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Samen veel bereikt
“Toen ik vijf jaar geleden begon in Laurentius heb ik
even een lastige start gehad. Er lagen veel  uitda-
gingen, op financieel gebied, de (ver)nieuwbouw,
het ontbreken van een helder medisch portfolio, en
de discussie over de inbedding van het Laurentius
in de regio, nadat de fusie met buurman Weert was
afgeketst. We hebben nieuwe wegen met elkaar ver-
kend en ingeslagen, en dat heeft voor ons heel
goed uitgepakt. Het ziekenhuis is ingebed in een
netwerk en heeft verbindingen gezocht met de eer-
ste lijn, AmbulanceZorg Limburg-Noord, de
Zorggroep, het MUMC+ en op onderdelen met het
St. Jans Gasthuis Weert en VieCuri Venlo. 
De financiële cijfers zien er heel goed uit en de
(ver)nieuwbouw verloopt voorspoedig én op sche-
ma. Mede door de goede businesscase, de fasering
en de compactheid  wisten we er relatief snel een
gezond haalbaar plan van te maken. De banken en
de zorgverzekeraars hebben vertrouwen in ons zie-
kenhuis en dat is echt een heel belangrijk gegeven.
Tijdens de vele goed bezochte publieksavonden
hebben we de dialoog met de directe omgeving
opgezocht. De vraag is voor mij altijd geweest wat
onze optimale schaal is. Wij zijn door onze omvang
immers gedwongen om de samenwerking met
anderen om ons heen aan te gaan; onvermijdelijk
als je als middelgroot ziekenhuis wilt blijven voldoen
aan door verzekeraars meer en meer gestelde volu-
menormen. Samen kunnen we goede zorg  blijven
bieden en een goed zorgpalet voor de regio behou-
den.” 

Familiegevoel
“Ik heb mogen ervaren hoe hartelijk en betrokken
Limburgers zijn. Binnen Laurentius heerst een groot
saamhorigheidsgevoel. Het is soort “familiezieken-
huis-gevoel”. Tijdens de stroomstoring in oktober
werd dat nog eens onderstreept. Er werken betrok-
ken medewerkers en een goede medische staf. De
rol van de Raad van Toezicht wil ik ook benoemen
evenals die van de OR, Cliëntenraad en Verpleeg-
kundige Advies Raad. Wat zijn die gremia betrokken
en goed in hun rol! En in Rob Schipper had ik een
uitstekend collega met wie het goed werken is en
waar je op zijn tijd ook goed mee kunt lachen. Het
ziekenhuis is nu financieel kerngezond en we heb-
ben de benodigde keurmerken op onze naam staan.
Ik laat een goed ziekenhuis achter, dat staat als een
huis, tegen een stootje kan en klaar is voor de toe-
komst. Ook door zijn strategisch centrale ligging in
de regio is het een partij om rekening mee 
te houden. In Nederland staat het Laurentius ook
solide op de kaart door -onder meer- hoe we onze
ervaringen met de noodstroom wisten te delen met
de andere ziekenhuizen. Dat alles hebben we hier
door onze gezamenlijke inzet bereikt.” 

Afsluitende woorden
“Het Laurentius is een warm ziekenhuis en kent een
menselijke maat. De laatste technologische ontwik-
kelingen, de eisen op het gebied van kwaliteit en
veiligheid, alles is van invloed op de performance
van ons Laurentius. Er zullen altijd veranderingen op
ons af blijven komen. Je moet daar als bestuur echt

heel erg alert op blijven en de impact strategisch
goed weten in te schatten. Ik heb voor mezelf altijd
als stelling dat het beter is om proactief op verande-
ring in te spelen, dan je ertegen te verzetten. De
wind kun je immers niet beïnvloeden; wel kun je de
zeilen goed richten en van de wind gebruik maken.
Op deze manier blijf je een vitale, lerende organisa-
tie. Ik bedank iedereen voor het gevoelde vertrou-
wen, mijn prachtige Limburgse jaren en ook voor de
goede herinneringen die ik mag meenemen. Ik wens
eenieder het allerbeste voor de toekomst!” 

Jack Thiadens: 

“Ik neem afscheid 
van een warm én 
kerngezond ziekenhuis”
In 2009 zette de Groningse Jack Thiadens zijn carrière voort
op Limburgse bodem. Na vijf jaar aan het roer te hebben
gestaan van het Laurentius Ziekenhuis is het, om met zijn
eigen woorden te spreken, tijd om de bakens te verzetten. 
De start van 2015 staat voor hem gelijk aan een nieuwe stap
in zijn loopbaan. Jack keert terug naar het noorden en wordt
bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep te Sneek-
Emmeloord, een combinatie van een ziekenhuis en een
thuiszorgorganisatie. 

Jack Thiadens in het kort

Jack Thiadens (55) 
is getrouwd met Vrouwine 
en heeft twee kinderen,
Cecile (21) en Reinout (19).
Hij studeerde rechten en
geneeskunde. Jack is inmid-
dels al negentien jaar eind-
verantwoordelijk bestuurder
in achtereenvolgens het
Lorentz Ziekenhuis Zeist
(1995-1998), Martini
Ziekenhuis Groningen (1998-
2008) en nu in het Laurentius
(2009-2014), met tussendoor
nog een jaar als associate
partner bij adviesbureau
Berenschot. In januari begint
hij bij de Antonius Zorggroep
te Sneek-Emmeloord.  
In het Laurentius kennen we
hem als een bevlogen en
strategisch sterke voorzitter 
Raad van Bestuur. 
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Eind 2014 neemt Rob Schipper (66), na
twee jaar lid te zijn geweest van de Raad
van Bestuur, afscheid van het Laurentius
Ziekenhuis.

Over zijn tijd bij Laurentius
”Na bijna 30 jaar in het Catharina Ziekenhuis en een
korte pauze nadien maakte ik een nieuwe start door
naar Laurentius te komen. Een ander kaliber zieken-
huis, kleinschaliger en met kortere lijnen. Ook al
hadden Jack Thiadens en ik onze eigen portefeuil-
les, samen droegen we de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor alle dossiers. De laatste
jaren lag de focus op kwaliteit en veiligheid binnen
het ziekenhuis en het dossier ‘medisch specialist
2015’. Dit laatste refereert aan door de overheid
ingestelde nieuwe wet- en regelgeving. Hierdoor
werden ziekenhuizen gedwongen op zoek te gaan
naar een nieuw samenwerkingsmodel tussen het
ziekenhuis en de medische staf. Na een periode
van onderhandelen kan ik met genoegen vaststel-
len dat dit is gelukt. Samen met de medischestaf   -
zijn we tot een goede en transparante samenwer-
kingsvorm gekomen. Ik geloof sowieso in samen-
werking, niet alleen binnen het ziekenhuis maar met
alle partijen in de zorg: huisartsen, de Zorggroep,
het MUMC+ en andere Limburgse ziekenhuizen,
AmbulanceZorg Limburg-Noord, noem maar op.
Samen kunnen we rondom de patiënt een waarde-
vol zorgnetwerk creëren, zowel in onze regio en
daarbuiten.”

Van wat voor ziekenhuis neem je afscheid?
”Laurentius is als een warm bad voor patiënten.
Onze kernwaarden “respect, optimisme, aandacht 
en deskundigheid” worden echt uitgedragen door
onze medewerkers en medisch specialisten. Voor
de behartiging van de belangen van onze patiënten 

is de rol van de Cliëntenraad en het Cliëntenpanel
heel waardevol. Hetzelfde geldt voor de inzet van
vrijwilligers. Tijdens de reguliere publieksavonden
merk je hoe het Laurentius verankerd is in de
samenleving. Financieel gezien is het Laurentius
een solide ziekenhuis, wat heel belangrijk is in deze
onzekere tijden. Het wil immers wel wat zeggen dat
we ‘op eigen kracht’ de nieuwbouw en de renovatie
kunnen realiseren.”

En nu?
”Genieten van mijn vrije tijd! Meer tijd doorbrengen
met familie (Rob is trotse opa van 2 kleinkinderen,
red.) En misschien zo nu en dan op afroep een
bestuurlijke adviesfunctie.” 

Afscheid 
Rob Schipper

Huisartsen-column

Paul de Breet

Huisartsenpraktijk de Breet & de Breet-Coumans 
in Echt
Mijn interesse in het beroep ‘huisarts’ begon al
op jonge leeftijd. De veelzijdigheid, de interactie
met mensen en een centrale rol spelen in de
gezondheidszorg trokken mij aan; dichtbij de
mensen staan. Je moet patiëntvriendelijk en toe-
gankelijk zijn en transparant werken. Men moet
immers op jou als arts kunnen vertrouwen. Die
aspecten vind ik belangrijk en daar haal ik vol-
doening uit. Als huisarts ben je naast zorgverle-
ner ook een soort coach in het zorgproces van je
patiënten. Met name chronische zorg vind ik zeer
interessant. Maar liefst één derde van mijn
patiënten heeft chronische zorg nodig. Het is van
belang om dat zowel op medisch inhoudelijk
vlak, alsook transmuraal goed te organiseren.

Ontwikkelingen in de 1e lijnszorg
De laatste tien jaar zien we de opkomst van de
huisartsenpost, waardoor de samenwerking tus-
sen de huisartsen is toegenomen. Zorggroepen,
zoals Meditta, zijn opgericht en de zorg wordt
onderling beter besproken en afgestemd. Niet
alleen tussen 1e lijnsmedewerkers, ook de com-
municatie tussen de 1e en 2e lijn is verbeterd. Er
is tevens een verschuiving naar de 1e lijnszorg
wat betreft patiënten met een chronische zorgbe-
hoefte. Dit gebeurt hoofdzakelijk op het gebied
van CVRM (cardiovasculair risicomanagement),
COPD en diabetes. Daarnaast wordt de samen-
werking tussen de huisartsen en SEH intensiever.
Door deze verschuivingen is het beroep van
huisarts complexer geworden en neemt de werk-
druk toe, maar binnen de praktijk zijn er ook
meer mensen werkzaam ter ondersteuning. Zo
ligt de geprotocolleerde zorg nu voornamelijk bij
praktijkondersteuners, die door de huisartsen
worden gesuperviseerd. Aanvankelijk was ik een
beetje huiverig voor deze veranderingen, maar
nu ben ik er blij mee. Het is wel belangrijk dat
iedereen verantwoordelijkheid blijft nemen voor
zijn of haar gedeelte van het zorgproces.

Samenwerking met het ziekenhuis
Mijn huisartsenpraktijk ligt in het grensgebied
tussen twee ziekenhuizen, zowel dichtbij het
Laurentius Ziekenhuis Roermond als bij Orbis in
Sittard. Mijn collega’s en ik werken dan ook
samen met beide ziekenhuizen. Het zorgverle-
ning proces is gebaat bij een goede communica-
tie tussen huisartsen en specialisten. Daar zijn
ook initiatieven voor, die de 1e en 2e lijn dichter
bij elkaar brengen, wat leidt tot meer inzicht en
begrip in elkaars beroep. Bovendien maakt het
de communicatie tussen beide partijen laag-
drempelig en een stuk eenvoudiger. Zo maak ik
deel uit van de Werkgroep Zorg voor het opzet-
ten van de spoedpost in Roermond, een samen-
werking van Huisartsenpost en ziekenhuismede-
werkers. In deze werkgroep overleggen we met
o.a. de Cliëntenraad van Laurentius en Huis voor
de Zorg. We zullen namelijk de juiste balans
moeten vinden tussen de zorg die we kunnen
bieden en de zorg die mensen verwachten. 

Per 1 januari 2015 is de heer Freek Korver benoemd
tot waarnemend bestuurder van het Laurentius
Ziekenhuis, voor de periode van maximaal een half
jaar. Hij is momenteel lid Raad van Bestuur bij
Zorgpartners Friesland & directievoorzitter Ziekenhuis
Tjongerschans B.V. De heer Korver beschikt over
ruime bestuurlijke ervaring in de ziekenhuiszorg.

Rob Schipper in het kort
Rob Schipper studeerde geneeskunde in Utrecht en heeft vervolgens 23 jaar als longarts gewerkt in
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In datzelfde ziekenhuis maakte hij de overstap naar de Raad
van Bestuur. Na dit bijna 7 jaar te hebben gedaan, besloot Rob op zijn 62ste een nieuwe weg in te
slaan en nam hij verschillende bestuurlijke adviesopdrachten aan bij andere zorginstellingen. Na een
tijdje ontstond de behoefte om weer de focus te leggen op slechts één zorginstelling. Bij het Laurentius
Ziekenhuis deed zich de mogelijkheid voor om voor een periode van 2 jaar als lid van de Raad van
Bestuur de medisch inhoudelijke portefeuille te gaan beheren. Deze periode sluit Rob eind 2014 af.

Freek Korver 
waarnemend
bestuurder 
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Zorgpaden Efficiënter zorgtraject dankzij Huidkankerpoli

De ziekte
Het Ebola-virus is de veroorzaker van de ziekte vira-
le hemorrhagische koorts. Deze ziekte wordt ook bij-
voorbeeld veroorzaakt door het Marburgvirus. De
symptomen zijn koorts, algehele malaise (zich niet
lekker voelen), hoofdpijn, spierpijn, braken en diar-
ree. Het specifieke van hemorraghische koorts is het
ontstaan van ontstekingen van de kleine bloedvaat-
jes waardoor op verschillende plaatsen in het
lichaam bloedingen kunnen ontstaan. De incubatie-
tijd, dat wil zeggen de tijd tussen de besmetting en
het daadwerkelijk ziek worden, ligt tussen de 2 en
21 dagen. Zolang iemand geen klachten heeft, ofwel
ziekteverschijnselen vertoont, is er geen besmet-
tingsgevaar voor de omgeving.

Ontstaan en verspreiding
De uitbraak is vermoedelijk ontstaan in het regen-
woud door het slachten en eten van besmette die-
ren. Wanneer iemand besmet raakt, is de kans op
overlijden groot. Bij de begrafenisrituelen die volgen,
is er sprake van nauw lichamelijk contact met de
overledene. Hierdoor kon het virus zich makkelijk
verspreiden. Besmetting gebeurt immers via direct
lichamelijk contact met een patiënt en zijn/haar
lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine, zweet,
en dergelijke) of door het slachten en opeten van
een ziek wild dier.

Bestrijding
Aangezien er tot op heden geen medicijn of behan-
deling beschikbaar is voor Ebola, is de bestrijding
gericht op het voorkomen van nieuwe besmettingen.
Dit kan alleen door zieke mensen te isoleren.

Mensen die in contact zijn geweest met een zieke,
worden drie weken lang gevolgd om na te gaan of
zij ook ziek worden. Als dit het geval is, worden ook
zij geïsoleerd. Voor de verzorgers van de zieken is
het belangrijk dat zij zichzelf goed beschermen door
het dragen van speciale kleding. Voor de getroffen
Afrikaanse landen gelden momenteel strikte reis-
voorwaarden. Alle uitgaande passagiers worden op
vliegvelden, havens en grensovergangen gescreend
waarbij onder andere hun lichaamstemperatuur
wordt gemeten. Mensen met koorts mogen het land
niet verlaten. 

Geen Ebola in Nederland, wél goed voorbereid
In Nederland zijn tot op heden geen mensen aange-
troffen die besmet zijn met het virus. Wel worden er
maatregelen getroffen voor het geval dat er mogelijk
sprake is van een Ebola-besmetting. Deze maatre-
gelen worden genomen ter voorkoming van verdere
verspreiding. In Nederland is afgesproken dat de
patiënten met een Ebola-verdenking alleen in
behandeling worden genomen in academische zie-
kenhuizen. Huisartsen zullen, wanneer zij een
patiënt verdenken, in overleg met een specialist op
het gebied van infectieziekten (Arts-microbioloog)
en de GGD deze patiënt doorsturen naar een aca-
demisch ziekenhuis. Tot nu toe zijn er slechts enkele
mensen uit voorzorg door de huisarts doorgestuurd,
maar in al deze gevallen was er geen sprake van
Ebola. 

Ook het Laurentius is voorbereid
Ook al ontvangen conform landelijke afspraken
alleen de academische ziekenhuizen in Nederland

de (mogelijke) Ebola-patiënten, dat betekent niet dat
het Laurentius niet voorbereid is op een patiënt die
zich met verdachte klachten spontaan meldt bij de
Spoed Eisende Hulp, dus zonder eerst een huisarts
of huisartsenpost te raadplegen. “Daarom zijn ook
binnen ons ziekenhuis hulpverleners opgeleid om
deze patiënten op te vangen tot het moment dat ze
naar een academisch ziekenhuis worden vervoerd”,
vertelt Simone van Wijk. “Veiligheid voor alle betrok-
kenen staat hierbij voorop, vandaar dat de trainin-
gen gericht zijn op preventie. Met andere woorden:
hoe kun je jezelf en anderen beschermen tegen
besmetting.”  

Meer weten? 
De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
is een Ebola-informatiepunt gestart. Stel uw vragen gra-
tis via dit landelijke telefoonnummer: 0800-0480 of kijk
op www.rivm.nl.

Vanaf 1 november is de Huidkankerpoli van het
Laurentius Ziekenhuis geopend. Deze vindt
iedere dinsdag plaats op de polikliniek
Dermatologie. De huidkankerpoli is een voor-
beeld van een zorgpad dat tot stand is geko-
men na maanden van zorgvuldige voorberei-
ding, planning en organisatie. Dit leidt tot ver-
beteringen voor zowel patiënten, als medisch
personeel. Het belangrijkste doel: efficiëntere
zorg.

”Geen Ebola in Nederland, wél goed voorbereid”
Ebola; heel 2014 domineerde deze ziekte de wereldwijde media. Niet vreemd want sinds het begin
van de uitbraak in februari dit jaar zijn er al 14.098 besmette personen en 5.160 doden geteld in
West-Afrika (bron: WHO). Feiten en fictie lopen nog wel eens door elkaar bij zulke ingrijpende
gebeurtenissen. De redactie van het Laurierblad klopte aan bij Simone van Wijk, deskundige
Infectiepreventie binnen het Laurentius Ziekenhuis, om enkele feiten op een rijtje te zetten.

Intensieve 
samenwerking 
met pathologie.
Dermatoloog 
Carleine Thissen 
en patholoog 
Bjorn Lohman.

“Dankzij het zorgpad    wordt de doorlooptijd voor
patiënten een stuk korter,” legt dermatoloog Carleine
Thissen uit. “De zorg in het ziekenhuis blijft op
medisch inhoudelijk vlak hetzelfde, maar het traject
is efficiënter en sneller. De patiënt is gebaat bij een
patiëntvriendelijk, op elkaar aangesloten zorgtraject,
maar ook het personeel is er blij mee. We stemmen
alles goed op elkaar af en kunnen meer gestructu-
reerd werken. Zowel intakes, onderzoeken, controles
en ingrepen zoals Mohs’ Micrografische chirurgie,
(een behandeling waarbij huidkanker laag voor laag
wordt verwijderd, terwijl er zo weinig mogelijk gezond
weefsel wordt weggehaald) vinden op deze dag
plaats.”

24 uur - Sneldiagnostiek
“Voor de patiënt ziet een consult op de
Huidkankerpoli er als volgt uit: De patiënt wordt door
de huisarts doorverwezen en wordt dan door één
van de dermatologen of door een gespecialiseerd
dermatologie verpleegkundige, die onder supervisie
van de dermatoloog werkt, geholpen. In sommige
gevallen zal de diagnose en het behandelplan met-

een duidelijk zijn. In veel gevallen is het echter
nodig om een biopsie te verrichten om de diagnose
duidelijk te krijgen. Dankzij een goede samenwer-
king met de pathologen, die zich inzetten voor snel-
diagnostiek, zal de uitslag van het huidbiopt de vol-
gende dag al beschikbaar zijn. Vervolgens nemen
we telefonisch contact op met de patiënt en wordt

het behandelplan besproken,” aldus dermatologie-
verpleegkundige Lianne Huijskens.

Het Laurentius Ziekenhuis werkt intensief aan de imple-
mentatie van zorgpaden op diverse poli’s om het stre-
ven naar kwalitatief hoogstaande zorg nog beter vorm
te geven. 

Deskundige Infectiepreventie Simone van Wijk.
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Orthoptie

Orthoptie is een specifiek vakgebied binnen de oogheelkunde. Orthoptisten zijn namelijk gespecialiseerd in het behandelen van mensen die problemen
ondervinden met recht kijken. Scheel kijken en dubbel zien zijn de meest voorkomende klachten. De afdeling orthoptie binnen het Laurentius Ziekenhuis
maakt gebruik van een unieke meetmethode om de oogafwijking te bepalen. Vervolgens wordt bepaald welke behandelmethode het meest geschikt is
voor de oogproblemen van de patiënt.

De orthoptisten Marianne Smijers Ellen van Riel Martijn Niesen Monique Janssen

“Orthoptie betekent letterlijk ‘recht kijken’,” legt
orthoptist Martijn Niesen uit. “Wij zien met name kin-
deren bij wie de samenwerking tussen beide ogen
niet optimaal functioneert. Volwassenen die scheel
kijken (strabismus), zien meestal dubbel (diplopie).
Bij een kind passen de hersenen zich echter beter
aan en deze drukken als het ware het beeld van het
schele oog weg. Ze zien dan niet dubbel, maar krij-
gen een ‘lui oog’ (amblyopie), oftewel een onderont-
wikkeld oog. Een lui oog kan ook ontstaan door een
groot verschil in de sterkte van beide ogen. Het
rechteroog heeft bijvoorbeeld een sterkte van +1 en
het linkeroog +5. De hersenen richten zich dan op
het zien door het oog met de minste sterkte.” 

De rode stip volgen
“Bij patiënten die scheel zien, maken we gebruik
van een speciale meetinstrument genaamd ‘Harms
wand’ om de mate van afwijking vast te stellen. Ons
motto is dan ook ‘meten is weten’,” vertelt orthoptist
Ellen van Riel. “We kunnen door middel van een
enigszins speelse meetmethode de mate van afwij-
king met scheelkijken berekenen, wat vooral met
operaties grote voordelen biedt.”

”Het meetinstrument ziet eruit als een enorme gra-
fiek op de muur, onderverdeeld in diverse vlakken.
De patiënt krijgt een oog afgedekt en geeft met
behulp van een laser aan waar hij of zij op de muur
de rode stip ziet.” 

Met behulp van een gradenmeter kunnen de
orthoptisten de afwijking van de oogstand bereken.
Ellen van Riel heeft vijf jaar lesgegeven in deze
meetmethode, zodat ook orthoptisten uit andere zie-
kenhuizen gebruik kunnen maken van de voordelen
van deze accurate techniek. 

Soms een bril, soms een operatie
Nadat de mate van afwijking is vastgesteld, wordt
er gekeken naar een passende behandelmethode.
“Wij gebruiken diverse methoden om mensen te
helpen. Sommige patiënten zijn geholpen met een
bril, bij anderen zetten we de oogstand cosmetisch
recht door middel van een operatie. De oogarts
voert de operatie uit, maar wij maken de berekenin-
gen die daarvoor nodig zijn,” aldus orthoptist
Marianne Smijers. “Als de mate waarin mensen
scheel zien klein genoeg is, werken we met pris-
ma’s. Een prisma breekt het licht op een bepaalde
manier en kunnen we patiënten die scheel kijken,
weer recht laten zien.” 

Lui oog
“Bij kinderen met een lui oog kunnen we het goede
oog afplakken,” vult Ellen van Riel aan. “Zo krijgt het
onderontwikkelde oog weer de kans om zich verder
te ontwikkelen. Dit gebeurt voornamelijk bij kinderen
onder de acht jaar. Na de behandeling blijven ze tot
hun twaalfde bij ons onder controle. De patiënten
zien gedurende deze periode vrijwel altijd dezelfde
orthoptist en dat is erg fijn.”   

“Het is mooi dat we de patiënten zelf kunnen
behandelen en, op de operaties na, dit volledig zelf-
standig kunnen doen,” bevestigt Marianne Smijers.
“We zijn trots op het feit dat we dankzij de aanwezi-
ge expertise binnen Laurentius, zelfs patiënten uit
andere ziekenhuizen ontvangen om hier te opere-
ren. Dat is toch wel het beste aspect van ons vak:
mensen helpen.”

”Bij kinderen
met een lui oog
kunnen we het
goede oog
afplakken”

”Dat is het 
beste aspect 
van ons vak:

mensen helpen”

De 
orthoptisten 
kunnen met 
de ‘Harms Wand’ 
de mate van 
oogafwijking 
vaststellen.

Scheel kijken of lui oog? 
Bezoek een orthoptist.

De orthoptisten zien een enigszins alarmerende
trend in de weg die sommige patiënten bewan-
delen om hun klachten omtrent scheel zien of
een lui oog aan te pakken. “De meeste patiën-
ten worden goed doorverwezen, maar sommi-
gen komen terecht bij opticiens die niet gekwa-
lificeerd zijn om deze specifieke oogproblemen
te behandelen,” aldus Martijn Niesen. “De opti-
cien kan daardoor bijvoorbeeld voor de verkeer-
de behandelmethode kiezen, waardoor de pro-
blemen mogelijk verergeren. Daarom is het
belangrijk dat een orthoptist kijkt naar deze
oogklachten. Het verhelpen van oogklachten
zoals scheel kijken en een lui oog zijn immers
onze expertise.”

Een vak apart



Hand- en polsklachten
Orthopedisch chirurg Maurice Wassen aan het woord
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Veel mensen denken bij 

versleten gewrichten aan een 

heup of een knie, maar niet 

meteen aan een hand en pols.

Tegenwoordig zijn er echter ook

diverse behandelingsmogelijk-

heden, waaronder gewrichtspro-

theses, voor deze specifieke 

problemen. 

Orthopedisch chirurg Maurice

Wassen geeft uitleg over hand- 

en polsklachten en de mogelijke 

behandelmethoden.
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Recente ontwikkelingen – polsprothese
“In de beginfase van slijtageklachten slikken de meeste
mensen pijnstillers of dragen een brace om hun klachten
te ‘verhelpen’. Op den duur werken deze tijdelijke oplos-
singen niet meer optimaal. Het bewegend gedeelte, dat
de pijn veroorzaakt, operatief verwijderen en de botten
met een plaatje vastzetten, was tot voor kort de enige
mogelijke behandelmethode. Hierdoor doet dit gedeelte
van de hand of pols geen pijn meer. De keerzijde is dat
men wordt beperkt op het gebied van bewegingsvrijheid.
De techniek staat echter niet stil en tegenwoordig komen
sommige mensen in aanmerking voor een gewrichtspro-
these. Een recente ontwikkeling hierin is de polsprothese.
Hierbij bestaat de mogelijkheid om diverse onderdelen, of
het gehele polsgewricht te vervangen.”

Beweeglijkheid
Bij sommige patiënten is de slijtage aan de pols zo erg,
dat de stijfheid in de gewrichten ertoe heeft geleid dat ze
de pols nauwelijks meer kunnen bewegen. “Als de pols
dan via een operatie wordt vastgezet, is het verlies in
beweeglijkheid niet heel groot. Bij mensen die hun pols
wel nog relatief goed kunnen bewegen maar veel pijn

hebben, kan een gewrichtsprothese de pijn wegnemen.
De beweeglijkheid blijft dan zoveel mogelijk gespaard.
Let wel, een gewrichtsprothese zal nooit het functioneren
van een gezonde pols kunnen evenaren,” aldus Maurice
Wassen. “Maar de kwaliteit van gewrichtsprotheses is de
afgelopen jaren sterk vooruit gegaan. In het Laurentius
Ziekenhuis werken we alleen met beproefde protheses,
gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal.”

Lichaamseigen materiaal
“Zo zijn de huidige vingerprotheses die we gebruiken,
gemaakt van pyrocarbon. Deze gewrichtsprotheses kun-
nen onder andere handwortelbeentjes en vingerkootjes
vervangen, waardoor ook hier de beweeglijkheid groten-
deels gewaarborgd blijft. Het materiaal is niet alleen
sterk en duurzaam, maar heeft ook een keramisch laagje
dat niet wordt afgestoten door het menselijk lichaam. Dat
is belangrijk bij protheses, dat het lichaam het materiaal
als het ware accepteert. Een gewrichtsprothese kan op
twee manieren aan een bot in het lichaam worden vast-
gemaakt. Eén mogelijkheid is het vastzetten met botce-
ment. De gewrichtsprothese wordt dan met deze soort
lijm vastgeklemd over het bot. Bij een andere methode
wordt de prothese op een specifieke manier voorbehan-
deld. Er zit een bepaalde laag op, een coating, die lijkt
op lichaamseigen materiaal. Hierdoor kan de gewrichts-
prothese vastgroeien aan het menselijk bot.”

Orthopedisch chirurg Maurice Wassen geeft uitleg over gewrichtsprotheses.

Oplossingen op maat  
De beslissing om een gewrichtsprothese te plaat-
sen, hangt af van een aantal factoren. Bij een ope-
ratie moet men bijvoorbeeld altijd rekening houden
met de vorming van littekenweefsel. De ene mens
maakt sneller en stugger littekenweefsel aan dan
de ander, en dit kan leiden tot meer stugheid van
de polsbeweging. “Als specialist maak je daarom
altijd samen met de patiënt de afweging of een
medische ingreep verantwoord is en geef je uitleg
waarom de ene methode beter bij hun situatie past,
dan de andere,” vertelt Maurice Wassen. “Bij som-
mige mensen is een gewrichtsprothese de best
passende oplossing voor hun klachten, bij andere
mensen is het beter om een andere behandelme-
thode toe te passen. Het is grotendeels afhankelijk
van de mate waarin iemand de pijn en last van hun
klachten ervaart. Het welzijn en de veiligheid van
onze patiënten staat in ieder geval altijd centraal bij
het geven van advies en ons medisch handelen.”

“De oorzaken van hand- en polsklachten zijn meestal te verdelen over twee categorieën,” 

vertelt Maurice Wassen. “Eén groep mensen heeft deze klachten gekregen door overbelasting,

omdat ze zwaar werk doen. Bij een andere groep patiënten is artrose (oftewel slijtageklachten)

ontstaan als gevolg van het natuurlijk ouderwordingsproces. Deze problemen aan de hand 

en pols kunnen al op relatief jonge leeftijd ontstaan, soms vanaf een jaar of veertig. 

Bij jongeren komen overbelasting- en slijtageklachten overigens nauwelijks voor, tenzij het 

om sportletsels gaat.”

”In het Laurentius
Ziekenhuis werken we
alleen met beproefde
gewrichtsprotheses,

gemaakt van kwalitatief
hoogwaardig materiaal.”



Bij bewustzijn
“De meeste patiënten op de
Intensive Care zijn overdag
wakker, ook als ze aan de
beademing liggen,” legt Judith
Haans uit. “Als de fysieke con-
ditie het toelaat, helpen we hen
met behulp van apparatuur in
een stoel, zodat de longen op
een andere manier worden
gebruikt en geoefend.
Bovendien is het prettig voor de patiënt om niet de
hele dag in bed te liggen. Alleen mensen die een
bepaalde ingreep moeten ondergaan of die door
hun letsel (nog) niet wakker zijn, worden in slaap
gehouden. Omdat sommige patiënten moeite heb-
ben met communiceren (doordat ze bijvoorbeeld
aan de beademing liggen), maken we gebruik van
kaarten met letters of plaatjes en tegenwoordig ook
van een communicatie-app op een iPad. Op die
manier kunnen patiënten onder andere duidelijk
maken of ze anders willen liggen of pijn hebben, en
waar ze die pijn voelen in hun lichaam. Er vinden
heel wat ontwikkelingen plaats op het gebied van
technologie en behandelmethoden, daarom volgen
alle medewerkers regelmatig scholingen om goed
geïnformeerd te blijven over hun vakgebied.”

Samenwerking binnen 
en buiten Laurentius
Teamleider Judith Haans vervult een dubbelrol op
de IC. Ze is namelijk ook IC-verpleegkundige. De
kennis van de werkvloer koppelt zij terug naar het
managementteam en andersom, zodat er goede
beslissingen kunnen worden genomen in het belang
van de patiënt. “Samenwerking is een belangrijke
schakel,” geeft ze aan. “Zo vindt iedere dag multi-
disciplinair overleg plaats tussen de intensivisten,
SEH-artsen en medisch specialisten van diverse
andere afdelingen, van longgeneeskunde tot cardio-

logie en van diëtetiek tot de apotheek. 
We hebben elkaars expertise nodig om de behan-
deling van de patiënt zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. De Intensive Care maakt onderdeel uit van
het Reanimatieteam, het Spoed InterventieTeam
(SIT) en het Spoedplein (bestaande uit de IC, de
SpoedEisende Hulp (SEH) en de Acute Opname
Afdeling (AOA)). De IC, de SEH en de CCU
(Hartbewaking) vormen daarnaast een drieluik, dat
regelmatig andere afdelingen binnen het ziekenhuis
ondersteunt en adviseert. Een aantal van onze IC-
verpleegkundigen werkt bijvoorbeeld ook op de
SEH.”

Intensivisten
Intensivisten zijn de hoofdbe-
handelaar van patiënten op de
IC. “Wij hebben verschillende
medische achtergronden,” ver-
telt anesthesioloog-intensivist
Lisa Mijzen. “Zo ben ik begon-
nen als anesthesioloog, voordat
ik intensivist werd. Die kennis
en ervaring komt goed van pas.
En wanneer ik een patiënt met
een complex gezondheidspro-
bleem behandel, kan ik een collega om raad vra-
gen, die vanuit zijn specialisme advies geeft. Zo
werken we met twee anesthesioloog-intensivisten,
twee internist-intensivisten en een chirurg-intensivist.
Iedereen kijkt vanuit zijn eigen vakgebied en kan
elkaar daarin ondersteunen. Dat is belangrijk, hoofd-
zakelijk omdat een IC-patiënt meerdere gezond-
heidsproblemen heeft, die elkaar kunnen beïnvloe-
den.”

“Intensivisten zijn overigens ook buiten de IC te vin-
den. Vooral wanneer andere afdelingen advies
nodig hebben, of als er beslist moet worden of een
patiënt naar de IC wordt verplaatst of wellicht naar

een ander ziekenhuis,” legt Lisa Mijzen uit. 
“Wij gaan zelf ook regelmatig naar het MUMC+. De
intensivisten van Laurentius werken namelijk inten-
sief samen met de IC in Maastricht. We doen een
aantal keer per jaar een uitwisseling om te leren van
elkaars kennis en werkmethoden. Maar ook in ons
dagelijks werk hebben we contact met onze colle-
ga’s in het Academisch Ziekenhuis. Ik vind het een
zeer waardevolle samenwerking.”

Zorg - zoals je die zelf zou
willen ontvangen
De intensivisten worden op de
Intensive Care ondersteund
door IC-verpleegkundigen. Dit
zijn verpleegkundigen die, na
werkervaring op de reguliere
verpleegafdelingen, een inten-
sieve scholing hebben gehad
om te kunnen werken op de IC.
Servi Boesten is nog altijd blij
dat hij vroeger die stap heeft
genomen. “Het werk is erg dynamisch en afwisse-
lend. Als je ’s morgens begint, weet je niet hoe de
dag eindigt,” aldus Servi. “Ongeveer tachtig procent
van ons werk is gekoppeld aan het spoedtraject; de
patiënten die via de SEH op de IC terechtkomen.
Toch zijn er ook werkzaamheden die dagelijks terug-
keren, zoals de verzorging van de patiënten, bewa-
king van de vitale functies en overleg met specialis-
ten. De patiënt staat in ieder geval centraal. Daar
komt ook je onderbuikgevoel bij kijken. Op papier
kan het zijn dat een patiënt de IC mag verlaten,
maar soms zegt je intuïtie dat het beter is om hem 
of haar nog een dagje op de afdeling te houden. 
Je maakt elke dag keuzes waarbij je rekening houdt
met niet alleen de gezondheid, maar ook de waar-
digheid van de patiënt. Dat is tevens een motto op
de IC: behandel en verzorg de patiënt, zoals je ook
zelf zorg zou willen ontvangen.”

8

De Intensive Care van een ziekenhuis is de
afdeling waar patiënten met levensbedrei-
gend letsel terechtkomen. De vitale functies
zijn bij deze mensen in gevaar en daarom
worden ze opgevangen met ‘intensieve zorg’.
Intensivisten, IC-verpleegkundigen en ander
medisch personeel zetten al hun kennis en
kunde in om zo goed mogelijk voor iedere
patiënt te zorgen. Teamleider Judith Haans,
intensivist Lisa Mijzen en IC-verpleegkundi-
ge Servi Boesten vertellen over hun werk op
deze dynamische afdeling.

Minimaal-invasieve behandelmethode
De IC op het Laurentius Ziekenhuis maakt gebruik van zoveel mogelijk minimaal-invasieve
behandelmethoden en ingrepen. “Zo kan bij de beademing van veel patiënten op de IC de 
non-invasieve methode met een masker worden gebruikt,” vertelt Servi Boesten. 
“Dit is prettiger voor de patiënt, die in de meeste gevallen niet onder narcose hoeft te worden gebracht
om een beademingsbuis in te brengen. De beademingsapparatuur is daar ook meer en meer op toege-
spitst. Daarnaast is de IC zo ingericht dat delirium zoveel mogelijk wordt voorkomen. Delirium is een
gemoedstoestand waarin de patiënt gedesoriënteerd en in de war is. Daarom voorzien we onze patiën-
ten zoveel mogelijk van informatie en is ieder bed voorzien van een klok en datum. Daar waken we op
de IC goed voor, dat alles in balans is; zowel de medische, als de menselijke kant van de zorg.”

Een kijkje op de 
Intensive Care

IC-verpleegkundige Servi Boesten aan het werk 
op de Intensive Care.
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Multiple Sclerose (MS): een chronische aandoe-
ning van het centrale zenuwstelsel waarbij het
immuunsysteem zich onbedoeld richt op het zenuw-
stelsel en de zenuwcellen worden aangevallen en
beschadigd raken. Dit uit zich in uitval van lichaams-
functies, vaak gepaard met moeheid. De precieze
oorzaak van de ziekte is niet bekend. Zo’n 16.000
mensen in Nederland hebben de diagnose MS 

Petra Prinssen studeerde Seksuologie aan de uni-
versiteit van Gent. Onlangs startte ze haar eigen
praktijk in Roermond. Naast de individuele consul-
ten verzorgt zij ook presentaties over o.a. ziekte en
seksualiteit voor zowel cliënten als professionals.
Kijk voor meer informatie over haar praktijk op
www.seksualiteitenwelzijn.nl. Ruim 8 jaar 
geleden kreeg Petra de diagnose MS. 

Roger Griens is afkomstig uit het Limburgse
Roosteren, studeerde Geneeskunde in Leiden 
en specialiseerde zich in het vakgebied neurologie
in het ziekenhuis in Enschede, waar hij MS als 
verdieping heeft gekozen. Sinds juli 2014 is hij 
als neuroloog werkzaam binnen het Laurentius
Ziekenhuis.

Roger: Ik denk dat ik namens de meeste neurolo-
gen spreek als ik zeg dat seksualiteit in combinatie
met MS een nog wat onbekend gebied is. Wat is er
zoal uit je onderzoek gekomen?

Petra: Er zijn verschillende lichamelijke en psychi-
sche MS-klachten die hun weerslag hebben op sek-
sualiteit. Denk bijvoorbeeld aan moeheid, een ver-
minderd zelfvertrouwen, spasmen, urineverlies en
gevoelsstoornissen waarbij je een verminderd
gevoel of pijn ervaart in delen van je lichaam. Wat
kan helpen is bijvoorbeeld het plannen van seks op

een moment van de dag dat het energieniveau dit
het beste toelaat. Daarnaast ook voldoende de tijd
nemen, van tevoren naar het toilet gaan en samen
te  ontdekken welke stimulatie het prettigst is. Een
goede communicatie binnen de relatie is onmisbaar:
met elkaar in gesprek gaan over wat wel of niet
mogelijk en prettig is. De motieven om seks te heb-

ben zijn voor MS-patiënten grotendeels hetzelfde als
bij anderen, al worden relatief vaker emotionele
motieven genoemd in plaats van lichamelijke motie-
ven. 

De frequentie is overigens wel  significant lager, MS-
patiënten hebben doorgaans minder vaak seks. MS
treft in verhouding vaak vrouwen in de leeftijd 25 tot
40 jaar, kortom in de levensfase dat ze zouden kun-
nen denken over het stichten van een gezin. Voor
hen spelen nog meer vragen als het gaat om seks
en hun ziekte. 

Roger: Bij de behandeling van MS wordt niet of
nauwelijks stilgestaan bij het thema seks. Wanneer
ik een patiënt bij me in de spreekkamer heb zitten,
komen meestal de gebruikelijke onderwerpen aan
bod zoals de klachten, medicijngebruik en bijwerkin-
gen. Ik krijg zelden vragen gerelateerd aan seks.
Zou het wenselijk zijn het onderwerp proactief onder
de aandacht te brengen?

Petra: Mensen praten niet makkelijk over seks. Al
helemaal niet als er gênante problemen bij komen
kijken. Ik denk dat er nog veel te winnen is als het
gaat over verschillende ziektebeelden, waaronder
MS, en de weerslag ervan op seksualiteit. Ik pleit
ervoor om seksualiteit meer bespreekbaar te maken.
Maar ik weet dat ook professionals enige schroom
kunnen ervaren om het ter sprake te brengen. 

Roger: Het lijkt me goed om het thema seksualiteit
meer op de kaart te zetten om eventuele onwetend-
heid en andere barrières weg te nemen. Dat is im-
mers niet bevorderlijk voor het voeren van een open
gesprek. Seksualiteit hoeft wat mij betreft geen
taboe te zijn!

MS en seksualiteit, een taboe?

”Mensen praten
niet makkelijk
over seks.”

”Seksualiteit
hoeft geen
taboe te zijn.”

Nieuwe medicijnen
Tijdens de informatieavond werd er goed nieuws gepresenteerd voor MS-patiënten met de klassieke
vorm van MS. Bij deze vorm van MS kenmerkt het ziekteverloop zich door relatief stabiele periodes
afgewisseld met zogenaamde schubs waarbij de klachten plotseling verergeren. Er is een aantal nieuwe
medicijnen ín tabletvorm ontwikkeld dat de schubs kan reduceren. Voor de MS-patiënten betekent dit
meer keuzemogelijkheden naast de medicijnen die via een injectie of infuus worden toegediend.

MS-huis
Momenteel wordt geïnventariseerd of er binnen Roermond behoefte is aan een MS-huis. Een locatie 
buiten het ziekenhuis waarin het mogelijk is om informatie te ontvangen en in contact te treden met
andere MS-patiënten. 

Begin december organiseerde het 

Laurentius Ziekenhuis samen met de MS

Vereniging Noord- en Midden-Limburg een 

goedbezochte voorlichtingsavond voor mensen

met Multiple Sclerose, hun partners en andere

geïnteresseerden. Gastspreker was seksuoloog

Petra Prinssen. 

Zij studeerde aan de Universiteit van Gent en

deed onderzoek naar seksualiteit en MS. Petra

Prinssen en neuroloog Roger Griens gaan in 

dit Laurierblad met elkaar in gesprek over het

onderwerp.
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Toen het licht uitging

Daphne de Bruijn (afdelingsmanager
SpoedEisende Hulp/Intensive Care/Acute
Opname Afdeling): 
“Ik zat in een vergadering toen de stroom uitviel en
ben meteen naar de Intensive Care gegaan. Samen
met de ketenpartners, waaronder de Brandweer en
AmbulanceZorg Limburg-Noord, werd bekeken hoe
we het beste de veiligheid en zorg van onze patiën-
ten konden waarborgen. Iedereen reageerde op een
adequate en rustige manier, zodat er een goede
afstemming was over het plan van aanpak.
Daarnaast was het mooi om te zien hoe omliggende
ziekenhuizen direct contact opnamen om hulp aan te
bieden. Ook op facilitair gebied waren mensen erg
behulpzaam. Zo had een secretaresse van de SEH
uit Roermond thuis koffie gezet en deze warme drank
(met koekjes!) naar de afdeling gebracht. Het was
geweldig teamwork die dag en daar ben ik trots op!”

Laurentius in het kort
Elsevier onderzoek 'De beste ziekenhuizen'
Jaarlijks doet weekblad Elsevier onderzoek naar
de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen. De
scores worden weergegeven met bolletjes die
aangeven hoe een ziekenhuis scoort ten opzichte
van het gemiddelde voor alle ziekenhuizen: één
bolletje is de laagste score, vier bolletjes de hoog-
ste. De scores zijn gebaseerd op 515 prestatie-
indicatoren van de ziekenhuizen en volumenormen
van 15 typen operaties. Samen leiden deze tot
een eindoordeel dat rust op twee pijlers: patiënt-
gerichtheid (dienstverlening, informatieverstrek-
king, wachttijden) en medische zorg (veiligheid
van de patiënt en effectiviteit: voldoen aan de gel-
dende wetenschappelijke inzichten). Laurentius
scoort op beide pijlers drie bolletjes en dus
bovengemiddeld. Dit jaar publiceert Elsevier ook
een overzicht van de ziekenhuizen die in de afge-
lopen vijf jaar de meest constante prestaties lever-
den. Laurentius is 1 van de 20 ziekenhuizen die
op het onderdeel Patiëntgerichtheid vijf jaar achter
elkaar hoger dan gemiddeld heeft gescoord.

‘Groen vinkje’ ontvangen van stomavereniging
De Nederlandse Stomavereniging heeft samen
met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chi-
rurgen en urologen de minimale normen goede
stomazorg ontwikkeld. Het Laurentius Ziekenhuis
voldoet ruimschoots aan al deze 13 normen en
kreeg daarom dit jaar opnieuw een ‘groen vinkje’
in de Stoma Zorgwijzer.
Door een kwaadaardige/chronische ziekte of
ongeluk kunnen patiënten een stoma nodig heb-
ben. Het kan gaan om een (dikke of dunne)
darmstoma of een urinestoma. De 13 normen uit
de Stoma Zorgwijzer hebben betrekking op de
organisatie, beschikbaarheid en samenstelling van
de stomapolikliniek, de voorbereiding op de ope-
ratie, stomazorg tijdens de ziekenhuisopname en
de nazorg en controle. Laurentius ontving het vink-
je ook in 2012 en 2013.

Spataderkeurmerk 2014
Het Laurentius Ziekenhuis heeft van de
Hart&Vaatgroep (patiëntenvereniging van en voor
mensen met een hart- of vaataandoening) het
Spataderkeurmerk 2014 gekregen. Dit keurmerk
helpt patiënten een keuze te maken voor een zie-
kenhuis of behandelcentrum waar goede spata-
derzorg wordt aangeboden.  
Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten zie-
kenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscrite-
ria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met beroepsgroepen van dermato-
logen, vaatchirurgen en -laboranten. Het
Laurentius Ziekenhuis voldoet aan alle 14 kwali-
teitscriteria, waaronder een breed behandelaan-
bod, mogelijkheid van diagnose en voorstel voor
behandeling op 1 dag, duplex onderzoek bij elke
patiënt, voldoende schriftelijk informatiemateriaal
en een goede bereikbaarheid.

Een 
selectie foto’s 
genomen op de 
dag van de 
stroomstoring.

Dinsdag 21 oktober werden we in ons ziekenhuis geconfronteerd met een ernstige
stroomstoring. Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO is direct erna aan de slag
gegaan om de oorzaak van de stroomstoring te achterhalen. Inmiddels is duidelijk
dat het onderhoud van de noodstroomvoorziening in orde was. Het ziekenhuis heeft
op alle punten voldaan aan de richtlijnen en procedures. Een accu met een verbor-
gen defect was de oorzaak van het feit dat de noodstroomvoorziening die dag niet
aansloeg. Door een uitstekende samenwerking met de brandweer, politie en ambu-
lancedienst hebben we de veiligheid van alle patiënten en bezoekers kunnen waar-
borgen en is niemand in gevaar geweest. Wat overheerste was een gevoel van
saamhorigheid, iedereen stond namelijk klaar om een steentje bij te dragen.  
Enkele medewerkers vertellen hun verhaal....
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Coen Hoezen (afdelingsmanager operatieka-
mers): 
“Zodra de stroom wegviel, ben ik direct naar de
operatiekamers gegaan. Daar kwamen specialisten
en medewerkers me al tegemoet. Alles was al snel
onder controle en we hebben afspraken gemaakt
hoe we elkaar op de hoogte zouden houden via
mobiele telefonie. Ik maakte tevens lid uit van het
beleidsteam, waar al snel sprake was van een com-
municatiestructuur tussen beleids- en operationeel
team. Problemen werden gemeld, in kaart gebracht,
besluiten werden genomen en vervolgens terugge-
koppeld naar het operationeel team. Ik heb op geen
enkel moment paniek ervaren en er was voortdurend
goed contact met de operatiekamers.”

Khaled Rafiqpoor (anesthesist):
“Op het moment dat de stroom uitviel, had ik

spreekuur van de preklinische screening. Al snel
heb ik contact opgenomen met de operatiekamers
en met afdelingsmanager Coen Hoezen om te
bespreken wat we konden doen. We besloten om de
behandeling van patiënten stop te zetten tot nadere
berichtgeving. Gelukkig had iedereen daar begrip
voor! Vervolgens hebben we een team samenge-
steld om elkaar op de hoogte te houden van de
actuele stand van zaken, en hebben Coen en ik ons
aangesloten bij het beleidsteam. Als ik erop terug-
kijk, vind ik het fijn dat iedereen zo goed heeft mee-
gewerkt. We hebben kunnen vaststellen dat onze
processen op orde waren en dat bij ons handelen
de patiëntveiligheid altijd voorop heeft gestaan. Dat
was ook de feedback van zowel interne als externe
partijen.”

Tilly Teeuwen (vakspecialist CKCH-lab): 
“Op het Centraal Klinisch Chemisch Hematologisch
laboratorium beschikken we over een eigen nood-
stroomvoorziening, deze is echter maar voor korte
tijd toereikend. Nadat duidelijk werd dat de stroom
langer uitbleef dan verwacht, hebben we de appa-
ratuur uitgezet en hebben op die manier dus scha-
de kunnen voorkomen. Vervolgens zijn diverse men-
sen van het CKCH-lab naar de hoofdingang gegaan
om te helpen. Als BHV’er heb ik voornamelijk bij de
ingang gestaan om alles in goede banen te leiden
en ervoor te zorgen dat de juiste mensen werden
toegelaten tot het ziekenhuis. Aanvankelijk was er
natuurlijk verwarring, maar de steun van de mede-
werkers van het ziekenhuis, en later ook van de
stadswachten, was erg fijn!”

Het zal u niet zijn ontgaan, de nieuwbouw
van Laurentius verrijst in rap tempo naast

ons bestaande gebouw. Wat staat er binnen-
kort op de planning?

Update 
nieuwbouw

“De bouw wordt gerealiseerd met zogenaamd
Prefab beton,” legt bouwmanager Ger Biesmans uit.
“Dit zijn een soort grote ‘puzzelstukken’ die op de
bouwplaats in elkaar worden geschoven. Een voor-
deel is de snelheid die hierdoor in het bouwproces
zit. Van tevoren zijn er wel al veel voorbereidingen
getroffen.”

Hoogste punt
“Op 11 december werd het hoogste punt van het
gebouw bereikt. Vervolgens is er gestart met de
sloop van gebouw ‘De Wingerd’ aan de

Nassaustraat.  Tegelijkertijd wordt er vanaf half
december ook al gewerkt aan de ‘laadkuil’. 
Dit is de ingang naar het nieuw centraal magazijn,
dat in het souterrain van de nieuwbouw komt. De
laadkuil, toegankelijk vanaf de Nassaustraat, is als
het ware een verdiepte inrit voor goederenafgifte en
afvoer van milieuzaken.

Eerste kwartaal 2015
“In het eerste kwartaal van 2015 wordt er gewerkt
aan het maken van de binnenwanden (aluminium-
profielen met gipsplaten, zogenaamde ‘metal stud’

wanden). In het souterrain is hier nu al mee gestart.
Ook zullen begin volgend jaar de buitengevels wor-
den vormgegeven met metselwerk en kozijnen,” 
aldus Ger Biesmans.

lees alles over onze bouw op www.lzr.nl/bouw
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Donderdag 8 januari
19.30 uur - Zwangerschap 
en bevalling thuis en in het ziekenhuis
• zwangerschap
• baring
• het kraambed

Dinsdag 13 januari
19.30 uur - Borstvoeding
• het belang van borstvoeding geven
• hoe komt moedermelk tot stand
• aanleghoudingen
• kolven en bewaren moedermelk
• borstvoeding en werken

Dinsdag 3 februari
19.30 uur - Zwangerschap en bevalling thuis
en in het ziekenhuis
• zwangerschap
• baring
• het kraambed

Dinsdag 10 februari
Informatiemiddag over hoofdpijn. Informatie
volgt nog op www.lzr.nl/voorlichting.

AGENDA

Meer info over deze en andere 

bijeenkomsten leest u op 

www.lzr.nl onder ‘voorlichting’. 

COLOFON Informatie en nieuws van het Laurentius
Ziekenhuis in Roermond Redactie Laurentius Ziekenhuis,
afdeling marketing en communicatie, Postbus 920, 6040
AX Roermond, e-mail: communicatie@lzr.nl Medewerkers
Veronique Heijnen, Mieke Huijs, Ingrid Janssens, Jo Levels
en Frans Linssen. Foto voorpagina: Bert Kauffman, zieken-
huisapotheker. Oplage 70000 exemplaren www.lzr.nl   

Receptie 0475 38 23 09
Spoed Eisende Hulp 0475 38 22 54
Patiëntencommunicatie 0475 38 22 36
Opname 0475 38 28 10
Bloedafname 0475 38 24 67
Inschrijfbureau 0475 38 27 31
Apotheek Laurentius Kwartier 0475 38 30 30
Laurentius Echt/Leudal 0475 51 80 70

Belangrijke telefoonnummers 

Het laatste nieuws van uw ziekenhuis leest u op www.lzr.nl
Volg het Laurentius Ziekenhuis ook op:

www.facebook.com/laurentiusziekenhuis   

www.twitter.com/laurentius   

www.linkedin.com/company/laurentius-ziekenhuis   

Blijf op de hoogte

Overgewicht is een serieus probleem waar we
in Limburg nog meer mee te maken hebben
dan in de rest van het land. Maar liefst 52%
van de Limburgers heeft overgewicht (lande-
lijk is dat 48%). 
Van de Limburgse kinderen is 15% te dik, ten
opzichte van 11% landelijk. Dit zijn zorgwek-
kende cijfers want overgewicht kan lijden tot
bijvoorbeeld suikerziekte of hartproblemen. 

Risico’s overgewicht bij kinderen
Door overgewicht of obesitas lopen kinderen een gro-
ter risico op lichamelijke klachten, zoals diabetes,
hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk, gewrichtspijnen
en problemen met de stofwisseling. Ook kunnen ze
een negatief zelfbeeld, gevoelens van schaamte of
onzekerheid ontwikkelen. Een kind kan sneller worden
gepest en vaker frustraties ervaren bij fysieke activitei-
ten. Deze gevolgen kunnen zelfs de schoolprestaties
en de verdere persoonlijke ontwikkeling negatief beïn-
vloeden. Wanneer kinderen ouder dan 12 jaar kampen
met overgewicht, blijft 70% ook als volwassene te
zwaar indien ze niet worden behandeld.

Obesitas Centrum Laurentius Ziekenhuis
In het Laurentius Ziekenhuis loopt al enige jaren een
behandelingsprogramma gericht op kinderen en jon-
geren met ernstig overgewicht. In het behandelplan
komen alle aspecten aan de orde die van invloed zijn
op overgewicht (voeding, beweging, gedrag, ontwik-
keling en gezin). De behandeling duurt in totaal een
jaar en is opgebouwd uit twee fases. De eerste fase is
de ‘oefenfase’ met een duur van ongeveer vier maan-
den, waarin een gezonde leefstijl wordt aangeleerd.
Lucia de Reijer, coördinator van het programma, ver-
telt over de eerste fase: “Twee keer per week krijgen
de kinderen sportles. We streven ernaar de kinderen
hier zoveel mogelijk plezier aan te laten beleven.
Soms nodigen we zelfs een mystery guest uit om ze
met andere sporten te laten kennismaken. 
Daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin we oefenen
hoe om te gaan met bepaalde situaties en staan we
stil bij de eetgewoontes. Ook de ouders worden
betrokken bij het programma. Voor hen zijn er bijeen-
komsten waarin we thema’s bespreken als beweging,
eten en opvoeding.“ 

De praktijkfase die daarop volgt duurt 8 maanden. 
In deze fase wordt de gezondere leefstijl in praktijk
gebracht. Gedurende het hele traject worden kook-
workshops georganiseerd waarin kinderen en ouders
in groepsverband een makkelijke en gezonde warme
maaltijd gaan bereiden. Dat deze methode succesvol
is, blijkt wel uit de resultaten. Maar liefst 77% van de
deelnemers heeft na afloop van de oefenfase een
lager BMI en dus een gezondere verhouding tussen
lichaamslengte en gewicht. 

Aanmelden?
In februari 2015 start weer 
een nieuwe groep. Wilt u uw kind laten 
deelnemen aan de behandeling, 
dan kunt u bij uw huisarts een verwijzing 
vragen naar 
de kinderarts van het
Laurentius Ziekenhuis. 
Voor deelname geldt
een 
eigen bijdrage van € 50,-. 

Mocht u vragen hebben 
dan kunt u contact 
opnemen met:

Lucia de Reijer
(orthopedagoog en coördinator 
Obesitas Centrum) 

Telefoon: 0475-382940 
E-mail: obesitascentrum@lzr.nl

Bushalte 
bij Laurentius Echt
Ons servicepunt in Echt zal vanaf 22 februari
2015 beter bereikbaar zijn via het openbaar
vervoer. Vanaf deze datum zal er een bushal-
te gerealiseerd zijn in de directie nabijheid
van het pand van Meditta Medisch Centrum,
waarin Laurentius Echt is gehuisvest. 

Met ingang van bovengenoemde datum zal lijn
86 tussen Maasbracht en Echt via bedrijventer-
rein De Berk rijden. Lijn 86 rijdt op werkdagen
van 7.00-19.00 uur elk uur per richting en zal
aansluiten op de stoptreinen die rijden vanaf
station Echt. 

In Maasbracht is er een mogelijkheid om over te
stappen op lijn 72 van en naar Linne en
Roermond. 

Samen met leeftijdsgenoten 
werken aan een gezonde leefstijl

Geen problemen meer 
met shoppen
De 17-jarige Romy uit Roermond nam vorig jaar
deel aan het behandelingsprogramma van het
Obesitas Centrum van het Laurentius. Romy over
haar ervaring: “Tijdens onze vakantie in Duitsland
kwam ik erachter dat het niet zo goed was 
gesteld met mijn conditie. Ik kwam al snel tot 
de conclusie dat dit moest veranderen. 
Het Obesitas Centrum was voor mij de oplossing.
Door de sportlessen, waar het aan sfeer zeker
niet ontbrak, én de kookworkshops heb ik mijn
dagelijkse routine zodanig weten te veranderen,
dat ik al snel verbetering merkte. Shoppen was
voorheen mijn grootste probleem, maar tegen-
woordig kan ik weer overal slagen. Dit alles heb
ik te danken aan een geweldig team binnen het
obesitas programma van het Laurentius
Ziekenhuis in Roermond.”

Beweeg en Eet Bewust App
Voor de oudere kinderen die 
meedoen aan het programma 
is er vanaf begin volgend jaar
een speciale app beschikbaar. 
De app geeft tips en opdrachten
en beschikt over een eetdagboek
dat gevuld wordt door foto’s te
maken van iedere maaltijd. 

Beweeg 
& eet bewust

Kerstviering in het Laurentius Ziekenhuis

Op kerstavond is er in de hal van het ziekenhuis een oecumenische viering
voor patiënten, hun familie en medewerkers.
De viering begint om 20.00 uur en zal muzikaal worden opgeluisterd
door het koor Les Amis du Bon Coeur. 

Iedereen is van harte welkom!


