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De afgelopen maanden is een grote groep mensen bezig geweest 

om de verhuizing van diverse afdelingen binnen ons ziekenhuis 

zo spoedig en effi ciënt mogelijk te laten verlopen. Het doel van al 

deze veranderingen is een modern en compact ziekenhuis, waarin 

onze patiënten de beste zorg kunnen ontvangen. En als ik rond-

kijk op de nieuwe afdelingen, ben ik trots dat Laurentius dit kan 

bieden. Zo is onlangs de Intensive Care verhuisd naar een afdeling 

met gloednieuwe apparatuur en bedden. Verpleegkundigen heb-

ben hierdoor meer ruimte om patiënten te verplegen, bezoek kan 

langer blijven, patiënten hebben meer privacy én kunnen 

nu naar buiten kijken. Ook het nieuwe restaurant is in gebruik 

genomen. Hier kunnen zowel patiënten en bezoekers als mede-

werkers genieten van een lunch of tussendoortje. 

Ook op andere gebieden zijn er verbeteringen voor de 

patiëntenzorg gerealiseerd, waaronder de nieuwe methode om 

prostaatkanker op te sporen met behulp van een robot, en 

het nieuwe Fietslabyrint voor de patiënten van dialysecentrum 

Weerterbergen. De aanschaf hiervan is door de stichting Vrienden 

van Laurentius mogelijk gemaakt. Mooie ontwikkelingen die ten 

goede komen aan zowel de gezondheid als het comfort van onze 

patiënten.

Wat voor ons een punt van aandacht blijft, is de bewegwijzering 

in ons ziekenhuis. Door diverse interne verhuizingen kan het voor 

u even zoeken zijn voordat u de juiste poli of afdeling heeft 

gevonden. Om het ongemak zoveel mogelijk op te vangen, staan 

onze vrijwilligers voor u klaar. Zij heten u welkom in de centrale 

hoofdingang en bij de ingang van de poliklinieken, en wijzen u van 

daaruit graag de weg. Maar ze vinden het ook geen probleem om 

gezellig een stukje met u mee te lopen!

We kijken ernaar uit om u in 2018 te mogen verwelkomen via 

de nieuwe hoofdingang. Deze entree wordt gevestigd in de 

nieuwbouw en wordt in het begin van de zomer geopend. 

Vanuit de nieuwe hoofdingang van ons ziekenhuis wordt er ook 

een verbindingsgang gemaakt naar de hal van het Zorghotel. 

Net als de verbouwingen, gaan ook de gesprekken over de 

fusie met onze collega’s in Noord-Limburg gestaag verder. 

De samenwerking neemt inmiddels steeds vastere vormen aan en 

die ontwikkelingen gaan uiteraard ook in 2018 door. Wij houden u 

op de hoogte!

Wilt u meer weten over de onderwerpen in dit blad? Of heeft u 

ideeën en tips? Stuur dan een bericht naar communicatie@lzr.nl.

Ik wens u veel leesplezier en alvast heel veel geluk en gezondheid 

voor 2018!

Marja Weijers
Voorzitter Raad van Bestuur

Wat is het 
toch fi jn… 
...om met eigen ogen het resultaat van de diverse verbouwingen 
te zien. 

Voorwoord
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Kort
  nieuws

Ook in het Laurentius Ziekenhuis heeft een aantal medewerkers hun snor of 

baard laten staan. Op de foto ziet u drie van onze radiologen die al een tijdje hun 

scheermesje hebben laten liggen om zo aandacht te vragen voor de gezondheid 

van de man en het onderwerp prostaatkanker bespreekbaar te maken.

Uiteraard heeft het Laurentius Ziekenhuis de rest van het jaar ook volop 

aandacht voor prostaatkanker. Dankzij een nieuwe techniek waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een MRI-scanner en een robot kan er nu sneller en beter 

onderzocht worden of een patiënt prostaatkanker heeft of niet, en hoe 

snel de tumor groeit. Ook is het mogelijk om kleine afwijkingen vast te 

stellen, zodat we er op tijd bij kunnen zijn en de kans op uitzaaiingen 

kleiner is.

Elk jaar wordt de maand november omgedoopt tot ‘Movember’. Het is 
dé maand waarin mannen hun snor laten staan om aandacht te vragen 
en fondsen te werven voor de gezondheid van de man, met de nadruk 
op prostaat- en teelbalkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende 
vorm van kanker onder mannen. Eén op de tien mannen krijgt er in zijn 
leven mee te maken.
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“Als mensen samen een groentewinkel kunnen hebben, dan moet een 

huisartsenpraktijk ook mogelijk zijn!” Dat antwoorden we steevast als 

ons gevraagd wordt of dat niet lastig is, als echtpaar samen in één 

praktijk te werken. Het heeft uiteraard soms nadelen. Zo moet je uit-

kijken dat je niet non-stop met de praktijk bezig bent. Maar wij vinden 

het vooral leuk! Je moet wel op één lijn zitten en de afgelopen 10 jaar 

doen we dat ook, samen met een gezellig en enthousiast team.  

Caroline is in 2004 met de praktijk begonnen en Roelf kwam erbij  

nadat hij zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht had 

afgerond. Hoewel we verschillende dokters zijn, met een eigen stijl, 

delen we belangrijke waarden.

Verschuiving van zorg
De laatste 10 jaar is de zorg, die voorheen in het ziekenhuis geleverd 

werd, steeds meer verschoven naar de huisartsenpraktijk. Veel  

mensen met suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziekten hoeven 

niet meer naar de internist, cardioloog of longarts, maar kunnen bij de 

huisarts en praktijkondersteuner terecht. De mogelijkheden voor het 

stellen van diagnoses zijn zodanig uitgebreid, dat de huisarts in  

zijn praktijk een longfunctieonderzoek kan doen of darm- en maag- 

onderzoeken aanvragen en zelf daarna de behandeling kan voortzet-

ten. Dat is nu vanzelfsprekend, maar dat was een aantal jaren geleden 

nog niet het geval. Ziekenhuisopnames duren korter, want mensen 

worden sneller ontslagen om thuis of elders te herstellen. Dat is goed, 

maar het is dan van groot belang dat huisarts en ziekenhuis goed  

samenwerken. Je moet over en weer van elkaar weten wat je kunt en 

wat niet. Naar elkaar luisteren en van elkaar leren, zijn essentieel.

Luisteren, leren en verbeteren
Wij zijn beiden lid van een transmurale intervisiegroep. Sinds één jaar 

zijn er groepen huisartsen en ziekenhuis-specialisten die samen be-

spreken welke moeilijkheden zij in hun werk tegenkomen. Waar lig je 

van wakker? Wat leidt tot ergernis? Wat geeft je energie in jouw werk? 

Door naar elkaar te luisteren, kun je elkaar stimuleren om beter en 

plezieriger te werken. Roelf zit in de transmurale MIP-commissie.  

Hierin wordt besproken wat er verbeterd kan worden in de samenwer-

king tussen huisartsen en ziekenhuis. Door van elkaar te blijven leren, 

kunnen we de patiëntenzorg verbeteren.

Grote uitdagingen
De komende jaren krijgen we te maken met grote uitdagingen. De  

verschuiving van zorg gaat door en tegelijkertijd worden de inwoners 

van Haelen gemiddeld ouder, minder mobiel en hebben meer chro- 

nische ziekten. De zorg moet dus dicht bij huis worden geboden! We 

zijn continu bezig de huisartsenpraktijk hierop aan te passen. Zo zorgt 

een toegankelijke apotheekvoorziening in ons pand voor korte lijnen  

bij de verstrekking van medicijnen en de bewaking van het genees-

middelengebruik. Wij beiden zijn ook zeer actief in onze praktijk en in 

diverse commissies -zowel in het Laurentius Ziekenhuis als landelijk- 

om de computers van huisartsen, ziekenhuis en andere zorgverleners 

beter op elkaar te laten aansluiten. Dit alles met als doel om beter,  

veiliger en patiëntvriendelijker te werken. Daar zetten we vol op in!

Caroline en  
Roelf Norg
Huisartsenpraktijk  
Norg en Norg-Schulpen  
in Haelen

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over 

voorgenomen besluiten die te maken hebben met het patiëntenbelang. Ze willen de bele-

ving en het welbevinden van de patiënt blijvend verbeteren, en stimuleren de organisatie 

om hierop gerichte activiteiten te verankeren en te bewaken. Om op de hoogte te blijven 

van alle zaken die spelen, hebben zij regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, de 

Raad van Toezicht, Stafbestuur, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Advies Raad. 

Ook maakt de raad dankbaar gebruik van de enquêtes die worden gehouden onder het 

Cliëntenpanel. De informatie die hieruit komt, helpt om een goede voeling te houden met 

de mening van patiënten en het publiek in de regio en adviezen van de raad . 

Terugblik op 2017
Belangrijke onderwerpen voor de Cliëntenraad waren in 2017 onder andere: de inrich-

ting van de nieuwbouw en voortgang van de bouwwerkzaamheden, kwetsbare ouderen, 

het predicaat Senior Vriendelijk Ziekenhuis en het fusieproces met ziekenhuis VieCuri. 

Theo Hoekjan: “Als Cliëntenraad zijn we erg ingenomen met de tot dusver gerealiseerde 

verbouwingen. Met name de vernieuwde IC en het Moeder & Kind Centrum. Onze in-

spraak bij diverse zaken zoals de integratie van de Spoedeisende Hulp met de huisart-

senpost alsook het nieuwe maaltijdenconcept en de ouderenzorg, heeft baat gehad. 

Verder heeft de Cliëntenraad dit jaar deelgenomen aan zogenaamde veiligheidsrondes 

en worden we regelmatig bijgepraat door de Raad van Bestuur over de voortgang van 

de besprekingen met VieCuri. Als laatste zijn we ook actief betrokken geweest bij de di-

verse onderzoeken inzake het behalen van het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis.”

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit vijf leden. Het nieuwste lid van de Cliëntenraad is Han Hensen, 

per 1 mei 2017. Theo Hoekjan zal zijn voorzitterschap per 1 april 2018 overdragen aan 

Hans Schuurman.

huisarts
co

lum
n

“De mening van u als patiënt is bepalend voor de zorg die in het Laurentius  
Ziekenhuis wordt geboden. Wij als Cliëntenraad zijn daarin uw ogen, oren en 
vooral ook uw stem waarbij voor ons altijd de zorg voor u als patiënt centraal 
blijft staan.” Dat is kort en krachtig het doel van de Cliëntenraad van het  
Laurentius Ziekenhuis.

Patiëntenbelang 
voorop!

Cliëntenraad  

Meer informatie en contact
Heeft u vragen of suggesties voor de Cliëntenraad? Mail naar 

clientenraad@lzr.nl Wilt u graag uw mening geven via het 

Cliëntenpanel? Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe leden.  

Kijk voor meer informatie over de Cliëntenraad en het 

Cliëntenpanel op www.lzr.nl/clientenraad. 

 

Staand: Hans 

Schuurman  

(vicevoorzitter) 

en Theo Hoekjan  

(voorzitter). Zittend: 

Karin Nijskens,  

Twan van Pol en  

Han Hensen.
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Nieuw voedingsconcept

Een ander voordeel is dat door de sous-vide 

kooktechniek, waarbij voedingsmiddelen 

in een vacuümverpakking langzaam 

gegaard worden, alle smaakstoffen, 

mineralen, vitamines en sappen van de 

voedingsmiddelen behouden blijven. Doordat 

de maaltijden nu koud opgeschept worden 

en op het bord van de patiënt verwarmd 

worden, is het makkelijker om de juiste 

hoeveelheid te serveren waardoor er 

uiteindelijk minder voedsel weggegooid 

hoeft te worden. Tevens geef dit de 

mogelijkheid om de maaltijden mooier te 

presenteren, door bijvoorbeeld puree met 

een spuitzak op het bord te spuiten of door 

jus aan te bieden in sauskommetjes.

Minder voedselverspilling

Het vernieuwde restaurant De Pelikaan is op 25 november geopend en bevindt zich 

in de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Goed eten is belangrijk, zeker als je ziek bent. Er wordt daarom een 
steeds hogere kwaliteit en betere service verlangd van voeding in 
de zorg. De verbouwing van het Laurentius Ziekenhuis bood kansen 
om de oude keuken te moderniseren, zowel qua apparatuur als 
werkwijze. Eind november is het vernieuwde restaurant De Pelikaan 
met nieuwe patiënten-
keuken in gebruik  
genomen. Dagelijks 
worden hier de maaltijden 
voor gemiddeld 300 
patiënten bereid.

Het ziekenhuis wilde de services voor 

de patiënten en bezoekers naar een 

hoger niveau tillen. De verhuizing van 

het restaurant en patiëntenkeuken naar 

de nieuwbouw gaf daar kans voor. Door 

te kiezen voor een nieuwe manier van 

maaltijden verstrekken en apparatuur aan 

te schaffen met de nieuwste stand van 

techniek, kan er een bredere service aan 

de patiënt geboden worden. Zo kunnen 

patiënten nu zélf aangeven wanneer 

Bredere service
zij graag hun maaltijd willen hebben en 

hoeven dus niet meer op een vast tijdstip 

te eten. Tevens kan hij er straks voor 

kiezen of hij op zijn kamer wil eten of 

liever in het restaurant. Ook streven we 

ernaar om de tijd te verkorten tussen het 

doorgeven van de maaltijdkeuze en de 

consumptie ervan, zodat de patiënt niet 

meer ’s morgens hoeft te bedenken wat 

hij ’s avonds wil eten.



De etiketten op voedings-
middelen zijn best 
ingewikkeld! Al die cijfers 
en moeilijke woorden… 
De 9-jarige Kyano Massa 
trok daarom de stoute 
schoenen aan en nam 
contact met ons op. 
“Wat is een calorie?” wilt 
hij weten. Diëtist Jeanine 
Geertsma vindt het 
hartstikke leuk dat Kyano 
zo geïnteresseerd is en 
beantwoordt graag zijn 
vraag.

“Weet je, dat is eigenlijk best moeilijk… 

vertellen wat kilocalorieën (afkorting= 

kcal) precies zijn!” geeft Jeanine toe. 

“Maar ik ga het je uitleggen aan de hand 

van een voorbeeld. Als papa en mama 

met de auto naar het tankstation gaan, 

wat doen ze dan in de auto?” Kyano denkt 

even na. “Benzine?” “Precies,” bevestigt 

Jeanine. “Benzine is de brandstof voor de 

auto. Zonder benzine komt de auto niet 

ver. En zonder energie komen wij als mens 

ook niet ver. We hebben energie nodig om 

bijvoorbeeld te kunnen lopen, spelen en 

leren. Een calorie is een eenheid van ener-

gie. In sommige voedingsmiddelen zitten 

veel kilocalorieën en in andere minder. Om 

dat verder uit te leggen, heb ik een klein 

spelletje meegenomen.”

Kaartspelletje

Jeanine pakt een stapel kaartjes en legt 

ze op de tafel voor Kyano. Op de ene helft 

van de kaartjes staat eten en drinken af-

gebeeld en op de andere staan de kiloca-

lorieën in cijfers. Ze pakt een plaatje van 

een Magnum roomijsje. “Hoeveel denk je 

dat hier in zitten?” Kyano kijkt even rond 

en pakt dat het kaartje met daarop ‘310 

kcal’. “Dat klopt,” knikt Jeanine. “Hoeveel 

mogen we eigenlijk op een dag hebben?” 

vraagt Kyano. “Dat verschilt per persoon, 

want sommige mensen zijn bijvoorbeeld 

groter of ouder dan anderen. Ook hebben 

de meeste mannen meer energie nodig 

dan vrouwen. Maar gemiddeld zouden we 

niet meer dan 2000 kcal op een dag bin-

nen mogen krijgen.” Kyano wijst lachend 

en met een licht beschuldigende vinger 

naar zijn vader. “Pap eet denk ik wel meer 

dan 2000 op een dag!” “Maar je vader 

is ook groter, dus die mag ook iets meer 

eten!” grapt Jeanine.

Free running en spruitjes

“En wat gebeurt er als je lange tijd veel te 

veel eet?” vraagt Jeanine aan Kyano.

“Dan krijg je buikpijn,” antwoordt hij. 

“Inderdaad! En dan word je uiteindelijk te 

zwaar. Daarom is het goed dat je niet 

alleen oplet met wat je eet, maar ook 

genoeg beweegt. Op die manier ‘ver-

brand’ je de kcal ook weer. Het beste is

om de hoeveelheid kcal en de hoeveelheid 

beweging in balans te houden. Dan blijf je 

op een gezond gewicht.” “Gelukkig sport 

ik veel,” zegt Kyano. “Ik vind free running 

super leuk! Daarbij springen we op en 

over tafels en hindernissen. Ik voetbal ook 

graag en op school spelen we vaak tref-

bal.” “Dat klinkt goed! Bij sporten gebruik 

je intensief je spieren en die hebben kcal 

nodig. Dus is het belangrijk dat je goed 

eet en drinkt. Water drinken is het aller-

beste.” “Dat drink ik ook heel veel,” knikt 

hij. “En we eten thuis best gezond met 

veel groente. Ik lust zelfs spruitjes. En af 

en toe mag ik chips!”

Sixpack 

“Af en toe mag je best iets ongezonds, als 

het maar met mate is,” vertelt Jeanine. “In 

producten met veel suiker en vet zitten 

namelijk ook veel kcal.” “Ik wil gezond eten 

en veel blijven sporten, want ik wil een 

sixpack,” verklapt Kyano. “En ik wil later 

politieagent worden.” “Dan is het helemaal 

belangrijk dat je gezond en sportief bent!”

“Ja, dan kan ik de boeven makkelijker 

vangen!”

Kent u ook een kind dat boordevol vragen zit? Bijvoorbeeld over hoe het menselijk 

lichaam werkt of wat er op een specifieke afdeling van het ziekenhuis gebeurt? Wanneer 

hij of zij deze vraag zelf een keer wil stellen aan een dokter, stuur dan een e-mail met de 

vraag, de naam en leeftijd van het kind en de contactgegevens naar communicatie@lzr.nl.

Nieuwsgierige 
kinderen
gezocht!
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Wat is een kilocalorie? 

“En wat gebeurt er 
als je lange tijd veel 

te veel eet?”

worden, is het makkelijker om de juiste 

hoeveelheid te serveren waardoor er 

uiteindelijk minder voedsel weggegooid 

hoeft te worden. Tevens geef dit de 

mogelijkheid om de maaltijden mooier te 

presenteren, door bijvoorbeeld puree met 

een spuitzak op het bord te spuiten of door 

jus aan te bieden in sauskommetjes.



Wanneer de zomer alweer afscheid heeft 

genomen en de dagen korter zijn geworden, 

hebben sommige mensen last van gevoelens van 

somberheid en een gebrek aan energie. 

Een tekort aan daglicht kan de 

oorzaak zijn van zo’n winterdip. 

Psychiater Gerard Smals geeft 

toelichting op het fenomeen.

laurier
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Lichttherapie

Wie echt last heeft van een winterdepressie 

kan lichttherapie overwegen om op deze 

manier het tekort aan licht te compenseren. 

Lichttherapie wordt onder andere 

aangeboden in ons ziekenhuis. Smals legt 

uit: “Tijdens de therapie krijg je 14 dagen 

lang, zo’n 45 à 50 minuten per dag licht 

aangeboden via zonlichtvervangende 

lampen. Je neemt dan plaats voor een 

scherm dat lijkt op een computerscherm. 

Dit scherm straalt licht uit in een bepaalde 

sterkte, namelijk 5000 lux. Je hoeft niet 

rechtstreeks in het licht te kijken, als het 

licht maar via je ogen wordt waargenomen. 

Het licht zorgt ervoor dat de vertraagde 

processen in je brein, weer sneller gaan 

werken. Meestal wordt lichttherapie 

aangeboden in de overgang van oktober 

naar november. In die periode worden 

de dagen erg snel korter. Juist in deze 

   Help, ik heb een        
          winterdip

“Allereerst wil ik onderscheid 

maken tussen een winterdip en een 

winterdepressie”, trapt Smals af. “Bij een 

winterdip zit je een tijdlang minder lekker in 

je vel. Je hebt minder fut en levenslust. Bij 

een winterdepressie gaat het verder. De ge-

voelens van neerslachtigheid domineren dan 

je dagen. Wanneer deze gevoelens steeds 

lijken terug te keren in een bepaald seizoen, 

spreken we van een seizoensdepressie. Dat 

hoeft overigens niet per se in de winter te 

zijn.” 

Van nature zijn mensen overdag actief en 

rusten we wanneer het donker wordt. In de 

winter is het aantal uren daglicht echter een 

stuk beperkter, terwijl we onze activiteiten 

op gewone voet voortzetten. Onze biologi-

sche klok kan hierdoor van slag raken. Het 

licht is namelijk van invloed op verschillende 

processen in het lichaam. Wanneer je in 

een periode minder wordt blootgesteld aan 

licht, verlopen deze processen langzamer. Je 

stemming, eetlust, concentratievermogen en 

prestatievermogen kunnen hier last van on-

dervinden. Smals: “Niet iedereen is er trou-

wens even gevoelig voor. Het is erfelijk be-

paald of je er daadwerkelijk last van hebt.”

Wanneer moet je hulp zoeken?

De overgang van een winterdip naar een 

winterdepressie verloopt doorgaans geleide-

lijk. Smals: “Het is belangrijk om aan de bel 

te trekken wanneer de gevoelens van neer-

slachtigheid gaan domineren. Wanneer het 

bijvoorbeeld geen verschil meer maakt of 

het weekend is of een gewone weekdag. Of 

je alleen bent of met vrienden. Ook als je al-

leen nog maar pessimistisch tegen het leven 

aan kunt kijken en je je niet kunt voorstellen 

dat het weer goedkomt. Vaak ontwikkelen 

mensen ook slaapproblemen en lukt het niet 

om ’s nachts door te slapen of ze hebben 

juist veel meer behoefte aan slaap. Dan is 

het tijd om met de huisarts te gaan praten. 

Indien nodig kan hij of zij doorverwijzen naar 

bijvoorbeeld een psychiater.”
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Tips tegen een winterdip 

 Zorg voor voldoende licht gedurende de dag en ga naar 

buiten. Het is vroeg donker, dus profi teer van het zonlicht 

aan het begin van de dag en blijf ’s ochtends niet te lang 

in bed liggen.

 De ideale werkplek bevindt zich dichtbij een raam. Is dit 

niet mogelijk, dan kun je daglicht nabootsen met lampen. 

Kaarslicht hoort een beetje bij de feestdagen, maar je 

lichaam heeft behoefte aan meer licht. Het licht hoeft niet 

direct in je ogen te schijnen. Wanneer een lamp op het 

plafond gericht is, bootst dit ook een heldere hemel na. 

Blijf actief. Wanneer je fysieke inspanning levert, kun je je 

gedachten verzetten en is er minder plek voor sombere 

gedachten. De inspanning stimuleert de bloedsomloop 

waardoor je je beter in je vel zult voelen.

En onthoud: de winter gaat ook weer voorbij!

Wist u dat...
het lichaam onbewust het tekort 

aan licht compenseert met de 

behoefte aan calorierijk voedsel? 

Calorierijk of koolhydraatrijk 

voedsel heeft de eigenschap om 

de lichamelijke processen die in de 

winter langzamer verlopen weer te 

versnellen. Ons lichaam corrigeert 

zichzelf dus. Dat verklaart wellicht 

de extra pondjes…

periode wordt ook nog eens de klok verzet, 

waardoor je bioritme nog extra van slag 

raakt. Normaalgesproken zul je na een 

paar weken verbetering merken. In enkele 

gevallen is het nodig om ook medicatie erbij 

te geven.” 
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Patiënten die voor een inwendig onderzoek van de dikke darm, slokdarm, maag of 
galwegen naar het ziekenhuis moeten, komen sinds kort in aanmerking voor sedatie. 
Bij sedatie word je voor korte duur in slaap gebracht en krijg je niks mee van het 
onderzoek. Je ervaart geen ongemak of pijn en de arts kan ongestoord het onderzoek 
uitvoeren en eventuele ingrepen verrichten. Barry van Seccelen en Paul Claessen zijn 
sedatiepraktijkspecialisten. Zij leggen uit hoe het werkt.

“Bij sedatie krijg je een combinatie van een slaap-

middel en pijnstilling toegediend”, legt Barry uit. 

“Je wordt in een diepe slaap gebracht, waarbij 

je reflexen intact blijven. Je blijft dus zelfstandig 

doorademen. Dat is dan ook meteen het verschil 

met narcose. Tijdens een narcose wordt je adem-

haling overgenomen. Het kost ook meer tijd om 

uit een narcose bij te komen. Patiënten die sedatie 

ondergaan zijn vrijwel meteen weer wakker en 

aanspreekbaar.” 

Arts doet zijn werk, wij zorgen voor de patiënt

Paul vult aan: “Tijdens het onderzoek kunnen we 

de diepte van de slaap bepalen. Verloopt het 

onderzoek voorspoedig, dan is een lichte slaap 

voldoende. Moet de arts iets vervelends doen, dan 

dienen we iets meer medicatie toe. Tijdens het hele 

onderzoek houden we de vitale functies van de 

patiënt nauwlettend in de gaten. Ademt hij goed? 

Bloeddruk in orde? De arts kan ongestoord zijn 

werk doen en wordt niet gehinderd door de 

bewegingen of reacties van de patiënt. Hij kan  

zich volledig focussen op het onderzoek, terwijl wij 

zorgen voor de patiënt.” 

Redenen om voor sedatie te kiezen

Sedatie wordt niet bij iedere patiënt toegepast. Hoe 

wenselijk sedatie is, is afhankelijk van een aantal 

factoren. Barry: “Bij een complexe ingreep is sedatie 

wenselijker dan bij een relatief eenvoudige ingreep. 

Ook wanneer de arts verwacht dat het onderzoek 

wel eens moeizaam zou kunnen verlopen of veel 

tijd in beslag zal nemen, wordt eerder voor sedatie 

gekozen. Patiënten die herhaaldelijk zo’n onderzoek 

moeten ondergaan, komen eveneens in aanmerking. 

Denk bijvoorbeeld aan mensen met de ziekte van 

Crohn die sowieso al last hebben van een geïrriteer-

de darmwand. Natuurlijk zijn er ook patiënten die 

zelf om sedatie vragen. We proberen altijd reke-

ning te houden met de wensen van de patiënt”. 

Meteen weer wakker

Patiënten worden altijd gescreend voorafgaand 

aan de sedatie en het onderzoek. “We kijken dan 

of de patiënt gezond en fit genoeg is”, licht Paul 

toe. “Op de dag van het onderzoek brengen we 

een infuus in en wordt de patiënt aangesloten op 

de bewakingsapparatuur waarmee het hart, de 

bloeddruk, pols en zuurstof in de gaten worden 

gehouden. Vervolgens brengen we de patiënt in 

slaap met een combinatie van een slaapmiddel en 

pijnstilling.” Wanneer de arts klaar is met het on-

derzoek, wordt direct gestopt met het toedienen 

van het middel en zal de patiënt binnen enkele 

minuten wakker worden. Paul lachend: “De eerste 

reactie is dan doorgaans: Is het al achter de rug?”. 

 

“Ik krijg het liever niet mee”
Mirjam Steijvers uit Stramproy was 17 jaar toen bij haar de ziekte van Crohn werd 
vastgesteld. Ze is inmiddels al jaren onder behandeling bij dokter Bus en ze heeft meerdere 
malen een colonoscopie (dikke darm onderzoek) moeten ondergaan. Mirjam: “Ik vind het 
prettig om niets van het onderzoek mee te krijgen. Bij een roesje hoor je de mensen om je 
heen toch nog praten. Bovendien voel ik me na afloop langer duf wanneer ik een roesje heb 
gekregen. De laatste keer heb ik gekozen voor sedatie. Ik viel snel in slaap en was na afloop 
meteen weer goed bij. Zelf ervaar ik niet veel stress meer voor zo’n onderzoek, maar 
vooral mensen die erg tegen het onderzoek opzien zou ik willen adviseren om voor sedatie 
te kiezen.”

Een roesje, 
sedatie of 
narcose?

Veel mensen die een inwendig 
onderzoek bij de afdeling 
Maag-Darm-Lever moeten 
ondergaan, ontvangen iets 
van slaapmiddel of verdoving. 
Wanneer dat in lichte vorm 
wordt toegediend, spreekt 
men van een roesje. Dit is 
in feite een lichte vorm van 
sedatie. De patiënt is dan 
nog gewoon aanspreekbaar. 
Sedatie zoals er in dit artikel 
over wordt gesproken, gaat 
een stapje verder. De patiënt 
is niet meer aanspreekbaar, 
maar wél in staat om zelf te 
blijven ademen. Zelf ademen is 
bij narcose niet meer mogelijk 
en daarom moet de patiënt 
aan de beademing. 

  Sedatie tijdens darmonderzoek:  
“   Is het al achter de rug?” 
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Kunt u ook niet wachten 

tot het weer winter is? 

Hét seizoen waarin we 

eindelijk weer de ski’s 

van zolder kunnen halen 

en richting de bergen 

vertrekken. Dit betekent niet 

alleen vakantie, maar ook 

een periode waarin intensief 

wordt gesport. Belangrijk is 

dat u goed voorbereid op 

reis gaat, zodat blessures 

voorkomen kunnen worden.

“Jaarlijks lopen er ruim 60.000 mensen een 

blessure op tijdens de wintersport. In veel 

gevallen gaat het dan om breuken, verdraai-

ingen van de knie en schouder- of polsblessu-

res. Maar soms is een blessure ook ernstiger, 

zoals hoofdletsel. Als u wilt blijven genieten 

van de wintersport dan is het belangrijk dat u 

weet hoe u blessures kunt voorkomen!

Conditie

Sportarts Rob Eijkelenboom legt uit dat een 

goede voorbereiding op de wintersport erg 

belangrijk is. ”De kans op blessures is gro-

ter wanneer je niet fi t bent. Zorg er daarom 

voor dat je conditie op peil is. Begin minstens 

één maand van te voren met trainen en train 

dan ongeveer twee tot drie keer per week. 

Vergeet vooral niet je knieën en onderbenen, 

want deze gebruik je veel tijdens het skiën of 

snowboarden.”

Goed materiaal

Een goede sportuitrusting is ook essentieel. 

Eijkelenboom: “Als je regelmatig op winter-

sport gaat dan is het niet verkeerd om te 

investeren in goed materiaal, zoals de juiste 

schoenen en bindingen die goed bij je schoen 

passen maar ook bij je ski’s of board. Uiter-

aard kun je het materiaal ook huren en voor 

een keer is dat prima, maar aan de andere 

kant… je gaat toch ook niet hardlopen in 

andermans schoenen? Daarnaast adviseer 

ik iedereen om een helm te dragen. Dit is nu 

voor volwassenen nog niet verplicht, maar 

het is wél van belang om hoofdletsel te 

voorkomen. Elk wintersportseizoen belanden 

er zo’n honderd Nederlanders met ernstig 

hoofdletsel in het ziekenhuis, doordat ze 

geen skihelm dragen.”

Voldoende rust

Wintersport is ook vakantie, dus probeer 

naast het sporten ook voldoende uit te rus-

ten. Rob Eijkelenboom:” Veel mensen gaan 

met de auto naar het wintersportgebied. 

Na zo’n lange rit ben je moe en als je dan 

direct de piste op gaat, kan dat gevaarlijk 

zijn. Je concentratievermogen is minder, je 

moet wennen aan de hoogte en dat alles 

maakt de kans op brokken groter. Rust dus 

tussendoor voldoende uit en ga vooral niet 

met alcohol de piste op.”

Goed
voorbereid 
op wintersport
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Maak kennis
met de

Eerder dit jaar hebben de Vrienden van Laurentius 
Fietslabyrint mogen aanbieden aan de dialyseafdeling in 
het ziekenhuis. Nu kunnen ook de dialysepatiënten die 
gebruik maken van het dialysecentrum Weerterbergen 
in het gelijknamige vakantiepark, fi etsen met 
Fietslabyrint.

Fietslabyrint is een interactieve fi etstocht, bedoeld voor men-

sen voor wie buiten fi etsen niet (meer) zo vanzelfsprekend is. 

De fi etsroute wordt gevolgd op een beeldscherm dat voor de 

fi ets is geplaatst. Op het beeldscherm kan een keuze worden 

gemaakt uit één van de fi etstochten door steden in binnen- 

en buitenland. Op kruispunten kan binnen een route links of 

rechts worden afgeslagen. Het fi etsen biedt niet alleen een 

welkome, sportieve afl eiding, maar zorgt er ook voor dat de 

dialysebehandeling beter verloopt. De fi etsende patiënt heeft 

minder kans op kramp en andere vervelende bijverschijnselen 

die de behandeling met zich mee kan brengen.

Nu ook Fietslabyrint 
in dialysecentrum 
Weerterbergen!

Helaas moeten ook kinderen wel eens naar het ziekenhuis voor een onderzoek 
of een opname. Doorgaans is een ziekenhuisbezoek voor kinderen best 
spannend. Om ervoor te zorgen dat zij goed voorbereid zijn en om eventuele 
angstgevoelens te verminderen, wil het Moeder & Kind Centrum van het 
Laurentius Ziekenhuis een zestal Virtual Reality brillen aanschaffen. Wanneer je 
een VR-bril draagt, kun je je even in een andere wereld wanen. 

De 360º fi lms zorgen ervoor dat waar je ook kijkt, je midden in de fi lm zit. Zo zou je 

voorafgaand aan een operatie al een virtueel kijkje op de operatiekamer kunnen ne-

men, nog voordat je daadwerkelijk geopereerd wordt. Of je maakt een virtueel ritje in 

de achtbaan tijdens het bloedprikken. Het Laurentius Ziekenhuis wil de VR-brillen gaan 

gebruiken bij het voorlichten van kinderen, ten behoeve van pijnreductie en ter afl eiding 

tijdens een behandeling of opname in het ziekenhuis. De bril-

len zullen niet enkel op de kinderafdeling worden ingezet, 

maar ook bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp, de 

afdeling KNO en de radiologie.

Uw bijdrage is welkom!

Maak uw bijdrage over naar de stichting Vrienden van 

Laurentius: IBAN NL90RABO0302596046 o.v.v. ‘VR-brillen’. 

Kijk ook op  www.vriendenvanlaurentius.nl 

Nieuw project 
Patiëntjes virtueel voorlichten

Neem een frisse duik en 
steun het goede doel!
Het nieuwe jaar beginnen met een frisse duik en tevens het goede doel 
steunen? Dat kan door mee te doen aan dé Nieuwjaarsduik van Limburg bij 
Fun Beach in Panheel. Op zondag 7 januari  gaan om 14.00 uur de poorten 
open en om klokslag 15.00 uur wordt het startschot gegeven voor de 
Nieuwjaarsduik. Daarna kun je weer lekker opwarmen tijdens de afterparty 
bij Beachclub Zero Degreez. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- 

en het opgehaalde bedrag komt 

geheel ten goede aan één van de 

projecten van de stichting Vrienden 

van Laurentius: de Virtual Reality 

brillen voor de jongste patiëntjes 

van het Laurentius Ziekenhuis. 

Meer informatie en aanmelden kan 

via www.nieuwjaarsduiklimburg.nl

Tijdens de Sinterklaasintocht in Roermond overhandigde de Sint 

maar liefst 50 kinderboeken aan Chris Ketelaars van de Vrienden 

van Laurentius. De boeken zijn bestemd voor de kinderen op de 

kinderafdeling. Dank u wel, Sinterklaas!

De zorgfi nanciering in Nederland zit vrij 
complex in elkaar. Om uw eigen zorgnota 
te kunnen begrijpen, moet je iets afweten 
van begrippen als eigen risico en DBC’s. 
Wij leggen het u graag uit!

Foto:

Rob Smits



Elke maand betaalt u een vast bedrag 

(uw premie) aan uw zorgverzekeraar 

waarmee u zich verzekert van medi-

sche basiszorg. Deze basiszorg bestaat 

onder andere uit spoedzorg, bezoeken 

aan de huisarts of ziekenhuis, verlos-

kundige zorg en kraamzorg en een 

groot deel van de zorg voor kinderen 

en jongeren onder 18 jaar. Ziekenhui-

zen en andere zorgverleners worden 

door de zorgverzekeraar vanuit deze 

premies betaald. Naast dit basispakket 

heeft u de keuze om u aanvullend te 

verzekeren.  

Hoger eigen risico, minder premie

Niet alle zorg wordt zomaar vergoed. 

Voor sommige zorgkosten heeft u een 

aanvullende verzekering nodig, zoals 

bij tandartskosten. Daarnaast wordt bij  

vergoedingen voor zorg die vallen onder 

het basispakket eerst uw eigen risico 

aangesproken. Iedereen boven de 18 

heeft een verplicht eigen risico van

€ 385,-. Daarnaast kunt u kiezen voor een

vrijwillig eigen risico waardoor u kor-

ting op uw premie krijgt. U betaalt dus 

minder premie wanneer u bereid bent 

een hoger eigen risico te nemen. Het 

eigen risico bedraagt maximaal € 885,-. 

Prijskaartje

Aan iedere diagnose en de daaruit vol-

gende behandeling hangt een prijskaart-

je. Elk ziekenhuis in Nederland maakt 

jaarlijks afspraken over deze prijzen 

met de verzekeraars. Het prijskaartje 

is gebaseerd op de gemiddelde kosten 

voor de behandeling. We noemen dit 

een DBC-zorgproduct (DBC staat voor 

Diagnose Behandel Combinaties). Het 

ziekenhuis declareert het bedrag aan 

de verzekeraar. Daarna verrekent de 

verzekeraar dit bedrag met uw eigen 

risico en een eventuele eigen bijdrage. 

De wettelijke eigen bijdrage betekent 

dat u voor sommige zorg of medische 

hulpmiddelen zelf een gedeelte moet be-

talen. Dit staat los van uw eigen risico.

Afspraken over kwaliteit en prijs 

van zorg

Verzekeraars proberen de zorgkosten in 

de hand te houden door zoveel mogelijk 

vooraf afspraken te maken over de te 

Zo zit dat!
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Het zorgstelsel in een notendop 

huis bent geweest, de rekening gepre-

senteerd krijgt. Dat heeft alles te ma-

ken met de afhandeling van een DBC. 

Als u in oktober 2017 het ziekenhuis 

bezoekt voor een onderzoek, wordt er 

een DBC-zorgproduct ‘geopend’. Deze 

blijft maximaal 120 dagen open, in som-

mige gevallen korter. Hiervoor zijn lan-

delijke regels opgesteld waar ieder zie-

kenhuis in Nederland aan moet voldoen.  

Na sluiting van de DBC ontvangt u, of 

de zorgverzekeraar, een rekening van 

de geleverde zorg. Wordt u vervolgens 

in maart 2018 geopereerd, dan wordt 

er weer een nieuw vervolg-DBC ge-

opend. Nadat deze is afgesloten, komt 

er een nieuwe rekening. Hoeveel DBC’s 

er worden geopend en afgesloten, is 

afhankelijk van de totale duur van uw 

behandeling. De startdatum van iedere 

DBC is bepalend voor het jaar waarin 

uw eigen risico wordt aangesproken.

De zorgfi nanciering in Nederland zit vrij 
complex in elkaar. Om uw eigen zorgnota 
te kunnen begrijpen, moet je iets afweten 
van begrippen als eigen risico en DBC’s. 
Wij leggen het u graag uit!

gebit

brilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbrilbril

operatie

eerste hulp

onderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoekonderzoek

second 
opinion

vervoer

zorg

medicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatiemedicatie

vergoeding

verwachten kosten. Ieder jaar zitten zie-

kenhuizen met zorgverzekeraars om de 

tafel om afspraken te maken voor het 

komende jaar. Er wordt een inschatting 

gemaakt van de hoeveelheid zorg die 

het komend jaar geleverd gaat worden 

en er worden afspraken gemaakt over 

de kwaliteit en prijs van die zorg. Uit 

de afspraken volgt het bedrag dat het 

ziekenhuis maximaal kan declareren. We 

noemen dit het zorgkostenplafond. Dat 

betekent als er bijvoorbeeld meer heup-

operaties zijn geweest dan te verwach-

ten viel (op basis van het aantal opera-

ties het jaar ervoor), dat het ziekenhuis 

zelf opdraait voor de teveel gemaakte 

zorgkosten. Het Laurentius Ziekenhuis is 

nog altijd fi nancieel in staat geweest de 

kosten voor eigen rekening te nemen. 

Ook al bereikten we het zorgplafond, 

onze patiënten hebben hier nooit iets 

van gemerkt. 

Wanneer betaalt u voor de zorg die u 

heeft ontvangen?

U heeft vast wel eens gemerkt dat u 

pas een hele tijd nadat u in het zieken-

Tips: hoe bespaar ik onnodige zorgkosten?

•  Bezoek eerst uw huisarts of de huisartsenpost. Huisartsenzorg is namelijk 

goedkoper dan ziekenhuiszorg en u betaalt hiervoor geen eigen risico. 

Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis.

•  Ga bij uw verzekeraar na of uw behandeling binnen het ziekenhuis van 

uw voorkeur wordt vergoed. Zo wordt u niet onaangenaam verrast!

•  Kijk goed of uw aanvullende verzekering de dekking heeft die u nodig 

heeft.

•  Verzeker uw kinderen mee bij de ouder met de uitgebreidste aanvullende 

dekking. Uw kind profi teert dan automatisch van dezelfde dekking.

Voor meer informatie over zorgkosten kunt u terecht op onze 
website: www.lzr.nl/zorgkosten
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Informatie en nieuws van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond

Redactie:   Laurentius Ziekenhuis, afdeling Communicatie, 

Postbus 920, 6040 AX Roermond

E-mail:  communicatie@lzr.nl

Vormgeving: Creation Station

Fotografi e:  Laurentius Ziekenhuis

Oplage:  86.500 exemplaren

Het laatste nieuws van uw ziekenhuis leest u op www.lzr.nl.

Volg het Laurentius Ziekenhuis ook op: 

www.facebook.com/laurentiusziekenhuis

www.twitter.com/laurentius

www.linkedin.com/company/laurentius-ziekenhuis

www.instagram.com/laurentiusziekenhuis

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Receptie   0475  38 23 09

Spoed Eisende Hulp  0475 38 22 54

Patiëntencommunicatie   0475 38 22 36 

Opname   0475 38 28 10

Bloedafname   0475 38 24 67

Patiëntenregistratie  0475 38 27 31

Apotheek Laurentius Kwartier  0475 38 30 30

blijf op de hoogte

Bent u al in ons vernieuw-

de restaurant De Pelikaan 

geweest? Op 25 november 

heeft het restaurant met 

nieuwe patiëntenkeuken haar deuren geopend in de nieuwbouw 

van het Laurentius Ziekenhuis.

AGENDA

Borstvoeding 19.30 uur - 21.30 uur

Dinsdag 9 januari, 6 februari en 6 maart

•  het belang van borstvoeding geven  •  hoe komt moedermelk tot stand

•  aanleghoudingen  •  kolven en bewaren moedermelk  

•  borstvoeding en werken

Dinsdag 2 januari, 23 januari , 13 februari en woensdag 7 maart

•  zwangerschap  •  baring  •  het kraambed

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis 
19.30 uur - 21.30 uur 

Oecumenische Kerstnachtviering “Mens worden” 
19.30 uur 

Zondag 24 december

Locatie: de ontvangsthal van het ziekenhuis  Koor: De Leeuwer Cantorij 

Iedereen is van harte welkom!

Diabetes en dialyse 19.30 uur 

Maandag 12 maart

Spreker: Resie van Calker, diabetesverpleegkundige

Kijk t.z.t. voor meer informatie op www.lzr.nl/voorlichting

Woensdag 14 maart

Kijk t.z.t. voor meer informatie op www.lzr.nl/voorlichting

Borstkanker 19.30 uur 

Woordzoeker
Zoek de onderstaande woorden in de woordzoeker. De tijd voor samenzijn, 

lekker eten en gezelligheid is aangebroken. Het thema van deze puzzel is dan ook 

‘sprankelende feestdagen’. De overgebleven letters vormen een wens voor 2018!

Bezoek
Blij
Boom
Champagne
Diner
Drinken
Eten
Familie
Feest
Fondue
Kaars
Kerstmis
Klok
Knus
Koken
Kou
Licht
Nieuwjaar
Oliebol
Plezier
Samen
Sfeer
Sneeuw
Vieren
Vrij
Vuurwerk
Wijn
Winter
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Oplossing: 

Welkom
in ons 
nieuwe 
restaurant

Oplossing Woordzoeker: Veel geluk en gezondheid het komende jaar.

In een sfeervolle ambiance kunnen zowel medewerkers als bezoe-

kers van het ziekenhuis een hapje eten. Op verschillende ‘eilanden’ 

presenteren we warme en koude gerechten die zelf kunnen wor-

den opgeschept. Naast alle goedlopende producten uit het vorige 

assortiment van De Pelikaan, bieden we ook nieuwe producten 

aan zoals smoothies en verse vruchtensappen. Daarnaast wordt 

er per seizoen een nieuw aanbod aan warme maaltijden geser-

veerd en zullen er speciale weekaanbiedingen zijn. We hopen u 

snel te zien in De Pelikaan en we wensen u alvast smakelijk eten!

Restaurant De Pelikaan is te vinden in de nieuwbouw van 

het Laurentius Ziekenhuis. Volg de routebordjes of vraag 

een medewerker of vrijwilliger de weg.

Openingstijden
•  Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 20.00 uur 

(warme keuken van 09.00 uur - 19.30 uur)

•  Zaterdag en zondag van 12.00 tot 20.00 uur 

(warme keuken van 12.00 uur - 19.30 uur)
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