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Deze lente begroeten wij Wolter Odding als onze 

nieuwe lid Raad van Bestuur. Hij is op 1 april 

in dienst getreden. Wij zijn er van overtuigd 

dat hij met een frisse blik en nieuwe energie 

de groei en bloei van ZGT een extra zetje in de 

rug gaat geven. Op pagina 12 van dit magazine 

stelt hij zich alvast kort aan u voor. Zelf heb ik 

de voorzittershamer overgenomen van Meindert 

Schmidt, die van zijn pensioen geniet na een 

carrière van 32 jaar in de gezondheidszorg, 

waarvan 8 jaar als bestuursvoorzitter van ZGT. Mede dankzij hem 

is ZGT de afgelopen jaren uitgegroeid tot één gastvrij, deskundig 

en toekomstgericht ziekenhuis. En dat wij in onze ontwikkeling op 

medisch gebied en patiëntenzorg niet blijven stilstaan, leest u in 

dit lentenummer van UwZGT. In onder andere de artikelen over de 

hyperbare zuurstoftank, de gezinsvriendelijke keizersnede en zorg 

op maat bij behandeling tegen kanker ziet u dat wij de blik op de 

toekomst gericht hebben. Dat doen wij voor u!

Raad van Bestuur, Ton Ruikes en Wolter Odding 

De lente inspireert ons en nodigt uit om de zaken 

die ons bezighouden weer met een frisse blik en 

nieuwe ambitie te bekijken. Dit geldt ook voor het 

werk van de cliëntenraad. De cliëntenraad helpt 

ZGT met het uitwerken van de zeven beloften 

(gastvrij, respectvol, eigen regie, deskundig, 

inspirerend, betrouwbaar, doelmatig red.) 

die ZGT zijn patiënten belooft. Het zijn mooie 

begrippen die om inhoud en betekenis vragen. 

Als cliëntenraad werken wij graag mee aan de 

invulling hiervan. Maar er zijn meer lente-activiteiten. Momenteel 

leggen wij de laatste hand aan ons ‘visiedocument 2021’ en aan 

ons werkplan voor het komende jaar. Deze documenten geven 

de raad koers en houvast in zijn werk. Het zijn ook belangrijke 

communicatiemiddelen naar de ziekenhuisorganisatie én naar de 

onze achterban: de ZGT-patiënten! Binnenkort leest u er meer over 

op de website van ZGT.

Rob Huitema, voorzitter cliëntenraad ZGT

cliëntenraad@zgt.nl

Telefoon 088 708 30 65

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo 
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“Het heeft mij ontzorgd”
Om borstkankerpatiënten de kans te geven om goed te 

herstellen na de behandeling, startte ZGT een project: ZOOM, 

ofwel ZGT Ontzorgt Op Maat. Het ziekenhuis wil zo te weten 

komen welke hulp de patiënten het meest nodig hebben na 

hun behandeling. De aangeboden hulp bestaat bijvoorbeeld uit 

persoonlijk vervoer bij medische bezoeken, een bezorgservice 

voor boodschappen, maaltijden aan huis, huishoudelijke hulp, 

of hulp bij verzekeringen of belastingen. Een coach organiseert 

alle ondersteuning.

Vijftig borstkankerpatiënten deden mee aan de proef. Marita 

Beltman (57) is daar één van. Na het bevolkingsonderzoek van 

december 2016 werd ze gebeld door haar huisarts: er was een klein 

plekje gevonden waar ze graag beter naar wilden kijken. Het was 

inderdaad kwaadaardig. “Ze waren er gelukkig snel bij. Ik ben heel 

dankbaar, zeker omdat het om een snelgroeiende tumor ging.”

Rust nemen
Ze kreeg een borstbesparende operatie. Ook werd de eerste 

poortwachtersklier onder een arm verwijderd. Haar behandeling 

(eenentwintig keer bestralen) is nu net achter de rug. “Ik voel me 

prima. Van de operatie heb ik geen pijn gehad. Alleen de laatste 

paar dagen van de bestraling was ik intens moe. En op de plek 

van de bestraling is de huid stuk gegaan. Ik merk wel dat ik bij 

bijvoorbeeld huishoudelijk werk geen tempo kan maken zoals 

anders. Ik moet echt tussendoor rusten.”

Maaltijden aan huis
De oncologieverpleegkundige bracht Marita in contact met 

ZOOM-coach Esther Steffens. Zij vertelde hoe ZOOM haar kon 

ondersteunen. Uit de verschillende ondersteuningsvormen 

koos Marita het taxivervoer van en naar het ziekenhuis en 

de maaltijdservice. “Het heeft mij echt ontzorgd. Vooral die 

wekenlange bestralingsperiode legt veel druk op patiënten en hun 

omgeving. Mijn man heeft een eigen bedrijf en ik hoefde hem nu 

niet te vragen me te rijden toen ik bestraald werd. Ook werden zes 

weken lang versgekookte maaltijden aan huis bezorgd! Als mijn man 

thuiskwam hoefden we ze alleen even in de magnetron te schuiven. 

We hoefden onze kinderen niet te vragen om te komen koken.”

Aandacht
Marita Beltman is lovend over ZOOM. “Een geweldig project. De 

steun en de manier waarop ze met je omgaan is heel erg fijn. 

De coach, Esther Steffens, belde mij bijvoorbeeld regelmatig 

om te vragen hoe het ging. In mei hebben we met andere ZOOM 

deelnemers teruggekeken op deze periode. We hebben er gelijk een 

gezellige avond van gemaakt. Naast alle narigheid die je meemaakt 

deze aandacht… ik ben er stil van.”

“ Als ik deze hulp niet 
had gehad, was dit een 
heel andere periode 
voor mij geweest.” 

Zorg op maat na behandeling 
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Zuurstoftank voor 
moeilijk genezende 

wonden 

Zuurstoftherapie in ZGT locatie Almelo 

dan twaalf keer zoveel zuurstof op. En dat is 

gunstig voor moeilijk genezende wonden.

Extra zuurstof
“Waarom een wond slecht geneest of  

chronisch wordt, kan veel oorzaken hebben”, 

vertelt vaatchirurg Sjef van Baal, coördinator 

van het expertisecentrum. “Maar één van de 

redenen is vaak een tekort aan zuurstof in het 

wondweefsel. De zuurstoftherapie zorgt voor 

extra zuurstof in en rondom de wond. Dat  

bevordert het genezingsproces. Ook vormen 

zich nieuwe haarvaatjes in het weefsel rondom 

de wond. Samen stimuleert dat weefselgroei. 

Dat zie je doordat het gebied bij de wond 

nieuwe huid aanmaakt. Als de behandeling 

helemaal goed verloopt, vergroot dit de kans 

op genezing bij chronische wonden.”

Zorgverzekering
Het centrum wordt opgezet in overleg met 

zorgverzekeraar Menzis. Dat betekent  

uiteraard dat de behandeling volledig wordt 

Vanaf 2018 biedt ZGT, ziekenhuislocatie  

Almelo, zuurstoftherapie aan, als enige in 

de regio Twente en omstreken. Dat  

betekent minder reistijd voor patiënten 

in deze regio. Een groot voordeel bij een 

behandeling van gemiddeld dertig  

sessies. Op dit moment wordt een deel van 

de Almelose locatie verbouwd om de  

zuurstoftank te kunnen plaatsen. De 

zuurstoftank maakt deel uit van het nieuwe 

centrum voor complexe wondzorg. 

Hoge druk
Hyperbare zuurstoftherapie is een specia-

listische behandeling in een cabine waarin 

de druk ongeveer tweeënhalf 

keer hoger is dan normaal. 

Patiënten ademen hier via een 

mondkapje 100% zuurstof 

in. Door de combinatie van 

verhoogde druk (‘hyperbaar’) 

en het hoge percentage zuur-

stof neemt het bloed meer 

Van binnen lijkt het net een vliegtuiginterieur, tot aan de ronde 
raampjes toe. Een langgerekte cabine met langs de wanden een rij 

blauwe stoelen. Daarboven verwacht je haast een verlicht ‘riemen vast’ 
voor de passagiers. Maar deze cabine bevindt zich niet in een vliegtuig. 

Het gaat hier om een hyperbare zuurstoftank, waar patiënten met 
ernstige en moeilijk genezende wonden een speciale behandeling 

krijgen: zuurstoftherapie.

“ 100% zuurstof 
wordt via  
een masker  
toegediend.”

Vaatchirurg 
Sjef van Baal



vergoed in het basispakket. Een patiënt 

krijgt een indicatie voor zo’n behandeling 

bij bijvoorbeeld wonden aan de voet door 

suikerziekte; door bot- of huidbeschadigingen 

na bestraling; of bij bepaalde (chronische) 

ontstekingen. Patiënten van alle leeftijden 

komen hiervoor in aanmerking. Wondzorg 

van de diabetische voet is overigens één 

van de expertises van ZGT.

Behandeling in de regio
Tot nu was er in Nederland maar een  

beperkt aantal behandelcentra voor 

zuurstoftherapie: in Amsterdam, Arnhem, 

Geldrop, Goes, Hoogeveen, Rotterdam en 

Waalwijk. Patiënten uit de regio Twente 

moeten de komende maanden nog even  

een flinke afstand afleggen voor een 

behandeling met hyperbare zuurstof, 

maar dat behoort straks tot het verleden. 

Ook voor bewoners van de aangrenzende 

regio’s is het praktisch dat ZGT een eigen 

hyperbare zuurstoftank krijgt. Ook als ze 

zijn ze licht van aard. “Sommige mensen 

hebben bijvoorbeeld last van moeheid, of 

klagen over bijziendheid. Maar dat is over 

zodra de behandeling achter de rug is. Het 

meest lastige is het voor mensen die niet 

goed tegen de druk op hun oren kunnen. 

Dat voelt namelijk net als in een vliegtuig.”

Samenwerking
Van Baal: “Bij het opzetten van het nieuwe 

centrum voor complexe wondzorg van ZGT 

werken we hecht samen met het Admiraal 

De Ruyter Ziekenhuis in Goes. De collega’s 

daar hebben jarenlange expertise met 

hyperbare zuurstoftherapie. Landelijk 

gezien lopen wij in ZGT voorop met onze 

kennis van de behandeling van diabetische 

voetwonden. Door die combinatie kunnen 

we onze patiënten met moeilijk genezende 

wonden binnenkort nog beter helpen.”

een andere zorgverzekeraar dan Menzis 

hebben. Twente heeft bovendien een hoger 

percentage oudere inwoners – en patiën-

ten met een moeilijk genezende wond zijn 

relatief vaak boven de vijftig jaar.

Soms lichte bijwerkingen
Bij vrijwel iedereen die de zuurstof- 

therapie krijgt, verloopt de behandeling  

voorspoedig. Volgens Van Baal komen 

bijwerkingen nauwelijks voor. Als ze er zijn, 

Extra zuurstof in het bloed
Zuurstof lost normaal gesproken vrij slecht op in vloeistof, dus ook in bloedplasma. 

Daarom wordt zuurstof naar onze organen vervoerd door hemoglobine. Dit is een 

stofje in de rode bloedcellen. Hemoglobine bevat gewoonlijk al zo’n 98% zuurstof. Een 

extra hoog percentage zuurstof inademen maakt dan maar een klein verschil: er komt 

zo’n 3% bij. Maar als we 100% zuurstof inademen (vijf keer meer dan normaal) 

onder verhoogde druk, kan het plasma wél extra zuurstof opnemen: 

ruim twaalf keer zoveel.

“ Twentse patiënten 
moesten helemaal 
naar Hoogeveen  
reizen.”
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Mohs’ chirurgie 

Speciale behandeltechniek  
bij huidkanker
Basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van 

huidkanker. De kanker ontstaat uit de kiemcellen van de opperhuid. 

Dermatologen in ZGT gebruiken een speciale techniek om deze vorm 

van kanker uit de huid weg te snijden. Met Mohs’ micrografische 

chirurgie verwijderen zij binnen een dag de kanker. Dat gebeurt 

laagje voor laagje.

u   De behandeling, een chirurgische ingreep, vindt plaats op de afde-

ling dermatologie in ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo. 

v   Basaalcelcarnicoom zit vaak op het gezicht. Mohs’ chirurgie wordt 

toegepast bij sommige vormen van basaalcelcarcinoom in het  

gezicht. Het te opereren gebied wordt nauwkeurig afgemeten en 

afgetekend. Onder plaatselijke verdoving worden hechtingen  

aangebracht om de plek goed te bepalen. Daarna snijdt de derma-

toloog het weefsel met de kankercellen weg. 

w   De ingreep wordt vastgelegd in een digitaal fotoverslag.

x   De weefselstukjes worden voorbereid voor nader onderzoek. De 

laborant snijdt het weefsel in dunne plakjes: de zogenaamde 

vriescoupes. 

y   In een speciale machine worden de vriescoupes gekleurd om mo-

gelijke afwijkingen in het weefsel goed te zien. Het snijden, kleuren 

en beoordelen van het weefsel is een tijdrovende bezigheid. Patiën-

ten wachten in een speciale wachtkamer op de uitslag, samen met 

een ZGT vrijwilliger. 

z   De vriescoupes worden onder de microscoop bekeken. Elk laagje 

wordt tijdens de operatie direct beoordeeld op de aanwezigheid 

van een tumor. Is er nog huidkanker aanwezig? Dan wordt dit 

ingetekend in het fotoverslag. Zo ziet de dermatoloog precies waar 

hij of zij mogelijk nog verder moet snijden.

�   Eventueel volgt een tweede snijronde. Dit wordt herhaald totdat het 

operatiegebied geen kankercellen meer bevat. 

{   Pas als alle kanker is weggehaald wordt de wond gesloten.  

Dat kan door hechtingen hechtpleisters en een stevig drukverband. 

Ook een verplaatsing van de omgevende huid of een huidtransplan-

taat is mogelijk. Soms wordt de wond gesloten door de plastisch 

chirurg.

Open de Layar app op uw smart-

phone of tablet, scan de pagina en 

ontdek de digitale extra.
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Tip! 
Nationale 

Huidkankerdag  
20 mei 2017 in ZGT,  
locatie Hengelo van 

10.00-13.00  
uur. 



Hooikoorts is toch 
eigenlijk om te huilen

Vooral op zonnige dagen hebben mensen last van rode jeukende 

ogen, niezen ze voortdurend en lijken wel snotverkouden. Deze  

plagerij kan een voorjaar en zomer lang duren: hooikoorts!

25% van de Nederlanders heeft hooikoortsklachten veroorzaakt door 

een allergische reactie op stuifmeel van bloeiend gras, ofwel een 

pollenallergie. Dat vertelt allergoloog Jeroen Miesen. “De klachten 

doen zich voor tijdens de bloeiperiode van bomen of grassen. 

Mensen met boompollenallergie krijgen klachten tussen februari en 

mei. Graspollenallergie doet zich vooral voor in juni. Je kunt er ook 

benauwdheid of astma bij krijgen.” 

Leefomgeving
“Allergie is een abnormale reactie van je afweersysteem”, vertelt 

Miesen. “Ook erfelijke factoren spelen een rol. Als je ouders een allergie 

hebben, is de kans groot dat jij het ook krijgt. Maar op welke stof je 

reageert en wanneer dat is, hangt af van de persoon en de omgeving. 

Dat is niet te voorspellen.”

Soorten klachten
De helft van de mensen met boomstuifmeelallergie krijgt jeuk en 

zwelling in de mond- en keelholte bij het eten van verse fruitsoorten of 

rauwe groenten. Velen hebben zelfs meerdere allergieën, zoals allergie 

voor huisstofmijten, onkruidpollen, schimmels, (huis)dieren en paarden. 

Vaak hebben ze er ook huidklachten zoals eczeem en galbulten en/of 

longklachten bij.

Wat niet helpt…
“Binnen blijven vanwege hooikoorts is niet de gewenste oplossing. 

Toch doen veel mensen dat als de hooikoortspilletjes, neussprays 

en oogdruppels niet meer helpen. En voor een vakantie kiest de 

hooikoortspatiënt dan ook liever een bestemming aan zee dan ergens 

in het binnenland.”

Oplossingen bij hooikoorts 
“Er zijn diverse behandelingen met bewezen werking tegen hooikoorts. 

Bij lichte klachten kunnen hooikoortspillen voldoende helpen. Dit zijn 

antihistaminica die je bij de drogist, apotheek of supermarkt koopt. 

Heb je erg hinderlijke hooikoortsklachten? Ga dan naar je huisarts. 

Die kan de juiste neussprays, tabletten of oogdruppels geven. Helpt 

dat niet voldoende? Laat je dan doorverwijzen naar de allergoloog. Wij 

onderzoeken welke allergieën je hebt en we bepalen samen met u wat 

de beste oplossing is. 

Behandeling
“Met mijn collega-allergoloog R. Ossekoppele geven we op de 

polikliniek allergologie van ZGT al jaren immunotherapie. Niet alleen 

met graspollen of boompollen, maar ook met huisstofmijt, wespengif 

of bijengif. We geven hierbij injecties onder de huid in de bovenarm. 

Bij hooikoorts door graspollen is dat een kuur van zeven tot negen 

wekelijkse injecties in de twee maanden voordat gras bloeit. Je merkt 

meteen resultaat in de daaropvolgende maanden. Je immuunsysteem 

heeft dan geleerd om minder allergisch te reageren”, besluit Miesen. 

Meer weten? zgt.nl/allergologie

De allergoloog helpt!

Niet iedereen  
geniet ongestoord  
van de ontluikende  
natuur. 

“ Binnen blijven  
vanwege hooikoorts 
is niet de gewenste 
oplossing.”
Allergoloog Jeroen Miesen
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Fysieke en mentale ondersteuning bij kanker

ZGT biedt sinds ruim een jaar modules aan om (ex-)kankerpatiënten fysiek en 

mentaal te ondersteunen bij de gevolgen van kanker. Dat kan in groepsverband of 

individueel. Tijdens de behandeling of na afloop. Patiënten krijgen het aangeboden 

als er een indicatie voor is.

Groep of individueel
Patiënten met psychische én lichamelijke problemen kunnen worden verwezen naar 

de revalidatiearts. ‘Terug naar evenwicht’ is het vernieuwde groepsprogramma voor 

deze patiënten. Het is beter toegesneden op de individuele deelnemer. De revalidatie-

arts is eindverantwoordelijk voor het programma en heeft een multidisciplinair 

team tot zijn beschikking. Daarin zitten een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, 

medisch psycholoog, ergotherapeut, diëtist en geestelijk verzorger: oncoloog en 

een re-integratiecoördinator.” Na de intake 

bij de revalidatiearts en de aanvullende 

intake bij de fysiotherapeut kijken zij met de 

patiënt welk programma hij of zij nodig 

heeft: fysieke training, psycho-educatie en 

voorlichting.  

Contact met lotgenoten
Marian Roskam meldde zich afgelopen zomer 

voor het groepsprogramma aan, na een che-

mokuur en operatie. “Tijdens het behandeltra-

ject was ik soms wel drie keer per week in het 

ziekenhuis. Na afloop van de belangrijkste be-

handelingen voelde ik me of ik van een rijdende 

trein was gegooid en ergens op een perron lag. 

Hoe moet je dan verder met je leven? Ik zocht 

een uitweg uit de ziekte en had sterk behoefte 

aan contact met lotgenoten. Om erover te 

kunnen praten. Je bent zó lang ziek, voor je 

omgeving is het op een gegeven moment weer 

klaar. Voor mij was dat nog lang niet.”

“ Je bent zó lang ziek, voor je 
omgeving is het op een gegeven 
moment weer klaar. Voor mij  
was dat nog lang niet.”

Kanker overwonnen: 
hoe pak je je leven 

weer op? 
4 januari 2016. Die dag kreeg Marian Roskam (toen 37), moeder 

van twee jonge kinderen te horen dat ze borstkanker had. Een 
traject met chemo en een zware operatie volgde. Een dik jaar later 

probeert ze haar leven terug op de rails te krijgen. Het oncologische 
revalidatieprogramma van ZGT, ‘Terug naar evenwicht’, bood  

daarbij de broodnodige ondersteuning. “Het was een tijdje  
mijn enige houvast.”



vindt ze. Dat kwam daardoor niet als een 

schok. “Als je ziek of herstellend bent, ben je 

heel emotioneel. Op je werk zijn de gesprekken 

toch eerder zakelijk. De arbeidsdeskundige 

van ZGT vertelde over de contacten met het 

UWV na kanker, de Wet Poortwachter, de wet-

telijke verplichtingen in het tweede jaar van je 

ziekzijn… heel waardevol.” Of ze ooit weer een 

driedaagse werkweek aankan, weet Marian 

niet. “Ik ben nog altijd snel moe.”

Accepteren
Eén van de andere programmaonderdelen 

waar Marian veel aan heeft gehad, was de 

fysieke training. Tijdens de eerste anderhalf 

uur van elke bijeenkomst werkte zij en haar 

groep aan het opbouwen van de conditie. “Je 

begint op nul. In het begin was tien minuten 

op de loopband al te veel. Maar uiteinde-

lijk konden we zelfs fanatiek hockeyen met 

elkaar! Ik ontdekte dat het sociale contact bij 

teamsport voor mij belangrijk is, dus ik ben 

blijven sporten. Het helpt bij de acceptatie van 

je nieuwe lijf. De gesprekken in de kleedkamer 

zijn misschien wel het meest waardevol.”

Leven met de gevolgen van kanker
Steeds meer mensen krijgen kanker. Be-

handelingen worden steeds beter en steeds 

meer mensen overleven het en leven dus met 

de gevolgen van kanker – fysiek, sociaal of 

psychisch om bijvoorbeeld vermoeidheid en 

emotionele instabiliteit te boven te komen.

Aanmelden
Revalidatiearts Jan Wagenaar: “Voor het 

nieuwe programma krijgen we nog iets 

minder aanmeldingen dan voor het oude. 

Dat komt onder andere door de nieuwe 

manier van aanmelden. Nu heb je een ver-

wijzing nodig van je huisarts of specialist 

voor de revalidatiearts. Gelukkig weten 

steeds meer mensen ons te vinden.”

Verwerking
Marian volgde het revalidatieprogramma 

samen met acht vrouwen van verschillende 

leeftijden. Ieder had borstkanker gehad. 

Acht weken lang, twee ochtenden per week 

ontmoetten ze elkaar. “Ik vond de eerste paar 

bijeenkomsten heftig. Al die verhalen… de 

eerste keren vloeiden de tranen rijkelijk, bij 

ons allemaal. De maatschappelijk werkster 

begeleidde die bijeenkomsten. Een lotgenootje 

en ik vroegen, ‘Blijft dat zo, dat gebrul?’ Zij 

zei, ‘Dat moet er gewoon uit, dat hoort bij de 

verwerking. Na de vierde keer is het over’.  

En zo was het ook.”

Re-integratie
Voor haar ziekte werkte Marian drie dagen als 

intern begeleider op een basisschool. Nu is 

ze daar langzaam aan het re-integreren. Het 

revalidatieprogramma heeft haar goed voor-

bereid op de terugkeer naar de werkomgeving, 

Bron: Thinkstock.com
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Spoedpost

ernst van de klachten. Dat heet ‘triage’. Daarom zijn sommige 

patiënten eerder aan de beurt dan anderen.  

Zij hebben klachten met een groter risico.”

Iedereen werkt samen
Het triagesysteem is hard nodig. In januari 2017 werden  

gemiddeld zeventig patiënten per dag gezien. Mulder: “Met  

het elektronische patiëntendossier houden we precies in de 

gaten wie er wacht op welke hulp en hoe lang deze patiënten  

al binnen zijn. De verpleegkundige van de spoedeisende  

hulp doet een eerste medische check met bijvoorbeeld  

een bloeddrukmeting, hartfilmpje of aanvraag van een  

röntgenfoto. Daarna wordt de patiënt onderzocht door een  

medisch specialist. Soms is er direct een operatie nodig of 

volgen er nog andere onderzoeken. Al met al ziet de patiënt 

een hoop ZGT-medewerkers voorbij komen.” 

Snellere hulp
Ongeveer 40 procent van de aangemelde mensen op de  

spoedpost wordt uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis  

voor verdere behandeling. “Dat lijkt veel, maar omdat wij 

samenwerken met de huisartsen komen de patiënten met 

klachten die door de huisarts behandeld kunnen worden niet  

op de spoedeisende hulp”, legt Mulder uit. Of het nog sneller 

kan? “Hoe meer informatie een patiënt paraat heeft over  

allergieën of medicatie, hoe duidelijker het voor ons is. Zo  

kan de patiënt zelf ook een steentje bijdragen.”

Het is rennen of stilstaan bij de spoedpost in ZGT, locatie 

Almelo. Van botbreuken door een nachtelijke valpartij tot acute 

blindedarmontstekingen: er komt van alles binnen. De medewerkers 

moeten dan ook heel snel schakelen. Terwijl de patiënt plaatsneemt 

in de wachtruimte gebeurt er ontzettend veel achter de schermen. 

Judith Mulder, spoedeisende-hulp arts in Almelo, vertelt over dat  

wat wij allemaal niet zien.

De spoedpost in Almelo bestaat uit twee 

onderdelen: de spoedeisende hulp (SEH)  

en de Centrale (CHPA) Huisartsen Post  

(zie pagina 11). Samen hebben ze één balie 

waar alle aanmeldingen binnenkomen. “Wij 

werken samen om elke patiënt zo snel en 

efficiënt mogelijk te helpen”, vertelt Mulder. 

“De verblijftijd op onze spoedeisende hulp is gemiddeld 2,5 uur. Andere  

ziekenhuizen zijn daar jaloers op. Wij vinden het nog te lang.” Dus wat gebeurt 

er eigenlijk nadat een patiënt naar de spoedeisende hulp gestuurd wordt?

Triage: wanneer is het mijn beurt?
“Patiënten komen bij ons binnen met de ambulance of via de huisarts. Dat 

kan hun eigen huisarts zijn of ze zijn doorverwezen via een huisarts van 

onze spoedpost. Deze doorverwijzing is belangrijk omdat mensen dan  

niet onnodig op de spoedeisende hulp komen. Een bezoek aan de SEH gaat 

namelijk ten koste van het eigen risico. Bij de CHPA is dat niet het geval, 

dus de juiste doorverwijzing is fijn voor dokters én patiënten. Aan de balie 

wordt de patiënt ingeschreven en er wordt een inschatting gemaakt van de 

Seh-arts 
Judith 
Mulder 

Onzichtbare kracht van  
de spoedeisende hulp  



De spoedpost in Almelo is opgezet om spoedhulp voor iedereen 

zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom werken de 

spoedeisende hulp (SEH) en de Centrale Huisartsenpost Almelo 

(CHPA) er sinds 2010 intensief samen. In 2018 gaat ook ZGT 

locatie Hengelo op deze manier werken. “Huisarts en CHPA-

bestuurslid Ronald Vriens: “Wij zijn ervoor om patiënten die 

zonder afspraak binnenkomen zo adequaat mogelijk te helpen 

zonder hoge kosten en lange wachttijden.”

Wie komen er bij de CHPA? “Iedereen die een spoedeisende klacht 

heeft en op dat moment niet naar zijn of haar eigen huisarts kan”, 

legt Ronald Vriens uit. “Buiten kantooruren, dus. De CHPA is overdag 

namelijk gesloten.” 

Eerst naar eigen huisarts
“Spoedeisende klachten zijn eigenlijk alle klachten waar direct naar 

gekeken moet worden”, legt Vriens uit. “Een verstuikte enkel of 

gekneusde rib is erg pijnlijk en vervelend, maar dan moet de patiënt 

gewoon rust houden. Wij kunnen die niet beter helpen dan de eigen 

huisarts op maandagmorgen. Die kent de patiënt en zijn of haar 

medische verleden. Botbreuken, hoge koorts, pijn op de borst, heftige 

ontstekingen aan wonden of een schouder uit de kom? Dat zijn zaken 

waar wel direct iemand naar moet kijken.”

Vooraf altijd bellen
Maar hoe weet je nu zeker of je naar de CHPA moet of toch naar de 

eigen huisarts? Vriens: “Voordat mensen langskomen moeten ze zich 

altijd telefonisch aanmelden bij de centrale balie van de spoedpost. 

Zo weten zowel de patiënt als de spoedpost waar ze aan toe zijn. En 

wij kunnen dan direct vertellen of het nodig is om langs te komen 

bij de CHPA of bij ernstige klachten zelfs naar de spoedeisende hulp 

gestuurd wordt. Dit onderscheid is erg belangrijk, anders moet de 

patiënt lang wachten. Of erger: mensen met ernstige klachten worden 

later geholpen. Daarnaast is de huisartsenpost erg duur. Bijna tien 

keer duurder dan de eigen huisarts. Als iedereen zomaar naar de 

spoedpost van het ziekenhuis komt, zet dat hele grote druk op ons 

zorgstelsel. En dat is helemaal niet nodig!”

Diagnose op afstand
De CHPA gaat zoveel mogelijk met de moderne tijd mee. Sinds kort 

kunnen artsen en patiënten gebruik maken van beeldbellen via een 

speciaal ontwikkelde en beveiligde app. “Dat is echt een uitkomst”, 

zegt Vriens enthousiast. “De patiënt kan direct laten zien wat er aan 

de hand is. Gewoon vanuit huis. En de arts kan een (eerste) diagnose 

stellen. Dat is pas echt snelle hulp!” 

Spoedpost

Centrale Huisartsenpost 

“ Wel of niet naar  
de huisartsenpost?”
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Kort nieuws

Vorig jaar vertrok de voorzitter van Raad van Bestuur van ZGT, 

Meindert Schmidt. Als afscheidscadeau vroeg hij om donaties 

aan ZGT Overzee. Hij wilde graag een goed doel ondersteunen. 

Van deze gulle donatie is een nieuwe generator gekocht voor 

een betere stroomvoorziening in een Zambiase operatiekamer. 

De Stichting ZGT Overzee houdt zich bezig met kennisoverdracht 

aan medische en verpleegkundige collega’s in landen waar ZGT een 

connectie mee heeft.

Meer weten? zgt.nl/over-zgt/zgt-overzee

De ZGT-bijenstal
In steden over heel de wereld gebeurt het al: urban beekeeping. 

Of in het Nederlands: bijen houden in de stad. Je zou het van 

een ziekenhuis niet direct verwachten maar ook ZGT doet dit. 

Anesthesioloog Ton Kuipers kwam op het idee. “Onze bijenstal past 

helemaal in de trend van duurzaam eten en zelf een duit in het zakje 

doen voor het milieu. Daar doet ZGT graag aan mee!”

“Er staan nu vijftien bijenkasten in de bijenstal achter in de tuin bij 

het ziekenhuis in Almelo”, vertelt Kuipers enthousiast. “Daarmee 

leveren we hopelijk dit jaar honing voor het personeelsrestaurant.” 

Met zo veel bijenkasten staat de medisch specialist niet in zijn 

eentje. “Veel ZGT-medewerkers hebben de smaak te pakken 

gekregen. Voor hen verzorgden we een imkercursus, samen 

met de bijenhoudersvereniging het Iemenschoer uit Almelo. Nu 

dragen verschillende collega’s, van artsen en verpleegkundigen tot 

restaurantmedewerkers, bij aan het welzijn van de bij.”

De bij geeft ook terug
Aandacht voor het welzijn van de bij is hard nodig. Het gaat namelijk 

niet goed met deze geel-bruin gestreepte insecten. “Daar maak ik mij 

ernstige zorgen over”, benadrukt Ton Kuipers. “We hebben bijen nodig 

voor onze groente- en fruitteelt. Als we niet oppassen staan we straks 

voor lege schappen in de supermarkt.” Wat merken de patiënten en 

bezoekers van het ziekenhuis overigens van de bijen? “Niets hoor!” 

lacht Kuipers. “Bijen zijn lekker op zichzelf en laten de mensen met 

rust. Maar misschien zien we over een jaar of twee wel meer bloemen 

in de tuin!”

Nieuw in de Raad van Bestuur  
Even voorstellen: 
Wolter Odding

Sinds 1 april is Wolter Odding 

toegetreden tot de Raad 

van Bestuur van ZGT. UwZGT 

vroeg hem om zich kort voor 

te stellen, zodat iedereen 

in Twente kennis met hem 

kan maken. Dat praat toch 

wat makkelijker als u hem in 

de wandelgangen van ZGT 

tegenkomt. 

“Ik ben Wolter Odding, 

getrouwd en vader van vier 

kinderen. Ik woon in Ermelo. Na 

mijn studie bedrijfseconomie 

werkte ik een aantal jaren in 

het bedrijfsleven. Ruim elf jaar 

geleden ging ik aan de slag bij 

drinkwaterbedrijf Vitens. Daar 

zat ik de laatste zeven jaar in de 

tweekoppige directie. Mijn vrije 

tijd besteed ik vooral sporten, waaronder voetbal. Ook houd ik van 

tuinieren. In Twente ben ik wel bekend. Mijn vader is in Oldenzaal 

geboren en opgegroeid. En een deel van mijn familie woont nog 

steeds in Twente. 

Werken in een maatschappelijke organisatie geeft mij energie. 

Daarom trekt de zorg me enorm aan. Sinds een aantal jaren ben ik 

actief in de zorg als toezichthouder bij het ziekenhuis in Harderwijk 

en als lid van de ledenraad bij zorgverzekeraar Achmea. Ook mijn 

vrouw en kinderen werken in de zorg. Eind vorig jaar kwam ZGT op 

mijn pad. Ik was zeer onder de indruk van de meerjarenbeleidsvisie 

ZGT2020 en de ambitie van het ziekenhuis. Ook had ik direct een 

klik met mijn nieuwe collega Ton Ruikes. Daarnaast past de Twentse 

cultuur van ‘doe maar gewoon’ heel goed bij me.

Komende jaren wil ik een nuttige bijdrage leveren aan de 

gezondheid voor de inwoners van deze regio. Ik geloof zeer in 

samenwerken om tot het beste resultaat te komen: binnen ZGT en 

met andere zorgorganisaties in de regio. Ik heb mij in mijn werk 

altijd sterk gemaakt voor een klantgerichte houding. Die neem 

ik mee naar ZGT. Ik ga mijn best doen om de ontwikkelingen die 

ZGT heeft ingezet waar te maken. Het is mijn ambitie om ZGT op 

de kaart te zetten als het beste ziekenhuis van Nederland. Een 

ziekenhuis waar Twente trots op is!

Afscheidscadeau 
voor goed doel



Gynaecoloog 
Akeel Alhafidh
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Gentle sectio

Bij een keizersnede komt een baby 

operatief ter wereld. Dit is nodig als 

de baby niet via de natuurlijke weg 

geboren kan worden of als de condi-

tie van de baby een snelle bevalling 

noodzakelijk maakt. Het nadeel 

daarvan is dat moeder en kind direct 

na de geboorte tijdelijk gescheiden worden. Sinds een paar jaar 

biedt ZGT de ‘gentle sectio’, ofwel de ‘natuurlijke keizersnede’. Di-

rect contact tussen moeder en kind staat hierbij centraal. Gynae-

coloog Akeel Alhafidh: “Het maakt de bevalling via een keizersnede 

minder klinisch en daarmee beter voor moeder en kind.” 

“De gentle sectio is een geplande keizersnede”, vertelt gynaecoloog 

Akeel Alhafidh. “De focus ligt daarbij op huid-op-huidcontact tussen 

moeder en kind direct na de geboorte. Dankzij een ruggenprik maakt 

de moeder de geboorte van haar kind bewust mee. We leggen de baby 

meteen op haar borst, net als bij een natuurlijke bevalling. Zo kunnen 

zij volop van elkaar genieten en kennismaken. Een pasgeborene is 

vooral tijdens het eerste uur na de geboorte heel erg wakker en alert. 

En daarmee zeer ontvankelijk voor het eerste contact met de ouders.”

Huid-op-huid contact
“Huid-op-huid contact heeft een positief effect op de bloeddruk, 

ademhaling, temperatuur en bloedsuikerregulatie van de baby”, 

legt Alhafidh uit. “En omdat het minder stressvol is dan een 

spoedkeizersnede zorgt het huidcontact voor een positief gevoel 

bij de moeder. Zo heeft ze meestal minder pijn, minder vaginaal 

bloedverlies en komt de borstvoeding beter op gang. En, ook niet 

onbelangrijk, het kindje blijft lekker warm op de moederborst.” 

Jaarlijks worden ongeveer 2.000 kinderen geboren in ZGT. 

Zo’n 400 komen met een keizersnede ter wereld. De meesten 

daarvan zien nu het levenslicht via de gentle sectio.

Meer weten over geboorte? Op zgt.nl/agenda vindt u  

onze maandelijkse informatiebijeenkomsten.

Wanneer een gentle sectio? 
“We plannen de gentle sectio een paar weken van tevoren in. 

Bijvoorbeeld als er sprake is van een stuitligging of dwarsligging. 

Een aanstaande moeder kan ook aangeven dat ze liever niet op 

een natuurlijke manier wil bevallen als haar eerste kind ook met 

een keizersnede geboren is. We doen de sectio in week 40 van 

de zwangerschap. In een vroeger stadium is de baby niet goed 

voorbereid op de geboorte.”

Familiegebeurtenis
Ook de vader kan de geboorte van begin tot eind meemaken. Hij 

zit tijdens de operatie naast de moeder. “Dat hij alles meemaakt is 

belangrijk voor de hechting tussen vader en kind”, vertelt Alhafidh. 

“Overigens is het traject rond de gentle sectio helemaal gericht op 

het gezin. De aanstaande ouders worden tijdens het hele traject 

begeleid door een vaste verpleegkundige. Zij geeft uitleg aan de 

ouders, is in de operatiekamer aanwezig en assisteert met de 

verzorging van het kindje.”

“ Het kindje blijft lekker 
warm op de moederborst.”

De gezinsvriendelijke 
keizersnede

Open de Layar app op 

uw smartphone of 

tablet, scan de pagina 

en ontdek de digitale extra.



In de hal van het ziekenhuis staat een piano. Menigeen die op één 

van beide locaties binnenwandelt, wordt welkom geheten door mooie 

licht klassieke muziek en sfeervolle popliedjes. De piano’s staan er 

op initiatief van de Raad van Bestuur die patiënten en bezoekers 

‘iets extra’s’ wil bieden. Wie wil mag achter de piano plaatsnemen. 

Regelmatig zitten er ook vaste vrijwilligers achter. In Hengelo zijn 

dat bijvoorbeeld Femke Hof en Sanne van den Bosch.

Zodra de pianoklanken door de hal dwarrelen, draaien alle gezichten 

verbaasd dezelfde kant op. De verbazing maakt snel plaats voor een 

brede glimlach. Een aantal mensen blijft staan en beweegt zachtjes mee 

op de muziek. Anderen steken de duim omhoog. Zo nu en dan neemt er 

iemand plaats op de bank naast de piano en luistert met gesloten ogen 

naar de klanken van bijvoorbeeld Love me tender van Elvis Presley.

Gesneden koek
Voor Femke Hof (77) is het pianospelen in een publieke locatie gesne-

den koek. Ze reist vaak met de trein. Op veel stations in Nederland staat 

een piano. Dus als het even kan kruipt ze erachter, bijvoorbeeld als ze 

moet overstappen op een andere trein. Muziek maken is haar lust en 

haar leven “Het is mijn allergrootste hobby,” zegt ze. 

Muziek biedt troost
Soms speelt Femke drie uur per dag. Dat ze elke keer anderhalf uur 

mag spelen in ZGT brengt haar groot geluk vertelt ze enthousiast. 

“Dat geluk deel ik met de mensen die het ziekenhuis bezoeken. Vrijwel 

niemand komt hier voor zijn plezier. Als ik met mijn spel een glimlach op 

de gezichten kan toveren, dan is mijn dag geslaagd. Muziek heeft een 

enorm troostend karakter. En er is nog geen dag voorbij gegaan dat dat 

niet gelukt is.”

Ontroerend
Van een heel andere generatie is Sanne van den Bosch (20). Hoewel 

ze net met haar studie aan het conservatorium is gestopt, kan ze het 

pianospelen niet loslaten. Ze twijfelde wel even toen haar vader, die in 

ZGT werkt, haar vroeg of pianospelen in de hal niet iets voor haar was. 

“Er kijken hier wel erg veel mensen”, lacht ze. “Maar als ik eenmaal die 

drempel over ben denk ik daar niet meer over na. Bovendien is het 

goed om regelmatig in het openbaar te spelen. Daar word ik beter 

van. En de positieve reacties motiveren me enorm. Mensen raken 

soms echt ontroerd. Laatst zat hier een mevrouw in tranen op de 

bank. Ze vroeg of ik het lied nog eens wilde spelen en ze nam het op 

met haar telefoon. Het was het lied dat ook op de crematie van haar 

man had geklonken.”

Gemoedelijk
Beide dames zijn zich bewust van wat de muziek met mensen doet. 

“We spelen vanaf 16.30 uur herkenbare liedjes voor alle generaties. 

Het moet vooral gemoedelijk zijn en het bezoek aan ZGT aangenamer 

maken”, besluiten ze. 

Bij ZGT

Piano geeft vrolijke noot aan het ziekenhuis

“ Een mevrouw vroeg mij in tranen 
een lied nog eens te spelen.  
Ze nam het op met haar telefoon.  
Het was het lied dat klonk op  
de crematie van haar man.”



Agenda 
Kijk op zgt.nl/agenda voor actuele activiteiten in ZGT

Kwaliteit bij ZGT

Online informatie over uw zorg

‘ MijnZGT’
Vandaag de dag heeft u veel vrijheid en ruimte om uw eigen 

zaken te regelen. Bankzaken doet u met een app op uw telefoon 

of tablet. U kiest online een vliegtuigstoel en boekt direct een 

passende hotelkamer. Met het online patiëntenportaal  

‘MijnZGT’ kunt u nu ook steeds meer zaken rond zorg overal  

en altijd regelen.

Waar vind ik het patiëntenportaal?

U vindt het patiëntenportaal op zgt.nl/mijnzgt. Hierdoor zijn uw 

gegevens goed beschermd.

Uw gegevens

In het overzicht ziet u welke afdelingen binnen ZGT gebruikmaken van 

het patiëntenportaal. Staat de afdeling van uw keuze erbij? Dan leest 

u er welke mogelijkheden het portaal u biedt. Nadat u bent ingelogd, 

ziet u hoe u bij ZGT geregistreerd staat. De mogelijkheden die het 

portaal u biedt verschillen per afdeling. Kijk goed naar wat er mogelijk 

is in uw specifieke situatie.  

ZGT wil de afstand tussen het ziekenhuis en patiënt zo klein mogelijk 

maken en eigen regie bevorderen. Toegankelijke informatie is daarbij 

belangrijk. 

Blijf op de hoogte via zgt.nl.

Gegevens

Colofon

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*

Uw ZGT is een uitgave van ZGT, bureau communicatie (mei 2017)
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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

* 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

  http://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 na een paar seconden 

automatisch op uw scherm. 
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Verheugt u zich al op de zomervakantie? De voorpret van een reis 

begint natuurlijk al bij de voorbereidingen, zoals het kiezen van 

uw bestemming. Maar weet u ook waar u op moet letten voor een 

veilig verloop van uw reis? Bij Travel Health Clinic kunt u zich laten 

adviseren over alle vakantierisico’s. En u kunt er alle benodigde 

inentingen halen. 

Marjo Overbeek is manager bij de Travel Health Clinic. Zij ziet elk jaar 

diverse soorten reizigers voorbij komen. “En dat is maar goed ook, 

want maatadvies is heel belangrijk!” zegt Marjo. “Iedereen bereidt 

zich anders voor op een reis. Dit hangt af van welk land of gebied je 

gaat bezoeken. En wat ben je van plan? Hoe lang blijf je er? Wordt 

het een actieve of een rustige vakantie? Hoe is je gezondheid? Heb je 

vaccinaties of andere gezondheidsadviezen nodig?”

Zika, malaria, hondsdolheid, lyme
De Travel Health Clinic biedt u informatie over alle mogelijke risico’s: 

overzichtelijk, per land en up-to-date volgens de laatste berichtgeving. 

Marjo: “Wij krijgen veel vragen, over malaria bijvoorbeeld. Vorig jaar 

was er natuurlijk erg veel aandacht voor het zikavirus. Wij zijn van alles 

op de hoogte. En dat geldt niet alleen voor de verre bestemmingen. 

Want ook een tekenbeet kan gevaarlijk zijn. En die kun je gewoon op de 

Nederlandse camping oplopen!”

Geen verrassingen
“Er zijn altijd zaken om rekening mee te houden”, zegt Marjo. “Zo hou je 

het veilig en kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Want 

dat is natuurlijk zonde van de vakantie. Gezond op reis en gezond weer 

terug!”

Wilt u meer weten? thci.nl

Travel Health Clinic

Verstandige voorpret  
voor uw vakantie

Tips van Travel Health Clinic
•  Let goed op eten en drinken, dat is niet overal veilig.

•  Gebruik een goede muggenwerende crème of olie (met DEET).

•  Gebruik juiste zonbescherming: beschermingsfactor, 

hoofdbedekking en schaduw. 

•  Sommige vakantielanden geven voor bepaalde ziektes geen 

vaccinatie-eis, terwijl het risico er wel degelijk is, bijvoorbeeld 

voor hondsdolheid. Aai dus nooit dieren op reis.

•   Check altijd hoe het zit met de ziektezorg op de plaats van 

bestemming. Weet u bijvoorbeeld waar u heen moet met een 

gebroken teen?  Zwangere vrouwen, kinderen en mensen met 

gezondheidsklachten moeten extra opletten op de risico’s.

•  Een goede reisverzekering  

is altijd verstandig.

ActieStuur uw leukste vakantiefoto op 
en win een handige travelkit. E-mail uw foto, naam, adres en 

woonplaats vóór 1 oktober 2017 naar 

info@thci.nl. Wij plaatsen uw foto 
op onze website en de leukste 

drie winnen een travelkit. 

zgt.nl


