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‘Het voelt als een tweede kans’
Jan Ras (57) overleefde uitgezaaide darmkanker

www.sjgweert.nl
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Darmkanker met een uitzaaiing in de lever. Nog niet zo lang ge-
leden was je lot met zo’n diagnose op voorhand bezegeld. De 
medische inzichten en technieken van vandaag bieden de patiënt
aanzienlijk meer hoop en houvast. Jan Ras (57) uit Budel is het 
levende bewijs. Dankzij een intensieve samenwerking tussen 
SJG Weert en de leverspecialisten van MUMC+ in Maastricht 
overwon hij deze ernstige en gecompliceerde aandoening. 

Als hij íets heeft geleerd van zijn ziekte, dan is het wel dat hij alarm-
signalen van zijn omgeving serieus moet nemen. Familie en vrienden
hadden het al zo vaak tegen hem gezegd. ‘Jan, ga naar de dokter, je
ziet er zo moe en flets uit.’ Maar de Bulander had zichzelf ingeprent
dat het wel meeviel. De vermoeidheid zou vanzelf wel overgaan.

Niet dus. Pas in de zomer van 2017, toen het vuur nog maar een
waakvlammetje was, toog Jan Ras naar de huisarts. Vanaf dat mo-
ment ging het snel. Daags na het bloedonderzoek bij de huisarts
kreeg de Brabander in SJG Weert nieuw, vers bloed toegediend.
Ontlastingsonderzoek, een CT-scan en een inwendig onderzoek 
van de dikke darm lieten er vervolgens geen misverstand over be-
staan. Darmkanker was de reden van zijn ernstige bloedarmoede.
“Natuurlijk schrok ik me rot. Zoiets overkomt toch alleen andere
mensen, dit gaat toch niet over mij? Tegelijkertijd was er hoop. Ik
hield me vast aan de gedachte dat ik er wel weer bovenop zou ko-
men als de darmtumor eenmaal was verwijderd”, zo memoreert hij.

De échte klap kwam enkele weken later. Op vrijdag 24 oktober om
negen uur ’s ochtends, om precies te zijn. Jan weet niet alleen de
datum nog, maar ook de woorden van de internist-oncoloog. ‘We

hebben gisteravond contact gehad met Maastricht. U heeft een uit-
zaaiing in de lever.’ “Ik dacht: dat was het dan. In de lever? Dan is er
niks meer aan te doen.” Maar in datzelfde gesprek klampte hij zich
vast aan een nieuwe strohalm. Het academisch ziekenhuis in Maas-
tricht, waarmee SJG Weert nauw samenwerkt, is gespecialiseerd in
de behandeling van leveruitzaaiingen. Er was nog niets verloren.

Overzicht in de achtbaan
Het traject was zwaar en er moest met spoed gehandeld worden. Om
te voorkomen dat de darmtumor het onder de druk zou begeven, leg-
de de chirurg in Weert eerst een tijdelijke stoma aan. Daarna volgden
vier zware chemokuren om de tumor in de lever te laten krimpen. “In
maart vorig jaar kreeg ik te horen dat de uitzaaiing voldoende was ge-
slonken. Ik kon in Maastricht geopereerd worden. Bij deze ingreep
werd met een speciale operatietechniek de helft van de lever wegge-
haald. Dat kan, de lever is namelijk het enige orgaan dat na de operatie
vanzelf weer aangroeit. In de tweede week van juni, toen ik weer goed
hersteld en helemaal fit was, heeft de chirurg in Weert de tumor in de
darmen verwijderd.” Vervolg artikel op pagina 5
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Geboortezorg
naar nóg hoger
niveau 

Meer dan ooit richt het vizier van verloskundigen en 
gynaecologen zich op preventie, het voorkomen van pro-
blemen in de zwangerschap. “In dit kader denken we bij-
voorbeeld aan het oprichten van een ‘preconceptioneel’
spreekuur. Vaste momenten waarop we vrouwen met
een kinderwens advies geven en voorlichten over het be-
lang van een gezonde levensstijl of bijvoorbeeld het om-
gaan met bepaalde ziektes. Ook de gemeente vindt
preventie erg belangrijk en doet daarom graag met ons
mee”, zegt gynaecoloog Ivo van Dooren van SJG Weert.

Verder is afgesproken dat elke zwangere vrouw een case-
manager krijgt, een vaste contactpersoon die het hele
traject coördineert en erop toeziet dat alles voor de aan-
staande moeder goed geregeld wordt. Afhankelijk van
welke zorg er tijdens de zwangerschap nodig is, kan dat
de verloskundige of de gynaecoloog zijn. Ook het echo-
onderzoek wordt in dit verband nog beter op elkaar af-
gestemd. “Zo voorkomen we onnodige doublures en
verkleinen we de kans dat iemand iets over het hoofd
ziet”, vertelt verloskundige Badia El Haddad van Verlos-
kunde Praktijk Nederweert e.o.

Verplaatste thuisbevalling
Om de geboortezorg op hoog niveau te houden, trekken
alle betrokken zorgverleners in deze regio nu al geruime
tijd samen op binnen het Verloskundig Samenwerkings-
verband Weert. Die samenwerking verloopt uitstekend.
Zo wordt elke vrouw die twaalf weken zwanger is door
de gynaecologen en verloskundigen besproken. Samen
bekijken zij welke zorg en begeleiding er nodig is en hoe
ze de taken onderling verdelen. Daarnaast verzorgen zij
om de zes weken een gezamenlijke voorlichtingsavond
voor aanstaande moeders. Het meest in het oog sprin-
gend is natuurlijk de samenwerking in de verloskamer.
Vorig jaar kozen ruim honderd aanstaande ouders voor
een zogeheten verplaatste thuisbevalling in SJG Weert.
Dat wil zeggen: de moeder bevalt in de open kraamsuite
van het ziekenhuis, onder begeleiding en supervisie van
haar eigen verloskundige en met assistentie van de

kraamverzorgster die zij zelf heeft gekozen. Bij een even-
tuele calamiteit staat direct een gynaecoloog klaar om de
zorg over te nemen.  

Intensieve afstemming
Ook voor de geboortezorg in deze regio geldt: wat goed
is, kan altijd beter. Met de nieuwe, reeks verbeteringen
anticiperen de verloskundigen en gynaecologen op de
meest actuele richtlijnen van het College Perinatale Zorg,
de landelijke organisatie die toezicht houdt op de kwali-
teit van de geboortezorg.

Ook zwangere vrouwen die in een kwetsbare positie ver-
keren, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische problemen,
huiselijk geweld, schulden of een verslaving, zijn gebaat
bij een nog betere afstemming. “De complexere casussen
gaan we buiten ons VSV-overleg in breder teamverband
bespreken, samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Vei-
lig Thuis en andere professionals die in de begeleiding tij-
dens de zwangerschap nodig kunnen zijn”, vertelt Ivo van
Dooren. Verder bundelen de gynaecologen en verloskun-
digen in de regio Weert de krachten bij de begeleiding
van zwangere vrouwen met specifieke, niet gangbare be-
vallingswensen. “Dan hebben we het over wensen waar
geen duidelijk protocol voor is. Bijvoorbeeld: iemand wil
een keizersnede terwijl dat medisch gezien niet nodig is.
Of het omgekeerde: de vrouw wil per se thuis bevallen
terwijl dat medisch eigenlijk onverantwoord is. Het is
goed om samen af te spreken hoe we hiermee omgaan
en wat we kunnen doen om samen met de zwangere
vrouw tot een voor een ieder acceptabel geboorteplan te
komen”, aldus verloskundige Badia El Haddad.

Cliëntenraad
Het blijft niet bij woorden, de komende maanden wor-
den de plannen verder uitgewerkt. Nieuw is ook de op-
richting van een aparte cliëntenraad voor VSV Weert, een
klankbordgroep die de stem van aanstaande moeders
vertegenwoordigt en vanuit eigen ervaring adviezen kan
geven voor verdere verbeteringen van de geboortezorg.

 

Badia El Haddad, verloskundige en gynaecoloog Ivo van Dooren: "Door samen 
op te trekken binnen het VSV houden we de geboortezorg op een hoog niveau"

Uniek in Nederland: 
pijnbestrijding op maat
In SJG Weert kun je bij de bevalling om een ‘walking
epidural’ vragen. Dit is een uitgebalanceerde vorm
van anesthesie waarbij je - in tegenstelling tot bij
een ‘gewone’ ruggenprik - tijdens de bevalling niet
aan bed gebonden bent. Ook is deze vorm van pijn-
bestrijding gunstiger voor het baringsproces. SJG
Weert is vooralsnog het enige
Nederlandse ziekenhuis dat
deze vorm van pijnbestrijding
bij de bevalling aanbiedt. Infor-
meer bij je gynaecoloog naar de
mogelijkheden of lees de infor-
matie hierover op onze website!

 

Wordt jouw kindje in SJG Weert geboren? Dan kun
je sinds kort de geboorteaangifte volledig online
regelen, vanuit het ziekenhuisbed. Dit is mogelijk
dankzij een proef met de gemeente Weert. Wel 
zo gemakkelijk!

Niet meer naar het
stadhuis voor de 
geboorteaangifte

 
Vrouw-Moeder- Kind centrum 
is deelnemer aan de open dag

Om zwangere vrouwen en jonge
moeders in de regio Weert de beste
zorg en begeleiding te bieden die er 
is, bundelen zorgverleners in de eerste
en tweede lijn nóg intensiever de
krachten. Op verschillende terreinen
wordt de samenwerking binnen het
Verloskundig Samenwerkingsverband
Weert (VSV Weert) het komende jaar
verder uitgediept waardoor de
geboortezorg verder verbetert.

ARTIKEL

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



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

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

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Princen Personenvervoer

   Voor: 

• algemene tandheelkunde 

• implantologie 

• complexe behandelplannen

Sint Maartenslaan 55

6039 BK Stramproy

Tel. 0495-562770

www.kliniektobben.nl

Voor:

• algemene tandheelkunde

• implantologie

• complexe behandelplannen

Sint Maartenslaan 55, 6039 BK Stramproy
Tel. 0495-562770  •  www.kliniektobben.nl

OPTIE 2

OOK VOOR NATRIUM ARM
EN GEMALEN VOEDING

EXTRA:
BOODSCHAPPEN
DIENST

BEKIJK ONS AANBOD OP WWW.ALLE-SMAKEN.NL OF BEL 045-5284012

• kant en klaar: alleen opwarmen
• gratis bezorging aan huis v.a. € 15,-
• geen verplichtingen/abonnement

verse maaltijden
aan huis
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Samen met topteams behandelen we 
kanker in maag, darm of lever 
Dankzij een intensieve samenwerking met de oncolo-
giecentra in Maastricht en Eindhoven kan SJG Weert
patiënten met uitgezaaide darmkanker of andere tu-
moren in het spijsverteringskanaal sneller en doeltref-
fender behandelen. In het emotioneel zware en vaak
complexe traject na de diagnose vormen casemana-
gers Linda Verkoelen en Marly van den Heuvel het eer-
ste aanspreekpunt. Zij coördineren de zorg van A tot Z
en nemen de patiënt bij de hand. Dus ook als er een
operatie in Maastricht of Eindhoven nodig is.

Bij een vermoeden van darmkanker krijgen patiënten in
het Weerter ziekenhuis eerst een coloscopie. Hierbij
wordt met een cameraatje de binnenkant van de darm
gescreend. Bij verdachte afwijkingen wordt direct een
stukje weefsel afgenomen voor pathologisch onderzoek.
Zodra bij deze eerste screening iets verdachts wordt ge-
vonden, staat de casemanager direct klaar om de pa-
tiënt op te vangen en te begeleiden bij het verdere
onderzoek en de behandeling. Dat is heel belangrijk, zo
leert de ervaring. “Je kunt je voorstellen hoe groot de
schrik is als je hoort dat je naar alle waarschijnlijkheid
kanker hebt. Dan wil je zo snel mogelijk duidelijkheid. En
iemand die naar je luistert, je op je gemak stelt en door
het traject leidt”, zegt casemanager Linda Verkoelen.

Tijdwinst
Binnen een week zijn alle uitslagen bekend en weet de
patiënt welke behandeling de grootste slagingskans
biedt. Wanneer de tumor alleen in de darm zit, volgt
een operatie in Weert. Bij uitzaaiingen in de lever scha-
kelt het ziekenhuis via een rechtstreekse videoverbin-
ding de expertise in van het MUMC+ in Maastricht. 
Internist-oncoloog Natascha Peters licht toe: “Elke don-
derdagmiddag kunnen we inbellen in het multidiscipli-
naire leveroverleg, waar alle leverspecialisten bij elkaar
zitten om patiënten te bespreken; de leverchirurg, -on-
coloog, -patholoog, -radioloog, radiotherapeut en ver-
pleegkundig specialist. Onze casemanagers zorgen
vooraf voor een vloeiende overdacht van alle relevante
patiëntgegevens en medische beelden zodat het team
in Maastricht direct het behandeltraject kan bespreken.
Dat wij vanuit Weert zelf aanwezig zijn bij het multidis-
ciplinaire overleg levert een groot voordeel op. Wij ken-
nen de patiënt en kunnen dus wezenlijke informatie
verschaffen, bijvoorbeeld of iemands conditie wel goed
genoeg is om geopereerd te worden. Vroeger moest de
patiënt voor nieuw onderzoek eerst naar Maastricht.
Dat is verleden tijd en levert belangrijke tijdwinst op.” 

Samenwerken waar nodig
Bij darmkanker met een uitzaaiing in de lever wordt altijd
eerst de lever behandeld. Dit biedt voor de patiënt het
minste risico op complicaties. Kleinere tumoren in de lever
worden door de leverchirurg in Maastricht verwijderd.
Soms is eerst chemotherapie nodig om de tumor te laten
slinken en daarmee ‘operabel’ te maken. “Daarvoor kan de
patiënt gewoon in Weert terecht. De resultaten van de
chemobehandeling bespreken we in ditzelfde multidisci-
plinaire overleg. Na de leveroperatie in Maastricht komt de
patiënt weer terug naar SJG Weert. Eenmaal hersteld, volgt
dan de darmoperatie in Weert, vertelt Natascha Peters.  
Deze procedure sluit helemaal aan bij het beleid van
het Weerter ziekenhuis. Wat SJG Weert zelf goed kan,
doet het zelf. Voor kankeroperaties die elders beter 
kunnen, werkt het ziekenhuis samen met gespeciali-
seerde centra binnen het Oncologisch Netwerk Zuid-
oost-Nederland (OncoZon). Na de ingreep komt de
patiënt voor zijn herstel en controles weer gewoon
terug naar zijn vertrouwde ziekenhuis in Weert. Bij de
behandeling van kanker in de maag, slokdarm en al-
vleesklier werkt SJG Weert samen met het Catharina
Ziekenhuis Eindhoven, voor een operatie aan de eier-

stokken met het academisch ziekenhuis in Maastricht.
Net als bij uitgezaaide darmkanker bespreekt de behan-
delend arts in Weert de patiënt dan in een videoconfe-
rentie binnen een team van topspecialisten.

Spin in het web
De casemanager is in het hele traject van onderzoek 
en behandeling de spin in het web. “We houden nauw
contact met de patiënt en zijn familie, staan klaar voor
hun vragen en stemmen alle medische afspraken zo goed
mogelijk op elkaar af. Zeker rond de overgang naar een
ander ziekenhuis is het belangrijk dat alle informatie goed
wordt overdragen en dat de patiënt niet tussen de wal en
het schip belandt”, zegt casemanager Linda. Collega Marly
vult aan: “Dat persoonlijke contact wordt gewaardeerd.
Zeker in zo’n onzekere en emotionele periode hebben
mensen behoefte aan duidelijkheid. Een vaste persoon in
het ziekenhuis op wie ze altijd kunnen terugvallen.”

In deze maandenlange achtbaan, zoals hij zijn behandel-
traject noemt, vormden de casemanagers van SJG Weert
voor Jan een baken van rust en vertrouwen. “Zij legden uit
wat er ging gebeuren, stemden alle afspraken op elkaar af
en waren het eerste aanspreekpunt voor al mijn vragen.
Ook het ‘uitstapje’ naar Maastricht hebben ze tot in de
puntjes geregeld. Als ik belde voor een uitslag had ik een
uurtje later het antwoord. Tevreden is niet het goede

woord. Die dames zijn goud waard. Na mijn darmoperatie
kwamen ze meteen naar de afdeling om te kijken hoe het
met me ging. Ook nu de kanker weg is, blijven ze mijn ge-
zondheid op de achtergrond volgen, zo vertelde casema-
nager Linda bij de laatste controle.”

Nieuw leven
Het blijft spannend, elke controle opnieuw. Ook die onze-
kerheid hoort helaas bij kanker. In de maanden die Jan
niet voor een scan of bloedonderzoek naar het ziekenhuis
hoeft, geniet hij meer dan ooit van het leven. Van zijn
vrouw Carla, zijn dochters Wendy en Kelly en…  zijn eerste
kleinzoon. “Toen ik voor kanker werd behandeld, werd Levi
geboren. Geloof me: als je dat mannetje ziet, besef je pas
waar het echt om draait.”  

ARTIKEL

Casemanagers oncologie Linda Verkoelen en Marly van den Heuvel

VERVOLG PAGINA 1: 

Jan Ras overleefde 
uitgezaaide darmkanker

 

MDL-arts Matthias Jürgens
is deelnemer aan de open dag
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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...

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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Tjeu Kuppens: "Nu geef ik aan als mijn motortje leeg is, wat de buitenwereld er ook van denkt"

Bij allergisch astma worden deze klachten onder meer
veroorzaakt door een allergie. Het IgE-gehalte (im-
muunglobine E) in het bloed is dan meestal verhoogd,
wat er op duidt dat het afweersysteem niet werkt zoals
het moet: het reageert op prikkels waarop het eigenlijk
niet hoort te reageren. De luchtwegen zijn dan overge-
voelig voor bijvoorbeeld huisstofmijt, pollen, huisdieren
of schimmels. 

Allergisch astma is niet te genezen, wel te behandelen.
“De meeste patiënten kunnen hun klachten goed onder
controle houden met een puffer, ook wel inhalator ge-

Alsof je door een rietje ademt. Zo voelt het wanneer je een astma-aanval hebt, een chronische ontsteking van de
luchtwegen. De belangrijkste symptomen: ernstige benauwdheid (bij inspanning en soms ’s nachts), veel hoesten
en een piepende ademhaling. 

noemd; een ontstekingsremmer of luchtwegverwijder, 
of een combinatie hiervan. Bij astma-aanvallen kan een
kortdurende behandeling met Prednison vaak noodzake-
lijk zijn”, vertelt longarts Linda van Eijsden van SJG Weert.

Wanneer luchtwegverwijders de benauwdheidsklach-
ten onvoldoende verlichten en de patiënt veel astma-
aanvallen heeft, bieden de longartsen een goed
alternatief. “Patiënten met een verhoogd IgE-gehalte in
het bloed komen in aanmerking voor een injectie met
Omalizumab. Deze IgE-remmer wordt om de paar
weken toegediend. Bij een aantal patiënten met aller-

gisch astma zien we dat het aantal astma-aanvallen
hierdoor afneemt.” 

Daarnaast hebben veel astmapatiënten baat bij longre-
validatie. Linda van Eijsden licht toe: “Na een onderzoek
van drie dagen bij CIRO Horn, wordt de patiënt dan drie
maanden lang door een team van professionals bege-
leid. Samen bepalen we het doel: waar sta je nu en waar
wil je naar toe. We helpen je om fitter te worden en
geven advies over hoe je beter met astma kunt omgaan.
Gezond leven is heel belangrijk bij deze chronische
luchtwegaandoening. Dus veel bewegen en niet roken.
Hoe fitter je bent, hoe weerbaarder: des te kleiner het ri-
sico op infecties en hoe minder hard de longen hoeven
te werken. Het is écht zo: met een gezonde levensstijl
kun je ook als astmapatiënt heel oud worden.”

Niet te genezen, wel goed te behandelen

“Het leek zo onschuldig. Ik was aan het trainen voor de
halve marathon van Eindhoven en merkte dat ik minder
lucht had dan anders. Een beginnend griepje, dacht ik.
Wat moest het anders zijn? De vijftig net gepasseerd was
ik topfit en elke week bezig om mijn sportieve grenzen te
verleggen. Maar de griep bleef uit en de klachten hielden
aan. Tijdens het hardlopen kon ik niet meer vrij in- en uita-
demen. Het voelde alsof mijn longen in een doos zaten.
Heel frustrerend als je graag wil sporten en presteren.

Zo begon het ruim tien jaar geleden. Een inspannings- en
longfunctietest bij de huisartspraktijk in Stramproy wees
uit dat er iets mis was met mijn luchtwegen. Dagelijkse
‘pufjes’ brachten weliswaar verlichting, maar konden niet
voorkomen dat de benauwdheidsklachten langzaam ver-
ergerden. Ik herinner me nog de eerste zware astma-aan-
val die me op de Spoedeisende Hulp deed belanden. Ik
werd ’s nachts wakker, begon te hoesten en kwam er niet
meer uit. In de paniek die volgde, ging ik sneller ademen
en werd ik alleen maar benauwder. Een gruwelijk eng ge-
voel. Je krijgt geen lucht meer en denkt dat je doodgaat.

Doorbraak 
“In de jaren erna bleven de astma-aanvallen in alle hevig-
heid terugkeren. Hoewel Prednison en luchtwegverwijde-
raars me er steeds bovenop hielpen, ging mijn conditie

Tjeu Kuppens (63) uit Stramproy heeft 
allergisch astma, een chronische ontste-
king van de luchtwegen die in zijn geval
veroorzaakt wordt door een allergie.
Dankzij de op maat gesneden medicatie
en begeleiding van de poli Longgenees-
kunde in SJG Weert kreeg hij z’n leven
weer op de rails.

beetje bij beetje achteruit. Ik bleef hardlopen, maar de
tochtjes werden steeds korter. Het was duidelijk dat er
aan de basis iets moest veranderen. 

En dat is gelukkig ook gebeurd. Bloedonderzoek toonde
aan dat ik een verhoogd IgE-gehalte heb in m’n bloed.
Omdat alleen pufjes voor mij niet afdoende zijn, krijg ik
om de vier weken in SJG Weert een injectie met Omalizu-
mab, een medicijn om zware, allergische astmatische aan-
vallen te onderdrukken. Voorafgaand heb ik een gesprek
met de longverpleegkundige. Zij vraagt hoe het gaat,
houdt de vinger aan de pols en stuurt bij waar nodig.
Daarnaast kom ik elk halfjaar voor controle bij de longarts.
De begeleiding in Weert is geweldig. Deskundig en heel
persoonlijk.

De echte doorbraak in mijn behandeling kwam eind 2017.
Nadat ik weer een astma-aanval had gehad, bood mijn
longarts Linda van Eijsden aan om te starten met een in-
tensieve longrevalidatie in SJG Weert. Een speciaal trai-
ningsprogramma van veertien weken, ontwikkeld door
CIRO Horn, bestaande uit sport, spel, educatie en ont-
spanningsoefeningen. In één woord fantastisch hoe ik
ben begeleid. De crux van dit revalidatieprogramma is dat
je uithoudingsvermogen opbouwt. Hoe fitter je bent, hoe
beter je een astma-aanval kunt opvangen. Daarbij leer je

hoe je meer vanuit je buik kunt ademen en krijg je aller-
hande praktische tips die het leven met astma makkelijker
maken.”

Grenzen bewaken
Sport is mijn graadmeter geworden. Ik ben nu 63 en kan
weer vijf kilometer hardlopen. Als ik thuiskom, hoort mijn
vrouw aan mijn ademhaling direct hoe het met me gaat.
Als het de verkeerde kant dreigt op te gaan, hoef ik mijn
huisarts maar te bellen en krijg ik een stootkuurtje Predni-
son voorgeschreven. Met de maandelijkse injectie in het
ziekenhuis, aangevuld met mijn dagelijkse puffers en
neusspray is de basis op orde en heb ik geen zware aan-
vallen meer. Tijdens de revalidatie heb ik geleerd om mijn
klachten serieus te nemen en eerder aan de bel te trek-
ken. Dat was voor mij het moeilijkste, mijn grenzen aan-
geven. Met de hele wereld kon het slecht gaan, maar niet
met Tjeu Kuppens. Ik wilde er niet aan toegeven, mezelf
me geen oude man voelen. Nu geef ik aan als mijn motor-
tje leeg is, wat de buitenwereld er ook van denkt. 

Ook anno 2019 snapt de buitenwereld nog niet zoveel
van astma. Je hoort mensen soms denken: hoe kan die
man nou in de ziektewet zitten en toch hardlopen? Ze
moesten eens weten. Zeker als je astma hebt, is sporten
onvoorstelbaar belangrijk.”

‘Blijven
sporten is 
zó belangrijk’

ARTIKEL



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 !

 

 

 

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

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.



Wie klein is, kan natuurlijk niet alles alleen. En dat hoeft
ook niet. SJG Weert werkt namelijk samen om sterk en
gezond te blijven. Binnen de vereniging Samenwer-
kende Algemene Ziekenhuizen, afgekort SAZ, bundelen
we de krachten met bijna dertig regionale ziekenhuizen
in ons land. Ziekenhuizen die net als SJG Weert gewor-
teld zijn in de regio en dichtbij de patiënt staan. We de-
len kennis en praktijkervaringen met elkaar en ontwik-
kelen nieuwe producten die de zorg verbeteren. De
BeterDichtbij-app is hier een treffend voorbeeld van.
Met deze service is het nu ook voor patiënten van SJG
Weert mogelijk om direct en veilig een vraag te stellen
aan hun medisch specialist of iemand anders binnen
het behandelteam.

Samen zijn we sterker. Het afgelopen jaar hebben we
deelgenomen aan een zogenaamde diagnosegroep
voor darmkanker. Alle resultaten rond de behandeling
van patiënten met darmkanker werden door de tien
deelnemende SAZ ziekenhuizen met elkaar gedeeld en
besproken. Zo houdt ook SJG Weert de darmkankerzorg
op hoog niveau en dicht in de buurt beschikbaar. De
komende jaren gaan we binnen onze SAZ-vereniging
ook op andere terreinen kennis en ervaringen uitwisse-
len en prestaties met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld
rond geboortezorg en de behandeling van borstkanker
en liesbreuken. Maar ook kun je denken aan calamitei-
ten in de zorg. Als we van elkaar weten wat er misgaat
en waarom, kunnen we daar gezamenlijk van leren en
fouten ook makkelijker voorkomen. 

SJG Weert heeft eind vorig jaar een nieuwe koers ingezet
genaamd: Fit voor de toekomst. Kijkend naar de wereld
om ons heen en de technologische ontwikkelingen in de
zorg houden we het profiel en de organisatie van ons zie-

Als regionaal ziekenhuis staan we 
dichtbij onze patiënten. Anders gezegd:
SJG Weert levert professionele tweede-
lijnszorg met aandacht voor mensen.
Daar ligt onze kracht en onze toekomst. 

kenhuis opnieuw tegen het licht. Welke zorg willen en
kunnen we in de toekomst blijven bieden en hoe gaan we
dat dan doen? De samenwerking met andere regionale
ziekenhuizen is daarbij belangrijk en verbonden met onze
eigen strategie. Waarom zouden we zelf het wiel moeten
uitvinden als de mooie praktijkvoorbeelden voor het op-
rapen liggen en we ook samen producten kunnen ont-
wikkelen die onze zorg nog dichter bij de patiënt bren-
gen. De regionale SAZ-ziekenhuizen werken aan dezelfde
missie. De zorg die zij aan patiënten leveren moet werke-
lijk van betekenis zijn. Vertaald naar SJG Weert betekent
dit dat alles wat onze specialisten en medewerkers doen,
moet zijn afgestemd op wat de patiënt wenst, verwacht
en ervaart. Value Based Healthcare noemen we dat. 

Onze grootste, gezamenlijke opgave is de digitalisering
van de ziekenhuiszorg. De zorgkosten nemen toe, men-
sen worden ouder en wonen steeds langer thuis. Dit 

alles vraagt om slimme, elektronische oplossingen, ook
wel e-Health genoemd. Technologische vernieuwingen
waarmee we de zorg en specialisten van het ziekenhuis
in de toekomst naar de patiënt thuis brengen. In de 
toekomst hoeft u alleen nog naar het ziekenhuis als dat
echt noodzakelijk is; bijvoorbeeld voor een operatie.
Zo’n ingrijpende vernieuwing van de zorg regel je na-
tuurlijk niet van vandaag op morgen. En al helemaal
niet in je eentje. Welke mogelijkheden zijn er? Welke
keuzes maken we? Wie is de beste leverancier? In het
hele land doen regionale ziekenhuizen ervaringen op
met e-Health. Door ze te delen, helpen we elkaar en kan
ook SJG Weert in deze regio voor haar patiënten het
verschil blijven maken. Met professionele en persoon-
lijke zorg, dichtbij huis.

Inge de Wit
Raad van Bestuur SJG Weert
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De regio is
onze kracht en
onze toekomst

www.sjgweert.nl

Inge de Wit: "Door ervaringen met de SAZ ziekenhuizen te delen helpen we elkaar"

ARTIKEL

Joost den Teuling, 
orthopeed

Aandachtsgebieden:

- Algemene orthopedie

- Prothesiologie heup (revisie-

chirurgie, voorste benadering)

- Prothesiologie knie

- Voorvoet chirurgie

- Traumatologie 

Specialisten in SJG Weert

www.sjgweert.nl/specialisten

NIEUWE SPECIALIST



Niets is zo intens pijnlijk als een bevalling, hoor je vrou-
wen wel eens zeggen. Toch geldt dat niet voor iedereen.
Josine (33) uit Weert beviel eind oktober van haar zoon-
tje Finn. Wat er twee weken later gebeurde, was volgens
haar van een andere orde. “Een acute, hevige pijn net
onder de borst die me van ellende over de vloer liet
kronkelen. Alsof iemand een mes tussen je ribben
steekt. Na zo’n tien minuten moest ik braken en was de
pijn weg. Ik dacht: misschien heb ik iets verkeerds gege-
ten. Of na de bevalling te snel teveel hooi op m’n vork
genomen.”

Was het maar waar. Een week later breekt de hel op-
nieuw los. Drie kwartier crepeert Josine dit keer van de
pijn, de nacht erna zelfs drie uur! Bij de Huisartsenpost
houden ze het op galstenen of een probleem met de
maag. Medicatie helpt niet. Na de vierde koliekaanval in
een paar dagen tijd, is de Weertse er klaar mee. “Ik kon
mijn zoontje niet eens meer voeden.” 

Haar huisarts verwijst Josine voor onderzoek en behan-
deling naar SJG Weert en geeft haar pijnstillers ter over-
brugging. Een echo van de buik, begin december, geeft
uitsluitsel. De acute pijn wordt veroorzaakt door galste-
nen; steentjes en klonters die vast komen te zitten in de
uitgang van de galblaas waardoor er geen gal meer kan
worden afgevoerd naar de darmen. Door de galblaas te
verwijderen, wordt dit probleem opgelost en voorkomt
de chirurg dat de aandoening gecompliceerder wordt. 

Alles in een moeite door
In het verleden moest je als patiënt ter voorbereiding op
een galblaas- of liesbreukoperatie nog een of meerdere
keren naar het ziekenhuis. Je had afspraken bij de chi-
rurg, anesthesist en apothekersassistent en moest bloed
laten prikken. Nu gebeurt dat allemaal op de dag van de
operatie. Voor Josine was dat 24 december 2018. “Om

Patiënten met galstenen of een lies-
breuk worden - als ze verder gezond 
zijn en het zelf graag willen - op een en
dezelfde dag gescreend én geopereerd.
Josine Raike-Niesten (33) uit Weert koos
in december voor het versnelde galblaas-
traject in SJG Weert. “Elke dag met zo’n
pijn is er een teveel.”

half tien ’s ochtends had ik een gesprek met de chirurg.
Hij bracht uitvoerig de klachten in kaart, stelde de di-
agnose en legde rustig uit wat er ging gebeuren. Aanslui-
tend ging ik naar de Apotheek, de Preoperatieve Scree-
ning en het Priklab. Rond half een ’s middags werd ik
geopereerd door een collega-chirurg die perfect op de
hoogte was en om drie uur was ik weer terug op de afde-
ling. Alles ging in één moeite door. Ik vond dat persoon-
lijk heel prettig. Geloof me: als je eenmaal een koliekaan-
val hebt gehad, wil je daar zo snel mogelijk vanaf.”

Hart bij de patiënt
Josine kijkt met grote tevredenheid terug op haar ope-
ratiedag in SJG Weert: “De ingreep verliep vlekkeloos en
de begeleiding was fantastisch. Ik heb de dokter ge-
vraagd of ik aangepaste pijnmedicatie kon krijgen zodat
ik na de operatie weer door kon gaan met de borstvoe-
ding. Dat was geen enkel probleem. Verder heeft lacta-
tieverpleegkundige Willy Gielen geweldig werk gele-
verd. Speciaal voor mij regelde zij een kamer in het
Vrouw-Moeder-Kind centrum zodat ik mijn zoontje voor
en na de operatie in alle rust kon voeden. Hoewel ik de-
zelfde dag weer naar huis had gekund, boden ze me

aan om even op krachten te komen en een nachtje te
blijven slapen. Mijn man en zoontje gingen ’s avonds
naar huis. Doordat ik in de tussentijd genoeg had ge-
kolfd, hoefde Finn geen kunstvoeding. Dat noem ik nog
eens maatwerk. De medewerkers in dit ziekenhuis den-
ken écht met je mee.” Haar man Angelo knikt hartgron-
dig op de achtergrond. “Bij de geboorte van Finn was
het al niet anders. Professioneel en met het hart bij de
patiënt. Dit is zorg zoals het hoort.”

Op het formulier bij het voorlichtingspakket dat hij
thuis had gekregen voor zijn ‘liesbreukoperatie in één
dag’, stonden alle afspraken voor die bewuste donder-
dag keurig onder elkaar. De jonge Ospelnaar meldde
zich om half elf bij de chirurg. Vervolgens kon hij linea
recta door naar het Apotheek Service Punt voor een ge-
sprek over de medicatie en schoof hij bij de anesthesie-
medewerker aan tafel voor de preoperatieve screening.
Nadat alle seinen voor de operatie op groen stonden,

werd hij rond half twee naar de OK gebracht. “Om
half vier was ik terug op de afdeling en twee uur 
later mocht ik alweer naar huis. Erg prettig, die 
snelheid.” Zijn operatiedag verliep van A tot Z ge-
smeerd. “De uitleg was erg duidelijk, de sfeer ge-
moedelijk en persoonlijk. De ingreep zelf is meer
dan geslaagd. Het drukkend gevoel in de lies is
weg. Amper twee weken na de operatie kon ik 
weer aan het werk.”

‘Dit ziekenhuis 
denkt écht
met je mee’ Van A tot Z

gesmeerd
Ook Sergio Tramontin (27) kijkt met een
goed gevoel terug op zijn operatiedag in
SJG Weert, op 24 januari jl.. 

www.sjgweert.nl

Josine Raike: "De ingreep verliep vlekkeloos en de begeleiding was fantastisch"

Sergio ging vier uur na de operatie alweer naar huis

ARTIKEL

Ontdek het gemak van MijnSJG
Patiënten die via de huisarts worden verwezen naar een
medisch specialist in Weert kunnen die afspraak in het
ziekenhuis binnenkort ook via MijnSJG maken of wijzi-
gen. Voor de poliklinieken Gynaecologie en Geriatrie is
dat nu bij wijze van proef al mogelijk. De rest van het
ziekenhuis volgt snel. 

Maandelijks loggen nu al bijna duizend patiënten met hun
persoonlijke DigiD in op MijnSJG. Door de nieuwe moge-
lijkheden neemt het aantal nieuwe gebruikers in snel
tempo toe. Het beveiligde portaal, dat afgelopen najaar
online ging, biedt de patiënt vooral gemak. U kunt nu op
elk gewenst moment uw medische gegevens inzien. Daar-
bij vult u via dit portaal ook de vragenlijsten in ter voorbe-
reiding op uw afspraak bij de preoperatieve screening.
Voorheen kon dat alleen op papier en moest u het inge-
vulde formulier meenemen naar uw afspraak op de polikli-
niek. “Nu staat deze informatie direct in de computer en
hoeft u tijdens uw gesprek met de anesthesist of anesthe-

siemedewerker dus niet meer te wachten tot alle informa-
tie in het systeem is ingevoerd. Wel zo prettig’, zegt com-
municatieadviseur Rian Campen van SJG Weert.

Meer vragenlijsten en nieuwe mogelijkheden
Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van hoe het
met de patiënt gaat en hoe hij de zorg in SJG Weert er-
vaart, wordt het aantal vragenlijsten de komende tijd ver-
der uitgebreid. Voor steeds meer patiënten en rond steeds
meer ziektebeelden komen er in het portaal digitale invul-
formulieren. Omdat de technologische ontwikkelingen 
razendsnel gaan, zullen er in de toekomst steeds meer
functionaliteiten bijkomen. Die mogelijkheden worden nu
al bekeken. Denk bijvoorbeeld aan e-consulting waarbij de
patiënt niet meer naar het ziekenhuis hoeft, maar via een
rechtstreekse videoverbinding in contact staat met de
dokter”, zegt manager Léon Peters van Informatisering &
Automatisering, het team dat het elektronische platform 
in SJG Weert faciliteert en mogelijk heeft gemaakt.

Aan u de keuze 
Dan nog even het volgende. Wanneer u voor onderzoek
naar het ziekenhuis gaat, worden de uitslagen vaak die-
zelfde dag al in uw dossier gezet. Het kan dus gebeuren
dat u de uitslag van uw bloedonderzoek eerder ziet dan
uw behandelend arts die op dat moment bijvoorbeeld
spreekuur heeft. U bepaalt zelf of u de uitslag wilt zien
of toch liever wilt wachten op de professionele interpre-
tatie en persoonlijke toelichting van de specialist. SJG
Weert kiest voor maximale openheid en laat de keuze
daarom aan u.
Om uw privacy te garanderen zijn ziekenhuizen gebonden
aan strenge, landelijke richtlijnen. Om veilig te kunnen in-
loggen in MijnSJG heeft u daarom een DigiD nodig en een
telefoon om de sms van DigiD te ontvangen. Ook inloggen
via de DigiD-app is mogelijk. Uw persoonlijke DigiD-inlog-
code vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen. 
Inloggen gaat vervolgens heel eenvoudig via
www.sjgweert.nl/mijnsjg.

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/sjgweert
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Diagnose en operatie van galblaas en liesbreuk in één dag 

Liesbreuk
Meer informatie over 

onderzoek en behandeling 

van een liesbreuk leest u 

op onze website: 

www.sjgweert.nl

Galblaas
Meer informatie over 

onderzoek en behandeling 

van een liesbreuk leest u 

op onze website: 

www.sjgweert.nl
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Brachytherapie, een 
elegante manier om 
prostaatkanker te 
behandelen

Bij brachytherapie wordt een radioactief materiaal in het 
lichaam ingebracht om inwendig een tumor te bestralen. 
Het wordt onder meer ingezet bij prostaatkanker. 
“Brachytherapie is de meest precieze vorm van bestraling,” 
stelt dr. Evert van Limbergen, radiotherapeut-oncoloog 
bij Maastro. Met locaties in Maastricht en Venlo werkt dit 
innovatieve radiotherapeutisch instituut nauw samen met 
de verschillende ziekenhuizen in de regio.  

Behandelingsgemak
Qua grootte is de prostaat vergelijkbaar met een walnoot of een 
mandarijn. Bij prostaatkanker zit hierin een kwaadaardig gezwel 
dat kan ingroeien in de omringende weefsels. Evert van Limbergen: 
“Prostaatkanker kan op verschillende manieren worden behandeld. 
Met een chirurgische ingreep, conventionele externe bestraling of 
interne bestraling met brachytherapie. De genezing is hetzelfde. De 
verschillen zitten in het behandelingsgemak en de bijwerkingen. Ook is 
niet elke behandeling zonder meer mogelijk.”

Lichte operatie
Bij klassieke brachytherapie met jodiumzaadjes komt de patiënt ’s 
morgens naar het ziekenhuis en is ’s avonds weer thuis. “Tijdens een 
korte operatie brengen we de patiënt onder narcose. We brengen dan 
radioactief materiaal in de tumor. Aan het einde van de dag gaat de 
patiënt weer naar huis. Over het algemeen herstelt de patiënt vlot na 
deze ingreep. Maar brachytherapie kan alleen als de prostaat niet te 
groot is, de tumor op de juiste plek ligt en het plassen moet voorheen 
ook vlot gaan. Verder moet de tumor ook niet te agressief zijn en 
binnen de prostaat aanwezig gebleven zijn. We zien dat patiënten 
bij brachytherapie meestal minder last krijgen van impotentie of 
incontinentie. Door de interne bestraling kunnen naar verloop van tijd 
wel darmklachten ontstaan.”

Alternatieven
Er bestaan ook alternatieve behandelingen voor brachytherapie. De 
tumor kan ook gewoonweg verwijderd worden uit het lichaam door 
een chirurgische ingreep. “De patiënt verblijft hiervoor enkele dagen 
in het ziekenhuis. Het herstel vergt wat meer tijd. Al is het maar dat de 
patiënt enige tijd met een katheter loopt. Daarnaast heeft hij een iets 
hogere kans op incontinentie.” Bij de conventionele bestraling wordt de 
tumor van buitenaf door de huid heen bestraald met fotonen. “Over het 
algemeen zijn er voor prostaatkanker tussen de 20 en 39 bestralingen 
nodig. Deze spreiden we over meestal zo’n zeven weken. Dat kan bij 
Maastro, zowel in Venlo als Maastricht.”

Persoonlijke keuze
Elke behandeling heeft dus voor- en nadelen. “We bespreken met de 
patiënt altijd uitgebreid de verschillende opties. We vinden het belangrijk 
dat patiënten weloverwogen een persoonlijke keuze kan maken. Als de 
omstandigheden er goed voor zijn, is vanuit mijn optiek brachytherapie 
een elegante manier om prostaatkanker te behandelen.”

Nieuwste mogelijkheden
Naast de klassieke brachytherapie heeft Maastro eveneens nieuwe 
vormen van brachytherapie. “High Dose Rate (HDR) brachytherapie 
zetten we in om hoog risico prostaatkankers efficiënter te behandelen 
of voor een prostaatkanker die terugkomt in de prostaat na eerdere 
bestraling. We gebruiken zo de nieuwste mogelijkheden om 
prostaatkanker te behandelen waarbij de gevolgen minder ingrijpend 
zijn dan voorheen.”

Meer informatie over brachytherapie? 
Kijk op www.maastro.nl.



Jaarlijks krijgen in SJG Weert ongeveer 600 mensen de
diagnose huidkanker. Dat zijn er veel te veel, zeker als je
bedenkt dat huidkanker van alle kankers het makkelijkst
te voorkomen is. Hoe? Door je goed te beschermen te-
gen de zon en je lichaam regelmatig te controleren op
verdachte plekjes. “In het bewustzijn rond huidkanker is
er nog een wereld te winnen”, zeggen dermatoloog Bas
Pi Van de Venne en chirurg Jeroen van Essen.

Het is de meest voorkomende vorm van kanker: huidkan-
ker. Eén op de zes Nederlanders krijgt er vroeg of laat mee
te maken, vaak zelfs meerdere keren. Meestal gaat het om
een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom; goed te
behandelen en relatief onschuldige vormen van huidkan-
ker, zeker als je er op tijd bent. De dermatoloog snijdt de
verdachte vlekjes of bultjes op de huid onder lokale verdo-
ving weg of behandelt ze met speciale zalf of lichttherapie.

Melanoom
In zo’n 12% van de gevallen is de huidkanker een mela-
noom, een kwaadaardige moedervlek. Omdat deze
tumoren van nature een stuk agressiever zijn en makkelijk
uitzaaien, is snel medisch handelen noodzakelijk.
Van een melanoom kan sprake zijn wanneer een moeder-
vlek van vorm of kleur verandert of een wondje wordt dat
gaat jeuken of bloeden. “Het is dan ook belangrijk om je
lichaam regelmatig te inspecteren op verdachte moeder-
vlekken en ook iemand op je rug te laten kijken. Bij een
vermoeden van een melanoom, raden we aan snel naar de
dokter te gaan”, vertelt de dermatoloog. 

Op verwijzing van de huisarts kunnen patiënten al binnen
twee werkdagen voor onderzoek terecht bij een van de
dermatologen van SJG Weert: Bas Pi Van de Venne, Anne
van Ratingen of hun waarnemers Carleine Thissen of Raf
Lijnen. Bij het onderzoek en de behandeling van melano-
men werken deze huidartsen nauw samen met de
chirurgen en pathologen in het ziekenhuis. Een vaste case-
manager neemt de patiënt in het hele traject bij de hand
en zorgt ervoor dat alle afspraken in het zorgpad goed op
elkaar zijn afgestemd. 

Pi Van de Venne: “Bij een vermoeden van een melanoom
snijden we het verdachte vlekje weg, waarna het weefsel
wordt onderzocht door de patholoog. Een week later komt
de patiënt terug op ons spreekuur voor de diagnose en
het behandelvoorstel.”

Krachtenbundeling
Wanneer er sprake blijkt van een melanoom, wordt het
littekengebied nog eens ruimer uitgesneden. Dit om de
kans op uitzaaiingen zo klein mogelijk te houden. Ook kan
er dan een aanvullend schildwachtklieronderzoek nodig
zijn waarbij de chirurg een lymfeklier verwijdert en op
huidkanker laat onderzoeken. Bij eventuele uitzaaiingen
verwijst het Weerter ziekenhuis de patiënt naar een gespe-
cialiseerd melanoomcentrum in Maastricht of Veldhoven.
Chirurg Jeroen van Essen licht toe: “Elke patiënt die in
Weert de diagnose melanoomkanker krijgt, wordt op don-
derdagavond in een videoconferentie besproken door een
team van melanoomspecialisten, onder wie de medisch-

Zeker als het om kanker gaat, is voorkomen beter
dan genezen. Om dat belang nog eens goed te
onderstrepen, organiseert het Toon Hermans Huis
in Weert op woensdag 22 mei een thema-avond
over huidkanker. Gastsprekers zijn dermatoloog Bas
Pi Van de Venne en chirurg Jeroen van Essen. Vanaf
19:30 uur staan zij klaar in theater de Huiskamer in
Weert met waardevolle informatie en adviezen rond
de behandeling en preventie van huidkanker.

oncoloog in Maastricht. Samen bespreken we het ziekte-
beeld en het behandelvoorstel zodat de patiënt de beste
zorg krijgt.”  

Met de komst van aanvullende behandelalternatieven,
zoals immuuntherapie, worden de vooruitzichten bij uit-
gezaaide melanoomkanker de laatste tijd steeds beter. Van
Essen: ‘Het wetenschappelijk onderzoek is sterk in ontwik-
keling en beweegt zich in de richting van preventie van
uitzaaiingen. De gedachte daarbij is dat er bij een
verhoogd risico op het krijgen van uitzaaiingen een aan-
vullende behandeling kan worden gegeven, zoals dat nu
ook gebeurt bij bijvoorbeeld borstkanker en dikke darm-
kanker. Zover is het nu nog niet, maar die kant gaan we
wel degelijk op”, aldus de Weerter chirurg. 

Huidkanker voorkomen, 
dát wordt de missie

Dermatoloog Bas Pi Van de Venne en chirurg Jeroen van Essen bespreken elke patiënt 
met de diagnose melanoomkanker met een team van melanoomspecialisten
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www.sjgweert.nl

Toon Hermans Huis 
organiseert thema-
avond over huidkanker

Vakgroep Dermatologie
deelnemer aan open dag
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De grootste overwinning in haar leven was het besluit
om niet meer te vluchten voor de waarheid. Het was ge-
noeg geweest. Met de nodige tussenpozen vocht Chan-
tal Dentener bijna 35 jaar tegen de kilo’s. Rond haar zes-
tiende merkte ze voor het eerst dat ze niet meer ‘onge-
straft’ alles kon eten. “Het bleef plakken”, zoals ze zelf
zegt. “Ik woog 84 kilo, wat voor een meisje van 1.62 me-
ter natuurlijk te zwaar is. De oorzaak? Verkeerd en te-
veel eten, gecombineerd met een stukje familiaire aan-
leg. Mijn vader was ook te zwaar, mijn zus had ernstig
overgewicht.” 

In de jaren die volgden, veerde haar gewicht als een
jojo mee met de pieken en dalen in haar leven. Bij te-
genslagen, zoals de scheiding van haar man en het
overlijden van haar moeder, zocht ze troost in ongezon-
de tussendoortjes. De Weertse volgde alle gangbare
diëten, soms met verbluffende resultaten, maar uitein-
delijk kwamen de kilo’s er altijd weer bij. Vijf jaar gele-
den ging het helemaal mis. Chantal belandde met een
dubbele longontsteking en een acute bloedvergiftiging
op de Intensive Care in Weert. Tien dagen vocht ze voor
haar leven. De mentale klap die volgde was nog veel
harder. Chantal raakte in een depressie. “Ik was bang om
dood te gaan, verloor mijn baan als tandartsassistente,
ging de deur niet meer uit en begon te eten. Op een
sollicitatiegesprek werd me gevraagd hoelang ik al
zwanger was. Dat deed gruwelijk veel pijn. En dus bleef
ik maar eten. Eén stukje chocola? Welnee, ik vrat de hele
reep op. Wat maakte het nog uit?”

De ommekeer
Zo ging het met Chantal. Tot die 8e mei van 2018. “Op
m’n verjaardag heb ik mijn huisarts gebeld en een extra
lang consult aangevraagd. Na dat gesprek meldde de
dokter me aan voor een screening en intake in SJG
Weert.”

In het ziekenhuis volgden gesprekken met de psycho-
loog, diëtist, internist en bariatrisch chirurg. Over het

doel dat ze wilde bereiken, de leefstijl en mindset die
daarvoor nodig is, de risico’s van een maagverkleining
(gastric sleeve) en de noodzakelijke offers ervoor en
erna.  Niet meer driemaal daags bunkeren bijvoorbeeld,
maar zes kleine porties per dag. Genoeg zuivel, groente
en fruit. Terughoudend zijn met vet. Langzaam eten en
pas drinken als het eten gezakt is. Het alcoholgebruik
matigen. Voldoende bewegen. Samengevat: de operatie
zelf is maar een radartje in het geheel. Motivatie en dis-
cipline zijn de sleutels naar succes. “De hele begeleiding
in Weert is geweldig. Zorgvuldig, kundig en ongelooflijk
vriendelijk”, zegt Chantal.

Na een streng dieet van vloeibare voeding ging Chantal
eind oktober onder het mes in het Catharina Zieken-
huis. Chirurg Vanhimbeeck verkleinde haar maag via
een gastric sleeve. Om de drie maanden gaat ze nu voor
controles naar SJG Weert. “Dat is echt superfijn. Je wordt
niet losgelaten, maar blijft onder begeleiding. Die stok
achter de deur heb ik ook nodig. Een maagverkleining is

niet zomaar iets wat je even doet. Het vraagt om een
andere manier van leven, een ander bewustzijn. Het
blijft opletten.” 

Nieuw leven
Een halfjaar na de operatie is ze ruim 22 kilo kwijt. De
teller staat nu op 75. “Nog tien kilo te gaan”, klinkt het
vastberaden. Wie Chantal kent, ziet niet alleen aan haar
lichaam hoezeer ze is veranderd. Haar ogen stralen
weer. “Niet alleen mijn lichaam, mijn hele manier van
denken en leven is veranderd. Mensen kijken weer op
een positieve manier naar me. Dat voel ik, dat geeft een
enorme boost aan mijn zelfvertrouwen. Ik sta weer mid-
den in het leven, word begeleid bij het vinden van een
leuke baan en wandel en fiets weer zonder moe te wor-
den. Laatst was ik met mijn zoon en schoondochter in
de sauna in Valkenburg. Voor het eerst sinds lange tijd
durfde ik weer mijn bikini aan. En het stond nog goed
ook. Die dag voelde ik me als een prinses.”

ARTIKEL

‘De wereld 
gaat weer 
voor me open’

Gezondheidskrant

Chantal Dentener: "Een maagverkleining is niet iets dat je zomaar doet"

Haar 55e verjaardag, op 8 mei vorig jaar,
was de dag van de ommekeer. Chantal
besloot dat het klaar was. “Ik woog 98
kilo, kon nauwelijks meer de trap op en
was al buiten adem als ik een klein stukje
fietste. Mezelf wassen en aankleden of
mijn schoenen aantrekken; alles ging
moeizaam.” Na een intensieve, medische
voorbereiding in SJG Weert werd ze
afgelopen najaar geopereerd in het
Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Het 
was het begin van een nieuw leven. 
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‘Samen overgewicht te lijf’ 

Als erkend screeningscentrum voor obesitas bieden de
twee ziekenhuizen de patiënt één zorgtraject waarin alle
afspraken - van de eerste aanmelding tot de laatste con-
trole - op elkaar zijn afgestemd. Obesitaspatiënten van
SJG Weert worden in hun eigen ziekenhuis eerst in team-
verband uitvoerig gescreend door de diëtist, internist,
psycholoog en obesitaschirurg. “Samen met de patiënt
bekijken we wat de beste oplossing is. Diverse factoren
bepalen of iemand in aanmerking komt voor een opera-
tie. Denk aan leeftijd, gewicht, eventuele andere aandoe-
ningen en de motivatie om het eet- en leefpatroon
drastisch en blijvend te veranderen. 

Vanzelfsprekend moet de patiënt eerder al serieuze di-
eetpogingen hebben ondernomen”, vertelt obesitaschi-
rurg Frank Vanhimbeeck van SJG Weert. 

Behandeling obesitas is maatwerk
Sinds 2011 heeft Vanhimbeeck al honderden mensen

Samen met het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven verlost SJG Weert jaarlijks zo’n
150 obesitaspatiënten van hun ernstige
overgewicht. De samenwerking, die in
2011 van start ging, verloopt voortreffe-
lijk. De chirurgische ingreep, een gastric
bypass of sleeve, gebeurt in Eindhoven.
De hele zorg en begeleiding eromheen
krijgt de obesitaspatiënt gewoon in zijn
eigen Weerter ziekenhuis. 

met morbide obesitas (ernstig overgewicht) in het Catha-
rina Ziekenhuis geopereerd. Ongeveer de helft van de
patiënten kiest tegenwoordig voor een maagverkleining,
een gastric sleeve. De andere helft krijgt een gastric by-
pass, een ingreep waarbij de maag wordt verkleind en via
een omleiding op de dunne darm wordt aangesloten.
“Omdat elke patiënt anders is, blijft die keuze maatwerk”,
zo benadrukt de bariatrisch chirurg. “Jonge, gezonde
mensen en vrouwen met een kinderwens kiezen meestal
voor een sleeve, een ingreep die er bovendien voor zorgt
dat het hongergevoel minder wordt.” 

Voor extreem zwaarlijvigen en obesitaspatiënten met
meervoudige aandoeningen laat een bypass op langere
termijn de beste resultaten zien. Bijkomend voordeel is dat
door het gewichtsverlies ook de hormoonhuishouding
verandert, waardoor bijkomende kwalen zoals diabetes,
een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of slaapapneu,
vaak vanzelf verdwijnen”, zo legt de chirurg uit. 

Obesitas is op dit moment volksziekte nummer een in
Nederland. In 2017 had bijna de helft (48,7%) van alle
volwassenen overgewicht en 13,7% ernstig overgewicht
(obesitas). Door de vaak spectaculaire resultaten van
een operatie komen steeds meer obesitaspatiënten
voor een screening naar SJG Weert. Het obesitasteam
ziet regelmatig mensen met een BMI van boven de vijf-
tig (soms zelfs rond de zestig) en een gewicht van zo’n
200 kilo. Na de operatie raken ze vaak meer dan de helft
van hun lichaamsgewicht kwijt.

Begeleiding en nazorg 
Cruciaal voor het uiteindelijke resultaat, zijn de voorbe-
reiding en nazorg. Alles valt of staat met de persoonlijke
motivatie. Frank Vanhimbeeck licht toe: “Voordat we het
traject richting de operatie in gang zetten, wordt de pa-
tiënt intensief begeleid bij het aanpassen van zijn leefstijl
en z’n eet- en denkpatroon. Obesitaspatiënten met eet-
stoornissen of ernstige psychologische problemen ver-
wijzen we voor behandeling eerst naar Co-eur, het
Centrum voor Obesitas en Eetstoornissen in Roermond.
Wanneer de lichten voor een operatie op groen staan,
meten we de fitheid en gaat de patiënt naar Eindhoven.
Na de ingreep wordt de conditie opnieuw getest en blijft
het obesitasteam in Weert de gezondheid vijf jaar lang
volgen. Heel belangrijk is dat. De strijd tegen de kilo’s
houdt namelijk niet op bij een operatie.” 

ARTIKEL

Frank Vanhimbeeck
Chirurg SJG Weert
Aandachtsgebieden:
- Algemene chirurgie
- Laparoscopische ingrepen
- Mammapathologie
- Obesitaschirurgie

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN MEI T/M SEPTEMBER 2019     

Dinsdag 7 mei
12:00 - 16:00 uur 
Inloopspreekuur Mantel-
zorg i.s.m. Punt Welzijn
Afdeling Patiënteninformatie
SJG Weert

Dinsdag 7 mei
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Borstvoeding

Woensdag 8 mei 
19:00 - 21:00 uur        
Informatieavond
Maagverkleining, wat komt
erbij kijken?

Dinsdag 14 mei
13:00 - 17:00 uur
Dag van de beroerte
Centrale hal SJG Weert.

Dinsdag 14 mei         
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond

Parkinson: ondersteuning
bij veranderingen in den-
ken, gedrag en werk.

Woensdag 15 mei
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond
Artrose in heup/knie

Woensdag 15 mei  
14:00 - 16:00 uur
Longpunt: 
Gezellige afsluiting van 
het seizoen
Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

Dinsdag 21-mei
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Bevalling

Woensdag 22 mei
19:30 - 21:30 uur
Informatiebijeenkomst 
Huidkanker i.s.m. het Toon
Hermans Huis Weert 
Theater de Huiskamer,
Wilhelminasingel 10B Weert.

Dinsdag 28 mei
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Hooikoorts en andere lucht-
wegallergieën: wat is eraan
te doen?

Dinsdag 11 juni 
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Bevalling

Zaterdag 22 juni
10:30 - 16:00 uur
Open Dag SJG Weert

Woensdag 26 juni  
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Artrose in heup/knie

Dinsdag 2 juli 
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond     
Borstvoeding

Dinsdag 20 augustus 
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond        
Borstvoeding

Woensdag 21 augustus 
19:00 - 21:00 uur
Artrose in heup/knie

Dinsdag 10 september 
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond 
Bevalling

Dinsdag 24 september 
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond       
Borstvoeding

Informatie / aanmelden 
informatieavonden 

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

Juli

Augustus

Juni

September

Mei

Lees op de website
meer over de bijeenkomsten 
of meldt u aan.

www.sjgweert.nl/agenda

www.sjgweert.nl



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 bewoners, 
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. Een zorgopleiding is 
niet noodzakelijk.
 
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??

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.

info@samamedia.nl06 - 53 34 61 61

Adverteren?
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Dit jaar is de open dag extra feestelijk, omdat het
ziekenhuis haar 150-jarig jubileum viert. Aan het 
jubileum wordt aandacht besteed onder andere
door te laten zien hoe het ziekenhuis veranderd 
is door de jaren heen. We laten ook zien waar we 
al 150-jaar constant in zijn gebleven. Dat is de per-
soonlijke aandacht voor de patiënt, de betrokken-
heid van de medewerkers en de korte lijnen in de
organisatie. Hier zijn we trots op en die trots wil-
len we tijdens de open dag ook uitstralen met de
verschillende activiteiten. 

Deelnemers aan de open dag zijn o.a.:

OPEN DAG 
in SJG Weert

Jubileum-
jaar officieel
gestart

‘Bebouwing is er nog nauwelijks in die
tijd. Het St. Jans Gasthuis is een platte-
landsziekenhuis, omringd door weilan-
den en boomgaarden. Nieuwe artsen 
en ziekenhuismedewerkers die zich in
Weert vestigen, bouwen hun huis in de
buurt van het ziekenhuis zodat het ge-
bied langzaam maar zeker de contouren
van een woonwijk krijgt. Het klooster is
het domein van ruim vijftig zusters die
zowel voor de patiënten in het hospitaal
als de bejaarde pensiongasten in het
klooster zorgen.’

Het is een klein voorproefje uit een nieuw jubileum-
boek in wording. Een speciale uitgave ter ere van het
150-jarig bestaan van SJG Weert. In dit rijkelijk geïllus-
treerde boek, dat eind dit jaar het levenslicht ziet, bren-
gen we de geschiedenis van het ziekenhuis aan de hand
van bijzondere verhalen en persoonlijke getuigenissen
tot leven. 

En daar blijft het niet bij. Het hele jaar door zijn er jubile-
umactiviteiten. Begin april vond de lancering plaats van
www.sjg150jaar.nl, de speciale jubileumsite die geheel
in het teken staat van anderhalve eeuw ziekenhuiszorg
in de regio Weert. Deze website heeft een interactief ka-
rakter. Dat wil zeggen dat iedereen de ruimte krijgt om
zijn herinneringen aan het St. Jans Gasthuis te delen. Bij-
zondere verhalen en anekdotes kunt u insturen via de
jubileumwebsite: www.sjg150jaar.nl.

Ook het ziekenhuis zelf is in de jubileumsfeer gebracht,
met oude foto’s op de begane grond en een grote tijd-
lijn op een van de wanden in het restaurant. Mooie her-
inneringen aan vroeger die duidelijk maken dat het

Weerter ziekenhuis niet had bestaan zonder de drie
Zusters van Liefde die in 1869 aan de Beekstraat be-
gonnen met het verzorgen van zieken, armen en hulp-
behoevenden.  

In mei en juni staan respectievelijk de Dag van de Zorg
en de open dag in het teken van 150 jaar SJG Weert. In
oktober vormt de Paterskerk het decor van een speciale
jubileumexpositie. Rond de Kerst volgt dan de presenta-
tie van het jubileumboek. 

Onder coördinatie van Wencke van der Werf en Mayke
Breeuwer en veel hulp van oud-SJG-er Jan Lempens
begon een werkgroep maanden geleden al met de voor-
bereidingen voor wat een gedenkwaardig jaar belooft te
worden. Wencke: “Bij alle jubileumactiviteiten laten we
zien hoe ons ziekenhuis al anderhalve eeuw het verschil
maakt. De zorg mag dan ingrijpend veranderd zijn, in de
kern zijn we nog steeds hetzelfde ziekenhuis. Groot ge-
worden door klein te blijven. Dat wil zeggen: dichtbij,
menselijk en betrokken. Een ziekenhuis, in het hart van
de samenleving waar we trots op zijn.”

Kinderafdeling in vroegere tijden

ARTIKEL

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

OPEN DAG SJG WEERT zaterdag 22 juni van 10:30 -16:00 uur
• Geriatrie
• Chirurgie
• Interne Geneeskunde (MDL-arts)
• Sportgeneeskunde
• Orthopedie
• Chirurgie
• Dermatologie
• Gynaecologie
• Punt Welzijn Weert
• Maastro (bestralingsinstituut)
• Afdeling Opleiding
• Personeel & Organisatie

• Operatiekamer
• Vrouw - Moeder - Kind centrum
• Huiskamer voor kwetsbare ouderen
• Dr. Joe-Hoe
• Medische Beeldvorming
• Techniek
• Diëtetiek
• Dagcentrum Oncologie
• Huidtherapeuten
• Cliëntenraad
• Kindergeneeskunde
• Neurologie



HEEFT U LAST VAN LANGDURIGE 
 RUG- OF NEKKLACHTEN?

 

          
       

k hten
   

Lijkt het of niemand u kan helpen?
Bij Rugsupport Weert bent u in goede handen!

Een multidisciplinair team van specialisten gaat samen met u intensief aan 
de slag om te werken aan blijvend herstel.

U bent van harte welkom 
op de OPEN DAG 

4 mei 2019 
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Aanmelden en informatie:

RUGSUPPORT WEERT
Noordkade 2C, 6003ND Weert  •  0495-230060

info@rugsupport.nl  • www.rugsupport.nl

Het multidisciplinair team van 
Rugsupport bestaat uit:
• Fysiotherapeut
• Manueel therapeut 
• Psychosomatisch therapeut
• Bekkenfysiotherapeut
• Haptotherapeut
• Ergotherapeut
• Psycholoog

                  

Waarom Rugsupport?
•  Vergoedingen mogelijk vanuit werkgever 

(Wet Poortwachter, UWV, Letselschade)
•  Trainen op de geavanceerde David Spine, 

wetenschappelijk onderbouwde, meet- en train 
apparatuur voor rug-, nek- en bekkenklachten
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Nieuw: Poli Dermatologie
voert telefonisch vragenuur in
Patiënten van de polikliniek Dermatologie in SJG
Weert kunnen met vragen over hun huidaandoening,
behandeling of medicatie voortaan rechtstreeks 
bellen met de dienstdoende verpleegkundige. Zij 
krijgen dan direct (uiterlijk dezelfde dag) een des-
kundig, medisch advies. Het verpleegkundig telefo-
nisch vragenuur is elke maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tussen 09:00 en 10:00 uur toegankelijk via 
telefoon 0495 - 57 22 61.

Voor de goede orde: dit telefonisch vragenuur is alleen
bedoeld voor mensen die onder behandeling staan van
een van de dermatologen van SJG Weert. 

Tot voor kort kwamen telefoontjes van patiënten cen-
traal en over de dag verspreid binnen bij de poliklinie-
kassistentes. Zij legden de vragen vervolgens via de
interne mail voor aan de behandelend arts of polikli-
nisch verpleegkundige. In de dagelijkse hectiek - lees:
de drukke spreekuren - moest de patiënt vaak een of
meerdere dagen wachten op een reactie. 

Direct duidelijkheid
Met de komst van het telefonisch vragenuur begin
maart is dat verleden tijd en worden de dermatologen
bovendien ontlast. “De patiënt die tussen 9:00 en 10:00
uur belt, krijgt direct een gespecialiseerd medewerker
aan de lijn en dus ook meteen een deskundig advies. 
Indien nodig overleggen we even met de arts zodat 
de patiënt nooit langer dan een dag hoeft te wachten”,
zegt Vera Peters, die samen met Daniëla Demaret, Sylvia
Peerlings en Brigitte van den Eijnden het telefonisch
vragenuur draait. 

Kennis van zaken 
Op de polikliniek Dermatologie komen dagelijks tiental-
len telefoontjes binnen van patiënten die onder behan-
deling staan van de dermatoloog. Bijvoorbeeld
vanwege huidkanker of een andere huidaandoening
zoals eczeem of psoriasis. Daniëla, dermatologiever-
pleegkundige, licht toe: “Veel vragen gaan over de
wondzorg na een oncologische ingreep, het gebruik
van hormoonzalf of bijwerkingen van de medicatie.
Doordat wij meelopen met het spreekuur van de arts is
het eerste patiëntencontact al gemaakt. Dat is écht een
voordeel en wordt ook gewaardeerd. Met onze kennis
kunnen we de patiënt direct helpen en ook goed in-

schatten of het nog nodig is om een afspraak te maken
bij de dermatoloog. Verder kunnen we de patiënt bij
twijfel vragen om een foto te sturen zodat we bijvoor-
beeld beter kunnen beoordelen hoe een wond er uit-
ziet. Dit is mogelijk via de BeterDichtbij-app die het
ziekenhuis een tijd geleden heeft geïntroduceerd. 

Win-winsituatie 
Conclusie: het telefonisch vragenuur  levert alleen maar
winnaars op. Allereerst de patiënt die direct antwoord
krijgt op zijn telefonische hulpvraag. Maar ook de derma-
tologen zijn er blij mee. Tot voor kort moesten zij aan het
einde van de dag, als hun drukke spreekuur erop zat, nog
een heleboel vragen van patiënten afhandelen. Nu alleen
nog de vragen waarvoor hun expertise is gevraagd. De
meeste zijn al door de verpleegkundigen beantwoord.

Verpleegkundigen van de Dermatologie poli die het nieuw ingevoerde vragenuurtje gaan verzorgen

ARTIKEL
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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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Sama Media, Thorn 
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Vakgroep Dermatologie
deelnemer aan open dag
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