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www.etz.nl bijna in de lucht!
Het ETZ lanceert binnenkort zijn 
nieuwe website. De websites van 
het St. Elisabeth Ziekenhuis en het 
TweeSteden ziekenhuis behoren dan 
tot het verleden. Het wordt een frisse, 
moderne website die optimaal werkt 
op een desktop, tablet en mobiel. 
Benieuwd? Neem dan na de lancering 
snel een kijkje op www.etz.nl!

5 november open dag ETZ
Nog nooit een ambulance van binnen 
gezien? Altijd al een keertje zelf willen 
gipsen? Of een kijkje nemen in een 
operatiekamer? Kom dan naar onze 
open dag op zaterdag 5 november. 
ETZ Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk 
zijn de hele dag geopend voor 
belangstellenden. 

ETZ App  
Het ETZ heeft zijn eerste gezamenlijke 
app, de ETZ behandelwijzer. De app 
geeft informatie over behandelingen 
en zorgt ervoor dat patiënten 
belangrijke voorbereidingen niet 
vergeten. Alle informatie die normaal 
in een folder staat, is nu te vinden 
via telefoon en tablet. Met daarbij 
allerlei extra’s, zoals foto’s, video’s 
en tips voor een sneller herstel. Je 
vindt nu nog vooral informatie over 
de behandeling van overgewicht en 
kraakbeentransplantatie in de app, die 
beschikbaar is voor Android en Apple. 

Het is een mijlpaal. De regio’s Tilburg en Waalwijk hebben één ziekenhuis, met de 
nieuwe korte naam ETZ. Hoog tijd voor een hernieuwde kennismaking! 

De fusie van het St. Elisabeth Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis is sinds de jaarwisseling een feit. 
Onze officiële naam is ETZ. Dit is de afkorting van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In deze speciale 
fusieuitgave leest u alles over het ‘nieuwe’ ziekenhuis. 

Drie hoofdlocaties
Patiënten kunnen voor bijna alle specialismen bij het ETZ terecht. We verlenen onze zorg vanuit drie 
hoofdlocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk. De meeste behandelingen op de 
polikliniek vinden op alle locaties plaats. In de buitenpolikliniek ETZ Oisterwijk houden cardiologen en 
dermatologen wekelijks spreekuur.

Let op de locatie!
We verzoeken u voor uw bezoek aan het ziekenhuis goed op de locatie te letten waar u verwacht 
wordt. Uiteraard noemen onze medewerkers de locatie duidelijk tijdens het maken van de afspraak. 
Het staat ook vermeld op een brief of afsprakenkaartje van het ziekenhuis. 

Zorg dichtbij huis
Dit jaar gaan we verder met het op één locatie concentreren van de specialistische zorg. Zo wordt 
op termijn het Moeder Kind Centrum op ETZ Elisabeth gevestigd. De afdeling Kindergeneeskunde is 
al gehuisvest op ETZ Elisabeth. Op ETZ TweeSteden worden de borstkankerzorg en Maag,- Darm- en 
Leverziekten geconcentreerd. ETZ Waalwijk doet de laagcomplexe orthopedische zorg.

We blijven onze zorg dichtbij aanbieden waar dat kan, en centraal waar het moet. Dit alles om de 
kwaliteit verder te verhogen en het voortbestaan van buitengewone zorg te garanderen voor de 
regio Midden-Brabant.

ETZ: hét ziekenhuis voor 
Midden-Brabant

~ F U S I E N I E U W S ~

Nieuw telefoonnummer
Het ETZ heeft een nieuw algemeen 
nummer: (013) 221 00 00. Als u 
dit nummer belt, krijgt u (tijdelijk) 
een keuzemenu te horen, waarin u 
kunt kiezen voor ETZ Elisabeth, ETZ 
TweeSteden of ETZ Waalwijk. De ‘oude’ 
vertrouwde nummers blijven nog tot 
2017 actief. 

Ponsplaatje of patiëntenpas?
Op ETZ Elisabeth gebruiken patiënten 
een ponsplaatje en op ETZ TweeSteden 
en ETZ Waalwijk een patiëntenpas. Komt 
hier verandering in nu de ziekenhuizen 
gefuseerd zijn? Jazeker, het ETZ krijgt één 
systeem voor de patiëntenregistratie, 
zodat u zich op alle locaties op dezelfde 
manier kunt aanmelden. Dat is wel zo 
makkelijk. Voordat het echter zover is, 
blijft de registratie voorlopig nog even 
bij het oude: breng dus gewoon uw 
ponsplaatje mee naar ETZ Elisabeth en 
uw patiëntenpas naar ETZ TweeSteden 
en ETZ Waalwijk. Vergeet uiteraard ook 
uw legitimatiebewijs niet!
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“Van de fusie heb ik nog niet veel gemerkt”, zegt 
Ans Leenders als ze bezoek krijgt van nieuw ETZ 
bestuurslid Anita Wydoodt om te praten over de fusie.

Voordat ze werd opgenomen in het ziekenhuis kreeg Ans 
(68) te horen dat haar operatie op één van de drie locaties 
uitgevoerd kon worden, uiteindelijk werd dat ETZ Elisabeth. 
“Verder heb ik niets gehoord of gemerkt van de fusie. Wel 
vind ik het nieuwe logo heel mooi. Kort, met vrolijke blokjes. 
Je onthoudt hem gemakkelijk,” zegt Ans.

‘Als ik de baas van het ziekenhuis was, 
zou ik de communicatie tussen artsen nog 
verder verbeteren.’

Waarden
Anita legt Ans de betekenis uit van de waarden die horen 
bij de gekleurde blokjes in het logo. Met iedere waarde 
heeft Ans haar eigen ervaringen. “Passie zie ik bij de 
verpleegkundigen. Zij zijn zo warm en zorgzaam. Ik heb veel 
lof voor ze. Flexibel past bij mijn behandeling. Ik moest een 
foto laten maken, net toen mijn dochter uit Utrecht voor een 
halfuur langskwam. De foto werd gelijk gemaakt en ik werd 
meteen teruggebracht naar mijn dochter. Open merkte ik aan 
de inzage die ik kreeg in documenten. Een verslag en foto uit 
mijn dossier kreeg ik zonder problemen mee.” 
“Artsen zijn beter gaan luisteren, ze zijn zorgvuldig en 
buitengewoon vriendelijk! Als ik de baas van het ziekenhuis 
was, zou ik de communicatie tussen artsen nog verder 
verbeteren.”

Verbeteren
Bij de waarde presteren heeft Ans een kritische noot. “Het 
was een lang traject voordat de diagnose gesteld was. 
Uiteindelijk bleken de klachten uit mijn heup te komen, 
maar toch begon een andere arts weer over mijn knie. De 
communicatie tussen artsen kan dus beter.” Anita reageert 
vol begrip en vertelt dat het ETZ hier aan werkt. “Artsen zijn 
zeer gespecialiseerd in hun vak. De relatie met de patiënt 
vraagt om een bredere blik: kijken naar de mens achter 
de patiënt”. Ans beaamt dit, ze liet haar arts een foto van 
zichzelf zien van slechts een jaar geleden. “Ik fietste tijdens 
de vakantie in Andalusië door de bergen en nu kan dat 
niet meer. De arts zag mij hierdoor als mens in plaats van 
patiënt en we hadden nu een doel om naartoe te werken. 
Het ging ineens als een trein: binnen veertien dagen was ik 
geopereerd.”

‘Wat als jij de baas van het ETZ was?’

Verschuivingen in de zorg

Misschien merkte u al iets van het samengaan van de ziekenhuizen in de afgelopen periode. 
Wellicht werkt uw vertrouwde verpleegkundige ineens in het andere ziekenhuis of kon u 
kiezen op welke locatie u behandeld wilt worden.

Uiteraard staan bij alle veranderingen onze patiënten centraal. Zo kunt u na uw opname bijvoorbeeld 
kiezen op welke polikliniek u op controle wilt komen. Daarbij streven we ernaar dat u dan uw vertrouwde 
arts kan zien. De huidige poliklinieken blijven, op een enkele uitzondering na, op alle locaties open. 

Deskundigheid
Het lukt helaas niet altijd om gehoor te geven aan de wensen van alle patiënten. Elke locatie krijgt 
namelijk steeds meer specifieke deskundigheid. Dat kan er voor zorgen dat patiënten op een andere 
locatie worden verwacht. Daarbij is een ding zeker: de zorg wordt aantoonbaar beter als geoliede teams 
van specialisten en verpleegkundigen de hele week met dezelfde soort aandoeningen en behandelingen 
bezig zijn. Daarom voeren we bijvoorbeeld operaties aan het hart en de darmen alleen nog uit op ETZ 
TweeSteden. En worden patiënten met neurologische of vaataandoeningen geopereerd in ETZ Elisabeth.
Een recent voorbeeld van een verschuiving in de zorg is de verhuizing van de verpleegafdelingen van 
Urologie en Gynaecologie naar ETZ TweeSteden. Urologische en gynaecologische patiënten worden 
voortaan hier opgenomen en geopereerd. Ook de voorbereiding en de nazorg na de operaties worden 
gedaan op ETZ TweeSteden. Wel blijven de poliklinieken Urologie en Gynaecologie op alle locaties 
aanwezig.

Door onze krachten te bundelen zorgen we op de best 
mogelijke manier voor u en uw naasten. Uiteraard 
houden we bij alle veranderingen maximaal rekening  
met onze patiënten. 

Wij staan voor u klaar

Ans Leenders (l.) in gesprek met bestuurder Anita Wydoodt.

Receptioniste Maureen Haans, orthopeed Pieter Druyts en gastvrouw Mary Nouwens.
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Voorkeurslocatie
Rita Arts is blij dat mevrouw Bekkers 
haar verhaal wil delen. “Daar kunnen 
we als ziekenhuis weer van leren. We 
houden zoveel mogelijk rekening met de 
voorkeurslocatie van onze patiënten. Want 
we realiseren ons maar al te goed dat het 
voor de patiënt belangrijk is om steeds de 
eigen arts te zien en als het enigszins kan 
ook op de vertrouwde locatie.” 

Vertrouwd
Mevrouw Bekkers werd als eerste patiënt 
opgenomen op de net verhuisde afdeling. 
“Het is allemaal goed gekomen. Ik ben 
goed verzorgd en zag zelfs nog bekende 
verpleegkundigen van locatie Elisabeth 
rond mijn bed. Het is fijn dat ik voor de 
verdere controle weer terug mag komen 
op de vertrouwde polikliniek in het 
Elisabeth; dan kan ik gewoon lekker op de 
fiets!” 

Ons nieuwe logo bestaat uit de letters ETZ en de pay-off Buitengewoon. De vier kleurenblokken verwijzen naar onze waarden. Daarnaast verschijnt, wanneer je langer 
kijkt, tussen de blokjes een kruis: het symbool voor een ziekenhuis. Hieronder staan onze waarden op een rijtje:

Kim Verbruggen (36) heeft een 
schildklieraandoening. Toen ze zwanger 
raakte, waren de artsen extra alert. “Er 
werd naar me geluisterd en ik voelde 
me in goede handen.”

“Mijn wens om zwanger te worden, ging 
tot mijn geluk vorig jaar in vervulling. 
Ik was blij maar ook een beetje angstig 
omdat mijn schildklier niet goed werkt. 
Dit kan complicaties geven tijdens een 
zwangerschap. Ik vond het fijn dat mijn 
gynaecoloog tijdens ons eerste gesprek 
extra alert hierop was. Zij wilde dat ik na 
de eerste echo direct bloed liet prikken en 
niet afwachten tot de gebruikelijke termijn 
van tien weken. De uitslag bevestigde mijn 
traag werkende schildklier. Daarop trok zij 
gelijk aan de bel bij de internist. Als het ETZ 
het in zijn waarden over presteren heeft, 
dan zie ik hier een duidelijk verband. De 
gynaecoloog zette alles op alles om de 
juiste zorg te kunnen verlenen.

Zij vroeg of ik zelf de afspraak wilde 
maken met de internist. Dat vond ik prima, 
helemaal toen bleek dat ik heel snel terecht 
kon, nog voor mijn vakantie. Dan ga je 
toch lekkerder op vakantie. Ik vond dit erg 
flexibel van het ziekenhuis.” 

Tegenvaller
“De internist bleek een arts in opleiding. 
Dat was even een tegenvaller, ik had 
gehoopt op een iets oudere specialist met 
veel ervaring. Tijdens het gesprek voelde ik 
me echter al snel op mijn gemak bij deze 
arts. Hij was heel vriendelijk en hield geen 
standaard praatje. Hij legde heel precies uit 
waarom een schildklier goed moet werken 
tijdens een zwangerschap. Een slecht 
functionerende schildklier kan gevolgen 
hebben voor het IQ van het kindje. Ook zou 
ik me extreem moe kunnen voelen. Ik vond 
het mooi om te zien met hoeveel passie en 
enthousiasme hij over zijn vak vertelde. Hij 
zorgde er echt voor dat ik het begreep.”

Betrokkenheid
“Daarnaast had de internist écht oog voor 
mij en mijn groeiende baby. Hij wilde een 
vinger aan de pols houden en kwam met 
het voorstel om de consulten telefonisch 
te houden. Alleen wanneer het nodig was, 
hoefde ik naar het ziekenhuis te komen. En 
als het niet nodig was, werd mij een tocht 
naar het ziekenhuis bespaard. 
Hij toonde grote betrokkenheid en was met 
mij begaan. Hij was zelfs geïnteresseerd in 
mijn voedingssupplementen: hij lachte er 
niet om, maar wilde oprecht weten waarom 
ik ze innam. Hij had een open houding door 
zijn manier van vragen stellen. Hij nam de 
tijd voor ons maandelijkse telefoontje en 
vroeg verder door dan de conclusie ‘Alles is 
in orde, tot over een maand’. Wat ik vooral 
fijn vond, was de onderlinge afstemming 
tussen de verloskundige, de gynaecoloog 
en de internist. Ik hoefde niet drie keer 
mijn verhaal te doen. Ik heb het gevoel 
in goede handen te zijn bij het ETZ: door 

de maandelijkse controles, doordat de 
gynaecoloog er snel bij was én door de 
manier waarop de artsen met mij spraken.”

‘Mooi om zijn passie voor het vak te zien’

H I E R  S T A A T  H E T  E T Z  V O O R !

Een fusie brengt altijd onrust met zich mee, zo ook in het ETZ. Afdelingen 
verhuizen naar een andere locatie, je vertrouwde arts werkt ineens in ‘het 
andere ziekenhuis’, je kent de weg niet op de andere locatie. Hoe ervaren 
patiënten dit? 

Het ETZ wil altijd menslievende zorg geven, ook in onrustige tijden. Mevrouw Bekkers, al 
jarenlang patiënt bij de afdeling Urologie, vond het ziekenhuis even niet zo menslievend. 
De verhuizing van de afdeling van ETZ Elisabeth naar ETZ TweeSteden zorgde voor extra 
spanningen, in een voor haar toch al onzekere periode. 

MENSLIEVENDE ZORG 
TIJDENS DE FUSIE

Ze doet haar verhaal aan zorgmanager 
Rita Arts. “De locatie Elisabeth is voor 
mij vertrouwd, ik ken de artsen én 
polikliniekmedewerkers. Onlangs kreeg ik 
te horen dat ik weer geopereerd moest 
worden omdat de poliepen terug waren. 

Spannend
Deze operatie is heel spannend voor mij. 
Maar nu werd ik ook nog in het andere, 
voor mij onbekende ziekenhuis geopereerd. 
Extra spannend dus. Ik vond het dus heel 
erg dat ze mij, door de verhuizing, niet 
konden vertellen wanneer ik precies 
geopereerd zou worden. Ik wilde de 
poliepen zo snel mogelijk verwijderd 
hebben, zodat ze niet verder konden 
groeien. Ik heb me hierdoor wel extra 
zorgen gemaakt.”

Kim Verbruggen (foto: Martine van der Moolen).

Passie
Van de gastvrouw tot de verpleegkundige, al 
onze medewerkers hebben passie voor hun 
vak. Dit zit ‘m het lieve woordje van de arts 
voor de patiënt op het moment dat hij het 
nodig heeft. Maar ook in het met zorg bereide 
eten door onze koks.   

Flexibel
Staat voor buiten de gebaande paden treden 
en meedenken met de patiënt. In het ETZ kun 
je onder narcose gaan op de operatiekamer, 
terwijl je op de achtergrond je favoriete muziek 
hoort. 

Open
Wij hebben oog voor de patiënt en houden 
in onze zorg zoveel mogelijk rekening met 
de persoonlijke situatie van de patiënt. 
Bijvoorbeeld door alle onderzoeken op 
dezelfde dag te plannen. 

Presteren
In alles wat we doen met kop en schouders 
boven het gemiddelde uitsteken. Dat is ons 
streven. Zo loopt het ETZ landelijk voorop met 
de Keuzehulp. Dit is een interactieve website 
die patiënten met kanker helpt om samen met 
hun specialist de goede behandeling te kiezen.
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In een fusie is het ook belangrijk om landelijk de verschuivingen van zorg te volgen. Zo werd een belangrijk deel van de vruchtbaarheidsbehandelingen overgeheveld van 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven naar het ETZ.

Een deel van de zorg wordt 
voortaan geleverd door het Centrum 
Voortplantingsgeneeskunde Brabant 
(CVB), onderdeel van het ETZ. Voor onder 
meer de bevruchting in het laboratorium 
en het terugplaatsen van een bevruchte 
embryo bij de patiënt, moeten patiënten 
nu naar Tilburg. Zij krijgen de overige zorg 
onveranderd in Eindhoven bij hun eigen 
gynaecoloog. Voor patiënten in de regio 
Tilburg verandert er niets.

Grote IVF-kliniek
Het ETZ doet sinds 1 maart ook de IVF-
laboratoriumwerkzaamheden voor een 
groot aantal Brabantse ziekenhuizen. Het 
Tilburgse ziekenhuis staat daarmee in de 
top vier van grootste IVF-klinieken en kan 
zich meten aan academische klinieken”, 
aldus Jos Verschuren, organisatorisch hoofd 
CVB. “We krijgen er zo’n 1500 patiënten bij”, 
vult klinisch embryoloog Dimitri Consten 

aan. “We hebben voor hen voldoende 
parkeergelegenheid aan de achterkant van 
ETZ Elisabeth.”

Kostenbesparing
Fertiliteits-arts Pettie Maas-van Son: 
“Door de hoogwaardige zorg rondom de 
vruchtbaarheidsbehandelingen IVF/ICSI op 
één plek te concentreren, halen we meer 
expertise en technische mogelijkheden in 
huis. Nu kunnen we betere zorg leveren 
tegen een lagere prijs.” 

Verbouwing
Door de concentratie van de 
laboratoriumwerkzaamheden in Tilburg, 
moest het CVB worden uitgebreid. Het 
laboratorium is aangepast en er zijn 
extra (behandel)kamers gebouwd. Een 
belangrijke verbetering is de veel grotere 
wachtruimte, voor de rust en privacy van 
patiënten. 

Welke opleiding heb je gevolgd?
 Studie geneeskunde, Radboud 
     Universiteit Nijmegen 
 Studie tandheelkunde, Universiteit 
     Nijmegen
 Specialisatie tot MKA-chirurg, Radboud
     umc Nijmegen

Waarom kies je voor het ETZ?
“Na mijn opleiding ging ik op zoek naar een 
groot, algemeen ziekenhuis die de Mond, Kaak 
en Aangezichtschirurgie in de volle breedte 
uitvoert, zoals het ETZ. Vanwege mijn Brabantse 
achtergrond had ik de voorkeur voor een 
ziekenhuis in Noord-Brabant. In het ETZ kwam 
een vacature vrij waarop ik dan ook direct heb 
gesolliciteerd.” 

Wat is je aandachtsgebied?
“Binnen de MKA-chirurgie richt ik me op de 
kaakverplaatsende chirurgie. Dit zijn afwijkingen 
aan het gezicht en de tand- en kaakstand. 
Door operaties en behandelingen kan de 
vorm en stand van de boven- en onderkaak, 
jukbeenderen en kin worden verbeterd.” 

Wat merk je van de fusie?
“Zowel voor patiënten die MKA-chirurgie nodig 
hebben als voor ons is er niets veranderd na 
de fusie. De MKA chirurgen werken op twee 
locaties: in het ETZ Elisabeth en ETZ Waalwijk.” 

En verder…
“In 2014 ben ik gepromoveerd aan het 
Radboudumc Nijmegen. Het onderwerp van 
mijn proefschrift was de driedimensionele 
verandering van het gezicht door chirurgische 
ingrepen. 
Ik woon nu nog in Nijmegen samen met mijn 
vrouw Kim en mijn zoontje Robin, maar we 
hopen binnenkort een huis in de buurt van het 
ETZ te vinden.” 

Welke opleiding heb je gevolgd?
 Studie geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden
 Promotie-onderzoek naar de relatie van 
     vaatproblemen en diabetische oogklachten
 Opleiding Oogheelkunde, VUmc Amsterdam
 Fellowship netvliesaandoeningen, Oogzieken- 
     huis Rotterdam

Waarom kies je voor het ETZ?
“Ik heb voor het ETZ gekozen omdat de 
oogartsen in Tilburg bekend staan als een hele 
actieve en enthousiaste vakgroep. Alles draait 
om kwalitatief goede en effectieve zorg voor 
de patiënt. Bovendien staat innovatie hoog in 
het vaandel. Het ETZ is een groot en ambitieus 
ziekenhuis waar veel mogelijk is. Kortom, deze 
werkomgeving trekt mij enorm aan.”

Wat is je aandachtsgebied?
“Na mijn opleiding werkte ik vijf jaar in het 
VUmc binnen de volgende aandachtsgebieden: 
echografie, staar (vertroebeling van de ooglens), 
aandoeningen aan het netvlies, oogklachten 
door suikerziekte en bloedvatafsluiting in het 
oog.”

Wat merk je van de fusie?
“Alle oogartsen werken op drie locaties: ETZ 
Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk. Het 
is belangrijk dat alle protocollen en standaarden 
op deze locaties hetzelfde zijn. Daar werken we 
nu hard aan zodat alle patiënten in de regio de 
beste oogzorg krijgen.”

En verder…
“Naast mijn werk in het ziekenhuis ben 
ik secretaris van het bestuur van de 
wetenschappelijke vereniging Nederlands 
Oogheelkundig Gezelschap.” 

B O U W N I E U W S

NIEUWE SPECIALISTEN

Bram van Loon ~ 32 jaar ~ Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA) Manon van Hecke ~ 39 jaar ~ Oogarts

Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant breidt uit

Het ETZ is voor de derde keer op rij verkozen tot meest patiëntvriendelijke IVF-kliniek van Nederland.
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Het St. Elisabeth Ziekenhuis profileerde 
zich voor de fusie met ‘lief ziekenhuis’ 
en het TweeSteden met ‘gastgerichte 
zorg’. Nu we gefuseerd zijn, werken 
we met de belofte ‘Buitengewoon’. 
Dat staat voor buitengewone zorg. Wat 
betekent dat?

Iedere medewerker draagt bij aan 
buitengewone zorg: of ze nu in de keuken, 
de zorg, aan de balie of in het restaurant 
werken. Maar Buitengewoon staat ook voor 
‘buiten het gewone om’ denken. Dat zit ‘m 
vaak in details: het ijsje na je operatie 
of het telefoontje van de dokter na 
thuiskomst om te checken of alles goed 
is gegaan. Maar ook in grote zaken waar 
jarenlange voorbereiding aan vooraf gaat. 
Zoals de hybride operatiekamer waarin 
meerdere chirurgen tegelijkertijd kunnen 
opereren. Voor ziekenhuisbegrippen een 
flinke primeur.

Luisteren
Buitengewoon betekent ook dat we oog 
hebben voor en luisteren naar de patiënt. 
Wij hebben de deskundigheid in huis, maar 
de patiënt bepaalt wat de beste zorg voor 
hem is. Door rekening te houden met jouw 
gevoel, je voorkeuren en wat je zelf kunt 
en wilt doen om te werken aan je herstel, 
halen we het meeste uit de behandeling.

Spiegelgesprekken
Zorg wordt vaak op ‘de gemiddelde 
persoon’ aangeboden. Daarbij kan voor de 
ene patiënt de wens nét iets anders zijn 
dan die van een ander. Of kan de zorg-
verlener nét een ander traject adviseren 

voor dezelfde aandoening. Binnen 
de mogelijkheden willen we de zorg 
daarom personaliseren: hoe en wanneer 
wil jij jouw behandeling? Patiënten 
kunnen tips achterlaten op kaartjes. In 
spiegelgesprekken vertellen patiënten aan 

een zaal vol zorgverleners wat goed ging 
en wat minder. Ook kijken patiënten over 
de schouder mee naar het zorgproces zodat 
zij kunnen zien waar het beter kan. We 
blijven tenslotte een mensenbedrijf dat wil 
leren van wat goed én fout gaat.

ETZ als ‘Buitengewoon ziekenhuis’: 
oog voor de patiënt

#@Philip Prins
Van vrijdag 12 februari tot en met 
vrijdag 19 februari “gast” geweest in het 
voormalige TweeSteden ziekenhuis. Ben 
hier goed opgevangen en behandeld. Het 
eten was ook prima bereid alleen jammer 
dat er geen biefstuk, lever, pekelvlees en 
rosbief in het assortiment zit...haha.
Minpunt is wel dat ik voor mijn vaste 
dagelijkse bezoek niet geïnformeerd was 
dat er ook een weekkaart voor parkeren 
bestaat van €14,-. Dit had mij veel geld 
kunnen besparen aangezien ik dagelijks 
tweemaal bezoek kreeg. Misschien dat 
men op de afdelingen ‘gasten’ hierover 
meer kunnen informeren.
Ik lag op de Longafdeling op de 4e 
verdieping en had kamer 416 met een 
schitterende uitzicht. Gekscherend noemde 
ik het al ‘La Résidence les Deux Villes’. 
Al met al een prima tijd gehad met de 
nodige zorg, complimenten!

#@Mandy van Beurden
Ik ben zeer teleurgesteld over de ‘klantgerichtheid’ van 
de kinderpoli. We zijn helaas in de afgelopen drie weken 
minimaal 5x bij jullie geweest en elke keer is er wel iets 
wat niet lekker loopt.
De ene keer gesteggel tussen de arts van het elisabeth 
ziekenhuis en de verpleegkundige van het tweesteden 
over het verbinden van het net aangebrachte infuus bij 
mijn zoon. De andere keer vergeten ze je terwijl je een 
afspraak hebt. Beetje jammer dat wij als klanten moeten 
lijden onder de fusie van de ziekenhuizen. Ook is onder de 
verpleegkundigen goed te merken wie er voor de fusie in 
welk ziekenhuis werkte. Erg jammer!

#@Ilonka van Erven-Elsbeek
Verzorging niet veel over te melden gewoon goed. 
Gynaecoloog en verloskundige ook zeer tevreden over. 
Zelfs na de bevalling met complicaties bij zoontje kon 
ik bij ze terecht voor hulp vanuit Utrecht zelfs nog. Op 
laten piepen etc was allemaal geen probleem. Ben ook 
erg tevreden over de kinderarts. Maar de rapportages 
bijhouden en van CORRECTE info voorzien is er niet bij. Ik 
heb dit gemeld en als het goed is wordt dat veranderd, 
maar toch… Vijf sterren als dat ook correct gaat. Voor nu 
maar 3.

Zoiets maak je normaal niet mee…. 
Mijn vader Cor Faes werd na twaalf weken 
verpleging ‘uitgezwaaid’ door de verpleegkundigen 
van afdeling D3. Hij was daar in hele goede 
handen, het was een TOP-team! De verpleging 
is echt heel goed, ze werken zichtbaar met veel 
plezier. Deze lieve, harde werkers mogen weleens 
in het zonnetje gezet worden!

Een patiënt krijgt een waterijsje op de uitslaapkamer van verkoeververpleegkundige Chantal van Gisbergen en anesthesioloog-intensivist Roger Froklage.
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Het ETZ is gevestigd op drie hoofdlocaties. De 
komende twee jaar wordt duidelijk welke zorg 
precies waar verleend wordt. 

Voor een aantal specialismen is al duidelijk voor 
patiënten op welke locatie ze behandeld worden. Zo 
zijn de verpleegafdelingen van Cardiologie, Urologie en 
Gynaecologie al even op ETZ TweeSteden gehuisvest. De 
ziekenhuisbedden van Neurologie en Kindergeneeskunde 
staan op ETZ Elisabeth. De poliklinieken blijven zo veel 
mogelijk op alle locaties open.

Ingewikkelde legpuzzel
In 2017 volgt nog een aantal verschuivingen van 
verpleegafdelingen. De plannen die hiervoor op tafel liggen 
worden soms ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. 

Vandaar dat de precieze verdeling van deze klinische zorg 
nu nog niet bekend is. Dit is een ingewikkelde puzzel die 
we momenteel aan het leggen zijn. We houden u hierover 
uiteraard op de hoogte.

Orthopedisch Centrum in Waalwijk
In de tussentijd denken we ook na over de profielen van de 
drie hoofdlocaties. Zo wordt ETZ Waalwijk uitgebreid met 
een orthopedisch centrum. Hier kunnen patiënten terecht 
voor standaard orthopedische ingrepen, zoals het plaatsen 
van een knie- of heupprothese. Ook vinden er kijkoperaties 
aan de heup en kraakbeentransplantaties plaats. Met de 
uitbreiding en interne verbouwing legt het fusieziekenhuis 
het zwaartepunt van de orthopedische zorg op ETZ 
Waalwijk, maar de poliklinieken blijven op alle locaties 
open voor bijvoorbeeld de controleafspraken. 

De hoogcomplexe, orthopedische zorg zoals traumatologie, 
rugchirurgie en kinderorthopedie wordt op ETZ Elisabeth 
geconcentreerd.

Meer info?
Houd u voor de meest actuele ontwikkelingen www.etz.
nl in de gaten. Daar vermelden we alle verschuivingen 
van zorg. Ook uw specialist of verpleegkundige kan u 
precies vertellen hoe de zorg eruit ziet voor het specialisme 
waarvoor u naar het ziekenhuis komt. 

Door de fusie van de Tilburgse ziekenhuizen is het ETZ 
één van de grootste ziekenhuizen in Nederland én de 
grootste werkgever in de regio.

OOK IN 2017 NOG VERSCHUIVINGEN VAN ZORG
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Het was even schrikken voor moeder 
Nicole toen bleek dat haar pasgeboren 
zoontje Dev geel zag. “De kinderartsen 
op ETZ TweeSteden hielden Dev voort-
durend in de gaten.”

“Je kunt al een beetje lachen hè schat”, 
zegt mama Nicole vertederend tegen haar 
pasgeboren zoontje Dev. Heel rustig ligt 
het mannetje – met een flinke bos haar – 
in haar armen. Vlak na de geboorte was 
dat wel even anders. De eerste week kon 
Nicole haar kindje niet of nauwelijks vast-
houden of knuffelen. Dev zag namelijk geel 
door een afbraak van rode bloedcellen. De 
baby kreeg onmiddellijk fototherapie en vijf 
dagen later een bloedtransfusie. Dagenlang 
lag Dev, in zijn luier en sommige dagen 
zelfs in zijn blootje, op een lichtgevend 
matje in een couveuse. Boven hem hingen 
grote lampen. Die hielpen zijn lever om de 
gele kleurstof in het lichaam weer af te bre-
ken. Een stoffen zonnebrilletje beschermde 
de oogjes van Dev. “Het was net alsof hij 
onder de zonnebank lag”, zegt Nicole.

Betrokken
Nicole kan het nog maar moeilijk bevatten: 
net voor de tweede keer moeder geworden 
en dan zoveel zorgen over haar zoontje. 
Gelukkig stond een betrokken team van 
kinderartsen en verpleegkundigen voor hen 
klaar in ETZ TweeSteden. “Ik koos voor ETZ 
TweeSteden, omdat deze locatie voor ons 
het dichtstbij is. Wij zijn zo fijn behandeld in 
een rustige omgeving. De kinderarts stond 
voor ons paraat en was betrokken bij ons 
kind. Gelukkig lag ik op een eenpersoons-
kamer en was Dev altijd dicht bij mij, ook 
toen hij fototherapie kreeg. Dat gaf ons een 
gerust gevoel. Ook mochten mijn vriend 
en dochtertje zo vaak langskomen als ze 
wilden.”

Veilig naar huis
Het gaat steeds beter met Dev. Zijn bloed-
waarden zijn al een paar dagen stabiel 
en hij ligt niet meer onder de zonnebank. 
“Sinds gisteren heeft Dev zelfs voor het 
eerst kleertjes aan”, zegt moeder trots. 
Nicole hoopt dat zij en Dev snel naar huis 
mogen. “De artsen en verpleegkundigen 
zijn hartstikke lief voor ons, maar ik hoop 
nu snel naar huis te mogen en samen te 
zijn met mijn gezin.”

‘DE KINDERARTS STAAT 
METEEN VOOR ONS KLAAR’

Zorg voor pasgeborenen altijd gewaarborgd
Een betrokken en ervaren team van verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen 
staat te allen tijde klaar. Zij ondersteunen moeder en kind voor, tijdens en na de 
bevalling. Dan staat op zowel op ETZ TweeSteden als ETZ Elisabeth dag en nacht 
een team van zorgprofessionals paraat. Zo is de zorg voor pasgeborenen altijd 
gewaarborgd. Moeder en kind krijgen een eigen kamer en blijven steeds bij 
elkaar. Family centered care is de manier waarop wij werken. Verpleegkundigen, 
kinderartsen en gynaecologen van beide locaties werken als één groot team 
waardoor kennis en expertise met elkaar gedeeld worden in de gezinsgerichte zorg. 

FUSIEPUZZEL

Inmiddels kan Nicole haar zoontje Dev weer volop knuffelen.

Horizontaal
2. Stroomt door je aderen
4. Iemand die kinderen beter kan maken
6. Elisabeth-TweeSteden
9. Waar je mee kunt prikken
10. Zit je in als je niet kunt lopen
11. Daar waar zieke mensen komen
12. Twee ziekenhuizen worden één
14. Kun je samen mee lachen
16. Niet alleen
17. Verpleegkundige

Verticaal
1. Kun je doen met papa of mama
3. Speciaal voor zieke kinderen
5. Komt als je een ongeluk hebt gehad
7. Iemand met wie je samenwerkt
8. Kun je breken
13. Waar je op kunt liggen
15. Om mee te kleuren

Wij zijn Tess en Bas.
Kleur ons in!
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Wie worden de gezichten 
van het ETZ?

E T Z

ETZ In Beeld is een uitgave van het ETZ 
en verschijnt drie keer per jaar.

Redactie: afdeling Communicatie  
(communicatie@etz.nl)
 
Fotografie: afdeling (Medische)  
Fotografie. 
 
Vormgeving en opmaak: ADG Atlantis 
Communicatie en Germa Beelen (ETZ) 

Illustraties: John Körver

Druk: Wegener en drukkerij DekoVerdivas 

ETZ Elisabeth
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

ETZ TweeSteden
Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg

ETZ Waalwijk
Kasteellaan 2
5141 BM Waalwijk

ETZ Oisterwijk
Moergestelseweg 32G
5062 JW Oisterwijk

www.etz.nl

Hoe kom ik in het ETZ?

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

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

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. Lijn 136 
rijdt tussen de TweeSteden locaties.

Taxi
Voor een reguliere taxirit tussen de twee 
locaties in Tilburg betaalt u € 23,80. 
Voor de rit naar Waalwijk € 41,20. Een 
andere optie is de Deeltaxi. Hiervoor 
betaalt u € 1,95 per zone. Met een Wmo-
pas betaalt u slechts € 0,65 per zone. 
De afstand tussen ETZ Elisabeth en ETZ 
TweeSteden bedraagt twee zones. De 
afstand tussen ETZ TweeSteden en ETZ 
Waalwijk bedraagt vijf zones.

Parkeren 
Parkeren kost € 1,50 per uur met een 
maximum van € 5,00 per keer. U kunt 
ook kiezen voor een weekabonnement (€ 
14,00) of een maandabonnement (€ 25,00). 
De abonnementen staan niet op naam of 
kenteken, dus kunnen onderling worden 
uitgewisseld. Bij ETZ Waalwijk kunt u gratis 
parkeren.

Kijk voor de auto- en fietsroutes op 
onze website www.etz.nl

Word jij het gezicht van het ETZ? Dit vroegen 
we onlangs via social media aan patiënten en 
medewerkers van het ziekenhuis. 

Het ETZ start met een nieuwe campagne om 
het gefuseerde ziekenhuis onder de aandacht te 
brengen. Neem hieronder alvast een kijkje achter de 
schermen.

Ontvangst
Een medewerker van het ETZ 
ontvangt de deelnemers. Zij 
vertelt wat de deelnemers deze 
dag te wachten staat. 

Visagie
Twee deelnemers 
komen tegelijk bij de 
visagist. Ze worden 
opgemaakt voor de 
foto en filmopname. 

Film
De patiënt vertelt 
ook voor de 
filmcamera hoe 
hij de zorg heeft 
ervaren.

Interview
Tijdens het interview vertellen de 
deelnemers over hun ziekte of aandoening. 
Waarvoor zijn ze onder behandeling? Welke 
belangrijke beslismomenten hadden ze en 
wat vinden ze buitengewoon aan de zorg 
in het ETZ? 

Foto
Nu is het tijd voor de foto. Het koppel mag na elkaar op de 
foto. De fotograaf zorgt voor twee mooie bijna identieke 
foto’s.


