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E L I S A B ET H -T W E E ST E D E N Z I E K E N H U I S

IN BEELD

Patiënt Timo van den Hout (l.) deelt tijdens het openingssymposium zijn eigen ervaringen met verpleegkundige Erwin Appeldoorn en de zaal.

Het Moeder- en Kindcentrum heet vanaf nu Fam
Geboortezorg en kindergeneeskunde
zijn in het ETZ samengegaan. Dit centrum
heeft nu een nieuwe naam: Fam. Alle
zorgverleners werken samen binnen deze
bijzondere organisatie. Fam heeft verschillende locaties en is op 17 mei officieel
geopend op locatie ETZ Elisabeth. Fam is er
voor zwangeren, vrouwen die pas bevallen
zijn, kinderen van 0-18 jaar én voor hun
families.
Fam is kort voor familie. Dat is eigenlijk
heel logisch. De geboorte van een kind
heeft tenslotte niet alleen invloed op het
kind en de moeder. Het hele gezin verandert. En als een kind ziek wordt, is het
belangrijk dat het gezin zoveel mogelijk
erbij kan zijn. “Als mijn ouders rustig zijn,
blijf ik zelf ook rustig”, aldus Justin, patiënt
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bij ETZ en betrokken bij de totstandkoming
van de naam. Bij Fam staat het hele gezin
centraal. Families met kinderen die bijna
volwassen zijn, families met kinderen die
nog geboren moeten worden en alles
daartussenin.
Familiegerichte en geïntegreerde zorg
Bij Fam stemmen de verloskundigen,
gynaecologen én kinderartsen hun zorg
op elkaar af. Ze bekijken samen met de
patiënt en (aanstaande) ouders welke zorg
de patiënt nodig heeft, wie deze het beste
kan bieden en op welke locatie. De zorg is
op die manier gestroomlijnd door de gehele
keten. Zo kunnen echo’s, bloedonderzoeken
en verloskundige controles bijvoorbeeld op
één dagdeel plaatsvinden, in plaats van op
drie verschillende momenten.

		

Fam biedt gezinsgerichte zorg. Dat betekent dat het hele gezin centraal staat en
wordt betrokken bij de behandeling. Na een
bevalling blijven ouders en kind altijd bij elkaar. Ook nemen patiënten en hun families
de regie over hun eigen behandeling zoveel
mogelijk in eigen handen, binnen verantwoorde grenzen. De wens van het gezin is
daarbij leidend.
Praktische informatie
Voor spreekuren kun je op alle locaties van
het ETZ in Tilburg en Waalwijk terecht. De
verloskundigen houden hun spreekuren in
de wijk. Bevallingen vinden altijd plaats
op locatie ETZ Elisabeth. Ook als patiënten
opgenomen worden, zoals zwangeren,
pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar, is dat
op locatie ETZ Elisabeth.
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Je vindt Fam op locatie ETZ Elisabeth via
route 80. Daar is de centrale balie van Fam,
waar 24 uur per dag een medewerker aanwezig is om cliënten, patiënten en naasten
te ontvangen. Ook is er één telefoonnummer voor Fam: (013) 221 08 00.

Online
Je kunt Fam online bezoeken via
www.fam.nl.
Ook is Fam aanwezig op social media:
wijzijnfam
wijzijnfam
wijzijnfam
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‘Jammer dat die acht weken
voorbij zijn’

BUITENGEWONE ZORG - BLOG

“ER ZIJN”
Ik ben op een missie. Gewapend met
pen en papier loop ik door de hoofdingang. Op zoek naar patiënten en
bezoekers die hun ervaringen met
mij willen delen over het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD). Het zal weinig
mensen ontgaan zijn dat we vanaf april
met een nieuw EPD werken. Wat merken patiënten en bezoekers hiervan?
Dat is precies de vraag die ik ze stel.
Al verschillende verhalen rijker loop
ik verder het ziekenhuis in. Tussen de
bedrijvigheid van op en neer lopende
mensen, karren die voorbijkomen en
bedden die worden voortgeduwd, zie

Na een openhartoperatie met vier omleidingen moest Theo van Dongen (80)
een hartrevalidatieprogramma volgen
op locatie ETZ TweeSteden. Door de
persoonlijke begeleiding en de goede
sfeer tussen de deelnemers, is meneer
van Dongen weer helemaal de oude.
Ook stond tijdens het hele traject zijn
hele familie, inclusief hond, voor hem
klaar.

“Op 10 oktober 2017 kreeg ik pijn op mijn
borst. Een van mijn dochters is huisarts en
zij heeft toen mijn bloeddruk gemeten.
Ze zag dat het niet goed was en ik werd
meteen naar het ETZ gestuurd. Twee dagen
later werd ik gekatheteriseerd en bleek dat
twee hoofdslagaders bijna dicht zaten.” In
2007 kreeg meneer Van Dongen al twee
stents. Deze waren nog goed, het waren
andere aders die dichtslibden. In Eindhoven
werd hij geopereerd en kreeg vier omleidingen.
Hartrevalidatie
“Na mijn ontslag uit het ziekenhuis, op
1 november, kon ik bij mijn dochter terecht.
Voor mijn vrouw, die zelf met haar gezondheid kwakkelt, zou de zorg te veel zijn. De
man van mijn dochter is ook huisarts, dus
betere zorg kon ik niet krijgen.” Meneer van
Dongen kwam nog één keer op postoperatieve controle bij de cardiochirurg in Eindhoven, en nadien bij cardioloog Dr. Kersemans
van het ETZ. De laatste stuurde meneer Van
Dongen naar de hartrevalidatie, die een
maand later begon op locatie ETZ TweeSteden. “In het begin, toen ik nog niet mocht
rijden, bracht mijn kleindochter mij, tussen
haar colleges op de universiteit door.”
Groepsgevoel
Twee keer per week ging meneer Van
Dongen naar het ziekenhuis voor beweging, gesprekken met een psycholoog
en voedingsadvies. De meeste sessies
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de bus naar het ziekenhuis, gaat hij op
het bankje zitten en wacht tot de dag
aan hem voorbij trekt. Thuis is hij liever
niet.

ik een oudere man op een bankje
zitten.
Hij hangt wat voorovergebogen over
zijn rollator en zit alleen. Ik besluit
naast hem te gaan zitten en hem
mijn vraag te stellen. Hij kijkt mij
schuin aan, zucht eens diep en begint
te praten. Te praten over zijn ziekte,
zijn opname in het ziekenhuis weken
geleden, de revalidatie daarna, maar
geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik
probeer opnieuw een vraag te stellen
over het EPD, hij praat verder over zijn
woonsituatie. Hij zit hier al twee weken
elke dag. In de ochtend vertrekt hij met

Ik heb hem niet kunnen helpen. Wel
heb ik kunnen luisteren. Door dit
onbevangen en met aandacht te doen,
hoop ik dat ik er toch even voor hem
‘kon zijn’.

Ik betrap mezelf dat ik maar half luister
naar zijn verhaal. Meer ben ik bezig
met wat ik zelf uit het gesprek wil
halen, met mijn tijdsplanning en agenda. Terwijl ik me dat besef, schaam ik
mezelf een beetje en ga ik achterover
zitten. Luisteren is tenslotte mijn werk.
Met die gedachte maak ik mijn hoofd
leeg. Met mijn volledige aandacht
luister ik naar het laatste stuk van zijn
verhaal.

Wanneer ik deze man de volgende dag
weer op hetzelfde bankje zie zitten,
knik ik hem gedag. Ik ben een bijzondere ontmoeting rijker én heb opnieuw
het besef; Luisteren zit niet alleen in
tijd, juist in aandacht.
Fieke Wolfs werkt als adviseur Menslievende zorg in het ETZ. Met haar blog
van patiëntverhalen maakt zij zorgprofessionals bewust van de beleving
en denkwereld van patiënten in hun
kwetsbare en vaak afhankelijke positie.

Als ik afscheid neem, ben ik aangedaan door zijn schrijnende verhaal.

Theo van Dongen laat een foto zien van zijn zorgteam in het ETZ.

vonden plaats in groepen. “We deden inen ontspanningsoefeningen,” blikt meneer
Van Dongen terug. “We begonnen met
lopen, daarna steeds een beetje sneller.
Ook speelden we tennis of iets anders met
een bal. Dat samenspel vond ik heel leuk.
We maakten grapjes en pepten elkaar op.
Er ontstond echt een groepsgevoel. Het is
jammer dat die acht weken voorbij zijn.”
Zelfvertrouwen terugkrijgen
De hele groep maakte goede vorderingen.
De deelnemers van de hartrevalidatie
waren zo te spreken over het programma
en de begeleiders, dat meneer Van Dongen namens de hele groep een dankbrief
schreef. Daarin schreef hij dat hun conditie
en zelfvertrouwen verbeterd waren door
het programma. Hij raadt dan ook alle
personen die met hartklachten zitten of
behandelingen hebben gehad aan om deel
te nemen aan hartrevalidatie.
Angsten overwinnen
Voor meneer Van Dongen zelf was het
programma af en toe vermoeiend, maar
nooit te zwaar. De gesprekken met de
psycholoog waren het meest confronterend.
“In het begin heb je veel angsten. Zo was
ik bang dat in mijn slaap de verbinding los
zou laten. Die angst moet je overwinnen,
daar helpt de psycholoog mee.” Inmiddels
voelt meneer Van Dongen zich niet meer
beperkt. “Ik let beter op mijn eten. Maar ik
kan gewoon alles weer.”

		

Dagelijkse wandelingen
Gelukkig vindt meneer Van Dongen veel
steun thuis. “Mijn vrouw ging vaak mee
naar gesprekken met de diëtist, fysiotherapeut en cardioloog. Door haar eigen medische beperkingen is ze niet erg mobiel,
maar ik heb gelukkig toch een maatje voor
mijn dagelijkse wandelingen.” Hij wijst op
hondje Pebbel. Het beestje springt gezellig
op schoot en laat zich de aandacht tevreden welgevallen. Vier keer per dag mag hij
zijn baasje naar buiten vergezellen voor een
rondje van anderhalve kilometer. Zo draagt
ook Pebbel zijn steentje bij aan het herstel
van meneer Van Dongen, die op de steun
van zijn hele familie kan rekenen.
Kijken naar de toekomst
“Ik weet nu wat er verandert als je iets
mankeert,” vertelt meneer Van Dongen.
“Ik ben heel actief geweest bij Stichting
Carnaval Tilburg en in de sport, dus ik ken
veel mensen. Ze vragen allemaal hoe het
nu is. Ook geniet ik meer. We kunnen weer
lekker naar de toekomst kijken. Mijn vrouw
en ik passen regelmatig op de huizen van
onze dochters, als ze op vakantie zijn. Soms
passen we dan ook op de honden. En in
augustus gaan we lekker naar Tenerife.”
Gelukkig kan dat allemaal weer, dankzij de
operatie en revalidatie. “Ik ben dan ook zeer
positief over de behandelingen die ik in de
ziekenhuis heb ervaren”, sluit meneer Van
Dongen af.
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Hartrevalidatie
Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die hulp nodig hebben bij herstel
na een hartoperatie of hartinfarct. Uit
onderzoek blijkt dat deelname aan
hartrevalidatie de kans op heropname
en sterfte verkleint. Bij de revalidatie
is een team van zorgverleners betrokken; niet alleen de hartrevalidatieverpleegkundige, maar ook de cardioloog,
fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en
maatschappelijk werker hebben een
rol.
Voor de revalidatie start vindt een
intakegesprek plaats, gemiddeld twee
weken na ontslag. In dit gesprek wordt
bekeken welke onderdelen van het
programma van toepassing zijn. Er is
aandacht voor lichamelijk herstel, maar
ook voor psychische en sociale effecten
van een hartaandoening en voor een
gezonde leefstijl.
Hartrevalidatie start ongeveer vier
weken na ontslag uit het ziekenhuis en
is meestal in groepsverband. Zo kunnen
deelnemers ervaringen delen, wat over
het algemeen als prettig wordt ervaren.
De revalidatie wordt afgesloten met
een evaluatiegesprek met de eigen
cardioloog.
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‘Ik zeg altijd
tegen mijn
kinderen: leef
met de dag’

Diny Jansen samen met haar kleindochter Jeske in gesprek met bestuurder Bart Berden. Op de voorgrond schoondochter Diane en de andere kleindochter.

Mevrouw Diny Jansen (75) zit met haar
schoondochter en kleindochters in de
zithoek op de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Bestuurder Bart Berden
schuift aan.
“Ik mag naar huis”, begint Diny opgewekt
het gesprek. Bart is blij met dit nieuws en
vraagt naar haar situatie vorig jaar augustus. “Ik kreeg toen te horen dat ik kanker
had en ben daarvoor behandeld”, vertelt
Diny die nu bijna een week in het ETZ
verblijft. “Ik hoestte onlangs weer bloed op
en was bang dat de kanker terug was. Gelukkig is dat niet het geval.” Geëmotioneerd
vervolgt ze: “Vorig jaar was ik zo bang.
Ik dacht dat ik dood zou gaan. Maar het
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gevoel dat ze me hier in het ETZ gaven, was
fantastisch. Je wordt begrepen, verzorgd en
verwend.”
Lotgenoot
Diny onderging vier chemokuren en vertelt
over een lotgenoot die ze tijdens haar
behandeling heeft ontmoet. “We waren
even oud en ondergingen hetzelfde traject.
Als we tegelijk behandeld werden, zorgden
de verpleegkundigen dat we samen op een
kamer lagen. Ik was weleens jaloers op
haar, omdat zij nergens last van had, terwijl
ik zó ziek werd van de chemo. Inmiddels
is zij overleden. Ze was kunstenares en ik
heb nog een mooi werk van haar in huis
hangen.”

		

Lange wachttijden
“U heeft veel meegemaakt”, stelt Bart.
“Toch ziet u eruit alsof u de avondvierdaagse kunt lopen.” Diny lacht, “Ik probeer te
genieten van het leven en zeg altijd tegen
mijn kinderen: “Leef met de dag”. Bart: “U
straalt veel kracht uit en bent zo positief,
ook over ons ziekenhuis. Is er toch iets waar
wij aan moeten werken?”. Schoondochter
Diane weet het wel: “De wachttijden. Mijn
schoonmoeder moest lang wachten voordat
ze hier terechtkon.” Bart beaamt dat en
licht toe dat ziekenhuizen geconfronteerd
worden met schaarste en dat ten koste
gaat van de wachttijden. “Waarom moeten
mensen terugkomen voor controle als ze
zich goed voelen?”, vraagt Diny zich af.
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“Toevallig zijn we bezig met een project
met patiënten die dezelfde ziekte als u hebben. Willen zij wel behandeld worden? Eén
op de vijf mensen wil dat niet”, aldus Bart.
“Gepast Gebruik noemen we dat. Hierbij
voorspellen we de behandeluitkomsten en
bepalen vervolgens samen met de patiënt
de meest geschikte behandeling. Dat kan
ook de optie zijn om niet te behandelen. En
dat was voor u misschien wel een uitkomst
geweest voor de controle!”
Diny neemt afscheid: “Ik ben blij dat ik weer
naar huis mag en weet dat ik hier altijd
terecht kan.”

			

ETZ In Beeld

DE SPECIALIST

‘Het is vaak een puzzel wat er aan de hand is’
Harm van de Pas (42) is SEHarts op de Spoedeisende Hulp.
Met welke patiënten heb je als SEH-arts
te maken?
“Op de Spoedeisende Hulp (SEH) zien we
patiënten, van jong tot oud, die meteen
een behandeling nodig hebben. Zoals een
röntgenfoto of gips, maar ook een reanimatie bij grote ongevallen. Als patiënten op
de SEH binnenkomen kijk ik wat er aan de
hand is, beoordeel of onmiddellijke behandeling nodig is en start deze op. Ook bepaal
ik welke specialist nodig is om de zorg over
te dragen. Sommige specialisten, zoals een
acute internist, kunnen direct opgeroepen
worden, zodat we in een multidisciplinair
team snel kunnen beslissen hoe we gaan
behandelen.”

gezien wordt door de verkeerde specialist
en deze de patiënt alsnog moet doorsturen
naar een andere specialist. Veel patiënten
zijn bekend bij meerdere specialismen. Als
SEH-arts kijk ik breder - als generalist - naar
de acute klachten en zoek het niet meteen
in één bepaalde richting. Het is vaak echt
een puzzel wat er aan de hand is. Daar kunnen meerdere specialisten bij nodig zijn.”
Hoor je na de overdacht aan een specialist nog iets terug over de patiënt?
“Nee, ik krijg geen standaard terugkoppeling, maar we hebben in het ETZ een
Elektronisch Patiënten Dossier en hierin kan
ik wel zien wat er uiteindelijk uit is gekomen. Als dingen fout of juist heel goed zijn
gegaan, krijg ik daar wel bericht over. Daar
leren we van en dat maakt de zorg alleen
maar beter.”

Waarom is een goede samenwerking
tussen de SEH en andere afdelingen zo
belangrijk voor de patiënt?
“Als er niet voldoende wordt samengewerkt, ontstaat het risico dat de patiënt

Longarts dr. Jeroen Kloover geeft aan minister Bruno Bruins uitleg over het zorgpad voor longkankerpatiënten. Zorgmanager Rita Arts (links aan tafel) en ETZ-bestuurder Anita Wydoodt luisteren mee.

‘Wij denken mee en geven gericht advies’
Marvin Berrevoets (34) is
acute internist bij Interne
Geneeskunde.
Wat doet een acute internist in?
“Als acute internist ben ik verantwoordelijk
voor de opvang van instabiele patiënten
samen met artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en artsen niet in opleiding tot
specialist (ANIOS). Daarnaast train ik AIOS
en ANIOS om een systematische opvang
te verzorgen volgens de ABCDE-methode,
met als doel eerst de primaire (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire
(niet-levensbedreigende) letsels en stoornissen op te sporen. Samen met de SEHarts zorgt de acute internist voor efficiënte
en doelmatige patiëntenzorg op de SEH.“
Hoe ben je als specialist betrokken bij
de SEH?
“De acute internist en SEH-arts vullen elkaar
aan; zo zorgen we voor optimale patiëntenzorg. Samen zorgen we voor de opvang van
de acuut bedreigde patiënt. Vaak nemen
wij als acute internisten de patiënt vervolgens op de afdeling Interne Geneeskunde

op. Bijvoorbeeld bij patiënten met een probleem aan de inwendige organen. Dat kan
bijvoorbeeld erge buikpijn, bloedvergiftiging
of een trombose zijn, maar bijvoorbeeld
ook vergiftigingen door gevaarlijke stoffen
of overdoses. Het kan ook zijn dat een diagnose moeilijk te stellen is. Wij denken dan
mee met onze collega’s en geven gericht
advies.”
Hoe kunnen we de patiëntenzorg verbeteren?
“Het ETZ werkt sinds kort met een nieuw
Elektronisch Patiënten Dossier. Het systeem
willen we zo laten bouwen dat we onze
processen en zorgpaden zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Dat komt ten goede
aan de doorstroom van patiënten op de
SEH. Zij moeten vaak lang wachten op hun
diagnose, wat zorgt voor veel onzekerheid.
Met een goed zorgpad en een computersysteem dat ons daarbij helpt, verbetert
ons zorgproces en dus ook de zorg voor
de patiënt. Een goede samenwerking en
communicatie met de SEH-artsen is daarbij
essentieel.”

Dringend medische hulp nodig?
Neem dan altijd eerst contact op met de huisarts. Buiten kantooruren, in het weekend
en op feestdagen kun je contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost
Midden-Brabant is te bereiken via telefoonnummer 0900 33 22222.
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‘Patiënten
krijgen de regie
over hun eigen
zorgproces’

		

Minister Bruno Bruins (Medische
Zorg en Sport) bezocht eind
april het ETZ. Hij sprak onder
andere met longarts dr. Jeroen
Kloover en oncologieverpleegkundige René Leijtens over een nieuw
zorgpad bij Longgeneeskunde volledig afgestemd op de patiënt, volgens
het nieuwe begrip in de zorg: gepast
gebruik.

Gepast gebruik voor patiënten met
terminale longkanker
My Best Treatment is een zorgpad dat
succesvol invulling geeft aan gepast gebruik
van zorg voor longkankerpatiënten. Voorafgaand aan de behandeling bespreken
we de behandeluitkomsten met de patiënt
om vervolgens samen met hem de meest
geschikte behandelmethode te bepalen,
toegespitst op de patiënt.

Wat is gepast gebruik?
Gepast gebruik gaat over de vraag of de
zorg die de patiënt krijgt effectief en medisch noodzakelijk is. In het ETZ bieden wij
de best mogelijke zorg voor iedere patiënt.
Maar goede zorg is wat anders dan veel
zorg. “Voor een bepaalde ziekte bieden we
verschillende onderzoeken en behandelingen aan. Maar de ene patiënt is de andere
niet”, zegt Bart Berden, voorzitter Raad van
Bestuur ETZ. “Daarom krijgt de ene patiënt
soms een andere behandeling dan de
andere patiënt met dezelfde ziekte. Soms
is het beter niet te behandelen. Als een
patiënt bijvoorbeeld in de laatste fase van
zijn leven is, is het verstandig om samen
met de patiënt te beslissen welke behandelingen nog kwaliteit van leven bieden.
En op basis daarvan te beslissen om een
behandeling wel of niet uit te voeren.”

“Bij end-of-life gesprekken zijn de sociale
omgeving van de patiënt en hoe hij in het
leven staat van groot belang bij het maken
van keuzes in het behandeltraject”, aldus
Jeroen Kloover. “Zo’n gesprek is vooral van
belang om te voorkomen dat mensen geen
spijt krijgen van hun keuze. We zien dat
door deze gesprekken de patiënten eerder
geneigd zijn zelf de regie te nemen. En
dat is precies wat we beogen met gepast
gebruik én buitengewoon. Buitengewoon
gaat over de patiënt betrekken in zijn
zorgpad en dat doe je door heel zijn sociale
omgeving en naasten mee te nemen in
de overwegingen. En dat betekent dat je
soms uitkomt op een andere keuze dan de
‘standaard’ behandeloptie, omdat dat beter
bij die patiënt past.”

Als het nodig is, verwijst de huisarts je naar de Spoedeisende Hulp. Bezoek je de Spoedeisende Hulp? Dan vallen de kosten onder je eigen risico. Ook als je via de huisartsenpost wordt doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp voor onderzoek of behandeling.
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René Leijtens geeft het voorbeeld van een
patiënt van wie de vader erg misselijk was
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tijdens zijn ziektebed. Die misselijkheid was
een grote angst voor deze patiënt. Daardoor
ging het gesprek tussen de patiënt en de
verpleegkundige over ‘Ben je bereid om
misselijk te worden met een kans tot langer
leven?’, maar ook ‘Zou je over een half jaar
spijt hebben als je niet voor de chemokuur hebt gekozen?’. Na dit gesprek koos
de patiënt niet voor de palliatieve chemo,
maar voor ‘best supportive care’, maximaal
ondersteunende maatregelen maar
`exclusief anti-kanker behandelingen.
Samenspel patiënt, arts en verpleegkundige
De arts zorgt samen met de verpleegkundige dat de juiste informatie op tafel ligt om
te kunnen beslissen. Zorgmanager Rita Arts
vult aan: “De arts is opgeleid tot behandelen. Een verpleegkundige kan op een
andere manier dit gesprek aangaan dan de
arts. De verpleegkundige is de verbinder.”
Deze tandem van arts en verpleegkundige
is de kracht achter deze aanpak.
Uiteindelijk leidt My Best Treatment dus tot
meer kwaliteit voor de patiënt en minder
dure ingrepen, omdat we de patiënt als uitgangspunt nemen. Bij het vertrek meldde
Bruno Bruis dat hij onder de indruk was.
Daarom komt hij over een jaar terug naar
het ETZ om hierover verder te praten.
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Patiëntenportaal MijnETZ:
wat zijn de eerste bevindingen?
Margriet:
‘Niet meer
bellen voor
een
afspraak’

Jet:
‘Ik kan zelf via
mijn mobiel in
het portaal.’

Frie:
‘Ik hoop dat het
wordt uitgebreid met de
gesprekken
die je met
de dokter
hebt.’

Ben:
‘Snel, maar mag
overzichtelijker’

Een afspraak in het ETZ?
Laat je huidige medicijngebruik
controleren

Aanmeldzuilen:
veilige zorg voor onze patiënten

Niet meer wachten aan de balie, maar
meteen plaatsnemen in de wachtruimte totdat de arts je binnenroept voor
het spreekuur. Sinds kort werkt het ETZ
op alle locaties met aanmeldzuilen.
Patiëntenpas om aan te melden
Om je aan te melden bij de aanmeldzuilen voor je polikliniekafspraak, heb je een
patiëntenpas nodig. Heb je deze al van ETZ
TweeSteden, dan kun je die op alle locaties
van het ETZ gebruiken.
Als je voor de eerste keer naar het ziekenhuis komt, meld je je eerst bij de Patiëntenregistratie voor het aanmaken van
een persoonlijke ETZ patiëntenpas. Je hebt
daarvoor een geldig legitimatiebewijs nodig
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De
patiëntenpas gebruik je om jezelf bij de zuil
aan te melden voor je afspraak. Bezoek je
de afdeling Radiologie, Bloedafname, Dagbehandeling of word je opgenomen? Dan is
aanmelden via de zuil niet nodig.

Hoe werkt het?
Bij aanmelding met de patiëntenpas
worden je afspraak- en patiëntgegevens
gecontroleerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Je krijgt je afspraaktijd,
zorgverlener en de route van de polikliniek/
afdeling met wachtkamernummer te zien.
Na de aanmelding loop je door naar de
wachtruimte bij de polikliniek.
Voordelen voor jou
De werkwijze met de patiëntenpas en de
aanmeldzuil is veiliger voor de patiënt.
Want met je pas kunnen we je sneller identificeren. Daardoor hebben onze zorgverleners meer tijd om naar je te luisteren en
vragen te beantwoorden.

Meer weten?
Op onze website vind je een lijst met
veelgestelde vragen over de aanmeldzuilen via www.etz.nl/aanmeldzuil.

Bezoek je de polikliniek van het ETZ?
Laat dan vóór de afspraak je actuele
medicijngebruik controleren.
Kom daarvoor ruim op tijd naar het ETZ,
met je patiëntenpas. Het liefst een half uur
vóór je afspraak. Samen controleren we
jouw medicijngebruik en nemen dit op in
het nieuwe EPD. Heb je nog geen patiëntenpas? Meld je dan bij de Patiëntenregistratie.

medicijnlijst mee naar het ETZ.
Let op: maak je gebruik van meerdere apotheken? Dan hebben wij per apotheek een
overzicht nodig.

Meer weten?
Bekijk onze website voor de veelgestelde vragen:
www.etz.nl/medicijnencheck.

Vraag de medicijnlijst op bij je
apotheek
Heb je toestemming gegeven aan je apotheek om jouw medicijngegevens elektronisch met het ziekenhuis te delen? Dan is
het opvragen van een overzicht niet nodig.
Wil je geen toestemming geven om je
medicijngegevens elektronisch met het
ziekenhuis te delen? Vraag dan een actueel
overzicht aan je apotheek en neem deze

PUZZEL
Al meer dan 15.000 patiënten maken
sinds de start van MijnETZ op 3 april
gebruik van het patiëntenportaal van
het ziekenhuis. MijnETZ geeft toegang
tot jouw medisch dossier. Je kunt via
MijnETZ bijvoorbeeld uitslagen van
onderzoeken inzien. Wat zijn de eerste
ervaringen? Lees het hieronder.
Margriet van Loon: ‘Zo fijn dat ik niet
meer hoef te bellen voor een afspraak’
Patiënt Margriet van Loon is slechthorend.
Dankzij MijnETZ hoeft ze nu minder vaak te
bellen met het ziekenhuis.
“Ik was erg nieuwsgierig naar mijn
bloeduitslagen. In MijnETZ staan de uitslagen in een grafiek, zodat ik zelf het verloop
in de gaten kan houden. Ook kan ik vragen
stellen aan de arts, wat voor mij echt een
uitkomst is. Zo ook het maken van afspraken. Het is zo fijn dat ik daarvoor niet meer
hoef te bellen.”
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Frie Govers: ‘De grafieken in MijnETZ
vind ik fantastisch!’
Binnen een week na de start van het
patiëntenportaal was patiënt Frie Govers al
in het ziekenhuis te vinden om zijn activatiecode voor MijnETZ op te halen.
‘’Ik ben al jaren patiënt bij het ETZ. Ik
ben bij verschillende specialismen onder
behandeling en moet regelmatig terug voor
onderzoeken. De uitslagen van deze onderzoeken staan in MijnETZ in een duidelijk
overzicht bij elkaar en ook nog eens verwerkt in grafieken, dat vind ik fantastisch! Ik
hoop dat MijnETZ wordt uitgebreid met een
overzicht van de gesprekken die je met de
dokter hebt, dat zou fijn zijn.”
Jet van Ginhoven: ‘Heel handig dat ik
mijn bloeduitslagen kan inzien’
Jet van Ginhoven werkt als teamleider
Traumachirurgie in het ETZ maar was ook
patiënt van het ziekenhuis. Daarom wist ze
meteen dat ze zelf ook haar ziekenhuiszaken digitaal wilde regelen.

		

“Ik vind het handig dat ik nu zelf mijn
bloeduitslagen in MijnETZ kan zien. Ik kreeg
2,5 jaar geleden acute leukemie en ben
gelukkig goed hersteld. Mijn bloedwaarden
zijn voor mij nog steeds heel belangrijk om
te weten. Alle uitslagen van mijn bloedonderzoeken, ook van jaren geleden, staan in
het patiëntenportaal. Ik kan ze nu dus goed
vergelijken. Ik vind het ook een groot voordeel dat ik via mijn mobiele telefoon in het
portaal kan kijken. Ik ben als medewerker
van het ziekenhuis ook nieuwsgierig naar
het portaal. Door mijn eigen ervaringen kan
ik patiënten ook voorlichten over MijnETZ.”
Ben van Deursen: ‘Met de app snel mijn
medische gegevens bij de hand’
Patiënt Ben van Deursen reist de hele wereld over. Voor hem is de app van MijnETZ,
MyChart, een uitkomst.
“Mocht ik tijdens een van mijn reizen in het
ziekenhuis terechtkomen, dan heb ik mijn
medische voorgeschiedenis snel bij de hand
om de dokter van informatie te voorzien.
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Ik slik al jaren bloedverdunners en gebruik
daarvoor een programma van de Trombosedienst om mijn bloedwaardes en medicijngebruik bij te houden. Het medicijngebruik
staat nu ook in MijnETZ. Jammer alleen dat
het niet zo overzichtelijk wordt weergegeven. Een puntje van aandacht voor de
specialisten is om te zorgen dat informatie
in MijnETZ in voor de patiënt duidelijke taal
wordt neergeschreven. Dan is de patiënt
echt gesprekspartner in de spreekkamer.”

Zie je hoeveel baby’s met een
rood shirtje hier zitten?
Stuur de oplossing vóór 15
september 2018 naar
communicatie@etz.nl onder
vermelding van ‘puzzel In Beeld’
en vermeld je naam, e-mailadres
en postadres. De winnaar
krijgt een cadeaubon van onze
restaurants!

Hoe krijg ik toegang tot MijnETZ?
Patiënten die toegang willen tot
MijnETZ kunnen een activatiecode
krijgen bij de Patiëntenregistratie, de
poliklinieken of op de verpleegafdelingen.
Je moet je daarvoor bij de baliemedewerker legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs. Met deze activatiecode kun je inloggen en je eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
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‘Bij mijn
hersentumor had
ik weinig keuze en
werd ik meteen
geopereerd.’

‘Ik koos er zelf voor
om te stoppen met
mijn behandeling.’

Van binnen ziet iedereen er zo’n beetje hetzelfde uit. Maar de ene patiënt is de andere
niet. Het is onze ambitie om de allerbeste zorg te bieden. Maar écht de beste zorg is zorg
afgestemd op jou. In gesprek met jou. Over wat jij denkt, vindt en voelt. Want wij zijn dan wel
de medische experts, alleen jij bent de jij-expert. Zo wordt de beste zorg nog beter met jou.

‘Ik voelde me mens, geen nummer’
Wendy Bissels (40) en Miranda Smits (49) zijn
patiënten bij onder andere Orthopedie,
Longgeneeskunde, Neurologie en Neurochirurgie.
Zij vertellen hoe ze de zorg in het ETZ hebben
ervaren.

Miranda is geopereerd aan haar heup, enkel, schouder
en buik. Momenteel kampt ze met kalk in haar schouder en ernstige artrose in de nek. Miranda: “Alleen
pijnbehandeling is mogelijk. Geen prettig vooruitzicht.”
Menselijk
Hoewel het ziekteproces van Wendy en Miranda veel
ups en downs kent, kijken ze met een goed gevoel
terug op de ziekenhuisopnames in het ETZ. Wendy: “De
dag voor mijn wake-up operatie werd ik opgenomen
in het ziekenhuis. Zie dan maar eens te slapen! De
verpleegkundigen hielden mij nauwlettend in de gaten.
Ook bleef dezelfde verpleegkundige de hele tijd bij me.
Daardoor voelde ik me een mens en geen nummer.”
Ook Miranda herinnert zich een voorbeeld: “Mijn orthopeed dokter Spoor is heel persoonlijk en voelt zich niet
boven zijn patiënten staan. Ook is er ruimte om grapjes
te maken.”

Wendy en Miranda hebben al veel meegemaakt.
Wendy is onder behandeling bij Neurologie en Neurochirurgie sinds haar moeder haar thuis aantrof na een
epileptische aanval.
Wendy: “Die aanval werd veroorzaakt door een hersentumor ter grootte van een theelichtje.” Een risicovolle
‘wake-up operatie’ volgt. “Ik moest onder het mes en
tegelijkertijd bij kennis blijven, zodat de specialisten
meteen zagen of hersengebieden aangetast waren.”
Van de tumor is 90 procent verwijderd, maar het restant is kwaadaardig. Na 33 bestralingen in zes jaar tijd
komt Wendy nu elke vier maanden in het ETZ. Iedere
controle is weer spannend. Wendy: “In april 2017 bleek
er een kwaadaardig vlekje bijgekomen te zijn. Daar doe
je niets aan. Het is nu afwachten.”

Keuze
Op de vraag of er gedurende hun behandeling momenten zijn geweest waarop Miranda en Wendy een keuze

hadden, antwoorden ze in eerste instantie ontkennend.
Wendy: “Ik had geen keuze. Ja, om elke keer neer te
vallen.” Het blijft even stil. Wendy: “Ik herinner me dat
ik tijdens mijn opname geen zin had om tijdens de
reguliere controles mijn bloeddruk te laten opnemen.
Toen kwamen de verpleegkundigen op een ander
moment terug.”
Toekomst
De toekomst blijft onzeker. Toch zijn Wendy en Miranda
positief. Miranda: “Pijn heb ik nou eenmaal, daar moet
ik niet in blijven hangen. Ik wil zo zelfstandig mogelijk
blijven.” “Die vrijheid is wel belangrijk”, beaamt Wendy.
“Ik ben bezig mijn rijbewijs te verlengen. Ik krijg nu
steeds maar een rijbewijs voor drie jaar. Niet meer verlengen is geen optie. Die rompslomp regel ik allemaal
zelf. Ik doe mijn eigen huishouden en administratie.”
Wendy: “Ik wil een medisch wonder worden. Ik heb
gezegd dat ik nog twintig jaar te leven heb, ik zit nu op
zeven. Ik ga optimistisch met de medische vooruitgang
mee. Als ik anders denk, dan red ik het niet.”
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