
S t .  J a n s  G a s t h u i s  ( S J G )  W e e r t  •  n u m m e r  3  •  d e c e m b e r  2 0 1 8  •  J a a r g a n g  1 2

SJG Weert onderzoekt mogelijkheden 
ziekenhuiszorg aan huis 

www.sjgweert.nl
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Voor steeds meer specialistische zorg hoeft u straks de deur niet
meer uit. SJG Weert onderzoekt namelijk de mogelijkheden om
de zorg en specialisten van het ziekenhuis naar de patiënt thuis
te brengen. In de eigen woonomgeving waar mensen zich het
prettigst voelen en ook het snelste herstellen. Het ziekenhuis van
de toekomst komt daarmee letterlijk en figuurlijk dichterbij voor
patiënten in de regio Weert.

Slimme zorgtechnologie, ook wel E-Health genoemd, maakt het in-
middels mogelijk om de gezondheid van patiënten thuis 24 uur per
dag te monitoren. Denk aan hartslag, ademhaling of bloeddruk,
maar bijvoorbeeld ook de bloedsuikerspiegel of het slaappatroon
van mensen. Bij een eventuele afwijking in de meetgegevens krijgt
de behandelend arts in het ziekenhuis automatisch een melding en
kan hij de patiënt uitnodigen op het spreekuur of via een telefo-
nisch of elektronisch consult helpen. De patiënt hoeft dus alleen
nog naar het ziekenhuis als dat echt noodzakelijk is; bijvoorbeeld
voor een operatie. “Veel prettiger natuurlijk, met name voor chro-
nisch zieke patiënten die nu voor hun periodieke controles of tus-
sentijdse consulten nog steeds de gang naar de Vogelsbleek moe-
ten maken”, vertelt Inge de Wit, bestuurder in SJG Weert. 

Daarnaast wil het ziekenhuis patiënten ook veel meer dan nu per-
soonlijk gaan ondersteunen met specialistische zorg aan huis. De
overheid juicht die ontwikkeling ook toe in deze tijd waarin mensen
steeds ouder worden en ook steeds langer zelfstandig thuis blijven
wonen. Inge de Wit: “Van oudsher zijn ziekenhuizen gewend om
hun zorg in het ziekenhuis te leveren. Dat is niet meer van deze tijd.

Zeker bij bepaalde chronische ziektebeelden zoals COPD, hartfalen
en oncologische nazorg, zou een gespecialiseerd verpleegkundige
de zorg ook prima thuis kunnen verlenen. Dat is niet alleen prettig,
maar ook beter voor de patiënt. Thuis loop je immers minder risico
op een infectie dan in een ziekenhuis waar je met andere zieke pa-
tiënten in contact komt.” 

De nieuwe stip aan de horizon 
Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie wordt een
wezenlijk onderdeel van het beleid van SJG Weert. “Dat is heel be-
langrijk”, vertelt zorginnovator en zorgethicus Wilma Bijsterbosch
die de afgelopen jaren ruime ervaring heeft opgedaan op dit ter-
rein. “De kern van ziekenhuisverplaatste zorg is dat je de zorg bui-
ten de muren van het ziekenhuis samen zo organiseert dat voor de
patiënt alles optimaal op elkaar aansluit. Dat vraagt om een integra-
le samenwerking tussen zorgpartners in de regio en mag dus nooit
een keuze zijn van een individuele dokter”, zo hield Bijsterbosch de
medische staf in Weert onlangs in een presentatie voor. 
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Bezoektijden algemene 

verpleegafdelingen

15.00  - 19.30 uur.

www.sjg.nl

Even vergeten 
dat je ziek bent

Reumatologen gaan 
voor efficiënte en patiënt-
vriendelijke zorg

'Gezond Samen Leven, 
dáár gaan we voor'

Poli Oogheelkunde is klaar
voor de toekomst

Maag-darm-leverzorg 
op hoog niveau

Onmisbare schakel 
tussen zorg in en buiten
het ziekenhuis

Bestuurder Inge de Wit: "specialistische zorg dichtbij huis is beter voor de patiënt"
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Even 
vergeten 
dat je 
ziek bent

Laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Als Mieke Crins zingt, gebeurt er iets. Ze maakt iets los
bij haar luisteraars. Een twinkeling in de ogen. Een ont-
wapende lach. Of een verstilde traan bij de herinnering
aan vroeger.  

Ook deze dinsdagochtend in november is het raak. In de
huiskamer op de derde verdieping van SJG Weert bestaan
even geen zorgen. Patiënten met een broze gezondheid
voor wie de jaren gaan tellen, worden getrakteerd op een
feestje van herkenning. Daar bij die molen. Als de klok van
Arnemuiden. Ach vader lief toe drink niet meer. Mieke
zingt het vol overgave. De energie die als beloning terug-
komt, is ronduit ontroerend. De een deint en neuriet
zachtjes mee, de ander klapt op het ritme van de muziek
of walst in de armen van een verpleegkundige. 

Beter worden 
Het is gezellig deze ochtend, zoals de sfeer in de huiska-
mers van SJG Weert eigenlijk altijd ontspannen is. Ziekte
en ouderdom hebben hier niet de overhand. Plezier
maken, bezig zijn en vooral beter worden; daar draait het
om voor de verpleegkundigen en vrijwilligers. Kwetsbare
ouderen krijgen de zorg die ze nodig hebben en blijven
met gerichte spel- en bewegingsactiviteiten zoveel moge-
lijk actief en zelfstandig. Dat positieve gevoel komt het
herstel thuis alleen maar ten goede, zo leert de ervaring.

De huiskamerconcerten van Mieke Crins passen perfect bij
deze gedachte. Voor de Weertse is een dag niet gezongen
een dag niet geleefd. Al 25 jaar zingt ze waar het maar kan,
samen met haar kinderen of alleen met haar gitaar. Ze
speelt op bruiloften en partijen en tijdens afscheidsdien-
sten. In verzorgingshuizen of gewoon op een barkruk in

Zangeres Mieke Crins (58) doet iets
prachtigs met haar muzikale talent. De
Weertse laat kwetsbare ouderen in het
ziekenhuis even vergeten dat ze ziek
zijn. Met haar huiskamerconcerten op
de derde en vierde etage brengt ze de
zon in de herfst van het leven. Belange-
loos. “Patiënten hoeven míj niet dank-
baar te zijn, ik ben dankbaar dat ik voor
hén mag zingen. Je wil niet weten hoe
gelukkig ik daar van word.”

de kantine. Voor elke gelegenheid is er passende muziek.
Zingen mag dan haar beroep zijn, het geld maakt haar niet
gelukkig. De liefde voor muziek drijft Mieke om ook belan-
geloos iets te doen. “Ik heb altijd veel respect gehad voor
mensen die zich jarenlang inzetten als vrijwilliger. Mijn
dochter Petra maakte me attent op de huiskamers in het
ziekenhuis. Dat is écht iets voor jou, zei ze. Zo is het begon-
nen. We zijn samen naar het ziekenhuis gegaan en werden
met open armen ontvangen.”

Even aandacht voor een ander
De energie die ze geeft, komt met bergen terug en is niet
in geld uit te drukken, zegt ze. “Dat maakt het zo mooi. Er-
gens is het zo simpel. Als ieder mens elke dag íets voor een
ander zou doen, zou de wereld er heel anders uitzien. Het

hoeft maar iets kleins te zijn. Een welgemeend ‘hoe gaat
het?’ Of ‘wat fijn dat ik je weer zie.’ De ander gewoon even
laten weten dat hij er mag zijn. En dat je gewoon jezelf
mag zijn. Toen ik laatst in de huiskamer zong, zei een geë-
motioneerde mevrouw tegen me: ‘Sorry dat ik moet hui-
len, maar ik vind het zo mooi.’ Ik heb haar gezegd dat ze
lekker mocht huilen. Waarom zou je wel mogen lachen en
niet mogen huilen? Daar is helemaal niks mis mee.”
Het huiskamerconcert loopt ten einde. Mieke wenst de pa-
tiënten een voor een van harte beterschap. “Als ik de vol-
gende keer kom, wil ik jullie hier niet meer zien”, lacht ze.
De mevrouw naast haar grinnikt mee. Ze heeft net de wals
gedanst en moet even op adem komen. Ook zij vergat
vandaag even dat ze ziek is. “Vroeger danste ik elke zater-
dag. Vandaag is mijn hart weer opengegaan.”

Volgens de voormalig verpleegkundige is het verder
van groot belang dat de vertrouwensrelatie tussen
specialist en patiënt hecht blijft wanneer de zieken-
huiszorg aan huis wordt verleend. “Ook als de fysieke
afstand groter wordt, blijft de arts medisch verant-
woordelijk. Daarbij moet de patiënt er blind op kun-
nen vertrouwen dat de zorg bij hem thuis net zo goed
is als in het ziekenhuis en dat hij altijd kan terugvallen
op zijn behandelend arts. En niet in de laatste plaats:
de ziekenhuiszorg aan huis moet op maat zijn. Ze
moet passen bij de behoeften en de leefomgeving van
de patiënt en op het juiste moment geleverd worden.”

Dichtbij en persoonlijk
SJG Weert is inmiddels volop bezig om de mogelijk-
heden in kaart te brengen, vertelt Inge de Wit. “Daar-
bij richten we de blik ook naar buiten, bijvoorbeeld
naar een ziekenhuis in Gelderland dat samenwerkt

met een bedrijf dat mensen met slimme innovaties
ondersteunt om langer zelfstandig te blijven.” Wilma
Bijsterbosch vult aan: “Als het om de gezondheid van
mensen gaat, kun je tegenwoordig al veel op afstand
monitoren. Dat biedt prachtige kansen, mits je maar
duidelijke afspraken met elkaar maakt over welke 
ziekenhuiszorg je aan huis gaat leveren en wie dat
gaat doen. 

Door de zorg naar de patiënt thuis te verplaatsen, 
wil  SJG Weert de ziekenhuiszorg niet alleen beter 
toegankelijk, maar ook goedkoper maken. “We 
hebben immers minder ruimte nodig in ons gebouw. 
Dat is ook de opzet. In het ziekenhuis van de toekomst
hebben we zo min mogelijk patiënten onder ons dak
en leveren we de beste zorg aan huis. Dichtbij en 
persoonlijk, zoals mensen in de regio Weert van ons
gewend zijn”, zo besluit Inge de Wit.

ARTIKEL

Zangeres Mieke Crins wordt gelukkig van zingen voor patiënten in de huiskamer

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert
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Acht jaar geleden kreeg Mia’s leven ineens een compleet
andere wending. Van de ene op de andere dag kon ze
van de pijn haar handen en vingers nauwelijks meer be-
wegen. “Ik kon niet eens mijn jas aantrekken of een keu-
kenmes vasthouden. Op mijn handen zat een flinke bult.
De pijn was niet te harden”, memoreert de Nederweertse.

Ze was toen 50 en had al langer last van stramme spie-
ren en gewrichten. “Vooral als ik in de tuin had gewerkt.
Ik schonk er verder niet veel aandacht aan. Maar toen ik
uit het niets ineens zoveel pijn kreeg, begon ik me toch
zorgen te maken en ben ik naar de huisarts gegaan. Mijn
vader had reuma. Daar moest ik gelijk aan denken.”

Reumatoïde artritis
Bloed- en röntgenonderzoek in het Weerter ziekenhuis
bevestigden haar vermoeden. Mia had reumatoïde artri-
tis: een aandoening die het afweersysteem verstoort en
chronische ontstekingen in de gewrichten, spieren en
pezen veroorzaakt. Vaak gaan ze gepaard met vergroei-
ingen en uitstulpingen doordat er extra vocht wordt
aangemaakt. De ziekte kan sluimerend beginnen, maar
ook plotseling ontstaan. In een later stadium kunnen
zelfs het kraakbeen en het bot beschadigd raken. “Geen

vooruitzicht waar je vrolijk van wordt. Natuurlijk schrok
ik toen ik de diagnose van de reumatoloog kreeg. Je
weet namelijk niet wat je kunt verwachten. In gedachten
zag ik mezelf al in een scootmobiel zitten.” 

Gelukkig bleef dit doemscenario uit. “De eerste maan-
den verliepen moeizaam. Ik had veel pijn, ging van het
ene naar het andere onderzoek. Hoe kundig de reuma-
toog ook was, het lukte maar niet om het juiste medicijn
te vinden. Toen dat eenmaal was gevonden, ging het be-
ter. Sindsdien is het ziektebeeld redelijk stabiel. Om de
drie weken dien ik mezelf via een spuitje een ontste-
kingsremmer toe. Verder slik ik kalktabletten om mijn
botten stevig te houden en medicijnen om mijn bloed-
druk op peil te houden. Daarbij sta ik natuurlijk onder
controle van de specialist. Twee keer per jaar ga ik naar
de reumatoloog. Bloedonderzoek, even bespreken of al-
les nog goed gaat; dat geeft een fijn gevoel.” 

Onbegrip
Reuma heeft haar leven ingrijpend veranderd. Werken
gaat niet meer. Ook al had Mia een zittend beroep, het
UWV keurde haar af omdat ze haar gewrichten nauwe-
lijks meer kan belasten. “Daar heb ik veel moeite mee

gehad. Ik zat achter de balie en miste het contact met de
mensen. Soms voel ik nog wel eens onbegrip. Als je je
been breekt, is het voor iedereen duidelijk wat je man-
keert. Maar niet als je reuma hebt. Aan de buitenkant zie
je niks raars aan mij. Niet iedereen begrijpt dat je dan
niet kunt werken.”

Leren leven met een ‘7’
Pijn went, zeggen ze wel eens ooit. En zo is het volgens
Mia ook. “Op de pijnschaal van 1 tot 10 heb ik leren le-
ven met een ‘7’. Afgelopen zomer, toen het zo warm was,
ging het erg goed. De herfst, als het buiten vochtig is, is
traditioneel de zwaarste periode.” Maar ook daar slaat
Mia zich op eigen kracht doorheen. “Ik ga met de elektri-
sche fiets naar het dorp, pas op de kleinkinderen en doe
vrijwilligerswerk. Als je pijn hebt, word je ook creatief in
het bedenken van oplossingen om de pijn te verlichten.
Op advies van een ergotherapeut gebruik ik bijvoor-
beeld een aangepast keukenmes en een speciale bliko-
pener. Mijn man dweilt de vloer, maar voor de rest doe ik
alles zelf. Ik wil niet afhankelijk zijn, dat vind ik verschrik-
kelijk.”

Omwille van de privacy is de naam van Mia gefingeerd.

meest voorkomende vormen van reuma zijn artrose
(gewrichtsslijtage), fibromyalgie (weke delenreuma) en
inflammatoire reuma, waarbij de gewrichten als gevolg
van een verstoord immuunsysteem ontstoken zijn. Die
laatste groep patiënten, de mensen met chronische ont-
stekingsreuma, zien de reumatologen het meest op hun
spreekuur. René Traksel: “We hebben het dan bijvoor-
beeld over reumatoïde artritis, jicht, artritis  psoriatica
en de ziekte van Bechterew. Vroeger, toen er voor deze
patiënten nog geen geschikte medicatie was, werden zij
bij acute opflakkeringen van de reuma vaak met veel
pijn opgenomen in het ziekenhuis. Rond de eeuwwisse-
ling  kwam daar resoluut verandering in. Reumatologie
werd een poliklinisch vak. Patiënten met ontstekings-
reuma worden tegenwoordig met specifieke medicatie
(tabletten, spuitinjecties of via het infuus) doeltreffend

behandeld en komen vervolgens alleen nog voor con-
trole naar het ziekenhuis. Tot voor kort was dat nog vier
keer per jaar. Wij zeggen nu: als de medicijnen goed
werken en er weinig klachten zijn, is eens in de zes
maanden meer dan voldoende.”

Ook hoeven patiënten die hun reumamedicijnen via het
infuus krijgen, nu niet meer eerst naar de reumatoloog.
Kamal El Mokayad: “Dat heeft geen meerwaarde en be-
spaart zowel de patiënt als de dokter kostbare tijd. De
patiënt wordt vooraf goed geïnstrueerd en weet dus
dat hij bij eventuele ziekte of een naderende operatie
moet bellen om de infuusbehandeling te annuleren.”

Lees verder op pagina 7

SJG Weert heeft sinds afgelopen zomer twee nieuwe
reumatologen: René Traksel en Kamal El Mokayad. 
De expertise die zij hebben opgebouwd in het Regio-
naal Reumacentrum van Maxima Medisch Centrum
Eindhoven gebruiken zij om patiënten in Weert zo
goed en efficiënt mogelijk te helpen. “Wij nodigen de
patiënt alleen uit op onze poli als dat echt nodig is. 
En dat kan ook. De behandeling van ontstekingsreu-
ma is namelijk sterk verbeterd.”

Laten we het eerst maar eens het belangrijkste misver-
stand over reuma de wereld uithelpen. Reuma is niet
één ziekte, het is een verzamelnaam voor ruim 100 ver-
schillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
De voornaamste klacht: pijnlijke, stijve, moeilijk te be-
wegen en/of opgezwollen spieren en gewrichten. De

Leren leven met een pijnscore van 7   

Minder vaak 
naar de poli door
doeltreffende 
behandeling 

Reumatoloog René Traksel: "reuma is een ziekte van uitersten"
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Kamal El Mokayad
reumatoloog

Aandachtsgebieden:
- Systeemaandoeningen
- Echografie



In het hospice aan de Doolhofstraat te Weert, recent verbouwd 
en nieuwbouw, verzorgen en ondersteunen we mensen in de 
laatste fase van hun leven. We bieden plaats aan zes gasten, 
ieder met hun eigen zorgbehoefte en vooral hun eigen wensen en 
verwachtingen.
 
Om de zorg goed te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die willen meehelpen in de zorg of in de tuin.
 
Maak jij het verschil voor onze bewoners?
 
Op www.franciscushospice.nl lees je meer. 
Je kunt ook contact opnemen met onze coördinator, 
Harry Beeren, telefoonnummer 0495-498977. 
 
We horen graag van je! Van harte welkom!

VRIJWILLIGER (m/v) IN HET 
FRANCISCUS HOSPICE,
IETS VOOR JOU??

Nieuwe techniek gaat kans op een stoma 
verkleinen voor patiënten met rectumkanker.
Onderzoeksteam uit MAASTRO werkt aan de 
ontwikkeling van de eerste prototypes. 

Patiënten met 
rectumkanker krijgen 
voorafgaand aan een 
operatie vaak een 
bestralingsbehandeling. 
Bij sommige patiënten 
verdwijnt daardoor de 
tumor al volledig en is 
een operatie (met als 
gevolg vaak een stoma) 
dus niet nodig. Patiënten 
waarbij een operatie niet 
nodig blijkt, worden na 
de bestraling uiteraard 
strikt gevolgd om te zien 
of de tumor terug komt, 
het MUMC+ en MAASTRO 
worden beschouwd als 
één van de internationale 
expertise centra van 
deze aanpak. Helaas is 
nog altijd bij 85% van de 
patiënten een operatie 
nodig omdat door de 
bestraling de tumor 
niet volledig verdwijnt. 
De noodzaak van een 

operatie kan verder 
worden verkleind als 
de dosis op de tumor 
hoger wordt, echter bij 
de gebruikelijk wijze 
van bestralen neemt 
daarmee ook de kans op 
bijwerkingen toe.  

Een onderzoeksteam uit 
MAASTRO ontwikkelde 
daarom een nieuwe 
bestralingstechniek om 
op een veilige manier 
toch een zeer belangrijke 
dosisescalatie te kunnen 
uitvoeren. Het gaat om 
een apparaat (applicator) 
dat via de anus heel 
precies over de tumor 
kan worden geplaatst 
en daar een hoge dosis 
afgeeft. Hierbij wordt 
tegelijkertijd het gezonde 
omliggende weefsel 
maximaal beschermd 
en kunnen bijwerkingen 

zoveel mogelijk worden 
vermeden. Voor deze 
behandeling was een 
radicaal nieuw ontwerp 
van een applicator nodig. 
De details van dit nieuwe 
ontwerp werden recent 
gepubliceerd in het 
internationale tijdschrift 
‘Brachytherapy.’ Het 
onderzoeksteam uit 
MAASTRO werkt nu met 
een externe partner aan 
de ontwikkeling van de 
eerste prototypes. Het 
apparaat kan gekoppeld 
worden aan andere 
standaard apparatuur 
die op de meeste 
radiotherapie afdelingen 
reeds aanwezig is, 
zodat de kosten van 
deze behandeling in de 
toekomst beperkt kunnen 
worden gehouden.

MAASTRO verwacht 
in 2019 de eerste 
behandeling (in studie 
verband) te kunnen doen.

www.maastro.nl / info@maastro.nl 

Auto Niroc Weert
Roermondseweg 87
6004 AR Weert
Tel. 0495-580700

Auto Niroc Roermond 
Jacob Romenweg 8
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-395340

VOLLEDIG ELEKTRISCH RIJDEN, 
WAAROM WACHTEN ALS HET NU 
AL MOGELIJK IS?

AUTO NIROC
DE SPECIALIST IN ADVIES EN VERKOOP VAN VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO’S

www.autoniroc.nl  |  info@autoniroc.nl

Onze passie kent geen beperkingen

Samen bepalen we de richting
www.pswthuis.nl
info@psw.nl

0475 - 474 400

bezoek 
onze

WEBSITE

Ingrid woont zelfstandig, 
met een beetje 

ondersteuning van PSW

PSW Thuis biedt begeleiding aan volwassenen die zelfstandig (willen) wonen.

Met gepaste afstand zijn wij altijd in de buurt. We bieden ondersteuning waar

dat nodig is en kunnen snel en slagvaardig handelen.
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‘Gezond 
Samen Leven,
dáár gaan 
we voor’

De cijfers laten er geen misverstand over bestaan: de regio
Weert vergrijst net als de rest van Limburg sneller dan an-
dere regio's in ons land. Er zijn hier gemiddeld meer men-
sen van 65 tot 75 jaar en ook meer 75-plussers. Daarbij
doen ouderen ook vaker dan gemiddeld een beroep op
zorg. Om onze inwoners ook in de toekomst gezond te
houden en iedereen toegang te kunnen blijven bieden tot
goede, betaalbare zorg, hebben negen partners de krach-
ten gebundeld in een nieuw netwerk:  CZ, Land van Horne,
Meditta, SJG Weert, Vincent van Gogh, gemeente Weert,
Burgerkracht, Wonen Limburg en Punt Welzijn. Ze worden
in hun missie ondersteund door Robuust, een onafhanke-
lijke organisatie die in Zuid-Nederland innovatieve ge-
zondheidsprogramma’s begeleidt. “

Stevige basis
De eerste fase is inmiddels gestart: het in kaart brengen
van belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg in deze regio. “Zeg maar de
knelpunten die we richting de toekomst samen moeten
oplossen en de kansen die er liggen om onze regio ge-
zonder te maken. Waar hebben mensen straks behoefte
aan? Hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Hoe hou-
den we de zorgkosten op de lange termijn beheersbaar?
Maar ook: wat kunnen we nu doen om te voorkomen dat
de gezondheid broos wordt en ouderen in een kwets-
bare positie belanden? Al dit soort vragen komen aan de
orde. De informatie die dit oplevert, gaan we toetsen bij
inwoners en professionals. Bij elkaar een stevig funda-
ment waarop we samen gaan bouwen aan een sterke 
en gezonde regio”, vertelt programmamanager Yvette
Couwenhoven van Robuust.

Open voor iedereen
Uit de analyse van alle gegevens en bevindingen vloeit
straks een programma met concrete acties en verbeterin-
gen, gericht op de toekomst. “Hoewel het nog te vroeg is
om hierop vooruit te lopen, zou je bijvoorbeeld kunnen
denken aan projecten waarmee we ouderen langer ge-
zond en zelfredzaam houden. In dit kader kun je kern-
teams oprichten in huisartsenpraktijken waar professio-

Ook onze ouderen van morgen moeten
zo lang mogelijk gezond, veilig en com-
fortabel thuis kunnen blijven wonen. Op
eigen kracht, waar nodig ondersteund
met hoogwaardige en betaalbare zorg.
Met die ambitie voor ogen hebben
negen partners op het gebied van
wonen, welzijn en zorg in de regio Weert
de handen ineengeslagen. ‘Gezond
Samen Leven’, zo luidt hun opdracht voor
de toekomst waarbij inwoners en profes-
sionals uit Weert, Nederweert en Leudal
intensief zullen worden betrokken.

nals samen rond de patiënt staan en mensen uitnodigen
om te vragen hoe het met hen gaat. Wat hun wensen zijn
en wat ze nodig hebben om aan hun gezondheid  te wer-
ken. "Daarbij is positieve gezondheid ons uitgangspunt,
dus niet alleen kijken naar het medische stuk, maar bij-
voorbeeld ook naar zingeving en meedoen", aldus Yvette.

SJG Weert spant zich graag in voor deze missie, zegt clus-
termanager  Franka van de Laar. “Het voorkomen van
ziekte is altijd beter dan genezen, zeker nu de zorgkosten
hand over hand toenemen. Gezond samen leven draagt
daar aan bij. Daarom denken we als ziekenhuis graag mee
en ontwikkelen we plannen om dat te realiseren.” Volgens
haar gaat gezond samen leven veel verder dan het voor-
komen van ziekte. “Het betekent bijvoorbeeld ook dat
mensen zich niet eenzaam voelen, niet in armoede leven

en ’s nachts rustig zonder overlast in de buurt kunnen sla-
pen. Ook dit soort aspecten zijn bepalend voor hoe ge-
zond en prettig iemand zich voelt. Daarom is het belang-
rijk om breed in te zetten op preventie en vanuit het
netwerk bestaande initiatieven en oplossingen met elkaar
te verbinden.”

Het nieuwe netwerk Samen Gezond Leven staat open voor
alle partijen die nu in deze regio al bezig zijn met gezond-
heid, zo benadrukt de programmamanager. “We willen
niemand voor de voeten lopen of zaken dubbelop doen,
maar daar waar onze ideeën aanhaken bij bestaande ini-
tiatieven van professionals en inwoners samen verder bou-
wen. Er gebeurt al heel veel, het is belangrijk om die posi-
tieve energie te bundelen. Samen de regio gezond maken
voor de toekomst, daar gaan we voor.”

ARTIKEL

Projectleider Yvette Couwenhoven van Robuust en clustermanager Franka van de Laar

Ziekte van uitersten
De reumaconsulent, die om de twee weken op
woensdagochtend op de poli assisteert, informeert en
begeleidt nieuwe patiënten bij hun ziekte. Zij geeft
uitleg over de reumatische aandoening en de mogelij-
ke complicaties, begeleidt hen bij het starten van de
medicatie en wijst hen waar nodig de weg naar aan-
vullende hulp. Bijvoorbeeld van een ergotherapeut,
maatschappelijk werker of psycholoog. “Reuma zorgt
nog vaak voor onbegrip. Het is een ziekte van uiter-
sten. De ene dag kun je de hele wereld aan, de vol-
gende dag kun je je van de pijn niet meer aan- en uit-
kleden of je tandenborstel niet meer vasthouden.
Omdat de ziekte zo fluctueert en je aan de buitenkant
vaak niets ziet, is het voor de omgeving vaak moeilijk
om aan te wennen”, zegt René Traksel.  

Belang van vitamine D
Op basis van lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek
en röntgenfoto’s komt de reumatoloog tot zijn di-

agnose. Hoewel de oorzaak van de meeste reumati-
sche aandoeningen nog niet bekend is, zijn de symp-
tomen vaak wel goed of in elk geval steeds beter te
behandelen. Kamal El Mokayad: “Ook artrose is hier
een goed voorbeeld van. Als gevolg van de vergrij-
zing zijn er steeds meer mensen met gewrichtsslijta-
ge. Deze patiënten zien wij maar heel kort, bijvoor-
beeld rond het stellen van de diagnose of bij een inci-
dentele behandeling van de pijnklachten. Daarna ko-
men ze weer onder behandeling van de huisarts. Of
van een orthopedisch chirurg wanneer er een opera-
tie nodig is.” Zolang de oorzaak van de reuma niet be-
kend is, blijft behandeling met medicijnen nodig om
te voorkomen dat de patiënt met zijn pijnklachten
weer ‘terug bij af’ is. Voor mensen met ontstekings-
reuma hebben de reumatologen tot slot nog een
waardevol advies. “Zorg dat je genoeg vitamine D
binnenkrijgt zodat je immuunsysteem goed functio-
neert, en calcium voor stevige botten en goed wer-
kende spieren.”
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Mevr. mr. Janneke J.F.G. Louisse-Teunissen
Letselschadejuriste

Dhr. Jack E.M.W. Luijs
Expert Letselschade

Teunissen Letselschade

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Telefoon: 0495-633 600

E-mail: info@teunissenletselschade.nl

Deskundig, betrokken en strijdvaardig

Teunissen Letselschade is gespecialiseerd in alle letselschade die men door toedoen 
van een ander heeft opgelopen:
Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische missers, geweldsmisdrijven, 
letsel door dieren, ongevallen in de privésfeer, onveilige opstal en/of 
wegbeheer, gebrekkige producten, seksueel misbruik, sport en spelsituaties en 
overlijdensschade.

Kijk voor meer informatie op:

www.teunissenletselschade.nl

Wat is vacuümtherapie?
Bij vacuümtherapie maken wij gebruik van de Vacumed. Uw 
arm of been wordt in dit moderne apparaat met tussenpozen 
onder een licht vacuüm gebracht. Door het vacuüm wordt 
meer bloed en lymfevocht in de arm of het been gezogen. 
Tijdens de pauzes wordt het bloed en lymfevocht, door  
ontspanning van de spieren, er juist weer uitgedrukt. Dit 
zorgt voor een optimalere circulatie van uw ledematen.

De werking
De behandeling zorgt ervoor dat de doorbloeding optimali-
seert in uw ledematen en de fijne haarvaten zich herstellen, 
waardoor gevoelens van koude, rustloze of pijnlijke armen 
en/of benen minder worden of verdwijnen.

Waar richt de behandeling zich op?
De vacuümtherapie richt zich op diverse klachten in armen 
en benen.

Armklachten: 
• RSI-klachten, zoals muisarm • Tenniselleboog • Golfers-
elleboog • Lymfoedeem • Ziekte van Raynaud • Syndroom 
van Quervain • Carpaal Tunnelsyndroom 

Beenklachten:
• Lymfoedeem • Verstoorde wondgenezing • Diabetes-
voet • Etalagebenen/spataderen • Vermoeide benen  
• Restless legs-syndroom • Krampen

Eerste afspraak maken
Als eerste vindt er een intakegesprek plaats. Na 
de intake wordt met u besproken of uw klacht in 
aanmerking komt voor een behandeling. De intake 
wordt vergoedt vanuit uw aanvullende verzeke-
ring. De vacuumbehandelingen komen niet in 
aanmerking voor vergoeding. Een sessie van 8 
vacuumbehandelingen bedraagt € 100,-. U heeft 
geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor 
een behandeling. 

De voordelen van vacuümtherapie
De behandeling is pijnloos en ontspan-
nend en na 3 tot 4 behandelingen kunt u 
resultaat verwachten. Het brengt bloed 
naar de dunne haarvaten en optimali-
seert/intensiveert de bloedcirculatie. 
Verder verbetert de doorstroming van 
het lymfatisch stelsel.

Patronaatsplein 7, 6001 GX Weert | T 0495-215664
E info@vacuumtherapie-weert.nl
I www.vacuumtherapie-weert.nl

Arm- en beenklachten pijnloos verhelpen

Voor meer informatie kunt u een video bekijken op YouTube, onder de zoekterm 
vacuumtherapie Weert.

Welkom in de Gezinspoli Weert
Hebben meerdere leden van uw gezin
te maken met psychische problemen?  
Dan kunt u voor behandeling en begeleiding 
terecht in de Gezinspoli Weert. 
Het héle gezin staat bij ons centraal!

Nieuwe locatie MET ggz Weert
U vindt de Gezinspoli Weert
op onze nieuwe locatie:
MET ggz Weert
Noordkade 3
6003 ND Weert
Tel. 088-1149494 

Meer weten?
Kijk op www.metggz.nl.

Gezinspoli Weert



NIEUWE SPECIALISTEN

Nu de bevolking in deze regio sterk vergrijst, komen ook
steeds meer ouderen met oogklachten naar SJG Weert.
De polikliniek Oogheelkunde is er helemaal op voorbe-
reid. Dankzij een slimme, efficiënte manier van werken
en een intensieve samenwerking met het academisch
ziekenhuis in Maastricht kunnen patiënten in Weert re-
kenen op de beste oogzorg en worden ze snel geholpen.

Sinds 2015 is de oogheelkundige praktijk van SJG Weert
onderdeel van de Universiteitskliniek voor Oogheelkun-
de van Maastricht UMC+. Voor patiënten in de regio
Weert biedt dat grote voordelen. De drie oogartsen in
Weert – Igor Lundqvist, Tjerk Feenstra, Caroline Slangen
– hebben direct toegang tot de nieuwste, academische
kennis en oogheelkundige expertise. “Voor aanvullend
advies rond complexere oogaandoeningen kan ik met-
een schakelen met mijn collega-specialisten. De patiënt
hoeft dus alleen naar Maastricht als dat medisch gezien
echt nodig is. Bijvoorbeeld voor operaties aan het net-
vlies, uitgebreide ooglidchirurgie of een hoornvlies-
transplantatie. Na de ingreep in Maastricht zien we de
patiënt voor de medische controles en nazorg weer ge-
woon terug in zijn eigen vertrouwde ziekenhuis in
Weert”, vertelt oogarts Caroline Slangen. 

Sterk in basiszorg 
De meest voorkomende oogaandoeningen worden
door de oogartsen in SJG Weert behandeld. Denk aan
staaroperaties, injecties bij macula degeneratie (slijtage
van de gele vlek in het oog) of het laseren van de ogen
bij nastaar. Bij glaucoom, een beschadigde oogzenuw
als gevolg van een verhoogde oogdruk, start de behan-
deling in Weert met oogdruppels. “Als de oogdruk daar-
mee nog niet onder controle is, verwijzen we patiënten
voor een laserbehandeling of operatie naar Maastricht.
Voor de controles kunnen ze vervolgens weer gewoon
in Weert terecht”, aldus de oogarts.

Optometristencarrousel
Om het toenemende aantal patiënten met oogklachten
snel en goed te kunnen helpen, heeft de poli Oogheel-
kunde in Weert de zorg strak georganiseerd in een zo-
geheten carrouselmodel. De drie oogartsen hoeven
nieuwe patiënten op de poli niet meer, zoals vroeger, in
hun eentje te beoordelen. Ze worden ondersteund door
drie hbo-opgeleide optometristen. De optometrist be-
spreekt met de patiënt de klachten en beoordeelt via
gedegen onderzoek wat er met het oog aan de hand is.
In ditzelfde consult schuift vervolgens de oogarts aan

om de diagnose te stellen en het behandelvoorstel te
bespreken. Vervolgens legt de optometrist alles nog
eens rustig uit en wordt de patiënt voorbereid op de
behandeling. “De patiënt heeft dus na één uitgebreid
consult duidelijkheid. Hij kan gewoon in dezelfde kamer
blijven zitten, de oogarts maakt een rondje”, zo licht 
Caroline Slangen de optometristencarrousel toe.

Antwoord op de vergrijzing 
Bij controleafspraken worden de oogartsen onder-
steund door technisch oogheelkundig assistenten.
Voordat de patiënt bij de oogarts komt, is het voorbe-
reidend werk (denk aan oogmetingen of het toedienen
van oogdruppels) al gedaan.

Caroline Slangen: “Door deze efficiënte manier van wer-
ken zijn mensen sneller aan de beurt, is er volop ruimte
om de klachten te bespreken en vragen te stellen en
kunnen wij als oogartsen in dezelfde tijd veel meer pa-
tiënten zien en behandelen. Daarmee hebben we een
passend antwoord op de vergrijzing in deze regio. De
poli Oogheelkunde inWeert is klaar voor de toekomst.”
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Poli Oogheelkunde is klaar voor de toekomst

Lees op de
website meer

over deze 
specialisten.

www.sjgweert.nl/
patienten/

specialisten

Jeroen Tjhie 
arts-microbioloog
Aandachtsgebieden:

- Virologie

- Serologie, 

- Moleculaire diagnostiek, 

- Infectiepreventie, 

- Antibiotic Stewardship

Olga Averill
apotheker
Aandachtsgebieden:

- Farmaceutische patiëntenzorg 

in openbare farmacie

Ilse Overdevest
arts-microbioloog 
Aandachtsgebieden:

- Bacteriologie, 

- Moleculaire diagnostiek, 

- Infectiepreventie, 

- Antibiotic stewardship

www.sjgweert.nl

Caroline Slangen: "De patiënt heeft na één uitgebreid consult duidelijkheid"



info@samamedia.nl06 - 53 34 61 61

Adverteren?

w w w . a l l e - s m a k e n . n l
Burgemeester Beerenbroekstraat 34 - 6043 AC Roermond - T 045 528 40 12 - info@alle-smaken.nl

Gekoelde verse maaltijden  
wekelijks bij u aan huis bezorgd.
Ga naar onze website en stel uw 
gerecht samen!

www.alle-smaken.nl
Burgemeester Beerenbroekstraat 34 - 6043 AC Roermond - T 045 528 40 12 - info@alle-smaken.nl

Powered by :

Gekoelde verse maaltijden
wekelijks bij u aan huis bezorgd.
Ga naar onze website en stel uw
gerecht samen!
Ook voor natrium arm en 
gemalen voeding.

verse maaltijden aan huis

ZIEKENVERVOER WEERT
UW ZORG IS ONZE SPECIALITEIT!

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd dan vervoer van en
naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat
als geen ander en verzorgen al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren 
u graag over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de machtiging bij uw
zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer,
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen.
Zo bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar zieken-
vervoer in de regio Weert en Cranendonck.

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur, onze medewerkers,
Maurice, Cas, Judith en Carla staan u graag te woord, 
telefoon: 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen 
wanneer er sprake is van:

� Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
� Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
� Vervoer voor oncologische behandeling, chemo 

en of bestraling
� Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
� Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden 

zoals het aantal keren en de afstand waardoor u 
via de hardheidsclausule toch voor vervoer een 
machtiging kunt krijgen

advertorial

www.ziekenvervoerweert.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Ziekenvervoer Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere 
zaken aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw 
behandelingen. De medewerkers van Ziekenvervoer 
Weert begrijpen dat als geen ander. Daarom verzorgen 
wij al uw zieken vervoer met persoonlijke aandacht. 
Bij het zieken- en rolstoelvervoer van Ziekenvervoer 
Weert staat de mens voorop. Uw zorg is onze 
specialiteit.

Veilig, Tijdig en 
Comfortabel

Voor al uw Personenvervoer
www.princen.com - ziekenvervoerweert@princen.com
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd 
dan vervoer van en naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers 
van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als geen ander en verzorgen 
al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren u graag 
over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de 
machtiging bij uw zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen 
voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via 
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer, 
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen. Zo 
bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar ziekenvervoer in de 
regio Weert en Cranendonck. 

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 
uur, onze medewerkers Maurice, Cas, Bianca, Judith en Carla staan u 
graag te woord 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen wanneer er sprake is van:

√  Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
√  Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
√  Vervoer voor oncologische behandeling, chemo en of bestraling
√  Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
√  Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals het aantal 

keren en de afstand waardoor u via de hardheidsclausule toch voor 
vervoer een machtiging kunt krijgen

 Veilig, Tijdig en Comfortabel

Blijf er niet 
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten, 
enkels of knieën? Heeft u reuma of 
diabetes? Laat onze specialist de 
conditie van uw voeten controleren. 
U ontvangt een vrijblijvend persoon-
lijk advies.

Last van 
uw voeten?

Maak eenvoudig telefonisch 
een afspraak voor een GRATIS 
voetcheck: T 0475-493900 

Spreekuurlocaties omgeving 
Weert: Heythuysen • Roermond 
Reuver • Panningen • Weert
  
www.pendersvoetzorg.nl 

Maak 

eenvoudig een 

afspraak voor een 

gratis 

voetcheck!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!

Penders Schoenen 

Onze nieuwe najaarscollectie is binnen!
Penders schoenen

Uw specialist in comfort  schoenen !



Met de komst van maag-darm-leverarts Matthias
Jürgens kunnen patiënten met aandoeningen aan 
het spijsverterings kanaal rekenen op de beste zorg 
in SJG Weert. Naast veel voorkomende chronische
darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn en Colitis 
Ulcerosa, behandelt de nieuwe MDL-arts onder meer 
leverziekten en buikpijnklachten. Verder is hij als 
endoscopist gespecialiseerd in het vroegtijdig op-
sporen en behandelen van darmkanker.

Mede door zijn komst is SJG Weert nu een erkend screen-
ingscentrum in het landelijke bevolkingsonderzoek naar
dikke darmkanker. Ook in deze regio krijgen alle inwoners
tussen de 55 en 75 jaar binnenkort weer een paarse enve-
lop thuisgestuurd met daarin een buisje. Daarbij wordt 
gevraagd een kleine hoeveelheid ontlasting naar het la-
boratorium te sturen. Indien er bloedsporen in de ontlas-
ting worden aangetroffen, wordt de patiënt direct uit-
genodigd voor een intake en vervolgonderzoek. Tot voor
kort moesten patiënten hiervoor naar Roermond of Eind-
hoven. Met de komst van MDL-arts en endoscopist Matt-

hias Jürgens kunnen zij nu gewoon in SJG Weert terecht. 

Vroege opsporing van levensbelang
Bij dit onderzoek, een coloscopie, wordt de dikke darm
uitgebreid onderzocht. De endoscopist verwijdert hierbij
direct eventuele poliepen en neemt weefsel af voor ver-
der onderzoek. “Bloed in de ontlasting kan een aanwijzing
zijn voor dikke darmkanker, maar in de meeste gevallen is
er niks of iets anders aan de hand. Het bloed kan bijvoor-
beeld ook afkomstig zijn van aambeien of een andere
aandoening. Met een coloscopie kunnen we de patiënt in
een vroegtijdig stadium zekerheid bieden. Omdat darm-
kanker vaak pas in een laat stadium klachten geeft, is een
vroege opsporing van levensbelang”, zegt Matthias
Jürgens die afgelopen zomer in SJG Weert begon. 

Poortfunctie
Tot voor kort kwamen patiënten met maag-, darm- of 
leverklachten naar het spreekuur van de internisten 
in Weert. Met de nieuwe MDL-arts heeft de vakgroep 
Interne Geneeskunde een specialist in huis voor de 

diagnose en behandeling van spijs- verteringsklachten.
De intentie is om dit specialisme in de nabije toekomst
verder te versterken. 

Patiënten kunnen bij de MDL-arts terecht op verwijzing
van de huisarts, internist of chirurg. De meeste ziekte-
beelden, zoals chronische darmontstekingen, leveraan-
doeningen, onverklaarbare buikpijnklachten en darm-
kanker behandelt dokter Jürgens zelf, waar nodig samen
met de chirurgen in SJG Weert. Bij andere ziektebeelden,
zoals slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker en galste-
nen, doet de MDL-arts een beroep op collega-specialis-
ten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij
moeilijk te diagnosticeren buikpijnklachten, waarbij per
patiënt een behandeling op maat vereist is, schakelt hij
de expertise in van het academisch ziekenhuis in Maas-
tricht. Matthias Jürgens: “Het Weerter ziekenhuis vervult
dus een poortfunctie voor alle patiënten met maag-,
darm- of leverklachten. Zo zorgen we ervoor dat mensen
altijd de beste MDL-zorg krijgen. Bij ons of in een ander
gespecialiseerd medisch centrum.”
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Maag-darm-leverzorg in Weert op hoog niveau
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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN JANUARI T/M MAART 2019     

Dinsdag 15 januari
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
De bevalling 

Woensdag 16 januari 
14:00 – 16:00 uur
Longpunt:
’ Stress en spanning, 
wat kan je zelf doen?’
Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Dinsdag 22 januari 
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Borstvoeding

Woensdag 23 januari
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Artrose in heup of knie

Woensdag 20 februari
14:00 – 16:00 uur
Longpunt: 
Kunt u zingen? 
Zing dan mee!
Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3

6006 ZH Weert

Woensdag 20 maart
14:00 – 16:00 uur
Longpunt: 
‘Inhalatietechniek’
Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Woensdag 20 maart
19:00 – 21:00 uur
Informatieavond 
Artrose in heup of knie

Informatie / aanmelden 
informatieavonden 

De informatieavonden vinden plaats in
het Auditorium. U kunt zich  aanmelden
via de agenda op de website:
www.sjgweert.nl of 
via de afdeling Patiënteninformatie: 
telefoon: 0495 - 57 22 05 

Februari MaartJanuari Lees op de website meer
over de bijeenkomsten
of meldt u aan.
www.sjgweert.nl/agenda

Matthias Jürgens, MDL-arts in SJG Weert



Goed om te weten!
 � Wij hebben geen wachttijden
 � Uw behandeling wordt volledig vergoed (excl. eigen risico)
 � Cliënten waarderen onze dienstverlening met een 8.9

Heeft u dagelijks rugpijn 
en al veel geprobeerd?

 � Wij zijn Specialistische GGZ
 � Wij werken interdisciplinair 
 � Wij combineren psychologie en bewegingstherapie
 � U krijgt een behandeling op maat en onze aandacht is persoonlijk 
 � Wij werken intensief met u en streven naar een blijvende verandering

Is uw functioneren beperkt door uw langdurige pijnklachten? U bent al overal geweest en vaak 
kon men niets meer voor u doen. Sterker nog, u hoorde dat u moet leren leven met de pijn.

Het Rughuis biedt uitkomst!

Bel voor een informatiegesprek: 

088 000 16 00
of kijk op www.hetrughuis.nl

Roos Thompson:

  hetrughuis.nl/roos

“Mijn leven was op het laatst 
echt heel beroerd...”

Rianne Teeuw:

  hetrughuis.nl/rianne

“Hoeveel invloed stress heeft,
daar heb ik nooit bij stilgestaan.”

Zuidhoven 11 
6042 PB Roermond

WWW.CROSSMOOR.NL
Laurabosweg 8
6006 VR Weert

+31 (0) 495 -518438

Zakelijk en ontspannen
Sportief en genieten

GOLF EAT SLEEP

ad 2.indd   1 6/5/12   10:45 AM



Wat moet ik zelf betalen als ik specialistische zorg nodig
heb? Wanneer krijg ik een ziekenhuisrekening? Hoe komt
deze nota tot stand en waarom is het bedrag soms zo
hoog terwijl ik maar even in het ziekenhuis ben geweest?
Voor veel patiënten roept de financiële afwikkeling van
de zorg een heleboel vragen op. Bart Beimans, hoofd fac-
turering van SJG Weert schept licht in de duisternis. 

Wat is het eigen risico?
Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u zie-
kenhuiszorg uit het basispakket nodig heeft. Voor ieder-
een van 18 jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico
van 385 euro per kalenderjaar. De overige kosten van uw
specialistische behandeling betaalt uw zorgverzekeraar. 
In uw verzekeringspolis kunt u zien welke zorg in uw 
basisverzekering wordt vergoed. Om niet voor verrassin-
gen te komen staan, is het belangrijk om vóóraf altijd goed
uw polis te checken.

Het eigen risico is er niet voor niks. Doordat u het eerste
deel van de zorgkosten zelf betaalt, blijft uw verzekerings-
premie lager. U kunt er ook voor kiezen om uw verplichte
eigen risico van 385 euro vrijwillig te verhogen tot een
maximum van 885 euro. In ruil daarvoor betaalt u ook min-
der premie voor de basisverzekering. 

Geldt het eigen risico voor alle basiszorg?
Nee. Zorg van de huisarts, verloskundige en kraamver-
pleegkundige gaat niet ten laste van uw eigen risico. Dit
geldt ook voor wijkverpleging en de ketenzorg bij bepaal-

de chronische ziekten. Helemaal gratis, zoals vaak wordt
gezegd, is deze zorg natuurlijk niet. Via de zorgpremie die
u maandelijks betaalt, betaalt u namelijk ook voor de zorg
van de huisarts. De onderzoeken die de huisarts voor u in
het ziekenhuis aanvraagt, zoals bloed- of röntgenonder-
zoek vallen wel onder het eigen risico.

Wat is het verschil tussen eigen risico 
en eigen bijdrage?
Het eigen risico betaalt u wanneer u zorg uit het basispak-
ket gebruikt. Voor sommige zorg wordt daarnaast een wet-
telijke eigen bijdrage gevraagd. Denk aan bepaalde medi-
cijnen, ziekenvervoer en medische hulpmiddelen zoals or-
thopedische schoenen en hoortoestellen. U betaalt in dit
geval eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft,
valt onder het eigen risico. Eventuele kosten die daarna
nog overblijven, betaalt de zorgverzekeraar.

Waar vind ik mijn ziekenhuisrekening 
en hoe is deze opgebouwd?
Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis maakt SJG
Weert de rekening op. U kunt deze digitaal bekijken 
in uw persoonlijke ‘Mijn omgeving’ op de website van 
uw zorgverzekeraar. Op de nota staat: de naam van het zie-
kenhuis, het specialisme, de begin- en einddatum van uw
behandeling, de kosten die de zorgverzekeraar vergoedt,
het bedrag dat u zelf moet betalen (meestal een deel van
het eigen risico) en het zorgtraject, ook wel DBC genoemd.
Voor vragen over uw ziekenhuisrekening of eigen risico
kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Wat is een DBC?
DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Dit zijn
alle stappen die nodig zijn om uw ziekte te behandelen:
van het eerste consult tot en met de laatste controle, 
inclusief alle onderzoeken en behandelingen in de
tussentijd. Voor nieuwe patiënten wordt zo’n DBC-
traject vastgesteld op 90 dagen; dat is de gemiddelde
duur van een behandeling in Nederland. Duurt de behan-
deling langer dan wordt er een vervolg-DBC voor 120
dagen geopend. Pas als het DBC is ‘gesloten’ stuurt het zie-
kenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Dit verklaart
waarom het soms maanden kan duren (en daardoor zelfs
doorlopen naar een nieuw jaar) voordat u deze ontvangt. 

Waarom valt de rekening soms zo hoog uit?
Of u een lage of hoge rekening ontvangt, hangt af van de
zorg die u heeft gekregen. Een operatie of opname 
is natuurlijk aanzienlijk duurder dan een consult op de
polikliniek. Daarbij kan het voorkomen dat u een hoge
rekening krijgt terwijl u voor uw gevoel maar heel kort 
in het ziekenhuis bent geweest. De hoogte van de factuur
wordt namelijk niet beïnvloed door de tijd die de behan-
deling in beslag neemt, maar door de specialistische
verrichtingen die nodig zijn. Ziekenhuiszorg is duur.
Daarom is het verstandig om met lichtere klachten en een-
voudige aandoeningen (eerst) langs de huisarts of
huisartsenpost te gaan. Deze zorg is voor u immers gratis.
Zo hoeft u ook geen beroep te doen op uw eigen risico en
houden we de zorg samen betaalbaar. 

Eigen risico, 
ziekenhuisnota’s 
en DBC’s: 
wat voor u 
belangrijk is 
om te weten Bart Beimans, hoofd facturering, adviseert de verzekeringspolis te controleren
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Hoe bewust bent u bezig met uw zorg of zorgverze-
keraar? Sluit deze bijvoorbeeld nog wel aan bij uw
zorgverzekering? En welk aanvullend pakket past
daar dan weer het beste bij? Voor meer informatie bij

het kiezen van een passende zorgver-
zekering kunt u terecht op de website
van de rijksoverheid: www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Op de website van SJG Weert kunt 
u terugvinden met welke zorgver-
zekeraars het ziekenhuis een contract
voor 2019 heeft afgesloten. 

Regel uw zorg goed

www.sjgweert.nl



de Haarwerken- 
en Pruikensalon 

voor Limburg

www.arits.nl
info@arits.nl

www.hair4you.nl

 arits hair style beauty

Heeft u om esthetische of medische 
redenen een haarwerk nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in maathaarwerken 
alsook confectiehaarwerken.

Levering via alle zorgverzekeraars.

Hofstraat 1
6017 AK Thorn

T. 0475 - 561219
www.driecronen.nl

Heeft u haarproblemen? 

Wij geven graag uw 
look en vertrouwen terug

MarGel Pruik en Haarwerken
Marjo en Arlette van Geleuken
Frans Strouxstraat 10A
6039GK Stramproy (nabij Weert)
0495-562280
www.pruikhaarwerken.nl
info@pruikhaarwerken.nl

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...
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Spoedeisende
Hulp oefent 
calamiteit met
gevaarlijke 
stoffen
Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen in deze regio
weet de Spoedeisende Hulp (SEH) van SJG Weert pre-
cies wat er moet gebeuren om besmet geraakte
patiënten te helpen en ook andermans gezondheid
niet in gevaar te brengen. Om de SEH-medewerkers
scherp en up to date te houden, worden die kennis en
vaardigheden regelmatig getraind.

Ook begin november was er weer zo’n training. Professi-
onals van Hazmeds verzorgden op de SEH in Weert een
zogeheten CBRN-oefening, waarbij hulpverleners leren
hoe je adequaat reageert op incidenten met chemische,
biologische, radiologische of nucleaire stoffen. “In onze
casus kwam een patiënt binnen die thuis een chemi-
sche vloeistof over zich heen had gekregen. In dit soort
gevallen is alles erop gericht om het slachtoffer zo goed
mogelijk schoon te maken zonder je eigen gezondheid
en die van andere medewerkers en patiënten in gevaar
te brengen. De patiënt moet volledig ontsmet zijn voor-

dat hij door de arts wordt gezien”, vertelt Esther Steyvers
van de SEH.

Stappenplan
Vanaf het moment dat de melding bij de Spoedpost
binnenkomt, zijn alle noodzakelijke handelingen voor
het verplegend personeel vastgelegd in een stappen-
plan. Bijvoorbeeld: waar liggen de beschermende pak-
ken en hoe trek je ze aan? Hoe ontsmet je de patiënt en
weet je zeker dat alles schoon is? Hoe voorkom je dat je
zelf of anderen in je omgeving alsnog besmet raken bij
het uittrekken van het pak? Hoe verwijder je de spullen
en hoe maak je de ruimte na afloop schoon? “Om niets
aan het toeval over te laten, is alles tot in detail vastge-
legd. Het is alleen maar goed om regelmatig te trainen
op het bieden van professionele acute zorg, ook wan-
neer er contact is geweest met gevaarlijke stoffen. Zo
zijn we optimaal voorbereid wanneer het een keer echt
misgaat”, besluit Esther. 

ARTIKEL

Beschermende pakken en maskers aantrekken was onderdeel van de oefening

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert

Wat u wellicht nog niet weet is dat keurmerken, zie-
kenhuizen geld en vooral veel tijd kosten. Bovenop 
de kwaliteitssystemen die we al hebben, moeten we
betalen voor een nieuw systeem dat de kwaliteit van
zorg weer op een andere manier registreert en toetst.
Nóg meer informatie, nóg meer gegevens die ver-
werkt moeten worden. Zo moeten er per patiënt bij-
voorbeeld weer nieuwe enquêtes worden ingevuld
met weer net iets andere nieuwe vragen. Kortom: een
heleboel extra administratie en regelwerk waar nie-
mand wijzer van wordt en waar we dan ook niet op
zitten te wachten. 

SJG Weert trekt daarom een grens. We betalen niet
meer voor keurmerken. We willen namelijk juist min-
der in plaats van meer regelwerk. De tijd en het geld
dat we hiermee besparen, investeren we in de zorg.
Dát is onze primaire doelstelling, dáár worden we
door patiënten op beoordeeld. Niet op een keurmerk
meer of minder. 

Inge de Wit 
Raad van Bestuur SJG Weert

U heeft ze in de media vast wel eens voorbij zien
komen, de keurmerken waarmee patiëntenvereni-
gingen hun achterban inzicht willen geven in de
kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Ook SJG Weert
heeft inmiddels een waslijst aan landelijke keur-
merken op zak. Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het
roze lintje van de Borstkankerverening. Een Smiley
voor onze kinderafdeling. Certificaten voor onze
hart- en vaatzorg. En dan heb ik ze nog niet eens 
allemaal genoemd.

Natuurlijk is het fijn om zo’n officiële erkenning te krij-
gen. Maar buiten dat hebben deze keurmerken voor
ziekenhuizen nauwelijks toegevoegde waarde.
Waarom? Omdat ze alleen maar bevestigen wat we 
al weten, namelijk dat het meer dan goed zit met
onze kwaliteit. Elke patiënt in Nederland mag ervan
uitgaan dat hij goede ziekenhuiszorg krijgt. Daar
waken we samen over en daar zijn duidelijke kwali-
teitssystemen voor. Ziekenhuizen zijn gebonden aan
strenge regels van beroepsverenigingen en het mini-
sterie. Regels die door de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd scherp worden getoetst. In SJG Weert zijn

Column van de directie: de zin (of onzin) van keurmerken 
we continu bezig om de kwaliteit van onze zorg verder
te verbeteren. Daar hechten we veel waarde aan. 
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Jaarlijks komen bijna 400 patiënten van SJG Weert op
verwijzing van hun medisch specialist op de polikliniek
Medische Psychologie. Kinderen en volwassenen met
een lichamelijke aandoening of onbegrepen lichamelij-
ke klachten die mentaal een steuntje in de rug nodig
hebben. De vijf ziekenhuispsychologen helpen hen om
sterker te worden en weer met vertrouwen het leven op
te pakken. 

Ziekte treft niet alleen het lichaam. Zeker bij kanker of
hartfalen wordt de geest flink op de proef gesteld. Veel
mensen zijn bang voor wat komen gaat. Bang om misse-
lijk te worden van de chemo bijvoorbeeld. Bang om dood
te gaan. Of bang voor een terugval zodra de ziekte is
overwonnen. Soms kan ook een ongeluk of een nare, 
medische behandeling voor angst zorgen. “Bij kinderen
zien we dat geregeld. Ze durven dan na een operatie bij-
voorbeeld niet meer te gaan slapen of ontwikkelen angst
voor het ziekenhuis”, vertelt Elke de Ruijter, GZ-psycho-
loog  bij SJG Weert.

De puzzel ontrafelen
Ook bij lichamelijke klachten waar geen duidelijke medi-
sche oorzaak voor wordt gevonden, kunnen patiënten 
via hun medisch specialist terecht bij de poli Medische
Psychologie. Het gaat dan om onbegrepen klachten zoals
chronische buikpijn, misselijkheid, flauwvallen, concentra-
tieproblemen of extreme vermoeidheid. Serieuze proble-
men die het dagelijks leven flink kunnen belemmeren.
Mensen durven bijvoorbeeld niet meer alleen de deur uit,

gaan situaties vermijden en kunnen zo in een isolement
belanden.

Met dit soort angsten en belemmeringen die het gevolg
zijn van lichamelijke klachten gaan de ziekenhuispsycho-
logen concreet aan de slag. “In gemiddeld vijf consulten
proberen we samen met de patiënt en soms met diens
partner de puzzel te ontrafelen. In de meeste gevallen 
komen we een eind op weg. De mensen die onze poli 
bezoeken, hebben doorgaans geen zware psychiatrische
problemen. Ze hebben mentaal een zetje in de goede 
richting nodig. Wanneer langdurende, meer intensieve 
begeleiding vereist is, bijvoorbeeld bij een zware depres-
sie, zorgen we voor een goede verwijzing”, zegt klinisch
psycholoog Sabine van Elst. Samen met kinder- en jeugd-
psycholoog Elke de Ruijter, GZ-psychologen Miranda
Hanssen en Ruth Clout, basispsycholoog Lieke Gerrits en
psychodiagnostisch werker Betty van Zandvoort vormt zij
de poli Medische Psychologie. 

Korte lijnen
Patiënten vinden op dit spreekuur allereerst een luisterend
oor. Per consult wordt driekwartier (en indien nodig lan-
ger) ingeruimd zodat er alle tijd is om de klachten te be-
spreken en samen een behandelplan op te stellen. Dat is
prettig voor de patiënt, maar ook voor de specialisten die
minder tijd hebben voor een consult. Zij doen graag een
beroep op de expertise van de ziekenhuispsychologen
aangezien dit herstel van de patiënt of het acceptatiepro-
ces ten goede komt. Sabine: “Omdat wij in het ziekenhuis

werken, weten specialisten ons makkelijk te vinden. We
werken nauw samen. Zeker hier in SJG Weert zijn de lijn-
tjes heel kort.”  

De kracht in jezelf
De behandeling bestaat meestal uit cognitieve gedrags-
therapie waarbij de patiënt leert om vervelende gedach-
ten en negatieve denkpatronen om te buigen. Ook hypno-
therapie of EMDR wordt vaker ingezet om trauma’s of on-
begrepen (pijn)klachten te behandelen. Of internetthera-
pie die vanuit de thuissituatie gevolgd kan worden. Soms
kan een psychologisch onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld
om geheugen- of concentratieproblemen in kaart te bren-
gen. Bij kinderen gebeurt dit om een eventuele ontwikke-
lingsachterstand vast te stellen. Sabine: “Alles wat we
doen, is erop gericht om de lichamelijke en psychische
klachten te verminderen en mensen weer op weg te hel-
pen. Het geeft veel voldoening om te zien hoe iemand af-
rekent met zijn trauma of sterker uit zijn ziekteproces
komt.” Collega Elke knikt instemmend. “Dat is ook precies
wat mij drijft in mijn werk. Kinderen helpen de kracht te-
rug te vinden in zichzelf, dat geeft veel voldoening.”

ARTIKEL

‘Patiënten helpen om de kracht 
in zichzelf terug te vinden’

Klinisch psycholoog Sabine van Elst en GZ-psycholoog Elke de Ruijter
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Galblaas 
verwijderen 
in één dag
Wist u dat wanneer u galblaas problemen heeft
maar verder gezond bent, het mogelijk is om alle
gesprekken, onderzoeken en operatie op 1 dag 
te plannen? U hoeft dan maar 1 keer naar het 
ziekenhuis te komen. Uw (huis)arts bespreekt al 
bij de verwijzing met u of u hiervoor in aanmerking
komt. Wilt u meer weten over deze of andere be-
handelingen van de galblaas, kijk dan op onze 
website: www.sjgweert.nl

www.sjgweert.nl



Al 11 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!

Eindejaars uitverkoop 
in het LoopCentrum!
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Onmisbare schakel tussen de zorg 
in en buiten het ziekenhuis 
Marjon Govers, Gertie Martens, Miranda Janssen en
Henny Linskens vormen samen het ‘transferteam’. Maan-
delijks bemiddelen zij tussen de 100 en 130 patiënten
vanuit het ziekenhuis naar de juiste zorg. Denk aan thuis-
zorg, een revalidatie, opname of tijdelijke opvang in het
verpleeghuis, of de zorg van het hospice in de laatste le-
vensfase. De meeste patiënten voor wie transferzorg
nodig is, zijn ouder dan tachtig en kampen met een
broze gezondheid.

Zodra er binnen het behandelteam is vastgesteld dat een
patiënt na ontslag niet voor zichzelf kan zorgen, wordt de
transferverpleegkundige ingeschakeld. Als coördinerende
spin het web brengen zij samen met de patiënt en zijn fa-
milie de zorgvraag in kaart. Vervolgens maken ze gebruik
van hun uitgebreide netwerk aan instanties om die ge-
vraagde zorg te regelen.

Pittige taak
Eenvoudig is hun coördinerende taak allerminst in deze
sterk vergrijzende regio. Zeker niet in deze tijd waarin pa-
tiënten vaak maar heel kort in het ziekenhuis liggen en er
dus snel gehandeld moet worden. Bovendien zijn de re-
gels in zorgland flink aangescherpt. Alles is erop gericht
om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten
wonen. Nu een opname in het verpleeghuis niet meer
vanzelfsprekend is, worden mantelzorgers zwaarder be-
last en moeten thuiszorgorganisaties steeds meer oudere
patiënten met een toenemende complexe zorgvraag be-
dienen. “Daarbij is elke patiënt natuurlijk anders. Ieder-
een heeft z’n eigen zorgvragen. De een denkt dat hij het
nog prima zelfstandig af kan terwijl hij eigenlijk een indi-
catie nodig heeft voor een verpleeghuis. De ander vraagt
juist om zo’n indicatie terwijl hij nog te gezond is voor
het verpleeghuis. Daarom vertellen we de patiënt en zijn
familie eerlijk hoe het ervoor staat en wat ze kunnen ver-
wachten. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de
reële zorgvraag. Dat wat er concreet nodig is aan zorg en
wat ook haalbaar is”, zeggen Marjon Govers en Gertie

Martens, transferverpleegkundigen van het eerste uur.

Maatwerk
Vijftien jaar geleden startte SJG Weert met de transferzorg,
een gezamenlijk kwaliteitsproject van het ziekenhuis en
het Groene Kruis. Marjon: “In die tijd was er nog weinig aan-
dacht voor de zorg die patiënten na een opname in het zie-
kenhuis eventueel nodig hadden. Vaak werd daar pas over
nagedacht bij het ontslag. Tegenwoordig regelen we dit al
eerder. Bij de opname wordt direct de inschatting gemaakt
of een patiënt bij ontslag aanvullende zorg nodig heeft.
Niet alleen de gezondheid, maar ook de thuissituatie wordt
in kaart gebracht. Zodra er vanuit de verpleegafdeling of
het multidisciplinaire overleg een transferaanvraag bij ons
wordt ingediend, gaan we snel in gesprek met de patiënt
en zijn familie en kunnen we dus ook snel schakelen met
instanties om de transferzorg te regelen.” Gertie vult aan:

“De samenwerking verloopt uitstekend. We willen allemaal
het beste voor de patiënt, daar gaan we voor.  Maar het is
ook behoorlijk pittig. Vanwege de strenge regels, de perso-
nele krapte in de thuiszorg en de vaak beperkte opnameca-
paciteit bij verpleeghuizen is het niet altijd mogelijk om de
gewenste oplossing te vinden. Daarbij is elke patiënt an-
ders. Iemands ziekteverloop en herstel kun je niet altijd
voorspellen. Dat vraagt om maatwerk.”

Goede voorbereiding
Volgens de transferverpleegkundigen is het belangrijk
dat iedereen zich goed voorbereidt op een geplande op-
name. “Wie kan me helpen bij de dagelijkse verzorging?
Wie kan de boodschappen doen of helpen met poetsen?
Het is verstandig om vooraf al een netwerk op te bouwen
en zaken te regelen. Zo zorg je er zelf voor dat de over-
gang vanuit het ziekenhuis naar huis soepel verloopt.” 

V.l.n.r. de transferverpleegkundigen Marjon Govers, Gertie Martens, henny Linskens en Miranda Janssen

Gezondheidskrant
De SJG Gezondheidskrant informeert inwoners van
Weert en omliggende gebieden over ontwikkelingen
in de zorg van SJG Weert. Deze krant verschijnt in een
oplage van 85.000 stuks. Het verspreidingsgebied
bestrijkt o.a. de gemeenten Asten, Cranendonck, 
Leudal, Meijel, Maasgouw, Nederweert, Horn,
Beegden, Heel, Panheel, Buggenum, Nunhem,
Someren en Weert.
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Niet iedereen is na een opname in 
het ziekenhuis in staat om weer 
zelfstandig zijn leven op te pakken. 
Zeker voor kwetsbare ouderen is zorg
aan huis of in een verpleeghuis vaak
noodzakelijk. SJG Weert heeft hiervoor
vier transferverpleegkundigen. 
Zij zetten alle zeilen bij om de overgang
vanuit het ziekenhuis voor de patiënt 
in een vroegtijdig stadium zo 
goed mogelijk te regelen. 

Directie en medewerkers van SJG Weert wensen u 
gezellige en sfeervolle feestdagen en bovenal een gezond 2019
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‘Dankzij SGL ga 
ik verder in het leven, 
ook mét hersenletsel’

Weer thuis met hersenletsel…
…hoe nu verder?

E  mkurvers@sgl-zorg.nl
T   045-800 09 10
M  06-10 00 45 80
 I   www.sgl-zorg.nl
    SGL Zorg

Onze zorgbemiddelaar in de regio, 
Mariëlle Kurvers, staat voor u klaar. 
Wilt u meer informatie, dan bel, 
mail of WhatsApp haar gerust.

‘Ik help u graag verder!’
Hersenletsel hoeft u er niet van te weerhouden om 
uw (gezins-)leven weer op te pakken. Ook na een 
ziekenhuisopname en/of revalidatie staat u er 
niet alleen voor. SGL helpt u graag op weg. 
Bijvoorbeeld door sportieve, arbeidsmatige of 
educatieve activiteiten die u actief houden en 
verder helpen. Of we ondersteunen thuis bij
de alledaagse zaken waar u tegenaan loopt. 
SGL levert in Limburg ook Hersenz, een specifi ek 
behandelprogramma dat u leert omgaan 
met de gevolgen van hersenletsel. Er zijn dus 
allerlei mogelijkheden, die ieder kunnen worden 

 aangepast aan uw leven, wensen en behoeften. 
We luisteren en denken mee met u én uw naaste 
omgeving. Samen met uw naasten treedt u met 
vertrouwen en vooral een goed gevoel uw 
 ‘nieuwe’ leven tegemoet!

Herkent u dit: vanwege hersenletsel heeft u een ziekenhuisopname en/of revalidatie 

achter de rug. U kunt niet wachten om het gewone leven weer op te pakken. Terug naar 

het oude vertrouwde! Maar thuis merkt u dat niet alles meer gaat zoals eerst… 

U voelt zich bijvoorbeeld vermoeid, raakt snel het overzicht kwijt of hebt moeite met 

de  invulling van uw dag. En dat terwijl u zo graag weer snel uw draai wilt vinden. 

Binnen uw gezin, maar ook in uw werk, hobby, enzovoorts. Kortom, u wilt weer 

 meedoen. Maar hoe dan?
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