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De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ETZ is 
met jaarlijks 55.000 bezoeken van 
patiënten een van de grootste in Neder-
land. Daardoor is het vaak druk en kunnen 
de wachttijden oplopen.  

Dagelijks bezoeken zo’n 180 mensen de SEH van 
het ETZ op de locaties Elisabeth en TweeSteden.  
De zorgvraag van deze patiënten varieert 
enorm: van baby tot bejaarde, van een 
gebroken pols tot een hartaanval. 

Drukte
Onlangs was de drukte op SEH’s in de Neder-
landse ziekenhuizen landelijk nieuws. Het komt 
vooral in Noord-Holland steeds vaker voor dat 
ambulances met hun patiënten niet terecht 
kunnen bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis omdat 
dit vol ligt. “Ook op onze SEH’s is het druk. Maar 
er is geen sprake van een patiëntenstop. 
Patiënten die acuut medische zorg nodig 
hebben, zijn bij ons altijd welkom. Onze artsen 
en verpleegkundigen staan 365 dagen per jaar 
en 24 uur per dag klaar”, vertelt afdelingshoofd 
Walter Heijne.

Wachttijd
Het komt voor dat patiënten enige tijd moeten 
wachten in de wachtruimte. “We beseffen dat 
niets zo vervelend is als wachten, maar we 
kunnen helaas niet alle patiënten tegelijk zien. 
Enige uitleg is hier op zijn plaats: patiënten met 
een ernstige ziekte of ernstige verwondingen 
krijgen voorrang. Ook kinderen gaan zoveel 
mogelijk voor. Afhankelijk van de ernst van de 
aandoening word je eerder of later behandeld 
dan andere patiënten. We doen onze uiter-
ste best om de wachttijd zo kort mogelijk te 
houden”, legt Spoedeisende Hulp arts Harm van 
de Pas uit. 

Naar de SEH of de huisarts?
Vooral mensen die net een ongeval hebben 
gehad of acuut ziek zijn geworden, komen naar 
de SEH. Een tip: als de situatie niet levensbe-
dreigend is, ga dan eerst naar de huisarts of 
huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan 
de huisarts(enpost) vallen onder de basisverze-
kering. Hiervoor hoeft geen eigen risico betaald 
te worden. Als het nodig is, verwijst de huisarts 
je naar de SEH. De kosten van het bezoek aan 
de SEH vallen onder het eigen risico, ook als je 
via de huisartsenpost wordt doorverwezen voor 
onderzoek of behandeling. 

Digitale leestafel 
Wachten is nooit leuk, zeker niet als je 
halsoverkop naar de Spoedeisende Hulp in 
het ziekenhuis moet. Daarom heeft het ETZ 
de digitale leestafel bedacht. Patiënten en 
bezoekers kunnen op touchscreen scher-
men filmpjes bekijken, spelletjes spelen en 
digitale tijdschriften en kranten lezen. Zowel 
kinderen als volwassenen kunnen zich hier-
mee vermaken. Ook staat op de schermen 
nuttige informatie over het ziekenhuis.

Spoedzorg in het ETZ goed geborgd

Steeds drukker op de SEH  

~ A G E N D A ~

IN BEELD
EL ISABETH-TWEESTEDEN Z IEKENHUIS

Nummer 6, juli 2016Volg ons via:

Dagelijks bezoeken 180 patiënten de Spoedeisende Hulp op de locaties Elisabeth en TweeSteden.

Denk mee over de open dag
Een traumahelikopter zien opstijgen, 
bloed laten prikken of proefjes doen 
in het laboratorium. Dat is allemaal 
mogelijk op zaterdag 5 november tij-
dens de open dag van het ETZ. Locaties 
Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk zijn 
de hele dag geopend voor belangstel-
lenden. Wat zou u willen zien, doen en 
ervaren op de open dag? Laat het ons 
weten! Stuur een mailtje naar 
opendag@etz.nl en vertel het ons. 
Tot dan!

Website ETZ live!
Goed nieuws: de nieuwe website 
van het ETZ is in de lucht. Neem dus 
snel een kijkje op www.etz.nl om 
alle voordelen van de nieuwe site 
te ontdekken. De nieuwe website is 
geschikt voor alle apparaten (mobiel, 
tablet, computer), heeft een goede 
zoekfunctie en een mooie frisse 
uitstraling. Heeft u tips, vragen of 
opmerkingen? Stuur dan een bericht 
naar communicatie@etz.nl.

Het ETZ wenst 
iedereen een fijne 

zomervakantie!
 

NEE
M MEE!
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ingebracht. Zij sluiten de bloedtoevoer 
naar de vleesboom af, waardoor die op 
den duur verschrompelt. Met als resultaat: 
geen hevige bloedingen of pijn meer. 
De ingreep duurt minder dan een uur, de 
patiënt hoeft niet onder narcose en de 
opnameduur is kort (één nachtje). Lohle: 
“Het is een veel elegantere ingreep dan 
een ingrijpende baarmoederverwijdering. 
Bovendien is de patiënt na ongeveer twee 
weken alweer op de been.”

Voor meer informatie: www.vleesboom.nl

“U ligt al bijna drie weken in ons 
ziekenhuis, dan heeft u zeker al met 
veel dokters kennisgemaakt?”, vraagt 
bestuurder Bart Berden als hij op bezoek 
is bij Walther Spijkers. 

Walther (73) ligt met een maagbloeding op 
de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten op 
locatie Elisabeth. Hij heeft een belangrijke 
boodschap voor Bart Berden: “De overdracht 
tussen artsen en verpleegkundigen kan 
beter.” Bart geeft hem gelijk: “We willen het 
hoogste niveau van deskundigheid bereiken 
en dat betekent dat onze dokters hun eigen 
expertise hebben. Dat neemt niet weg dat 
persoonlijke aandacht belangrijk is en 
zorgverleners alert moeten zijn op 
communicatiedeling. Gelukkig gaat het 
nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), 
dat begin 2018 geïntroduceerd wordt, ons 
daarbij helpen. In het EPD komen alle 
uitslagen en onderzoeken samen en zijn 
zorgdossiers aan elkaar gekoppeld.”

Rood pilletje
Dat de overdracht tussen artsen en verpleeg-
kundigen beter kan, maakten Walther en zijn 
vrouw Adriënne een aantal jaar geleden 
mee. De overdracht tussen verschillende 
verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp 

K O R T  N I E U W S

Een herseninfarct. Het overkwam 
Marko Timmermans (47). Door een 
zwelling in zijn hersenen en diverse 
complicaties ondergaat hij binnen-
kort een operatie in het ETZ, ter 
voorbereiding op een schedelrecon-
structie.

“Het was even kantje boord, maar ik 
ben er nog hoor. Onkruid vergaat niet 
zeggen ze toch”, grinnikt Marko Timmer-
mans gekscherend. Ondanks dat hij zich 
een beetje zorgen maakt over de na-
derende operatie, blijft hij opgewekt en 
optimistisch. “Ik ben in goede handen.”

Zwelling
Het is 1 juni 2015. Als Marko ’s morgens
naar zijn werk wil gaan, merkt hij 
plotseling uitval aan de linkerkant van 
zijn lichaam. “Mijn oudste dochter, toen 
negen jaar oud, belt meteen 112.” Marko 
heeft een herseninfarct. Door een zwel-
ling in de hersenen wordt hij met spoed 
vanuit het ziekenhuis in Uden naar 
Tilburg gebracht. Vanwege de zwelling 
moet zijn schedel worden open-
gemaakt. Een schedelreconstructie volgt 
later. Maar door diverse complicaties en 
een ontsteking moet Marko opnieuw 
geopereerd worden. Binnenkort krijgt 
Marko onder de huid bij zijn hersenen 
een ballonnetje gevuld met vocht, om 
de huid op te rekken. Na ongeveer drie 
maanden vindt opnieuw de schedel-
reconstructie plaats, waarbij Marko dan 
een kunstbot krijgt. “Ze kunnen zoveel. 
Ik heb veel vertrouwen in de artsen van 
het ETZ, aangezien de andere operaties 
altijd goed zijn gegaan.”

Helmpje
Tot aan de operatie loopt Marko rond 
met een gat in zijn schedel. En dat is 
oppassen geblazen. “Als ik val, heb ik 

een probleem. Er is nu alleen een laagje 
huid dat mijn hersenen beschermt, ik 
kan mijn eigen hersenen zelfs voelen 
zitten! Het ziet er ook een beetje gek 
uit vind ik zelf. Daarom draag ik nu 
een petje. Ik moest eigenlijk ook een 
helmpje op, maar daar had ik op een 
gegeven moment schoongenoeg van. 
Verder heb ik niet echt ergens last van 
hoor. Ik ben soms een beetje vergeet-
achtig, maar dat heb ik altijd al gehad. 
Gelukkig heb ik een hele lieve vrouw”, 
zegt Marko. Hij heeft nog geen concrete 
plannen voor na zijn operatie, als alles 
eindelijk achter de rug is. “Gewoon 
positief blijven. Misschien mijn werk op-
pakken of vrijwilligerswerk. Ik blijf zeker 
niet achter de geraniums zitten.”

Circa een kwart van de vrouwen heeft 
last van vleesbomen (myomen). 
Vroeger lieten veel vrouwen daarom 
hun baarmoeder op advies van een 
gynaecoloog verwijderen. ”Ik wil hen 
daarvoor behoeden”, zegt interventie-
radioloog dr. Paul Lohle.

“In plaats van de baarmoeder operatief te 
verwijderen, sluiten we de bloedtoevoer 
naar de vleesboom. Dit heet ‘uterus embo-
lisatie’. Hierdoor verschrompelt de vlees-
boom. Dit is een relatief lichte ingreep, 
die we al vele jaren met succes in het ETZ 
toepassen”, zegt Paul Lohle. De kans van 
slagen van de ingreep is 90 procent. 

VLEESBOMEN VEWIJDEREN 
ZONDER OPERATIE

Taboe
Gynaecoloog Marieke Smink: “Er rust een 
taboe op praten over vleesbomen. Door ge-
brek aan informatie laten veel vrouwen hun 
baarmoeder weghalen, terwijl dat helemaal 
niet nodig is. We hebben in Tilburg veel 
ervaring met deze ingreep. We behandelen 
hier sinds 1997 circa 150 patiënten per jaar. 
Vrouwen uit heel Nederland komen voor 
een uterus embolisatie naar Tilburg.”

Slangetje
De behandeling wordt uitgevoerd via een 
slangetje in de lies, waarbij de patiënt 
plaatselijk wordt verdoofd. Als het slangetje 
bij de vleesboom is aangekomen, worden 
kleine kunststof bolletjes zorgvuldig 

Geestelijke Verzorging zoekt 
vrijwilligers

De Geestelijke Verzorging in het ETZ zoekt 
nieuwe vrijwilligers voor de zondagsvie-
ring op locatie Elisabeth. De viering vindt 
elke zondagochtend plaats. Er zijn zowel 
religieuze vieringen als vieringen met een 
algemeen, bezinnend karakter.
Vrijwilligers maken het voor patiënten 
mogelijk om bij de viering aanwezig te zijn. 
Ze nodigen hen uit en begeleiden hen naar 
de ruimte waar de viering plaatsvindt. Ook 
richten ze die in. De vrijwilligers werken 
circa een keer per maand. Veel vrijwilligers 
komen echter vaker, omdat ze hun werk 
zinvol en dankbaar vinden. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen met geeste-
lijk verzorger Ine Bertens, via (013) 302 5251 
(ma-do-vrij) of geestelijkeverzorging@etz.nl

   Meesterkok roert door de 
pannen in het ETZ 

De ziekenhuiskoks keken erg uit naar de 
masterclass van meesterkok Soenil Baha-
doer van tweesterrenrestaurant De Linde-
hof. Bahadoer levert graag zijn bijdrage aan 
de ambitie van het ETZ om voedingszieken-
huis van Nederland te worden. 
Het is er de koks van het ETZ veel aan ge-
legen om de kwaliteit van het eten hoog te 
houden. Door lekker eten neemt de eetlust 
van patiënten toe en genezen ze sneller. 
“Daarom hebben we de sterrenchef uitge-
nodigd. Patiënten van het ETZ zijn nu al zeer 
te spreken over het eten in het ziekenhuis, 
we worden beoordeeld met een dikke 
acht. Dit niveau willen we vasthouden en 
verbeteren”, vertelt Eline Vermeulen, hoofd 
productgroep Voeding & Catering.

ETZ Waalwijk krijgt 
orthopedisch centrum

De locatie Waalwijk wordt uitgebreid met 
een orthopedisch centrum. In dit centrum 
kunnen patiënten terecht voor orthopedi-
sche ingrepen, zoals het plaatsen van een 
knie- of heupprothese. Ook vinden kijk-
operaties aan de heup en kraakbeentrans-
plantaties plaats. 
Met de uitbreiding en interne verbouwing 
legt het fusieziekenhuis het zwaartepunt 
van de orthopedische zorg op locatie 
Waalwijk. De poliklinieken op alle locaties 
blijven open voor bijvoorbeeld controle-
afspraken. Het ETZ is daarmee een van de 
drie centra in Nederland die deze 
bijzondere ingreep uitvoert.

Walther en Adriënne Spijkers (l.) in gesprek met bestuurder Bart Berden.

‘Blijf vragen en laat het ons weten’

‘Alleen een laagje huid beschermt mijn hersenen’

Iedere patiënt kan in het ziekenhuis te maken krijgen met een coassistent. Deze student ge-
neeskunde is nog geen dokter en mag patiënten niet zelfstandig behandelen. De aanstaande 
arts doet vooral praktijkervaring op. 

Het ETZ is een opleidingsziekenhuis waar jonge professionals het vak in de praktijk leren. De coassistent 
kan aanwezig zijn tijdens uw afspraak op de polikliniek met de specialist. Hij of zij kijkt dan mee met de 
specialist. Daarnaast komt het voor dat u een afspraak heeft bij de coassistent, voordat u bij de specialist 
komt. 

Deze afspraak kan bestaan uit een voorgesprek en in sommige gevallen een lichamelijk onderzoek. 
De coassistent bespreekt de bevindingen altijd met de specialist en werkt onder toezicht van de specialist. 
Een coassistent moet zich duidelijk aan u voorstellen als coassistent.

De studie geneeskunde duurt in Nederland zes jaar. De laatste jaren van de opleiding bestaan uit verschil-
lende stages (coassistentschappen) in allerlei specialismen. De totale duur van de coschappen is ongeveer 
drie jaar inclusief een wetenschappelijke stage. Na zes jaar is de student geneeskunde basisarts. De ver-
volgopleiding voor het specialisme - bijvoorbeeld Chirurgie, Dermatologie of Interne Geneeskunde - duurt 
nog drie tot zes jaar.

In het ETZ werken veel dokters. Voor u kan dit bete-
kenen: verschillende ‘witte jassen’ aan uw bed. In deze 
rubriek vertellen we wie deze artsen en verpleegkun-
digen zijn. In deze editie de coassistent.

Wie staan aan uw bed?

Ze dragen allen een witte jas, maar er zijn verschillen. Op de foto v.l.n.r. verpleegkundige 
Femke van Riel, coassistent Jacky Luijten en medewerker serviceteam Jolanda Weijtmans.

Viering verzorgd door Geestelijke Verzorging.

Masterclass van meesterkok Sounil Bahadoer.

Marko Timmermans krijgt binnenkort een schedelreconstructie.

Schedelreconstructies in het ETZ 
Neurochirurgen, Mond-, Kaak-, en Aan-
gezichts (MKA)-chirurgen en plastisch 
chirurgen werken nauw samen bij een 
schedelreconstructie. Als door intrekking 
van de huid te weinig huid voorhanden 
is om de schedel weer de normale 
vorm te geven, kan een ballonnetje 
onder de huid geplaatst worden om 

de huid op te rekken. Dat gebeurt in 
een aparte operatie voorafgaand aan 
de schedelreconstructie. De plastisch 
chirurg voert deze behandeling uit. Na-
dat het ballonnetje de huid voldoende 
heeft opgerekt, kan vervolgens in een 
nieuwe operatie de door de MKA-
chirurgie 3D vervaardigde schedelplas-
tiek geplaatst worden. 

naar de verpleegafdeling verliep toen niet 
goed en het leek even mis te gaan met 
Walthers medicatie. “Dat vonden ze zelf ook 
heel slordig. De verpleging heeft hiervan een 
aantekening gemaakt”, zegt Adriënne. Bart: 
“Met het nieuwe EPD is de kans op dergelij-
ke voorvallen kleiner. In plaats van dat de 

patiënt moet zeggen ‘Ik slik een rood pilletje’, 
kan de zorgprofessional precies zien wat u 
nodig heeft. Ook de huisarts weet dan welke 
medicatie hij moet voorschrijven“, aldus Bart. 

Schrijf het op
Walther heeft ook nog een compliment voor 

het ETZ. “De verpleging is zonder meer 
professioneel.” Bart lacht: “U hoeft niet te 
aardig voor ons te zijn hoor. Blijf vragen en 
schrijf het op, laat het ons weten. Dan 
maken we samen de zorg beter.” 
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Beveiligers @ETZnl #trots op nieuwe pakken.

Het in elkaar schuiven van twee volledige Moeder- en Kindcentra op één nieuwe locatie vergt veel bouwkundig inzicht en is een complexe legpuzzel. Toch streeft het ETZ 
ernaar het nieuwe Moeder- en Kindcentrum eind 2017 in gebruik te nemen.

Met de verhuizing van kindergeneeskunde 
naar de locatie Elisabeth begin dit jaar, is 
de eerste stap gezet in de verbouwfase van 
het centrum. Zowel de locatie TweeSteden 
als de locatie Elisabeth beschikten beide 
over volledig uitgeruste centra. Nadat de 
beslissing was genomen over de toekom-
stige locatie van het nieuwe centrum, is de 
verschuiving in gang gezet. 

Family Centered Care
Het toekomstige Moeder- en Kindcentrum 
van het ETZ wordt gerealiseerd op de eerste 
verdieping van de locatie Elisabeth. Voort-
bordurend op de veel geprezen ‘Family 
Centered Care’ zorgverlening van de locatie 
TweeSteden, blijven ook in het nieuwe 
centrum moeder en kind altijd bij elkaar. 
Speciale high-care couveusekamers en zo-
genoemde ‘moeder bij kind’ kamers maken 
het straks mogelijk voor verpleegkundigen 
en verloskundigen optimale zorg aan zowel 

de kinderen als de moeders te verlenen. 
De kinderdagverpleging en de kinderpoli-
kliniek krijgen een mooie frisse entree en 
wachtruimte, de overige ruimten blijven in 
het nieuwe centrum nagenoeg hetzelfde en 
daarmee een vertrouwd gezicht. 

Start bouw
De verbouwing wordt in fases uitgevoerd 
en de eerste bouwwerkzaamheden starten 
rond de bouwvak. Om alles in goede banen 
te leiden en onze patiënten zo min moge-
lijk overlast te bezorgen, realiseerden we 
een aantal – tijdelijke – verschuivingen. Zo 
is de kinderafdeling al gevestigd op etage 
D2 en worden pasgeborenen en kraam-
vrouwen, vooruitlopend op de eindsituatie, 
nu al opgenomen op de huidige kraam- en 
verlosafdelingen. 

“Gezamenlijke besluitvorming is hot.” 
Met die woorden begint uroloog Paul 
Kil zijn verhaal. Hij vertelt vol trots over 
de ‘Keuzehulp’: een online hulpmiddel 
om patiënten te informeren over hun 
aandoening en de mogelijke behande-
lingen ervan. Samen met mammachi-
rurg Patricia Jansen pleit hij voor het 
samen kiezen van arts en patiënt voor 
de best passende behandeling.

“De arts en patiënt krijgen ieder een nieu-
we rol in de spreekkamer. Door het gebruik 
van de Keuzehulp is de patiënt beter 
geïnformeerd, actiever en kritischer. De arts 
verandert daardoor in een ‘raadgever’. Het 
consult wordt een dialoog, en de patiënt 
een persoon.” Inmiddels zijn drie Keuze-
hulpen gelanceerd: voor prostaatkanker, 
plasklachten bij goedaardige prostaatver-
groting en borstkanker. Het is de bedoeling 
dat meerdere specialismen in de toekomst 
met deze keuzehulpen gaan werken. Het 
ETZ loopt met deze ontwikkelingen landelijk 
voorop.

Dokter Google
Steeds meer mensen zoeken informatie op 
internet op. Op diverse websites wisselen 
patiënten ervaringen uit. Voor ziekenhuizen 
is het daarom steeds belangrijker om de 
patiënt centraal te stellen en te kijken hoe 

patiënt en zorgprofessional samen tot de 
beste behandeling komen. Bovendien komt 
het tegemoet aan de therapietrouw, denk 
aan het slikken van medicijnen.

Uniek
“Samen met de patiënt kiezen, betekent 
het uitleggen van alle mogelijkheden met 
de voor- en nadelen, luisteren naar de 
persoonlijke voorkeur van de patiënt en 
daarna samen een afweging maken.” Hans 

Roemeling, voorzitter van de Cliëntenraad, 
benadrukt dat iedere patiënt en iedere arts 
uniek is. “De Keuzehulp kan helpen bij het 
gesprek tussen die twee en het vinden 
van de best passende behandeling voor de 
patiënt.” 

Welke opleiding heb je gevolgd?
“De studie geneeskunde heb ik cum laude 
afgerond aan de Rijksuniversiteit Groning-
en. De opleiding tot plastisch chirurg heb ik 
gevolgd in het Academisch Medisch Cen-
trum, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en 
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Daar-
na heb ik een superspecialisatie in hand-, 
micro- en aangezichtschirurgie gedaan in 
Vancouver (Canada).”

Waarom kies je voor het ETZ?
“Ik wil op een zo hoog mogelijk niveau 
zorg leveren in met name de hand- en 
polschirurgie, reconstructieve microchirurgie 
en esthetische chirurgie. In dit topklinische 
en ambitieuze ziekenhuis vind ik bij uitstek 
dit takenpakket. De vakgroep Plastische 
Chirurgie van het ETZ heeft een uitstekende 
naam opgebouwd in Nederland. Maar wat 
ik belangrijker vind, is de goede en 
collegiale sfeer.”

Wat is je aandachtsgebied?
“Ik leg me met name toe op de hand- en 
polschirurgie en heb twee jaar geleden het 
Europees handexamen gehaald. Hiermee 
ben ik de eerste in deze regio. Patiënten 
kunnen voor alle klachten van de hand, 
pols en onderarm bij ons terecht op de drie 
locaties van het ETZ.”

En verder…
“Eind januari ben ik met mijn echtgenote 
en dochtertje teruggekeerd uit Vancouver in 
Canada. In juli verwachten we ons tweede 
kindje. Als het even kan, kom ik graag op 
de racefiets naar mijn werk.”

Welke opleiding heb je gevolgd?
“Ik heb de opleiding geneeskunde gevolgd 
aan de Universiteit van Maastricht. De 
opleiding tot anesthesioloog heb ik gedaan 
bij Maastricht Universitair Medisch Centrum, 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Zieken-
huis Oost-Limburg.”

Waarom kies je voor het ETZ?
“Na mijn opleiding wilde ik in een groot 
ziekenhuis aan de slag dat ook als level 
1 Traumacentrum fungeert. Het ETZ biedt 
complexe zorg op hoog niveau. De korte 
lijnen tussen de verschillende afdelingen en 
het vriendelijke contact met andere specia-
listen spreken mij erg aan. Net als de visie 
van het ETZ, waarbij de patiënt centraal 
staat. In het ETZ worden veel ziektebeelden 
behandeld, waarbij anesthesiologie een 
belangrijke rol speelt. Het is een 
ambitieus opleidingsziekenhuis waar we 
jonge collega’s opleiden tot medisch specia-
list. Ik draag graag mijn steentje bij door te 
innoveren en bouwen aan de zorg van de 
toekomst.”

Wat is je aandachtsgebied?
“Trauma- en urgentiegeneeskunde. Ook 
hecht ik groot belang aan onderwijs, bege-
leiding en simulatie- en scenariotraining.”

En verder…
“Sinds kort ben ik vader van onze zoon Sef. 
Samen met mijn vrouw Sanne wonen wij in 
het Limburgse Beek. In mijn vrije tijd voet-
bal ik in het eerste elftal van VV Schimmert 
en spring ik graag op de racefiets voor een 
tocht door de Limburgse heuvels.” 

B O U W N I E U W S

NIEUWE SPECIALISTEN

Erik Dortangs  ~ 32 jaar ~ anesthesioloog Gertjan Halbesma  ~ 35 jaar ~ plastisch chirurg

Nieuw Moeder- en Kindcentrum op locatie Elisabeth
‘Het consult wordt een dialoog’

Ingezonden brief

15 maart 2016

Er staat ‘lief ziekenhuis’ en dat is ook 
onze ervaring. Maar nog belangrijker 
was het eerste contact. Zéér 
vriendelijk. De volgende dag naar 
andere verpleegkundigen, wat een 
giganten. Ook al ben je nerveus of 
half dood, ze weten je toch weer wat 
moed in te spreken. Je zou willen dat 
deze dames je dochters waren. 

De orthopeed en de hartspecialist: 
fantastisch, rustig, uitgebreid 
onderzoek, doortastend en niet van ‘ik 
ben de Dokter’!!
Het eten: heerlijk. Maar let op 
met bewerkte vleeswaren met 
E-nummers.

Bedankt lief ziekenhuis.

De heer Smink

Nieuwe dienstkleding voor 
beveiligers ETZ

Jolanda: Ziet er netjes uit 👍

Maarten: 
Wauw ETZ! Goed uitgepakt met het 
veranderen van het uniform. Oogt 
vriendelijker, frisser en modern.

Nicole: Chique!

Annemie: 
Het ziet er mooi verzorgd uit, 
complimenten!

@Roland van der Loos
Buitengewoon mooie, nieuwe site @
ETZnl online. #trots #passie #flexibel 
#open #presteren We gaan ervoor!

@Margriet van Loon
@ETZnl meestal geef je een 
compliment en bedankje als je weer 
vertrekt, ik wil nu verpleging bedanken 
van interne afd 6 tz. Tilburg toppers! 

In het Moeder- en Kindcentrum staat ‘Family Centered Care’ centraal.

De patiënt kiest met de online Keuzehulp de best passende behandeling.

BUITENGEWOON
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Voor de derde keer op rij is het ETZ 
verkozen tot beste vruchtbaarheids-
kliniek van Nederland. Patiënten met 
een kinderwens waarderen de kennis 
en begeleiding van het team. Gynae-
coloog Jesper Smeenk is erg blij met 
de erkenning. “Dit is een geweldige 
stimulans voor ons complete team.”

De verkiezing komt tot stand aan de hand 
van een enquête van Freya, de landelijke, 
onafhankelijke vereniging voor mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen. Patiënten geven 
hun mening op uiteenlopende gebieden 
over de kliniek waar zij onder behande-
ling zijn. Bijna 1.200 patiënten vulden de 
enquête in. Het Centrum Voortplantingsge-
neeskunde van het ETZ scoort onder meer 
uitmuntend op het gebied van expertise, 
inlevingsvermogen en begeleiding. 

Reacties patiënten
Patiënten van het ETZ die aan de enquête 
hebben deelgenomen, zijn unaniem lovend 
over de goede zorg die het Centrum Voort-
plantingsgeneeskunde biedt.

Opsteker
Gynaecoloog Smeenk ziet het winnen van 
de prijs als een fantastische opsteker voor 
zijn team. “Onze gezamenlijke inspanning-
en worden beloond. Het is onze taak om 
de patiënten te ondersteunen tijdens het 
proces. Het is mooi dat de manier waarop 
wij dit doen wordt gewaardeerd. Natuurlijk 
hanteren wij de protocollen, maar vervol-
gens blijven we wel meedenken met de 
patiënt.” Sinds 1 maart 2016 zijn ook de 
vruchtbaarheidsbehandelingen van het 
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven overge-
plaatst naar het ETZ. Smeenk: “Door deze 
samenwerking kunnen wij in de toekomst 
nog meer inspelen op wensen, voorkeuren 
en behoeften van de patiënten.”

‘PERSOONLIJKE BENADERING DOOR HET 
CENTRUM VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE’

Freya
Verminderde vruchtbaarheid is een veelvoorkomend probleem. Maar liefst een op 
de zes paren raakt niet spontaan zwanger binnen een jaar. Momenteel is 1 op de 
38 geboren kinderen het resultaat van een IVF-/ICSI-behandeling. Freya is er voor 
iedereen voor wie zwanger worden niet vanzelfsprekend is. De vereniging voorziet in 
informatie, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
 

PUZZELEN

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt patiënten een persoonlijke behandeling. 

ETZ GAAT VOOR GROEN

Het ETZ heeft als een van de grootste topklinische zieken-
huizen in Nederland een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat we 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij stellen 
onszelf continu de vraag hoe we kunnen bijdragen aan een 
duurzame, gezonde en rechtvaardige omgeving. En met 
resultaat: het MilieuPlatform Zorgsector kende onlangs 
de zilveren Milieuthermometer toe aan het ETZ, locatie 
Elisabeth. Een bewijs dat ons ziekenhuis hart heeft voor de 
omgeving.

“Het is een zeer betrokken team. Ik had echt 

het gevoel dat we door iedereen gekend en 

ondersteund werden. Ook complimenten voor 

de laboranten, het contact met hen was ook 

plezierig.”

 “Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het ETZ is een verademing vanwege de persoonlijke benadering. Samen het behan-delplan opstellen en echt naar het individu kijken in plaats van zomaar de richtlijnen volgen.”

“Een prettige ondersteuning tijdens de 

punctie en veel ruimte om aan te geven hoe 

je als patiënt zak
en ervaart.”

Voeding
Het ETZ heeft een eigen kruidentuin. 
De maaltijden bereiden we vers, 
met streekproducten passend bij elk 
seizoen. Ook werken we met portie-
groottes en een mooie presentatie 
van de maaltijden om patiënten 
beter te laten eten en voedselver-
spilling tegen te gaan.

Spaarzaam met medicijnen
De afdeling Chirurgie onderzocht samen 
met de apotheek of de hoeveelheid 
ongebruikte medicijnen kan worden 
verminderd. Door minder medicijnen per 
patiënt te verstrekken, is de verspilling 
drastisch afgenomen.

Schoonmaak
Door het gebruik van microvezeldoekjes is 
de hoeveelheid water die gebruikt wordt 
tijdens reinigingswerkzaamheden tot 
bijna nul gereduceerd. Ook vervangen we 
reinigingsmiddelen door producten met een 
Ecolabel.

Afval
We besparen in 2015 
9% op restafval. 

Welke getallen horen op de pleisters?

Bewust energiegebruik
We investeren in een vermindering van het 
energieverbruik. Zo zijn in de buitenverlich-
ting LED-lampen geïnstalleerd, maken we 
gebruik van bewegingsmelders en hebben 
we een warmte-koude opslagsysteem 
(WKO) om het gebouw op temperatuur te 
houden.

Fietsplan
We stimuleren medewerkers met een 
aantrekkelijk fietsplan om voor het 
woon-werkverkeer en het vervoer tussen 
de locaties gebruik te maken van fiets, 
e-bike of openbaar vervoer.

Inkoop
Bij de aanschaf van bijvoor-
beeld ziekenhuisbedden en 
vaatwassers houden we ons 
aan strenge milieunormen.

Kijktuinen
Een groene omgeving voor onze 
patiënten, daar streven we naar. 
Het ETZ is een van de koplopers op 
het gebied van verbinding leggen 
tussen natuur en gezondheid. Zo 
genieten patiënten vanuit aan-
grenzende ruimtes van het uitzicht 
op de kijktuinen.

Veel 
puzzelplezier!
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Hybride OK spaart levens en tijd
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Ziekenhuisbezoek plannen via internet

Te veel drukte rond het bed van een 
patiënt kan gemakkelijk worden voor-
komen. Via de website 
www.ziekenhuisplanner.nl kan een be-
zoeker zelf de ziekenhuisopname van 
een familielid, vriend of kennis volgen 
en informatie delen via een gezamen-
lijke agenda. 

Zowel bezoekers als patiënten kunnen een 
online groep starten en anderen daarvoor 
via e-mail uitnodigen. Samen volgen de 
gebruikers de opname van een bekende, 
waarbij ze onder meer een online kalender 
gebruiken. Zo kan iedereen van elkaar zien 
wie wanneer naar het ziekenhuis gaat en 
vervolgens zelf bezoeken inplannen. Dat 
is niet alleen handig voor de bezoeker en 
het verplegend personeel, maar vooral een 
verademing voor de patiënt. 

Dagboek 
Naast de agenda bevat Ziekenhuisplanner.nl 
ook een dagboek, waarmee de gebruikers 
elkaar op de hoogte houden van het wel en 
wee van de patiënt. 

De afzender kiest zelf naar wie hij of zij 
een bericht stuurt, waarop anderen weer 
kunnen reageren.

Veilig
Ziekenhuisplanner.nl is laagdrempelig.  
Een e-mailadres en een zelf gekozen 
wachtwoord zijn voldoende om de site te 
gebruiken. Uiteraard gebeurt dit binnen een 
beveiligde verbinding, zodat de deelnemers 
zeker zijn van hun privacy. Ook hanteert 
Ziekenhuisplanner.nl strenge voorschriften 
voor wat betreft privacygevoelige gegevens 
binnen de databases van de website.

Het OK-complex van het ETZ wordt uitgebreid met 
twee hypermoderne hybride operatiekamers. De 
operatiekamers zijn ingericht voor zowel trauma-, 
vaat- en neurochirurgie als orthopedische chirurgie. 
Daardoor kunnen meerdere chirurgen tegelijkertijd 
een traumapatiënt opereren.

Traumacentrum
Het ETZ is hét traumacentrum voor onze provincie. 
Met de hybride OK kunnen we levens redden van 
patiënten met zwaar letsel. Patiënten in acute nood 
kunnen na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp 
direct door naar de hybride OK. Daar kunnen ver-
schillende specialisten bijvoorbeeld gelijktijdig een 
bloedende milt behandelen. 

Hightech
Een hybride OK is een hightech versie van de 
‘gewone’ operatiekamer. De specialist kijkt met 
behulp van (röntgen)apparatuur tijdens een 
operatie in het lichaam van de patiënt. Door de 
minder ingrijpende operatiewijze herstelt de 
patiënt sneller, is de stralingsbelasting lager, is er 
minder kans op infecties en zijn minder operaties 
nodig. 

Röntgenapparaat
Het grote röntgenapparaat (C-boog) 
hangt aan het plafond en kan op elke 
gewenste positie worden geplaatst.

Groot beeldscherm
De chirurgen zien direct 
op een groot beeldscherm 
wat het resultaat van hun 
ingreep is. Ook is het mo-
gelijk om 3D-reconstructies 
van botten en gewrichten 
te maken. Hiermee kunnen 
zeer complexe botbreuken 
in gewrichten nog beter in 
beeld worden gebracht en 
beter worden hersteld.

Veel bewegingsruimte
De technologie is zoveel mogelijk geïn-
tegreerd in de wanden en het plafond. 
Bovendien is de ruimte twee keer zo 
groot als gebruikelijk. Dat zorgt voor veel 
bewegingsruimte voor het operatieteam.


