambitieus. Sinds kort is de cliëntenraad zelfs actief betrokken 

bij het formuleren van de beoordelingsnormen van NIAZ. Daarmee 

klinkt de stem en de beleving van de patiënt rechtstreeks door in 

het rapportcijfer dat het ziekenhuis krijgt voor de geleverde zorg. 

Een goede en terechte zaak. 

Rob Huitema, voorzitter cliëntenraad ZGT

Cliëntenraad ZGT

E-mail clientenraad@zgt.nl

Postbus 7600

7600 SZ Almelo
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ZGT Smartup 
Innovation

Zorg houdt meestal niet op buiten de deuren van het ziekenhuis. Dat 

geldt zeker voor geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe technologieën 

maken het makkelijker voor patiënten om ook thuis aan de slag te 

gaan. De afdeling psychiatrie van ZGT zet dan ook steeds vaker apps 

in als ondersteuning bij de therapie.

De inzet van apps is onderdeel van een e-health-project op de afdeling. 

“Daarin kijken we hoe we digitale middelen kunnen gebruiken in het 

zorgproces. Daar hoort bijvoorbeeld ook e-mailcontact bij”, zegt Erna 

Heuver, hoofd van de afdeling. “De behandeling zelf blijft uiteraard het 

belangrijkste. De apps zijn puur aanvullend en ondersteunend.” 

Mindfulness

Eén van die apps die patiënten wordt geadviseerd is de mindfulness 

coach van zorgverzekeraar VGZ. Mindfulness kan helpen bij het te-

gengaan van depressieve klachten. Erna: “De app is heel bruikbaar. Je 

kiest zelf waar je behoefte aan hebt; rust of inzicht bijvoorbeeld en je 

geeft vervolgens aan hoeveel tijd je hebt. Aan de hand daarvan kun je 

oefeningen selecteren. Onder andere vijf minuten mediteren. Dat kan al 

heel zinvol zijn.” 

Slapen en hardlopen

Een andere app die patiënten gebruiken, is Daybook.nl. Hierin kunnen 

mensen per dag hun gevoel en stemmingen bijhouden en koppelen  

aan activiteiten. “Handig om inzicht te krijgen in bepaald gedrag.  

Zowel voor de patiënt zelf als de behandelaar”, aldus Heuver.  

“Daarnaast gebruiken we Sleep Cycle. Deze app registreert de  

kwaliteit van je slaap door je telefoon onder je kussen te leggen.  

Het blijkt namelijk dat de beleving van hoe iemand slaapt nogal eens 

afwijkt van de werkelijkheid.”

Regie over je eigen zorg 

Het gebruik van de apps sluit volgens Heuver goed aan bij de inrichting 

van de zorg van de toekomst. “We willen uiteindelijk dat de patiënt meer 

regie krijgt over zijn eigen zorgproces. Dat betekent dat we de zorg zo 

prettig, toegankelijk en gemakkelijk mogelijk willen maken. Je mobiele 

telefoon heb je vrijwel altijd bij de hand, dus je kunt oefeningen doen 

waar en wanneer je maar wilt.”

Apps in de psychiatrie

Apps als ondersteuning 
bij de therapie 
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Apps in de appstore
In de appstore zijn een heleboel zorg- 

gerelateerde apps te vinden. Onderstaande  

apps worden ingezet bij ZGT: 

•  VGZ Mindfulness Coach: meditatie- en  

inzicht oefeningen. 

•  Runkeeper: persoonlijke hardloopschema’s  

en aanmoediging bij het rennen.

•  Daybook.nl: hierin kun je per dag je  

gedachten, gevoel en gedrag bijhouden. 

•  Sleep Cycle: registreert hoe je slaapt.

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.



ZGT Centrum 
voor Ouderen 
beweegt mee 

met de patiënt

De verf is bij wijze van spreken nog niet 

helemaal droog. Zo fonkelnieuw is het 

Centrum voor Ouderen. Op de vierde etage 

werken nu diverse specialismen samen aan 

de behandeling en verpleging van kwetsbare 

ouderen, waaronder geriatrie, geriatrische 

traumatologie, ouderenpsychiatrie, neurologie 

en ondersteunende vakken zoals fysiotherapie 

en activiteiten therapie. Ouderen hebben vaak 

meerdere aandoeningen 

tegelijk. “Om op één afdeling 

samen te werken was daarom 

eigenlijk niet meer dan 

logisch”, licht Hylke Stokvis de 

keuze toe. 

Meerdere aandoeningen

“Kwetsbaarheid ontstaat 

door het samenvallen van 

aandoeningen. Patiënten met 

problemen aan de bloedvaten zijn bijvoorbeeld 

zeer kwetsbaar, omdat het probleem over 

het algemeen in het hele lichaam zit. Terwijl 

een probleem wordt verholpen, ontstaat vaak 

weer een ander probleem”, legt de geriater 

uit: “Voor een optimale behandeling van al die 

aandoeningen is vaak specialistische kennis 

uit meerdere vakgebieden nodig. Dan is het 

praktisch als we met meerdere vakgebieden 

dicht in de buurt van de patiënt aanwezig zijn. 

We kunnen dan sneller en beter handelen. 

Ook het verplegend personeel leert zo beter 

verschillende aandoeningen herkennen en 

verzorgen.” 

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben extra veel aandacht 

nodig, zegt Stokvis. “Wij zien het als onze taak 

om de oudere patiënt lichamelijk en geestelijk 

in een zo goed mogelijke conditie te houden. 

“ De oudere patiënt 
lichamelijk en  
geestelijk in een  
zo goed mogelijke 
conditie houden.  
Dat is onze taak.”

“Het is geen revolutie, maar onze nieuwe aanpak 
is wel uniek”, vertelt geriater Hylke Stokvis over het 

nieuwe Centrum voor Ouderen in Almelo. Diverse 
specialismen die kwetsbare ouderen behandelen 
werken samen op één afdeling. Die afdeling is nu 

bovendien helemaal ingericht op het zo vitaal 
mogelijk houden van haar patiënten.

Unieke plek voor kwetsbare ouderen onlangs geopend

Geriater 
Hylke Stokvis 



Het is bewezen dat de helft van de oudere 

patiënten na een opname het ziekenhuis 

minder fit verlaten dan toen ze erin  

kwamen.”

Grote impact ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een oudere 

om verschillende redenen een risicovolle 

onderneming. Stokvis legt uit waarom. “Ze 

kunnen in de war raken. En er is een hoog risico 

op infectie. Daar zijn ze veel vatbaarder voor 

dan jonge mensen. Bovendien is het in bed 

liggen funest voor de spiermassa. Die gaat in 

snel tempo achteruit. Ter illustratie: iemand van 

hoge leeftijd die tien dagen in bed ligt, verliest 

net zo veel spiermassa als bij vijftien jaar 

normale veroudering. Dat herstelt heel moeilijk 

of niet meer. Het is dan logisch dat iemand 

thuis niet meer zo goed vooruit kan als vóór de 

opname.” 

Activeren

Om patiënten fit te houden, biedt de afdeling 

meer dan alleen behandeling en verpleging. 

“We hebben een rustige omgeving gecreëerd 

waarin ouderen makkelijk dingen kunnen 

herkennen en minder snel verward raken”, 

vertelt Stokvis. “We zorgen met speciale 

verlichting voor een goed dag- en nachtritme. 

Ze krijgen fysiotherapie en activiteitentherapie. 

Dat dient twee doelen. Ze zijn in beweging en 

wij kunnen beoordelen welke taken ze nog goed 

kunnen uitvoeren. Als de patiënten overdag 

actief genoeg zijn, slapen ze ‘s nachts ook goed. 

Een goede nachtrust is heel erg belangrijk.”

Eten is belangrijk

Ook goed eten is belangrijk. “Dat houden 

we goed in de gaten. Elke patiënt krijgt een 

passend dieet. Stokvis: “Bij voorkeur wordt er 

samen gegeten. Want iemand zien eten, 

stimuleert om ook te eten. Bovendien moet 

eten prettig zijn. Mocht het toch problemen 

opleveren, dan zorgen we er op andere 

manieren voor dat de patiënt voldoende 

voedingstoffen binnenkrijgt.”

Na het ontslag

 “Het is van groot belang dat patiënten, zodra 

het veilig is, uit het ziekenhuis ontslagen 

worden en zij naar hun eigen veilige en 

rustige thuis kunnen. Hiertoe wordt nauw 

samengewerkt met de thuiszorg en de huisarts. 

Voor patiënten die niet direct naar huis kunnen 

wordt de zorg na de opname overgedragen 

aan verpleeghuizen in de regio. Daarbij is het 

belangrijk dat onze werkwijze naadloos aansluit 

op die van het verpleeghuis. Daarom zoeken we 

ook hier naar een intensieve samenwerking.”

Engelengeduld
Anton Emilio Hodge (78) is al enkele dagen 

opgenomen met een dubbele longontsteking 

doordat hij zich verslikte. “Ik dacht even 

dat ik hem kwijt was, vertelt zijn vrouw Willy 

Hodge. Anton heeft al zeven jaar dementie. 

Willy: “Bepaalde gewone handelingen gaan 

steeds moeilijker, zoals slikken. En door de 

dementie vertrouwt hij niemand meer. Ik ben 

er op ingesteld, maar dat is voor de artsen 

en de verpleging best moeilijk. Daarom ben ik 

grote delen van de dag in het ziekenhuis. Dat 

is vertrouwd voor hem. En ik mag hier gewoon 

mee-eten. Heel fijn!” 

Het Centrum voor Ouderen is Willy 200% 

meegevallen. “Ik was hier nog nooit geweest. 

Iedereen heeft engelengeduld en ze leggen 

alles desnoods honderd keer uit. Ze zijn hier 

opvallend druk met mensen in beweging 

krijgen. Twee fysiotherapeuten helpen om 

mijn man zo snel mogelijk uit bed te krijgen. 

Door hem af en toe met zijn benen te laten 

bungelen, en ook rechtop in een stoel te 

zetten. Of ie weer gaat lopen, moeten we 

nog zien. Dat ging de laatste tijd al steeds 

moeilijker. We houden goede hoop. Ik ben  

een echte optimist”, besluit ze.
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ZGT Centrum 
voor Ouderen

Innovaties in het ZGT Centrum voor Ouderen 
licht”, legt Van den Berg uit. “Overdag moet er goed licht zijn, 

zodat iedereen goed actief blijft. ’s Nachts moet er geslapen 

worden en zorgen we dat het goed donker is om de nachtrust 

niet te verstoren. Een goed dag- en nacht ritme houdt mensen 

veel fitter!”

Bewegingssensoren 

Rond de bedden zijn bewegingssensoren aangebracht.  

Van den Berg: “Wie ’s nachts wakker wordt en denkt thuis  

naar het toilet te gaan, kan zich lelijk vergissen en loopt een 

risico om te vallen. De bewegingssensoren waarschuwen de 

verpleging, zodat die een oogje in het zeil kan houden en 

de patiënten eventueel kan helpen. We kunnen vallen niet 

helemaal voorkomen, maar we maken zo de kans hierop een 

stuk kleiner.”

Bewegen

“Voor de broodnodige beweging beschikt de afdeling over  

een fietslabyrint. Je kunt er op een fiets voor een beeldscherm 

een rondje door Almelo en Hengelo fietsen. Een ideale  

manier om je conditie op peil te houden. Zo’n 20 minuten  

per dag fietsen is al voldoende. Ook hebben we de iPads op  

de afdeling voorzien van bewegingsprogramma’s. Daarmee  

kan de patiënt in bed zelf oefeningen doen”, zegt Van den  

Berg tot slot. 

Om ouderen in een zo goed mogelijke conditie het ziekenhuis te laten 

verlaten heeft ZGT het Centrum voor Ouderen in Almelo helemaal 

opnieuw ingericht. Bedrijfskundig manager Rob van den Berg vertelt 

hoe de afdeling met goed doordachte aanpassingen op de toekomst is 

voorbereid. 

Het Centrum voor Ouderen is helemaal ingericht op beweging, voeding 

en herstel. “Het is niet meer te vergelijken met de oude situatie”, zegt 

Rob. “Er zijn nu overal ruime toiletten en douches die met een rolstoel 

heel goed toegankelijk zijn. De afdeling fysiotherapie zit op dezelfde 

afdeling. Zo kunnen patiënten makkelijker hun oefeningen doen, er is 

activiteitenbegeleiding op de afdeling en er is een grote woonkamer om 

gezellig te verpozen en samen te eten. Verder geven de inrichting en het 

kleurgebruik de afdeling een sfeervolle uitstraling.”

Voeding

Voeding speelt een belangrijke rol in het herstel van iedereen. Dus vooral 

ook van ouderen. Van den Berg: “Het zelf uitkiezen van wat je wilt eten, 

hoort tot de verleden tijd. In samenspraak met een diëtist, bekijken we 

welke voeding een patiënt nodig heeft. En er wordt ook op toegezien dat dit 

daadwerkelijk besteld en opgegeten wordt.”

Verlichting

Het Centrum voor Ouderen is voorzien van nieuwe ledverlichting waarmee 

een optimale dag- en nachtsituatie gecreëerd wordt. “Dat is biodynamisch 



Nieuwe Intensive Care in Almelo 

De Intensive Care (IC) is een afdeling met de meeste technische hoogstandjes voor patiëntenzorg. De laatste maanden heeft de IC een 

metamorfose ondergaan. Om patiënten en familie de nodige privacy te bieden zijn er uitsluitend nog eenpersoonskamers. De IC is op te 

delen in twee af te sluiten units. Dat biedt uitkomst bij mogelijk besmettinggevaar. Verder is een aantal moderniseringen aangebracht 

waarmee de afdeling de toekomst met vertrouwen tegemoet kan met onder andere biodynamisch licht, een geavanceerd alarmsysteem  

en een nieuw tilsysteem.

Hoogstandjes op de IC    

Biodynamisch lichtsysteem
Met dit computergestuurde 
lichtsysteem is het dag- en 
nachtlicht per kamer naar de 
behoefte van de patiënt in te 
stellen. Het wordt licht in de 
kamers alsof de zon opkomt.  
Met dit systeem wil ZGT de kans 
op een delier (verwardheid) 
zoveel mogelijk voorkomen. 

Mobiele monitor
Per patiënt is alle apparatuur door de 
verpleging af te lezen op de handheld (Myco). 
Verplegend personeel kan zo op afstand de 
patiënt in de gaten houden. Ook dat geeft meer 
rust rond het bed. 

Alarm
In de eenpersoonskamers bevinden de alarmen 
van de apparatuur en de patiënt zich niet meer 
bij het bed. Op het nieuwe alarmsysteem worden 
alle alarmen weergegeven in beeld en geluid op 
het mobiele apparaatje (Myco) dat de verpleging 
bij zich draagt. Ze kunnen zo snel reageren op 
alarmen en het geeft meer rust op de IC. 

Nieuw tilsysteem 
Met weinig moeite kunnen patiënten 
worden verplaatst naar elke plek 
in de kamer. De fysiotherapeut kan 
daardoor patiënten die bijvoorbeeld 
onvoldoende kracht hebben om zelf 
te bewegen, helpen. De tillift is een 
soort harnas waarmee de patiënt 
ook passief kan lopen door de kamer. 
Deze enorme vooruitgang draagt bij 
aan een snel herstel van de patiënt. 
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Patiënten houden 
zorgverlener 
spiegel voor

Iedereen die langere tijd op een bepaalde 
plaats werkt, doet veel op de automatische 

piloot. Normaal gesproken is dat heel efficiënt. 
Maar werken in de zorg mag nooit routinewerk 

zijn. Om te weten wat er beter en anders 
kan organiseert ZGT spiegelgesprekken: een 
rechtstreekse confrontatie tussen patiënten 

en zorgverleners. Om te zien hoe dat in 
zijn werk gaat, was UwZGT aanwezig bij het 

spiegelgesprek tussen patiënten en het 
personeel van de OK.

Wat zijn spiegelgesprekken?

Een spiegelgesprek is een kringgesprek met 

patiënten die door de medisch  

specialisten persoonlijk zijn uitgenodigd. 

Tijdens het gesprek is er geen oogcontact 

met het zorgpersoneel in de zaal. Speciaal 

getrainde gespreksleiders vragen patiënten 

hoe zij de geboden dienstverlening en zorg 

hebben ervaren. De zorgverleners zijn alleen 

als toehoorder aanwezig en mogen niet  

deelnemen aan het gesprek. Pas na afloop 

mogen zij vragen stellen voor verduidelijking. 

Eerlijke feedback

Johan Nengerman: “Zorgverleners worden 

rechtstreeks geconfronteerd met positieve, 

maar ook negatieve ervaringen van patiënten. 

Dit levert concrete aanknopingspunten voor 

Patiënten serieus nemen

Onderdeel van de confrontatie is patiënten 

te vragen hoe ze de zorg hebben ervaren. 

“Dat doen we natuurlijk voortdurend”,  

vertelt Johan Nengerman, beleidsadviseur 

kwaliteit en veiligheid. “Maar tijdens een 

spiegelgesprek worden de zorgverleners 

rechtstreeks geconfronteerd met de patiënt, 

doordat ze directe feedback 

van de patiënt krijgen. De 

patiënt kan dingen duidelijk 

maken waar een zorgverlener 

mogelijk geen rekening mee 

houdt.” Op de OK kwamen 

bijvoorbeeld aspecten als  

privacy, omgang met de 

patiënt, de procesgang en 

logistiek aan de orde. 

“ Als patiënt  
heb ik er belang  
bij dat de medisch 
specialist zijn  
werk zo goed  
mogelijk doet.” 

Patiëntenfeedback verbetert ZGT 

Deelnemer spiegelgesprek



verbetering op. Dankzij de eerlijke feedback 

van patiënten kunnen zorgverleners hun 

zorg beter afstemmen op de wensen en 

behoeften van de patiënt. Dit voorkomt dat 

we als zorgverleners denken dat we het goed 

doen, terwijl dit mogelijk niet het geval is.”

Waardering en vertrouwen

Inmiddels hebben vier spiegelgesprekken 

plaatsgevonden binnen ZGT. Tijdens de  

spiegelbijeenkomst voor het personeel van 

de OK valt op hoe dankbaar de patiënten zijn 

om naar hun mening gevraagd te worden. 

“Voor mij was dat een stimulans om mee 

te doen”, vertelt een van de deelnemers. 

“Het geeft mij het gevoel dat mijn mening 

ertoe doet en we als groep serieus genomen 

worden.” Een andere deelnemer: “Ik vind het 

belangrijk om te weten hoe andere patiënten 

de zorg ervaren hebben. Is de zorg bij ZGT 

voor iedereen even goed? Het sterkt mij  

in mijn vertrouwen om voor medische  

behandelingen naar ZGT te gaan.”

Medisch specialist niet heilig

Over de opzet van het spiegelgesprek, is de 

deelnemer niet zo uitgesproken. “Wat mij 

betreft had ik de zorgverleners ook recht in 

de ogen willen kijken hoor. Ik durf alles wel 

te vertellen. Als er iets niet goed gegaan is, 

dan vertel ik ze dat. Maar ook dat ik tevreden 

ben over mijn behandeling. Het verrast me 

wel dat ZGT ons in de gelegenheid stelt dit 

te doen. Ik vind het een goede ontwikkeling. 

De evaluatie met patiënten kan bijdragen aan 

de kwaliteit van het ziekenhuis. Het past ook 

goed in deze tijd waarin iedereen mondiger 

is dan vroeger en waarbij de medisch  

specialist niet meer als een soort heilige 

gezien wordt. Het is zijn werk. En als patiënt 

heb ik er belang bij dat hij dat zo goed  

mogelijk doet. Het is fijn dat ik met dit  

spiegelgesprek mijn steentje kan bijdragen.”

Spannend en leerzaam

Eén van de eerste deelnemende afdelingen 

aan de spiegelgesprekken was psychiatrie. 

Unithoofd Anne Bilman is enthousiast:  

“Tijdens het gesprek krijg je letterlijk een 

spiegel voorgehouden. Het is patiëntgericht, 

veilig, open en transparant. Spannend en 

leerzaam voor beide partijen. Wanneer je het 

durft aan te gaan, kom je erachter dat het een 

nuttige manier is om de zorg te verbeteren.”

“ Het geeft mij het 
gevoel dat mijn mening 
ertoe doet en wij 
als patiënt serieus 
genomen worden.” 

Deelnemer spiegelgesprek
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Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

SAMEN ZORGEN VOOR

Niet meer van kastje naar de muur dankzij KiECON

Snel passend hulptraject voor kinderen 
met ontwikkelingsproblemen 

Op de juiste plek(ken)

Dat hulptraject zelf – begeleiding of 

behandeling - kan plaatsvinden bij 

één van de aangesloten organisaties, 

of daarbuiten. Van der Kroft: “Alle 

organisaties hebben weer instanties 

in hun netwerk, zodat kinderen altijd 

op de juiste plek(ken) terechtkomen.” Dat geldt ook voor kinderen 

die niet direct in aanmerking komen voor het KiECON. “Huisartsen, 

specialisten of jeugdartsen verwijzen naar ons door. Vervolgens 

doen we een screening. Blijkt daaruit dat we iemand niet bij  KiECON 

kunnen helpen, dan brengen we ouders in contact met de juiste 

instanties. We sturen niemand het bos in.”

Pilotfase

KiECON zit tot juni 2017 nog in een pilotfase. De bedoeling is dat 

het centrum in deze ‘proefperiode’ honderd kinderen ziet. “Tot 

nu toe liggen we op koers”, aldus Van der Kroft. “Al steeds meer 

mensen weten ons te vinden. We hebben zelfs al patiëntjes van 

buiten de regio Twente op bezoek gehad.” De eerste reacties 

zijn positief. “Mensen voelen zich snel geholpen en ervaren veel 

betrokkenheid. Daar doen we het voor.” 

Het is de frustratie van veel ouders die kinderen met 

ontwikkelingsproblemen hebben; niet weten wat er precies aan 

de hand is en van het kastje naar de muur gestuurd worden 

tussen allerlei instanties. Het Kinderexpertisecentrum Oost 

Nederland (KiECON) wil daarop een passend antwoord vormen.

Binnen het KiECON werken verschillende specialisten en 

organisaties samen om snel passende hulp te zoeken voor 

kinderen die ontwikkelingsproblemen hebben. “Denk aan taal- 

en spraakproblemen, afwijkingen in de motoriek of leer- en 

gedragsproblemen. We richten ons specifiek op de kinderen bij wie 

sprake is van een combinatie van problemen. Juist die combinatie 

maakt het lastig om een goede diagnose te stellen”, zegt kinderarts 

Ellen van der Kroft, die vanuit ZGT betrokken is bij het centrum. 

Unieke aanpak

“Voor het stellen van die diagnose is het van groot belang dat 

professionals de samenwerking zoeken”, benadrukt Van der Kroft. 

Daarom zien patiëntjes en hun ouders bij hun eerste bezoek 

aan KiECON zowel de kinderarts als een gedragswetenschapper, 

die het kind gezamenlijk onderzoeken, geestelijk en lichamelijk. 

Dit onderzoek wordt vervolgens besproken in een team van 

professionals van de betrokken organisaties. “Samen kijken we 

waar het kind het meeste baat bij heeft. Ons streven is om binnen 

drie maanden de onderzoeken af te ronden en te starten met het 

behandeltraject.” 

Kinderarts  
Ellen van der Kroft



e-Health in de cardiologie zorg

e-Health is in opmars. En geen wonder. Dankzij technologische 

ontwikkelingen zijn patiënten meer betrokken bij het managen van 

hun eigen gezondheid. Ook ZGT kijkt naar de toekomst en de veran-

derende rol van de patiënt. Daarom is er een proef gestart onder 

hartfalenpatiënten: iMediSense telemonitor applicatie (app).

Cardioloog Gerard Linssen maakt deel uit van een betrokken team dat de 

proef in goede banen leidt. “ZGT is benaderd door Thales Nederland om 

de app mogelijk te maken”, vertelt hij. “We willen samen zorg op afstand 

makkelijker maken. Patiënten krijgen een weegschaal, een bloeddruk-

meter en een tablet mee naar huis. Hiermee meten en registreren zij 

dagelijks hun gewicht, bloeddruk en hartslag. Dit is ontzettend handig 

om thuis de ontwikkeling van het ziektebeeld duidelijk en objectief te 

kunnen zien. Ook kunnen patiënten een extra bericht sturen als ze een 

klacht hebben. De hartfalenverpleegkundigen krijgen dan een melding 

via een beveiligde website in ZGT. Het behandelteam kan de patiënt dan 

adviseren over te ondernemen acties. Bijvoorbeeld het bijstellen van  

de medicijnen.”

Betrokkenheid onder hartpatiënten

De bedoeling is dat de patiënt meer regie krijgt over de zorg die hij of zij 

nodig heeft. “Omdat je er elke dag mee bezig bent, krijg je echt overzicht 

in je klachten. Erg belangrijk is dat we problemen op tijd kunnen signale-

ren, vooral door naar trends te kijken. We kunnen het nooit genoeg be-

nadrukken: voorkómen is beter dan genezen”, legt Linssen uit. “Als team 

krijgen wij meer inzicht in de ziekte en in de behandeling. Bij opmerke-

lijke uitkomsten willen we tijdig kunnen ingrijpen. Als we een ontregeling 

op tijd herkennen kan zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen. 

We hopen dat een patiënt uiteindelijk minder vaak voor controles naar 

het ziekenhuis moet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.” 

Bijzondere samenwerking

Niet alleen binnen ZGT wordt er samengewerkt om de app mogelijk te 

maken. “Er spelen veel factoren mee om dit project goed en veilig te kun-

nen uitvoeren. Daarbij komen zaken kijken als gebruiksgemak, beveiligde 

opslag van informatie en het belangrijkst: een duidelijke uitleg aan de 

patiënt. Dat kunnen we niet alleen, en gelukkig hoeft dat ook helemaal 

niet”, vertelt Linssen. “Vodafone zorgt voor het netwerk, de Universi-

teit Twente verzamelt alle gegevens voor onderzoek en interviewt de 

patiënten en het behandelteam over hun ervaringen. En zorgverzekeraar 

Menzis ondersteunt het project financieel. Samen zien wij dit project als 

investering in de toekomst. Er komen dus zeer diverse partijen samen 

om een waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg. Dat is 

een mooie ontwikkeling.”

Patiënten met hartfalen controleren 
eigen gezondheid op tablet

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

v.l.n.r. Enkele teamleden van het Twente TEACH project. Elly Rodijk, verpleegkundig specialist hartfalen (ZGT), dr. Gerard Linssen, cardioloog (ZGT), en Robin Wesselink, onderzoeker (Universiteit Twente).
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Kort nieuws Medicatie in eigen beheer 

Zorgverzekering 2017
Wilt u weten met welke zorgverzekeraars ZGT contracten heeft 

gesloten? Kijk dan op de website ‘www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl’ 

Daar vindt u de meest actuele informatie over nota’s en welke 

kosten precies verzekerd zijn. Via de site kunt u zich ook abonneren 

op de Zorgwekker, een nieuwsalert die u automatisch ontvangt 

zodra er belangrijk nieuws is. Bijvoorbeeld wanneer het ziekenhuis 

een contract met een zorgverzekeraar heeft afgesloten voor 2017. 

Win een mini-drone!
Deel uw innovatieve idee 
Deze editie van UwZGT staat vol informatie over vernieuwende ideeën in de zorg. 

ZGT loopt hierin graag voorop. Vele professionals zijn hier dag in, dag uit mee bezig. 

Maar wellicht heeft u ook een goed idee. Dat kan helemaal voortkomen uit uw persoonlijke 

ervaringen. En dat hoeven echt geen high-tech robotplannen zijn. Dat kan ook gaan over de verlichting 

in het ziekenhuis of hoe u aangesproken wordt door het personeel. Deel uw innovatieve idee met ZGT en win een 

mini-drone! Kijk op zgt.nl/uwinnovatieveideevoordezorg. ZGT kiest uit de inzenders drie ideeën. 

Praat mee met ZGT
Eind januari 2017 is er een interactieve online uitzending  

op zgt.nl. In dit programma wordt een uur lang uitleg gegeven 

over een bepaalde behandeling en worden vragen van kijkers 

beantwoord. De uitleg van medisch specialisten wordt ondersteund 

met opgenomen beelden van operaties. Kijkers kunnen via Twitter 

of e-mail live in de uitzending hun vragen stellen. Het idee voor 

het programma komt voort uit de grote informatiebehoefte 

van patiënten over hun behandeling. In de eerste uitzending 

eind januari staat de behandeling van slokdarmkanker op het 

programma. Meer informatie volgt op www.zgt.nl.

Patiënt tevreden over  
extra medicatiebegeleiding 
Wat weet u van de medicijnen die u thuis gebruikt? En wat weet u na 

een opname van de nieuwe medicijnen die u meekrijgt? In het kader 

van de patiëntveiligheid onderzocht ZGT hoe patiënten tijdens 

opname beter geïnformeerd kunnen worden over hun medicatie. 

Het doel is om medicatie tijdens een opname in eigen beheer te 

geven, zodat het medicatiegebruik na de opname duidelijker is. 

De zorgverleners denken dat het actiever betrekken van de patiënt 

bij medicatiegebruik tijdens opname goed is voor een beter gebruik 

van medicatie thuis. Maar het op grote schaal in eigen beheer 

geven van medicatie tijdens de opname durven de meesten nog 

niet aan. Dat concludeert Dialma Smit die dit namens ZGT Apotheek 

onderzocht. Patiënten geven aan tevreden te zijn over de extra 

medicatiebegeleiding tijdens de opname. Dit leidt echter nauwelijks 

tot meer kennis over de medicatie dan bij patiënten die geen extra 

begeleiding kregen tijdens de opname. Ook is er nog te weinig 

bekend over hoe trouw patiënten hun medicijnen innemen als ze na 

ziekenhuisopname weer thuis zijn. 

125 jaar ziekenhuizen  
in Almelo dankzij de cholera

Door de aanwezigheid van het vele water, hadden 

veel steden te kampen met cholera. Zo ook Almelo. 

Reden om een ziekenhuis in te richten in 1892. Met 

één specialist. 125 jaar later werken er in ZGT 220 

medisch specialisten. De foto links is onderdeel van de 

tentoonstelling ‘Almelose ziekenhuizen van toen tot nu’. Deze is 

nog tot en met 17 december gratis te zien in het Huis van Katoen en 

Nu aan de Rosa Luxemburgstraat 4 in Almelo. Open van woensdag t/m zaterdag 

van 11.00-17.00 uur. 



ZGT Smartup Innovation

Met dit idee kwamen 25 bedrijven, start-ups en wetenschappers 

bijeen in het Polman stadion in Almelo tijdens  ZGT Smartup  

Innovation 2016. Om inspirerende ideeën in de zorg samen 

mogelijk te maken. 

Kim Peters is één van de leden van het ZGT Smartup Innovation 

team dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement. 

“Jaarlijks ontvangen wij meer dan 250.000 patiënten”, vertelt ze.  

“Wij weten wat er bij hen leeft. Iedere dag zoeken wij naar  

manieren om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe 

zorgconcepten te ontwikkelen, onze organisatie aan te 

passen aan de veranderende samenleving en gaan we nieuwe 

samenwerkingsverbanden aan.”

Goede ideeën uitwerken

Het evenement is in het leven geroepen om meer samenwerkings-

verbanden te creëren en ook om goede ideeën uit te werken. “Onze 

zorgprofessionals zitten boordevol goede ideeën”, vervolgt Peters. 

“Die ideeën schreeuwen om uitgewerkt te worden. Daarom willen we 

ze delen met bedrijven. Zo verbeteren we samen de zorg.”

Virtual Reality

“Een mooi voorbeeld is 

het plan van één van 

onze medewerkers voor 

patiënten met een delier. 

Zij kunnen plotseling in de war raken en de grip op de werkelijkheid 

verliezen. Ervaring heeft geleerd dat zij het meest op hun gemak zijn 

in hun thuissituatie. Helaas is het onverantwoord om ze naar huis 

te laten gaan. Onze medewerker bedacht dat je met Virtual Reality 

iemand wel het gevoel kunt geven dat hij thuis is. Hiervoor moeten 

we de koppeling maken tussen zorgprofessionals, wetenschappelijk 

onderzoek en bedrijven die de techniek uitvoeren. En de laatste vraag 

is: ‘Hoe brengen we dat op de markt?’ Ook hiervoor ontmoeten we 

partijen.”

2017

Vanwege de grote belangstelling, overweegt ZGT het evenement 

in 2017 te herhalen. “Als dit ertoe bijdraagt dat zorginstellingen, 

bedrijven en andere goede initiatieven elkaar blijvend weten te 

vinden, moet we dit vast en zeker herhalen”, concludeert Kim.

De beste manier om de toekomst te  
voorspellen is om deze samen te creëren

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.
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Als vrouwen de diagnose borstkanker krijgen, staat hun wereld 

op zijn kop. ZGT wil hen laten weten dat ze er dan niet alleen voor 

staan. Ook niet na de behandeling in het ziekenhuis. Daarom loopt 

er in ZGT een proef rondom gemakszorg. Om te weten te komen 

welke ondersteuning patiënten na de opname het meest nodig 

hebben.

Daniëlle de Leeuw is chirurg bij Borstkliniek Oost-Nederland van ZGT.  

Zij weet als geen ander wat er allemaal op de patiënt afkomt na de diag-

nose borstkanker. “Het is een grote aanslag op je dagelijkse leven”, zegt 

ze. “Je hebt ontzettend veel aan je hoofd. En zeker als je in behandeling 

bent, kost het veel energie om de dag door te komen. Fysiek, maar ook 

emotioneel.”

Hulp in huis

De proef wordt gedaan met vijftig 

patiënten. De Leeuw: “Medische 

zorg en ondersteuning bieden we 

natuurlijk volop. Wij staan dag en 

nacht klaar voor onze patiënten. 

Maar juist na een ziekenhuisbezoek 

kan extra onder-

steuning thuis heel 

waardevol zijn. Het 

dagelijkse leven gaat 

gewoon door. Je 

moet je papierwerk 

doen, het huis moet 

schoon en de hond 

moet worden uitgelaten. En het doen van boodschappen of het lappen 

van ramen is voor sommige patiënten even niet haalbaar. Dankzij deze 

ondersteuning bij dagelijkse dingen kunnen zij zich, met de energie die 

zij hebben, juist richten op hun behandeling en herstel.”

Coaching waar dat nodig is

Zodra borstkanker wordt geconstateerd, krijgt de patiënt een map met 

alle belangrijke informatie over de behandeling. Tijdens deze proefpe-

riode zit daarbij ook een lijst met ondersteuningsmogelijkheden. Deze 

kunnen ze thuis rustig doornemen. De Leeuw: “De patiënten kunnen 

bijvoorbeeld gebruik maken van persoonlijk vervoer bij medische 

bezoeken, van een bezorgservice voor boodschappen en medicijnen, 

maaltijdservices, huishoudelijke hulp en ondersteuning aanvragen voor 

het gezin en de partner. Ook bij het regelen van formaliteiten zoals 

de verzekering, belasting of fysiotherapie willen wij onze patiënten 

ondersteunen. Er staat dan een coach voor ze klaar die alle extra hulp 

voor ze organiseert.”

Aandacht voor belangrijkere zaken

ZGT kan deze proef niet alleen doen, benadrukt De Leeuw: “Dankzij  

sponsoring van de meewerkende partijen kunnen we dit gratis aanbieden. 

In ruil hiervoor vragen we de patiënten naar hun ervaringen met deze on-

dersteuning. Is het prettig of missen ze nog iets? Maar misschien hebben 

sommige patiënten helemaal geen behoefte aan deze service. Dat willen 

we natuurlijk ook graag weten.” Wordt de gemakszorg uiteindelijk definitief 

ingevoerd? “Dat is te vroeg om te zeggen. De proef loopt nu nog”, antwoordt 

De Leeuw. “Hoe we het hierna oppakken, hangt van de evaluatie met de pa-

tiënten af. En we moeten natuurlijk ook overleggen met alle meewerkende 

partijen of - en hoe - we met deze ondersteuning kunnen doorgaan.”

Proef met gemakszorg in ZGT

Zo compleet mogelijke ondersteuning 
voor borstkankerpatiënten

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.

“ Patiënten staan  
er niet alleen voor. 
Dat willen wij hen 
laten weten.”

Mamma-chirurg 
Daniëlle de Leeuw
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Redactie  V. Veldhuis, J. van Baal, D. van Bommel, A. van Dijk, 
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 communicatiebureau Krommendijk & Velthuis

Vormgeving Morskieft Ontwerpers (www.morskieftontwerpers.com)

Uitgever CROB (www.crob.nl)

Opmaak CROB (www.crob.nl)

Oplage 226.000 exemplaren

Verschijning twee keer per jaar, mei en december. Bijzondere 

dank aan alle patiënten, medisch specialisten en medewerkers 

van ZGT die hebben meegewerkt aan deze uitgave. 

ZGT Online

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

* Het algemene e-mailadres is bedoeld voor algemene vragen.  

  Website zgt.nl en zgt2020.nl 

  Twitter @ZGT_info

  Facebook facebook.com/ZGTinfo

  Linkedin linkedin.com/company/zgt

  Youtube youtube.com-user-ZGTinfo

  Zorgkaart htt://bit.ly-1y7WjbP 

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. 

December
•  Inloopuur vereniging Fibromylagie en Samenleving  

12 dec. 2016, 10:00 - 11:30 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Studio 2
•  Voorlichtingsbijeenkomst verloskunde  

13 dec. 2016, 19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding  

13 dec. 2016, 20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Dienst als op zondag. 26 december 2016, hele dag, ZGT ziekenhuislocatie 

Almelo en Hengelo. Alleen spoedopnames en spoedbehandelingen, gemaakte  
afspraken gaan gewoon door, telefonisch kunnen er op deze dagen geen  
afspraken worden gemaakt

Januari
•  Voorlichtingsbijeenkomst verloskunde  

10 jan. 2017, 19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding  

10 jan. 2017, 20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  ZGT TV live uitzending RTV Oost 

25 jan. 2017, over de behandeling van slokdarmkanker

Februari 
•  Informatiebijeenkomsten over bevallen  

14 feb. 2017, 19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding  

14 feb. 2017, 20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal

Maart
•  Darmkankermaand Meer informatie op zgt.nl 
•  Informatiebijeenkomsten over bevallen  

14 maart 2017, 19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding  

14 maart 2017, 20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Nationale Open dag van Zorg en Welzijn 

18 maart 2017, 11.00 - 15.00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo 

April 
•  Informatiebijeenkomsten over bevallen  

11 april 2017, 19:00 - 20:15 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Voorlichtingsbijeenkomst borstvoeding  

11 april 2017, 20:15 - 22:00 uur, ZGT ziekenhuislocatie Almelo, Twentezaal
•  Dienst als op zondag. 28 april 2017, hele dag, ZGT ziekenhuislocatie Almelo 

en Hengelo. Alleen spoedopnames en spoedbehandelingen, gemaakte  
afspraken gaan gewoon door, telefonisch kunnen er op deze dagen geen  
afspraken worden maken

Mei
•  Dienst als op zondag. 26 mei 2017, hele dag, ZGT ziekenhuislocatie Almelo 

en Hengelo. Alleen spoedopnames en spoedbehandelingen, gemaakte  
afspraken gaan gewoon door, telefonisch kunnen er op deze dagen geen  
afspraken worden maken

zgt.nl/agenda

Kwaliteit bij ZGT
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Een goede revalidatie is na een behandeling tegen kanker erg 

belangrijk. En voeding speelt daarbij een grote rol. Dit is lastig voor 

patiënten die herstellen na een slokdarmoperatie. Na deze ingreep 

zijn er verschillende factoren die het eten moeilijk maken of de 

eetlust verminderen. Des te belangrijker dus om hier aandacht aan 

te besteden vanuit het slokdarmcentrum. Bijvoorbeeld met een 

kookboek dat tijdens de week van de slokdarmkanker in januari wordt 

gepresenteerd.

Ingrid Pasman is coördinerend oncologieverpleegkundige bij het 

oncologisch centrum waar het slokdarmcentrum onderdeel van is. Zij 

werkte mee aan het samenstellen van een kookboek voor patiënten. 

Ingrid vertelt: “Tijdens een kijkoperatie wordt de tumor, een deel 

van de slokdarm en een deel van de maag verwijderd. Van het 

overgebleven deel van de maag wordt dan een buismaag gemaakt. Na 

de operatie moet het lichaam wennen aan de veranderde situatie in 

het maagdarmstelsel. Je kunt bijvoorbeeld sneller misselijk worden 

of veel minder honger hebben dan normaal. De opslagcapaciteit van 

de nieuwe buismaag is minder. Het kost vaak veel tijd en energie om 

voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Daardoor is er een 

risico op ondervoeding.”

Gember tegen misselijkheid

Patiënten krijgen standaard een diëtiste toegewezen die hen bijstaat. 

Tijdens een groepsgesprek bleek dat patiënten ook waardevolle 

ervaringen en tips met elkaar deelden. “Toen kregen we het idee om 

dit soort tips en trucs op te nemen in een boek”, vervolgt Ingrid. “Eén 

patiënt vertelde tijdens zo’n groepsgesprek over zijn misselijkheid 

die met geen enkel medicijn te bestrijden bleek. Toen hij gember 

probeerde, werden zijn klachten aanzienlijk minder. Sommige 

lotgenoten vonden die tip zeer bruikbaar, voor anderen werkte het 

niet. Zo zie je maar dat iedereen verschillend reageert en dat je je 

eigen lichaam opnieuw moet leren kennen na deze buismaagoperatie. 

Dit kookboek helpt hen daarbij.”

Kookboek voor en door 
slokdarmkankerpatiënten

Beter en gemakkelijker eten 
door delen van ervaringen

Volg de  nieuwe interactieve online uitzending van ZGT op zgt.nl.  

Chirurg Ewout Kouwenhoven vertelt tijdens de eerste live uitzending  

op 25 januari 2017 over slokdarmkanker en de behandeling daarvan.  

Via Twitter kunt u daarbij uw vragen stellen. Meer informatie op zgt.nl 

zgt.nl


