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IN BEELD
~ OPEN DAG ~
Pannenkoeken bakken en
fruitpinguïns maken
Zin in pannenkoeken? Uw zoon of
dochter (vanaf 5 jaar) kan op de
open dag aan de slag met pannenkoeken bakken onder leiding van
onze professionele koks. Ook aan de
kleintjes is gedacht: kindjes vanaf 2
jaar maken fruitpinguïns. Voor de
grote mensen is er een rondleiding
en natuurlijk kunt u ook lekker
genieten van een heerlijke latte,
een muffin of een broodje.

De open dag van het ETZ vindt plaats op drie locaties

Een kijkje achter de ETZ-schermen
5 november 10:00-16:00uur, #opendagETZ
Altijd al het laboratorium, de operatiekamers of de ambulance van binnen
willen zien? Dat kan tijdens de open dag
van het ETZ. Wij zijn op 5 november
geopend van 10:00 tot 16:00 uur op de
locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden
en ETZ Waalwijk.
Volg de baristaworkshop
Op locatie ETZ Elisabeth is van alles te beleven. Zo kunt u een allergietest doen bij de
allergologen of uw bloedsuiker meten bij de
polikliniek Interne Geneeskunde. Benieuwd
hoe de traumaopvang verloopt van de Spoedeisende Hulp? Ook dat ziet u zaterdag 5
november. Op zo’n drukke dag krijgt u vast op
een gegeven moment honger en dorst.
Kom daarom langs in de Brasserie voor een
smakelijk broodje. Liever actief bezig? Volg
dan de baristaworkshop in het DE-café.
Vandaag zijn ook onze diëtisten aanwezig.
Aan hen kunt u al uw vragen stellen over
voeding. Aan de kinderen hebben we natuurlijk ook gedacht. Doe de speurtocht en kom
langs in de Guus Meeuwis Muziekidsstudio.

Tip: kom op de fiets!
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Maak een hartfilmpje
Wilt u samen met uw zoon of dochter zien
hoe een ambulance er van binnen uitziet?
Dat kan op locatie ETZ TweeSteden. Maar
er is veel meer leuks te doen. Zo kunt u bij
de polikliniek Cardiologie een hartfilmpje
en een echo laten maken en mag u een
kijkje nemen in de energiecentrale van het
ziekenhuis. Als uw maag begint te rommelen, kunt u genieten van een heerlijke
panini of een smakelijke muffin bij restaurant Bies&Look. Ook voor uw kind zijn er
voldoende activiteiten. Bij Terra Geboortezorg kunnen de kindjes spelen met poppen
en de pop een schone luier geven in de
couveuse.
Bezoek ons gloednieuwe
Orthopedisch Centrum
Bezoek op locatie ETZ Waalwijk het gloednieuwe Orthopedisch Centrum. De polikliniek én verpleegafdeling zijn recentelijk
verbouwd en u krijgt de unieke kans als
een van de eersten een kijkje te nemen.
Daarna kunt u langs bij de KNO voor een
hoortest of een allergietest.
Voor de kinderen is er een prijsvraag. Benieuwd naar wat het Obesitas Centrum u te

bieden heeft? Kom naar de centrale hal.
Wie wil weten wat Schakelring allemaal
doet, kan ook hier terecht.

Maak een selfie en maak
kans op een tegoedbon
Kans maken
op een
tegoedbon
van onze
restaurants?
Maak dan
een selfie
van u en uw
gezin! Deel
de foto op onze
Facebookpagina
of twitter met de hashtag
#opendagETZ. Actief op
Instagram? Gebruik
dan ook deze
hashtag.
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Onze gebouwen worden ETZ
5 november is een belangrijke
dag voor het ETZ: ons logo komt
namelijk te hangen op onze
gebouwen. Iets waar we heel trots
op zijn. Vieren jullie dit bijzondere
moment met ons mee?
Bekijk het volledige programma
en de route op onze website,

www.etz.nl.
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‘De boswandeling verliep naar adem snakkend
en hield halverwege op’
LifeVest in afwachting van
ICD-implantatie
Hartpatiënten die kans hebben op
een levensbedreigende ritmestoornis
komen in aanmerking voor een ICD.
Vaak moet een aantal weken gewacht
worden totdat een ICD geïmplanteerd
wordt; het kan zijn dat de situatie
van het hart zich in de tussentijd verbetert en implantatie niet noodzakelijk is. Normaal verblijft de patiënt
deze periode in het ziekenhuis. Met
een LifeVest hoeft dat niet meer.
Het LifeVest zorgt ervoor dat de
patiënt beschermd is. Het werkt als
een draagbare uitwendige ICD en
geeft een shock af als dit noodzakelijk is. Cardioloog dr. Harm-Jans
Muntinga: “Zo is de patiënt in zijn
vertrouwde omgeving thuis en
worden ligdagen in het ziekenhuis
geminimaliseerd.”
Mike: “Het LifeVest geeft mij een rustiger gevoel.”

“Dat er echt iets goed mis met mij was,
ontdekten we tijdens een wandeling
in het bos. Het was een mooie dag en
we besloten een stuk te gaan lopen.
Het beloofde een heerlijke wandeling
te worden. Totdat ik halverwege moest
gaan zitten. Ik kon niet meer.
‘Dat is niet goed Mike’, zei mijn vrouw
Bianca.”
Diverse onderzoeken volgden en de uitslag
komt hard aan: Mike’s hart blijkt een pompfunctie te hebben van slechts 15 procent.
Een gevolg van chemo en bestraling die hij

vier jaar eerder onderging voor de behandeling van non-hodgkin, een zeldzame
vorm van lymfeklierkanker. “De normale
pompfunctie van het hart is ongeveer 60
procent”, vertelt Mike, “dus 15 procent is
niet veel.” Mike wordt hiermee direct een
potentiële patiënt voor een ICD-implantatie.
Dat is een pacemaker die bij een levensbedreigende ritmestoornis een shock afgeeft.
Het wachten op de implantatie duurde
enkele weken,” vervolgt hij, “en normaal
gesproken lig je deze periode in het ziekenhuis. Maar dat gaat bij ons niet! Ik heb een
eigen horecazaak en een jong gezin. Hoe
houd ik de boel draaiende?”

LifeVest
Cardioloog Yvette van de Linden stelt aan
Mike voor een LifeVest te gaan dragen, een
draagbare tijdelijke vorm van een ICD (zie
kader). Mike: “Ook vanwege mijn hartritmestoornissen vertrouwde mijn cardioloog het
niet. Het gaf haar een veiliger gevoel mij met
het LifeVest naar huis te sturen. En ik word
er zelf ook rustiger van. Nu denk ik: ‘het
komt goed’. Zonder vest heb ik eerder het
gevoel dat het elk moment gebeurd kan zijn.”
Alarm
Mike en zijn vrouw Bianca zijn blij dat de
mogelijkheid voor het LifeVest zich voor-

WIE STAAN
AAN UW BED?

deed. Bianca: “Het is wennen en soms
enorm schrikken als het kastje van het LifeVest ineens een alarm geeft. Ik bracht eens
onze oudste zoon naar bed, gaat ineens
het alarm af!” Ze kunnen er nu beiden om
lachen. Mike: “Dat kan gebeuren. Misschien
zaten de sensoren niet goed. Ik start het
kastje opnieuw op en dan is het weer
goed.”
Mike kijkt nu vooruit. Binnenkort krijgt hij
een ICD geïmplanteerd. “Beter gaat mijn
hart niet werken,” vertelt Mike, “maar de
ICD kan ervoor zorgen dat mijn hart steun
krijgt in geval van nood.”

In het ETZ werken veel dokters
en verpleegkundigen. Voor u kan dit
betekenen: veel ‘witte jassen’ aan
uw bed. In deze rubriek vertellen
we wie dit zijn. In deze editie de
verpleegkundige.

Iedere patiënt die in het ziekenhuis opgenomen wordt, krijgt te maken met de
verpleegkundige. Hij of zij vormt de spil rondom uw zorg en behandeling, en is
uw eerste aanspreekpunt tijdens uw opname. De verpleegkundige werkt nauw
samen met de dokter en verschillende andere zorgprofessionals zoal een fysiotherapeut of diëtist.
Het ETZ is een opleidingsziekenhuis. Naast gediplomeerde verpleegkundigen werken er
in het ETZ ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Ook hen komt u tegen in de zorg
rondom uw bed. Afhankelijk van hoe ver zij met hun opleiding zijn, zorgen zij zelfstandig of
samen met een gediplomeerd verpleegkundige voor u.

Ze dragen allen een uniform, maar er zijn verschillen.
Op de foto v.l.n.r. gastteammedewerker Marie-Jose Spijkers,
verpleegkundige Ilke de Bruijn en zaalarts Monique Dombree
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Ook als verpleegkundige aan de slag?
Zowel op MBO- als HBO-niveau is de vierjarige opleiding tot verpleegkundige te volgen.
Er zijn verpleegkundigen die na hun studie nog een vervolgopleiding volgen tot
verpleegkundig specialist. In het ETZ werken ook verpleegkundig specialisten. Zij hebben
zich gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied en hebben extra taken op bijvoorbeeld
een polikliniek.
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van de verpleegkundige maken dat ze zich
er goed doorheen slaat. Het vertrouwen
in de verpleegkundige groeit met de week.
Maar minstens zo belangrijk is de kundigheid.
Dit vertrouwen betekent houvast. Zeker nu:
het vertrouwen in haar lichaam is compleet
weggeslagen met de diagnose kanker.

HOBBELS
“Het is vandaag heerlijk weer en ik haal
mijn vriendin op om naar het ziekenhuis
te gaan. Judy heeft borstkanker en krijgt
een chemobehandeling.
Buiten is het warm en zonnig. Op de
afdeling is het lekker fris en heerst een
rustige sfeer. Telkens weer is daar haar
grootste zorg en angst: het prikken.

En nu moet ze elke week geprikt worden.
Ze kijkt rond welke verpleegkundigen er zijn.
Bij enkele gezichten fluistert ze me toe dat
die haar wel mogen prikken. Ze weet inmiddels precies welke verpleegkundigen goed
prikken. In hen heeft ze vertrouwen.
Gelukkig treft ze een van hen vandaag. Ademhalingsoefeningen, ontspannen liggen, een
klam handje in de mijne en de uitstraling

Het infuus zit erin, de chemo loopt. De eerste
hobbel is genomen. Nu arm stilhouden, thee
drinken en wat appen. “Wordt mijn arm dikker?”, vraag ze mij. We twijfelen. De verpleegkundige is net geweest. Toch maar even
wachten? Of bellen? Bij twijfel bellen vinden
we, en ze belt. Weer heeft ze een hobbel
genomen.
Drie uur later zit de chemo in haar lichaam.

We lopen het ziekenhuis uit. Het is nog
prachtig weer. Drie dagen per week, na
mijn werkdag, loop ik ook het ziekenhuis
uit, maar nu met een compleet ander
gevoel. “Ja”, zegt mijn vriendin, “dit is
nu mijn werkelijkheid.” Harder kan het
besef bij mij niet binnenkomen. Wat een
immens verschil, hoe je het ziekenhuis
bezoekt, als professional of als patiënt.
Hoe vaak staan we daar bij stil?”
Fieke Wolfs werkt als adviseur Menslievende Zorg in het ETZ. Met haar blog
van patiëntverhalen wil zij zorgprofessionals bewust maken van de beleving
en denkwereld van patiënten in hun
kwetsbare en vaak afhankelijke positie.

‘Onze
verwachtingen
zijn waargemaakt’
“Wat een schatje”, zegt lid Raad van
Bestuur Loeks van der Veen bij het zien
van Fenne. Het pasgeboren meisje ligt
ontspannen tegen mama Eefje aan
op de Kraamafdeling van locatie ETZ
TweeSteden.
Eefje en Arjan in gesprek met bestuurder Loeks van der Veen

Loeks heeft een rompertje met de tekst
‘Mijn kleine prinsesje’ meegenomen voor
de kersverse ouders. Mama Eefje en papa
Arjan kijken apetrots naar hun eerste dochtertje Fenne. Het stel wist tot op het laatste
moment niet of ze een zoon of dochter
zouden krijgen. “Dat hoor je niet vaak
meer”, zegt Loeks. “Een eerste kindje is heel
speciaal”, vindt hij. “Ik heb twee kleindochters en sinds kort zelfs een fietszitje”, vertelt
de bestuurder glimmend. Enige spoed bij de

geboorte van Fenne was er wel. Eefje: “Ze
had veel zin om te komen.” Vertederend
kijkt zij naar Fenne.

staan?”, vraagt Loeks. Eefje knikt instemmend: “Ik was nog nooit zorgbehoevend
geweest.”

Andere kant
Onbekend is Eefje niet in het ziekenhuis; ze
is op locatie ETZ TweeSteden opgeleid tot
SEH-arts en werkt inmiddels op de Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis in Geldrop.
“Zeker gek om nu aan de andere kant te

Vertrouwd
De ouders kozen bewust voor locatie ETZ
TweeSteden, omdat hier gewerkt wordt
volgens ‘Family Centered Care’. Dat betekent
dat moeder en kind een eigen kamer hebben en steeds bij elkaar blijven. “Het

voelt hier heel vertrouwd”, vindt Arjan.
Eefje beaamt dat: “Onze verwachtingen
zijn waargemaakt. Ongeacht de eventuele
problemen van moeder en kind kunnen
we als gezin samen blijven.” Loeks is ook
te spreken over dit concept: “De afdeling
Moeder en Kind wordt straks vanwege de
fusie geconcentreerd op locatie ETZ Elisabeth. Ook daar willen we Family Centered
Care handhaven.”

KORT NIEUWS

Sportletselspreekuur

Vergeet me nietjes

De afdeling Orthopedie behandelt al jaren
de blessures van topsporters. Spelers van
voetbalclubs, handballers, rugbyers en
ijshockeyers worden in het ETZ geholpen.
Ook heeft het ziekenhuis goed contact met
sportfysiotherapeuten uit de regio. Om ook
de recreatieve sporter te helpen, houden de
sportorthopeden van locatie ETZ TweeSteden iedere woensdag een speciaal sportletselspreekuur. Dit spreekuur, gehouden
van 17.00 uur tot 18.30 uur, is bestemd voor
sporters met een (semi-)acute blessure.

Als patiënt heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. Het is daarom belangrijk
samen met uw arts te bespreken welke
behandeling het beste bij u past. Dit doet u
door vragen te stellen. Vragen die uw arts
uitnodigen goede informatie te geven en
een open gesprek met u te voeren. Om u
bij de vragen te helpen, hebben we ‘vergeet me nietjes’ ontwikkeld, aansluitend bij
de landelijke campagne. Deze liggen vanaf
december in onze wachtkamers.
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Afdeling Orthopedie ondergaat metamorfose
De verpleegafdeling Orthopedie heeft op
locatie ETZ Waalwijk een ware metamorfose
ondergaan. De afdeling heeft een huiselijke
sfeer gekregen en er is een lounge gecreeerd waar patiënten en bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten. Ook de polikliniek (route 44) is flink verbouwd. Deze is verplaatst
naar de begane grond en heeft een andere
uitstraling gekregen. Er zijn nieuwe zitgelegenheden en met de aankleding is een
gezellige sfeer gecreëerd.
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Nieuw echoapparaat Nuvola
Verloskundigenpraktijk Nuvola heeft onlangs een nieuw echoapparaat in gebruik
genomen. Nuvola is gevestigd in Terra, het
centrum voor geboortezorg. Dit centrum is
opgericht door het ETZ in samenwerking
met verloskundigenpraktijken uit de regio.
Met het nieuwe geavanceerde echo-apparaat kunnen zowel 3D- als 4D-beelden worden gemaakt. Hierdoor kan de ontwikkeling
van het ongeboren kind nog beter worden
gevolgd. Aanstaande ouders kunnen contact opnemen via (0416) 34 12 20.
ETZ In Beeld

BOUWNIEUWS
Verbouwing operatiekamers
bijna klaar

De renovatie van de operatiekamers is
bijna afgerond. Eind 2016 beschikt locatie ETZ Elisabeth over veertien volledig
opgeknapte en ultramoderne operatiekamers (OK).
De laatste maanden van 2014 is gestart
met de verbouwing van de OK op locatie
ETZ Elisabeth, het einde van de renovatie
is nu in zicht. “Op vier kamers na zijn alle
OK’s verbouwd of gerenoveerd”, zegt Jan
Steenbakker, organisatorisch hoofd Operatiekamers ETZ Elisabeth. “In week 47 zijn de
laatste vier ook klaar. Daarmee lopen we
voor op de oorspronkelijke planning.”
Middengang
Enige wat nog rest is het vernieuwen van
het plafond en de vloer van de middengang
op de OK. Steenbakker: “De vloer van de

middengang moet eruit en vervolgens
geëgaliseerd worden. Daarna komt er een
nieuwe vloer in. De middengang mag dus
een tijd niet betreed worden. Aangezien
dit het centrale punt is op de OK, wordt
dat nog een uitdaging.” Het weekend van
25 tot en met 27 november is hiervoor
gereserveerd. “Het is best een prestatie dat
we tijdens de verbouwingen gewoon door
konden draaien. We hebben gezorgd voor
zo min mogelijk overlast voor patiënten,
medewerkers en bezoekers.”
Open dag
“Omdat echte operaties natuurlijk gewoon
door moeten gaan, wordt tijdens de
open dag van het ETZ op 5 november een
OK-setting nagebootst’, vertelt Steenbakker.
“Iedereen is van harte welkom om hier een
kijkje te nemen.”

Eind 2016 zijn er veertien volledig opgeknapte en ultramoderne operatiekamers

NIEUWE SPECIALISTEN
Melanie Dubbers ~ 37 jaar ~ longarts

Leonieke Valk ~ 42 jaar ~ cardioloog

Welke opleiding heb je gevolgd?
“Mijn studie geneeskunde volgde ik aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heb
ik een opleiding tot longarts in de Isala
Klinieken in Zwolle doorlopen en heb
vervolgens nog twee superspecialisaties
gedaan: interstitiële longziekten (ILD) en
tuberculose coördinatorschap (TBC).”
Waarom kies je voor het ETZ?
“Ik werk ruim een half jaar met veel plezier
als longarts in het ETZ en vind het belangrijk
dat patiënten de best mogelijke zorg dichtbij
huis krijgen. Naast mijn opleiding tot longarts
heb ik twee superspecialisaties gedaan.
De term interstitiële longaandoeningen is
een verzamelnaam voor een grote groep
verschillende longaandoeningen waarbij
het longweefsel is aangetast. Bij deze relatief zeldzame groep longziekten ontstaan er
ontstekingen en littekenweefsel in het longweefsel, waardoor er minder goed zuurstof
kan worden opgenomen in het bloed. Ik
wil deze patiënten graag helpen met mijn
kennis en ervaring van deze ziekten.”
Wat is je aandachtsgebied?
“Naast de algemene longziekten zoals COPD
en astma zet ik mijn expertises graag in
voor het ETZ, waarbij mijn uitdaging ligt in
het verder ontwikkelen van de zorg voor
patiënten in het ETZ.”
En verder…
“Ben ik lid van de NVALT, de landelijke Sectie
Interstitiele Longziekten en de landelijke
Sectie Tuberculose.”
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Welke opleiding heb je gevolgd?
“Ik heb mijn studie geneeskunde aan de
Universiteit Utrecht gevolgd en de opleiding
Cardiologie in het VU Medisch Centrum.”
Waarom kies je voor het ETZ?
“Ik heb na mijn opleiding in meerdere
klinieken mogen werken, van klein tot middelgroot. Ik ben in 2014 in het ETZ begonnen als chef de clinique Cardiologie.
Dat betekent dat ik de dagelijkse leiding
heb over een van de afdelingen Cardiologie. Verder heb ik regelmatig poliklinische
spreekuren. In de vakgroep Cardiologie
en op de afdeling heb ik collega’s getroffen waar ik fijn mee kan samenwerken.
Daarnaast zie ik in dit ziekenhuis een breed
palet aan ziektebeelden en dat is ontzettend interessant. Ik denk daarom dat ik mij
hier verder kan ontwikkelen als cardioloog
en ben ontzettend blij dat ik sinds een paar
maanden een vast contract heb.”
Wat is je aandachtsgebied?
“Ik ben opgeleid tot algemeen cardioloog.
Ik heb speciale interesse in de cardiale
beeldvorming en hartfalen. Dat betekent
dat ik mij vooral bezighoud met het beoordelen van foto’s van het hart, bijvoorbeeld
echo’s. En zorg samen met hartfalenverpleegkundigen voor patiënten met een
verminderde pompfunctie van het hart.
Daarnaast houd ik mij bezig met het onderwijzen van coassistenten, arts-assistenten
en verpleging.”
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BUITENGEWOON

EenMaal Thuis
helpt patiënt
op weg
na opname

De EenMaal Thuis tas wordt uitgereikt in de Brasserie

Stelt u zich eens voor: u krijgt een ongeluk op weg naar uw werk. U breekt
uw been en moet geopereerd worden.
In het ziekenhuis wordt u geholpen
en geniet u van de maaltijden uit de
ETZ-keuken. Maar wanneer u weer
thuis komt, is uw koelkast leeg. Dan is
het handig om gebruik te maken van
EenMaal Thuis.

EenMaal Thuis is een koeltas gevuld met
etenswaren die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van een patiënt. Met een
bestelkaart kan de patiënt zelf de inhoud
van de tas bepalen.

‘Wat zou jij willen zien, doen en
ervaren op de open dag? Laat het
ons weten!’ Deze vraag stelden wij
via social media aan onze volgers.
Daarop kwamen verrassende
reacties…

# @Marian Duursma de Wit
Ik zou graag de SEH en de IC (maar
dan zonder personen) willen zien.
Ik ben daar weleens geweest, maar
heb er toen niks van meegekregen.

De tas bevat ontbijt- en lunchproducten, een
warme maaltijd en maximaal drie tussendoortjes. De warme maaltijd wordt klaargemaakt door de koks van het ziekenhuis.

Afgestemd op uw dieet
EenMaal Thuis moet het een stuk makkelijker maken om de juiste voeding binnen
te krijgen op de eerste dag na thuiskomst.
Daarom wordt er rekening gehouden met
het dieet of andere behoeften van de patiënt.
Wanneer een patiënt bijvoorbeeld veel
vocht vasthoudt en een zoutarm dieet moet
volgen, zorgen de koks dat de maaltijd
daarop wordt afgestemd. De juiste voeding

# @Gérard Verdonk
Ik zou graag een kijkje willen
nemen op de beddencentrale om
te zien hoe de bedden worden
schoongemaakt.

# @Francien Kremers-vd Horst
Ik zou met mijn kleindochters (810-12 jaar) op de verloskamer en
baby afdeling willen kijken, zijn er
n.l. geboren!

Vanaf 1 november bestellen
De EenMaal Thuis tas is voor een bijdrage
van € 6,95 vanaf 1 november te bestellen
op de drie locaties van het ETZ. Nadat de
patiënt de tas bestelt, staat deze een half
uur later klaar in het restaurant of brasserie
van het ziekenhuis.

# @Maarten Nagtzaam
Wat mij een mooi idee lijkt, is
dat bezoekers mogen kijken op
de operatieafdeling. En ook het
ketelhuis, om te laten zien hoe er
eigen energie wordt gemaakt voor
het huis.
# @Mendy Oomen
De ambulance voor mijn zoontje
van 3. Zijn broertje is met spoed
opgehaald met de ambulance en dat
heeft zo’n impact gehad. Misschien
snap hij dan beter wat het inhoudt.

# @Britta Leemans Doms
Mijn kinderen hebben helaas
heel veel bezoeken gehad in het
ziekenhuis, ik zou ze graag willen
laten zien dat het ETZ ook een hele
leuke plek kan zijn. Ook al doen ze
daar al heel hard hun best voor op
de kinderafdeling.. 
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is erg belangrijk omdat het een bijdrage
kan leveren aan het herstel van de patiënt.
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KOM NAAR
DE OPEN DAG!

Zaterdag 5 november 2016, van 10:00 tot
16:00 uur is hét moment: dan openen wij
onze deuren en geven u een kijkje in onze
keuken. Nieuwsgierig naar wat er zoal te
zien en te beleven is op de drie locaties?
Bekijk het volledige programma en de
route op onze website, www.etz.nl,
en laat u inspireren! Zien we u ook?

ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 10:00-16:00 uur

Klinisch Chemisch Hematologisch
Laboratorium (KCHL)
Altijd al eens willen weten wat er met uw
buisjes bloed gebeurt? Neem dan een kijkje
in het laboratorium. Onze medewerkers
laten u graag het pareltje ‘Total Laboratory
Automation (TLA)’ zien.

Muziekids
Kom op de open
dag langs in de Guus
Meeuwis Muziekidsstudio.
Deze studio is een vrolijke
ruimte waar kinderen muziek kunnen
maken onder begeleiding van een ervaren
studioleider en muzikale vrijwilligers. Swing
dus 5 november met ons mee!

Gipskamer
Heeft u nog nooit iets gebroken, maar
wilt u wel weten óf ervaren hoe een
gipsverband wordt aangelegd?
Kom dan naar de gipskamer. De gipsmeesters vertellen u er alles over en
helpen u vakkundig aan een gipsarm!

Keel-, neusen oorheelkunde
Uw gehoor laten testen in de audiocabine?
Of wilt u graag weten of u een allergie
heeft? De locatie ETZ Waalwijk biedt u deze
testen op 5 november gratis aan! Ook aan
de kinderen is gedacht: zij vermaken zich
met een prijsvraag over neuzen.
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Cardiologie
Bij de cardiologieverpleegkundige laat u
vakkundig een filmpje of een echo van
uw hart maken. Ook een bloeddrukmeting
is mogelijk. Kinderen kunnen een echte
‘vissenecho’ maken of de letterzoektocht
volgen.
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Het hoortoestel zet geluid om in trillingen

De KNO-artsen Frits Vijverberg (r.) en Michiel Schrijvers controleren het bij Karin van der Bruggen geplaatste hoortoestel

Horen met je botten
Karin draagt sinds kort een in het bot
verankerd hoortoestel. Als kind had
Karin regelmatig oorontstekingen.
Daardoor is haar gehoor ernstig beschadigd. Een regulier gehoorapparaat hielp
niet meer. “Voor de operatie was ik heel
de tijd moe. Ik werk bij een bakker, en
in plaats van een wit brood, gaf ik de
klant een bruin brood mee.”
Niet meer moe
Die beperkingen zijn nu verleden tijd. “Ik
heb veel meer energie en kan nu gewoon
horen wanneer mijn kinderen iets uitspoken”, zegt Karin gekscherend. De operatie is

volgens haar goed verlopen.
KNO-arts Schrijvers: “De ingreep is relatief
eenvoudig en duurt slechts iets meer dan
een half uur. In het bot van de schedel
wordt een schroefje geplaatst, waarop het
toestel kan worden geklikt. Het hoortoestel
vangt het geluid op via een microfoontje en
zet dit om in trillingen. De trillingen worden
via het bot naar het slakkenhuis in het oor
gestuurd”.
Uitkomst
Een in het bot verankerd hoortoestel
biedt een goed alternatief voor patiënten
die bijvoorbeeld geplaagd worden door

chronische oorontstekingen of een afgesloten gehoorgang. Schrijvers: “Reguliere
hoortoestellen sluiten de gehoorgang af,
waardoor het oor onvoldoende lucht krijgt.
Hierdoor kunnen bacteriën gaan broeien en
ontstekingen veroorzaken. Patiënten met
chronische oorontstekingen kunnen daarom
geen hoortoestellen verdragen.” Met een
bot verankerd toestel blijft de gehoorgang
vrij. Meestal wordt eerst gekozen voor een
hoortoestel, omdat dit de meest natuurlijke
manier van horen benadert. Een in het bot
verankerd toestel kan voor een kleine groep
patiënten een uitkomst bieden.

Gemakkelijk op en af te zetten

Het ETZ plaatst sinds kort in het bot
verankerde hoortoestellen. Dit biedt
uitkomst voor mensen die geen gewoon hoortoestel in het oor kunnen
dragen. De eerste operatie is inmiddels succesvol uitgevoerd. De KNOartsen Frits Vijverberg en Michiel
Schrijvers passen deze methode toe
in het ETZ. De KNO-arts maakt een
sneetje van 3 à 4 millimeter in de
huid achter het oor. Vervolgens wordt
een schroef bevestigd in het bot. De
ingreep is een dagopname, de
patiënt hoeft dus niet te overnachten.
Het duurt een paar weken voor
de huid rondom het schroefje is
hersteld. In het audiologisch centrum
wordt het apparaat op de schroef
geklikt. Daarna kan de patiënt
het er zelf op– en afzetten, als hij
bijvoorbeeld gaat slapen.

KLEUREN
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Onthulling buitengewone
‘zorgcampagne’
Het ETZ combineert zorgkennis met oog
voor jou als patiënt. Dat noemen wij
buitengewone zorg! Vanaf 5 november
zie je dit ook terug in onze communicatiemiddelen: op posters, op social
media, in ons huis-aan-huisblad en nog
veel meer.
Kom naar de onthulling op
5 november
Tijdens de Open Dag onthullen we de
Buitengewoon-campagne, bijvoorbeeld
op het parkeerterrein van de locatie
Elisabeth. We kijken uit naar je komst
tijdens dit feestelijke moment!
Echte patiënten
De mensen op de posters zijn échte
patiënten van het ETZ. En de specialisten
en verpleegkundigen herken je misschien ook wel? Je kunt ze in ieder geval
in jouw ziekenhuis tegen het lijf lopen!
Filmpje
De patiënten hebben niet alleen model
gestaan voor de campagne, maar schitteren ook in de campagnefilm. Je kunt
deze bewonderen op www.etz.nl.
Ervaringsverhaal
Zou jij ook wel model willen staan voor
het ETZ of jouw ervaringsverhaal met
ons willen delen? Mail dan je gegevens
naar communicatie@etz.nl.

COLOFON / ADRESSEN

HOE KOM IK IN HET ETZ?
Komt u ook naar de open dag op zaterdag
5 november aanstaande? Het ETZ opent die
dag de deuren van de locaties ETZ Elisabeth,
ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.
Wij nodigen u van harte uit een kijkje te
nemen op (een van) de locaties.
Wij adviseren u zoveel mogelijk met de
fiets of openbaar vervoer te komen in verband met de te verwachte drukte.
Bus vanaf Centraal Station Tilburg
ETZ TweeSteden
(€ 1,31 en € 1,37 met ov-chipkaart)
Lijn 1 Noord-Quirijnstok
Lijn 6 West
Lijn 327 Breda
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ETZ Elisabeth
(€ 1,41 en € 1,77 met ov-chipkaart)
Lijn 1 Elisabeth Ziekenhuis
Lijn 3 Elisabeth Ziekenhuis
Lijn 5 Elisabeth Ziekenhuis
Lijn 142 Best
Lijn 143 Reusel

ETZ In Beeld is een uitgave van het ETZ
en verschijnt drie keer per jaar.
Redactie: afdeling Communicatie
(communicatie@etz.nl)

ETZ Waalwijk
(€ 4,37 met een ov-chipkaart)
Lijn 136 ‘s-Hertogenbosch

Fotografie: afdeling (Medische)
Fotografie

Voor losse buskaartjes betaalt u € 3,70. Voor
een Dalurendagkaart € 6,00. Deze is de gehele dag geldig. Lijn 1 rijdt rechtstreeks tussen de twee Tilburgse locaties ETZ Elisabeth
en ETZ TweeSteden. Lijn 136 rijdt tussen de
locaties ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Vormgeving en opmaak: ADG Atlantis
Communicatie en Germa Beelen (ETZ)

ETZ Elisabeth
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
ETZ TweeSteden
Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg
ETZ Waalwijk
Kasteellaan 2
5141 BM Waalwijk
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ETZ Oisterwijk
Moergestelseweg 32G
5062 JW Oisterwijk

Druk: Wegener en drukkerij DekoVerdivas
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