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In dit Laurierblad staan we hier graag even uitgebreid bij stil. Hoe-

wel ‘stilstaan’ bepaalt niet van toepassing is op deze stichting, 

want wat hebben alle betrokkenen de afgelopen vijf jaar hard aan 

de weg getimmerd. Het bestuur is destijds begonnen als een groep 

enthousiaste pioniers met één gemeenschappelijk doel: het bes-

te voor de patiënten van Laurentius. Tegenwoordig staat er een 

professionele organisatie die erin geslaagd is een brug te slaan 

tussen het ziekenhuis en de regio. Met tal van activiteiten wisten 

ze de Vrienden van Laurentius op de kaart te zetten en ze krijgen 

het steeds weer voor elkaar om voldoende geld in te zamelen 

om al die mooie zaken voor onze patiënten mogelijk te maken. Ik 

herinner me nog de spinningmarathon enkele jaren geleden. Deze 

was georganiseerd om geld in te zamelen voor een Fietslabyrint 

voor dialysepatiënten. Een hele zaal vol mensen die zich 6 uur lang 

in het zweet werkten op de spinningfi ets. Petje af hoor! Waar ik 

vooral bewondering voor had was dat zowel het bestuur van de 

stichting als de medewerkers van de dialyseafdeling zelf niet te 

beroerd waren om ook op de fi ets te klimmen. Iets vergelijkbaars 

Eerste lustrum 
voor de Vrienden 
van Laurentius

Voorwoord

Voor u ligt een extra dikke uitgave van het Laurierblad. 
En daar is een hele goede reden voor. De stichting Vrienden 
van Laurentius viert haar eerste lustrum!  

Van maandag 20 t/m vrijdag 24 april 2020 staat er een uitgebreid auditbezoek gepland. Op 

basis van dit auditbezoek bepaalt het NIAZ of onze Qmentum accreditatie weer verlengd 

wordt, en geven ook aan of er nog eventuele verbeterpunten zijn. Bij deze audit is er speciale 

aandacht voor het thema patiëntenparticipatie. Dit is het aanmoedigen van patiënten en hun 

familie om te participeren in de zorg en de besluitvorming in de mate waarin zij dit wensen, 

en hen daarbij te ondersteunen.

Vragen aan patiënten

De auditoren hebben niet alleen vragen voor de specialisten, verpleegkundigen en 

medewerkers. Ook u als patiënt kan worden verzocht om enkele vragen te beantwoorden 

over onze zorg, als u in de betreffende week aanwezig bent in ons ziekenhuis. Uw deelname is 

uiteraard vrijwillig. De uitkomsten van het auditbezoek kunnen we gebruiken om onze zorg en 

werkprocessen, waar nodig, te optimaliseren en u nog beter van dienst te kunnen zijn!

Qmentum-
kwaliteitsaudit in april

Nieuwe Laurentiusfi lm

Veilige en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg heeft de hoogste prioriteit in 
ons ziekenhuis! Daarom vragen wij elke vier jaar het NIAZ (Nederlands Instituut 
voor Accreditatie in de Zorg) als externe partij om de werkprocessen en 
-afspraken van Laurentius te toetsen. 

gebeurde afgelopen zomer weer. Tijdens de Roermond City Swim 

sprongen veel Laurentiusmedewerkers de Roer in voor het goede 

doel. Tijdens het zwemevenement werd er zoveel sponsorgeld 

opgehaald voor de Vrienden van Laurentius dat we niet alleen de 

vrouwvriendelijke mammografi e konden verwezenlijken, maar ook 

de techniek in huis konden halen om een 3D biopsie van de borst 

te kunnen maken. Op pagina 14 leest u meer hierover. Bent u so-

wieso nieuwsgierig naar alle succesvolle projecten van de stichting 

Vrienden van Laurentius? Op pagina 8 en 9 hebben we ze allemaal 

op een rijtje gezet. 

Ik wens u wederom veel leesplezier!

Marja Weijers
Voorzitter Raad van Bestuur

Kort nieuws
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Op de cover het bestuur van de stichting Vrienden 

van Laurentius. 

Staand: John Louwarts, Luc van Engelen, Math de Ponti, 

Hans Rademakers.

Zittend: Chris Ketelaars, Kees Nuyens, Hetty Belgers.

Op de foto ontbreekt bestuurslid Wim Kemp.

Kort nieuws

Heeft u onze nieuwe Laurentiusfi lm al gezien? Hierin laten 

we u graag zien waar we voor staan en wat we voor u 

kunnen betekenen. Bekijk de fi lm op onze website of social 

media kanalen!
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Per 1 januari 2020 ben ik begonnen als huisarts in 

huisartsenpraktijk Het Groene Kruis in Swalmen. Met veel 

plezier heb ik mijn laatste jaar van de huisartsenopleiding 

hier mogen doorlopen en gelukkig is het zo goed bevallen 

dat ik een plaats in de maatschap heb gekregen.

Het is niet zo dat ik van jongs af aan de wens had om huisarts te 

worden, of dat ik uit een gezin van artsen kom. Vanaf de middelbare 

school twijfelde ik al over het beroep dat ik in de toekomst zou gaan 

uitoefenen. Uiteindelijk wilde ik toch wel graag in de gezondheidszorg 

werken. In eerste instantie achter de schermen: in de wetenschap. 

Pas nadat ik de Bachelor Moleculaire Levenswetenschappen had 

doorlopen, besefte ik dat ik liever meer tijd met mensen wilde 

doorbrengen. Toen dat voor mij duidelijk was, heb ik de overstap naar 

de studie Geneeskunde gemaakt. 

Vervolgens stond ik voor meerdere keuzes: ga ik een snijdend vak 

uitoefenen of een beschouwend vak? Ga ik in een ziekenhuis werken 

of erbuiten? Wat mij tijdens de studie opviel, is dat ik vele aspecten 

van geneeskunde leuk vind. Een snijdend beroep als chirurg vind ik 

interessant, maar ik sta liever niet een hele dag in een operatiekamer. 

Toen ik dit voor mezelf duidelijk had, was de keuze voor het beroep 

huisarts snel gemaakt. 

Ik woon weliswaar in het zuiden van de provincie, maar mijn vak 

bracht me vaak naar Midden-Limburg. Terwijl de meeste van mijn 

studiegenoten in Zuid-Limburg werkten, was ik regelmatig te vinden 

in Roermond, Venlo of Sittard. Voor mij is het heerlijk om ‘af te kunnen 

schakelen’ tijdens mijn –iets langere- rit naar huis. Vandaar ook mijn 

keuze om in het zuiden te blijven wonen en in het midden van de 

provincie te werken. Dit is een contrast met vroeger, toen de meeste 

huisartsen bij de praktijk woonden. 

Als huisarts zie je dagelijks meerdere mensen met diverse vragen. 

Zelfs dezelfde klachten kunnen zich bij iedereen anders manifesteren. 

Dit maakt dat elke dag anders en ook uitdagend is. Aangezien ik aan 

het begin van mijn carrière sta, haal ik hier nog veel voldoening uit. Op 

de langere termijn zijn er verschillende verdiepingen in mijn vakgebied 

die ik als huisarts kan gaan doen. Van Oogheelkunde tot Gynaecologie, 

van hart- en vaatziekten tot praktijkmanagement. Dat is een keuze 

voor later, maar ik vind het erg leuk om mezelf te blijven uitdagen!

Sjordy Smeets
Huisartsenpraktijk  
Het Groene Kruis  
in Swalmen

Het Laurentius Ziekenhuis vindt het belangrijk om 
in te spelen op de wensen, meningen en ervaringen 
van haar bezoekers en patiënten. Afgelopen  
december is er weer een uitvraag geweest onder 
ons Cliëntenpanel. Ditmaal stond het patiënten- 
portaal ‘Mijn.LZR’ centraal.  

Uw mening, onze zorg! 

huisarts
co

lum
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Patiëntenportaal (Mijn.LZR) 
Sinds juni 2019 hebben al onze patiënten overal én op een veilige manier toegang tot 

hun persoonlijke medische gegevens via het patiëntenportaal (Mijn.LZR). Door gebruik 

te maken van Mijn.LZR krijgt de patiënt meer inzicht in zijn ziekte, wordt de eigen regie 

versterkt en is hij beter voorbereid op zijn bezoek aan het ziekenhuis. Hierdoor kunnen 

patiënten een actievere rol innemen in hun eigen zorg. 

Wat vinden onze patiënten? 
Hans Schuurman, voorzitter Cliëntenraad: ‘’Nu Mijn.LZR meer dan een half jaar in de lucht 

is, zijn we ervaringen, meningen en wensen bij de doelgroep gaan ophalen. Middels de 

onderzoeksresultaten kunnen we de dienstverlening van het ziekenhuis verbeteren. Zijn 

onze patiënten eigenlijk wel op de hoogte dat ze hun persoonlijk medisch dossier kunnen 

inzien via het digitaal patiëntenportaal? Wat zien ze als voordelen en wat missen patiënten 

nog in Mijn.LZR? En van welke functies maken patiënten vooral gebruik in het portaal? Dit 

een greep uit de vragen die voorbij kwamen in de enquête.’’

Uitkomsten enquête  
Veelgebruikte functies van het patiëntenportaal zijn het raadplegen van het medisch 

dossier en het inzien van afspraken en patiëntbrieven. Het bekijken en wijzigingen van 

persoonlijke gegevens doen veel patiënten tegenwoordig via Mijn.LZR. Verder kwam 

er uit de enquête naar voren dat het fijn is om op deze manier op de hoogte te zijn van 

het eigen medische dossier. Hierdoor kunnen patiënten makkelijker meepraten over hun 

behandeling.

Het maken van afspraken in Mijn.LZR zien de respondenten als een positieve toevoeging 

wanneer dit mogelijk zou zijn. Bij de poli KNO en kaakchirurgie is dit inmiddels al mogelijk. 

Het houden van een e-consult (digitaal medisch consult) werd ook als suggestie genoemd. 

De poli KNO is als eerste gestart met het aanbieden van e-consulten. 

Reeds ondernomen acties  
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er direct een aantal acties ondernomen 

om de dienstverlening rondom ‘Mijn.LZR’ te verbeteren. Zo zijn de uitslagen van 

slaaponderzoeken en longfunctieonderzoeken, naast de overige onderzoeken, nu ook 

zichtbaar in Mijn.LZR. Ook is het mogelijk een medicatieoverzicht uit te printen wanneer u 

bijvoorbeeld op vakantie gaat. Op dit overzicht staan onder andere allergieën en huidige 

en gestopte medicatie, voor zover bij ons bekend, vermeld. Het inzien van het dossier van 

uw kind binnen uw eigen portaal zal tegen het eind van het jaar mogelijk zijn, wanneer 

DigiD het landelijk machtigen is gestart. 

 

Het Cliëntenpanel is een onderzoekspanel bestaande uit (toekomstige) 

patiënten en bezoekers van het Laurentius Ziekenhuis. Als u lid bent 

van het Cliëntenpanel ontvangt u enkele malen per jaar een vragenlijst 

in uw mailbox over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het 

ziekenhuis. U kunt de vragenlijsten vrijblijvend invullen. 

Laat ook uw mening horen en word lid van het Cliëntenpanel! 

Kijk voor meer informatie op www.lzr.nl/clientenpanel.

Wilt u meer over het patiëntenportaal? Dat kan op www.lzr.nl/mijnlzr. 

 

 



4laurier
                     blad

Ons nieuwe stiltecentrum is geopend! Vanaf 1 januari 2020 kunnen patiënten, hun 

naasten, bezoekers én medewerkers terecht in deze ruimte in plaats van de kapel. Het 

nieuwe stiltecentrum bevindt zich op de begane grond, vlakbij  restaurant De Pelikaan. 

Hans Lucassen, geestelijk verzorger: ‘’Iedereen is van harte welkom in ons nieuwe 

stiltecentrum, ongeacht religieuze achtergrond. De ruimte is ingedeeld in verschillende 

onderdelen. Men kan bijvoorbeeld in alle rust een boek lezen in de zithoek, maar er is 

ook mogelijkheid om een kaarsje op te steken. Wie zijn zorgen, verdriet, dankbaarheid 

of vreugde wil opschrijven, kan dit doen in een boek. Daarnaast is er een stilteplek 

voor degenen die rust zoeken. In deze ruimte kan men ook mediteren, bidden, een 

yoga of mindfulness oefening doen. Bij de ingang is een aparte ruimte voor een rituele 

wassing.

‘’We hebben al diverse positieve reacties gekregen op het stiltecentrum. Bezoekers 

vinden het fijn dat het op een toegankelijke plek ligt en ervaren de ruimte als mooi en 

rustgevend. Ook krijgen we vaak te horen dat het stiltecentrum er uitnodigend uitziet 

om rustig te zitten of te lezen.’’

Nieuw stiltecentrum

Ook in 2020 bouwt het Laurentius voor u! Ondertussen is ons 
nieuwe stiltecentrum geopend, komen er nog nieuwe meubels om 
de aanmeldzuilen in de centrale hal en wijzen we u graag op onze 
gratis pendelservice.  

Laatste ontwikkelingen 
rondom de (vernieuw)bouw

Aanmeldzuilen in centrale hal
Wanneer u het afgelopen half jaar een afspraak in ons ziekenhuis hebt gehad, bent 

u ze vast tegengekomen in de centrale hal: de aanmeldzuilen. Sinds 15 mei kunt u 

zich bij binnenkomst in de centrale hal via één van de aanmeldzuilen aanmelden. 

Door u aan te melden via de zuilen beschikt u altijd over actuele informatie over uw 

afspraak en de route ernaartoe. Om uw privacy te waarborgen, zijn de schermen 

van de zuilen voorzien van een speciale folie. Hierdoor is inkijk van de zijkant niet 

mogelijk. Om uw gevoel van privacy te verhogen, komt er een meubel om elke zuil 

heen. Zo zal het aanmelden in een nog meer afgeschermde omgeving plaatsvinden. 

Heeft u nog een vraag over de aanmeldzuilen of wilt u nog een keer bekijken 

hoe ze werken? Kijk dan op www.lzr.nl/aanmeldzuilen.   

Komt u met de auto naar het Laurentius Ziekenhuis? Dan kunt u 

uiteraard bij ons op het parkeerterrein uw auto neerzetten. Sven 

Lamerichs, manager bouw: ‘’Naast het feit dat we al een eind op 

weg zijn met de (ver)bouw van ons ziekenhuis, werken we hard 

om ook de laatste ruimtes in een nieuw jasje te steken, zo ook 

het parkeerterrein. We beseffen ons dat de parkeersituatie op dit 

moment niet optimaal is voor onze patiënten en bezoekers, maar 

na de sloop van de gebouwen rechts van de hoofdingang in 2021 

is het parkeerterrein een stuk groter. Ook komen er gescheiden 

rijbanen voor auto’s, fietspaden en voetpaden. Hierdoor is de 

hoofdingang makkelijker en sneller te bereiken. In de tussentijd 

hopen we op begrip van patiënten en bezoekers voor deze 

situatie.’’

Parkeerterrein na de sloop van de gebouwen rechts van de hoofdingang

Parkeren en gratis 
pendelservice 

Bent u slecht ter been en is het een uitdaging om van het 

parkeerterrein naar de hoofdingang te komen, of andersom?  

Wij bieden een gratis pendelservice aan waarbij een vrijwilliger op 

en neer rijdt tussen het parkeerterrein en de hoofdingang. U wordt 

bij uw auto opgehaald en ook weer afgezet.  De pendelservice is 

op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur beschikbaar. Telefonisch een 

afspraak maken is ook mogelijk, via 06-11790503.

Op onze website www.lzr.nl/pendelservice kunt u alle  

informatie nog eens nalezen. 



Anouk Rutten werkt sinds december in het 

Laurentius Ziekenhuis als fertiliteitsarts 

en helpt mensen met een onvervulde kin-

derwens. ”Wanneer de huisarts geen bij-

zonderheden kan vaststellen waarom een 

zwangerschap uitblijft, wordt de patiënt 

doorverwezen naar het ziekenhuis. Als fer-

tiliteitsarts op de poli gynaecologie adviseer 

en behandel ik patiënten waarbij het niet lukt 

om zwanger te raken,” vertelt Rutten. ”Ook 

ben ik beschikbaar voor huisartsen en kun-

nen zij mij bellen wanneer zij vragen hebben 

en willen overleggen.”

Verminderde vruchtbaarheid

Er kunnen diverse oorzaken zijn van ver-

minderde vruchtbaarheid. Rutten legt uit: 

“De oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen 

kan zowel bij de vrouw als bij de man lig-

gen. Bij vrouwen is het vaak dat er niet of 

slechts af en toe een eisprong plaatsvindt. 

Maar ook een verstopte eileider of een af-

wijkende vorm van de baarmoeder kan een 

oorzaak zijn. Vruchtbaarheidsproblemen bij 

de man betekenen meestal dat er geen of te 

weinig zaadcellen zijn of dat de zaadcellen 

niet actief genoeg zijn. Daarnaast komt het 

voor dat zowel de man als de vrouw minder 

vruchtbaar is. In combinatie met elkaar zijn 

de kansen op een zwangerschap nog wat 

lager. En tot slot is er nog de onbegrepen 

verminderde vruchtbaarheid. Dat houdt in 

dat er geen oorzaak wordt gevonden voor 

het uitblijven van een zwangerschap.”

Onderzoek en behandeling

Om erachter te komen waarom de patiënt 

niet zwanger wordt, wordt er door de fer-

tiliteitsarts een vruchtbaarheidsonderzoek 

gedaan. “Bij het eerste bezoek aan de po-

likliniek wordt er een vragenlijst besproken 

die de patiënt van te voren heeft moeten 

invullen. Op deze manier krijgen we een in-

druk of er een oorzaak kan zijn voor het uit-

blijven van een zwangerschap. Daarna volgt 

een lichamelijk onderzoek van de vrouw. Dit 

houdt in een inwendig onderzoek en een in-

wendige echo,” legt Rutten uit. “In de meeste 

gevallen zal er gestart worden met een ori-

enterend fertiliteitsonderzoek (OFO). Hierbij 

onderzoeken we of er problemen zijn met de 

eicelrijping, het sperma of met de doorgan-

kelijkheid van de eileiders.” Als alle uitslagen 

van het OFO bekend zijn, kan er – afhankelijk 

van de afwijkingen die tijdens het onderzoek 

worden ontdekt – een behandeling voorge-

steld worden. “Denk aan het opwekken van 

de eisprong (ovulatie-inductie) of inseminatie, 

waarbij het zaad in de baarmoeder wordt 

ingebracht. Deze behandelmethodes vinden 

gewoon in het Laurentius plaats. Voor andere 

technieken zoals IVF of ICSI (bevruchting 

buiten het lichaam) verwijzen wij de patiënt 

door naar het Maastricht UMC,” zegt Rut-

ten.  

Tips

Om de kans op een zwangerschap te ver-

groten, is het verstandig om zo gezond 

mogelijk te leven. Een gezonde levensstijl 

heeft invloed op de kwaliteit van de eicel-

len en zaadcellen. “Probeer daarom vóór 

de zwangerschap al zo gezond en goed 

mogelijk te eten, voldoende te bewegen en 

regelmatig te ontspannen. Overgewicht, 

stress en genotsmiddelen zoals sigaretten, 

alcohol en drugs kunnen er voor zorgen 

dat een zwangerschap uitblijft.” legt Rutten 

uit. “Daarnaast kan bij mannen een te hoge 

temperatuur in de zaadballen een veroor-

zaker zijn van een slechtere zaadkwaliteit. 

Het dragen van te strakke (onder)broeken, 

regelmatig naar de sauna gaan of de stoel-

verwarming aanzetten, kan de temperatuur 

van de zaadballen verhogen. Moeilijk of 

niet zwanger kunnen worden brengt ook 

veel emoties teweeg. Je kinderwens los-

laten werkt niet. Het komt inderdaad wel 

eens voor dat mensen ineens in verwach-

ting raken, nadat ze zich erbij neergelegd 

hebben dat een kindje krijgen voor hen niet 

vanzelfsprekend is. Echter is het niet we-

tenschappelijk te bewijzen dat het loslaten 

van deze wens de reden hiervan is. Wan-

neer het uitblijven van een zwangerschap 

een grote invloed heeft op je leven of rela-

tie dan adviseer ik om dit ook te bespreken 

met de huisarts of specialist.” 

Wanneer jullie graag een kindje
willen, is het een grote klap 
wanneer deze wens niet vanzelf-
sprekend vervuld kan worden. 
Bij het ene stel duurt het misschien 
even wat langer, maar soms kan
er ook sprake zijn van een vrucht-
baarheidsprobleem. In Nederland 
gaat vijftien procent van de 
koppels naar de huisarts wanneer 
een zwangerschap na een jaar 
uitblijft. Tien procent hiervan wordt 
vervolgens doorverwezen naar de 
specialist.
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Vruchtbaarheidsproblemen
Wanneer zwanger worden 
    niet vanzelfsprekend is



Neem iemand mee naar het spreekuur
Margaret Lechner (55) kreeg in mei 2019 de diagnose borstkanker. 

Het was een moeilijke periode voor haar. “Maar inmiddels 

gaat het een stuk beter en ben ik alweer enkele maanden 

aan het werk,” vertelt ze. “Ik ben blij dat ik het 

afgelopen jaar op een goede en prettige manier ben 

bijgestaan door de artsen en verpleegkundigen 

in Laurentius. Met de medisch specialist heb ik 

voor en na de behandeling persoonlijk contact 

gehad. Er was voldoende ruimte om mijn mening 

te geven en vragen te stellen. Ik vond het ook 

fi jn dat ik hulp kreeg om mij buiten de spreekuren 

te kunnen verdiepen in de juiste behandelmethode. 

Zo heb ik, na enkele gesprekken met de arts en 

mammaverpleegkundige, de zogenoemde Borstkanker 

Keuzehulp online ingevuld. Dit programma geeft niet alleen informatie 

over borstkanker, maar helpt ook bij het maken van een juiste keuze 

over de behandeling. Wil ik een operatie of kies ik voor bestraling? 

Wat zijn de voor- en nadelen van elke keuze? Het was prettig om 

thuis nog eens alle informatie op een rustige plek door te nemen. 

Tijdens het gesprek bij de arts kwam er namelijk zoveel op me af. Ik 

voelde mij overweldigd door de situatie en de keuzes die ik moest 

maken. Daarom was ik ook blij dat mijn partner erbij was en ik niet 

alles wat er werd gezegd hoefde te onthouden. Iemand meenemen bij 

een bezoek aan het ziekenhuis kan ik sowieso aanraden. Niet alleen 

om praktische redenen, maar het kan ook troost bieden tijdens een 

moeilijk gesprek. Je hoeft niet alles alleen te kunnen, samen sta je 

immers sterker.”

Als patiënt beslist u tegenwoordig steeds vaker sámen met 
de arts over de meest geschikte behandeling. De arts als 
specialist op het medische vlak en u als expert van uw eigen lijf 
en leven. Betere zorg begint bij ons met een goed gesprek 
in de spreekkamer.

In ons ziekenhuis is er steeds meer aandacht voor uw voorkeuren als 

patiënt bij de behandeling. Zowel u, maar ook onze artsen, worden 

zo nog bewuster van het belang van ‘samen beslissen’ over de meest 

geschikte behandeling. Steeds meer artsen in Laurentius worden 

getraind in deze nieuwe, iets andere manier van werken.

Juiste beslissing

Kirsten Aaldering, internist-oncoloog en ambassadeur Samen Beslis-

sen: “In de spreekkamer vertellen patiënten over hun klachten en 

persoonlijke situatie. Als arts bespreek ik de voor- en nadelen van ver-

schillende behandelopties. Beide wegen even zwaar bij het nemen van 

een goed besluit over een behandeling. Het draait hierbij om goede 

communicatie. Patiënten weten vaak zelf welke zorg het beste aansluit 

op hun wensen en behoeften. Wat de juiste beslissing is, kan per pa-

tiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat 

arts en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen.” 

De 3 goede vragen

Bij Samen Beslissen kunt u gebruik maken van de zogenoemde 

‘3 goede vragen’:

• Wat zijn mijn mogelijkheden?

•  Wat zijn de voordelen en de nadelen van die 
mogelijkheden?

• Wat betekent het in mijn situatie?

Met deze vragen kunt u zich voorbereiden op uw bezoek aan de arts. 

Er zijn fl yers en zakkaartjes ontwikkeld met deze 3 goede vragen 

erop. Hier kunt u ook aantekeningen op maken tijdens uw gesprek 

met de arts. De fl yers en kaartjes vindt u onder andere op onze 

website: www.lzr.nl/3goedevragen  
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deze 3 goede vragen
Bij de dokter?

helpen u!

Wat zijn mijn
mogelijkheden?

Wat zijn de 
voordelen en 

nadelen van die 
mogelijkheden?

Wat betekent 
dat in mijn situatie?

Voor meer informatie: www.lzr.nl/3goedevragen

Wij beslissen 
met u, niet voor u!

Internist-oncoloog Kirsten 

Aaldering in gesprek met 

patiënt. (Deze patiënt is niet 

mevrouw Lechner).
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Het is fantastisch om te zien hoeveel 
prachtige, innovatieve projecten 
er zijn gerealiseerd de afgelopen 
vijf jaren. Er zijn zoveel mensen 

Graag staan we samen met u even stil bij de 
eerste lustrumviering van de Stichting Vrienden 
van Laurentius.

Plezier aan het ambassadeurschap

Hans Rademakers: “In het dagelijks leven ben ik ondernemer en directeur van 

LEAN HR Services, een regionale HR-dienstverlener in Roermond en Sittard met 

Recruitment als specialiteit. Mijn compagnon, William Bremmers, en ik waren 

altijd al geïnteresseerd in lokale initiatieven die een substantiële bijdrage leveren 

aan het welzijn binnen onze Roermondse gemeenschap. Voordat we officieel 

ambassadeur werden, was onze eerste bijdrage het doneren van onze jaarlijkse 

uitgaven aan relatie-kerstgeschenken aan het project ‘Look Good, Feel Better’ 

van de afdeling Oncologie.”

Tastbare resultaten

“De stichting heeft de afgelopen jaren enkele zeer mooie projecten gerealiseerd. 

De projecten ‘BeleefTV’ van de afdeling Geriatrie en de ‘Virtual Reality Brillen’ 

voor het Moeder & Kind Centrum hebben de meeste indruk op mij gemaakt.  

Met name omdat wij als bedrijf, maar ook privé, er veel plezier aan hebben be-

leefd om actief met deze projecten bezig te zijn. De energie, tijd en financiële 

betrokken bij deze projecten: de 
afdelingen van het ziekenhuis die met 
een goed idee komen en zich hiervoor inzetten, de ambassadeurs van 
de stichting, de donateurs, de service clubs, de sportverenigingen en 
basis- en middelbare scholen die acties ondernemen om geld op te 
halen… we zijn als stichting dankbaar voor iedereen die een steentje 
bijdraagt aan het verbeteren van de zorg en het vergemakkelijken of 
comfortabeler maken van uw bezoek aan Laurentius. 

Inmiddels zijn de Vrienden van Laurentius een echt begrip in Midden-Limburg. 

Bijna vijftig particulieren en ondernemingen zijn ambassadeurs van onze 

stichting. De diversiteit in zowel deze groep, als in het bestuur 

zelf, is groot. Het is een mooie vertegenwoordiging van onze re-

gio, waarin de betrokkenheid groot is. Met z’n allen hebben we 

de afgelopen tijd verschillende hoogtepunten meegemaakt. De 

Roermond City Swim was er één van. Maar liefst € 48.284,- werd 

er opgehaald voor onder andere de vrouwvriendelijke mammografie! De Be-

leefTV, een interactief scherm waarop oudere patiënten op zowel mentaal als 

fysiek vlak worden gestimuleerd, is een andere topper. Ook het Fietslabyrint, 

waarbij dialyse-patiënten op een fiets met een tv-scherm  over de Meinweg 

of door de straten van bekende steden kunnen fietsen, is een toevoeging aan 

het welbevinden van de patiënt. En dit is slechts een greep uit de geslaagde 

projecten. Ik verheug me op de toekomst en de schitterende en veelal inno-

vatieve plannen die we nog gaan realiseren! Helpt u ons om de wensen voor 

patiënten in Laurentius om te zetten in realiteit?

Voorwoord 
Voorzitter 
Vrienden van  
Laurentius  
Math de Ponti

Voorzitter Stichting Vrienden van Laurentius Math de Ponti (63) 

is een geboren en getogen Roermondenaar. In zijn dagelijks 

leven is hij bioloog en docent biologie, zijn twee grote passies. 

Daarnaast zet hij zich met hart en ziel in voor de stichting die 

helpt met het realiseren van mooie projecten voor patiënten en 

bezoekers van het Laurentius Ziekenhuis.

De ambassadeurs van de Vrienden van Laurentius (VvL) zijn onmisbaar voor het succes van de 
stichting. LEAN HR Services is ambassadeur van het eerste uur. Directeur Hans Rademakers, sinds kort 
ook bestuurslid van de VvL, legt uit waarom zijn bedrijf voor de Vrienden van Laurentius heeft gekozen 
en wat het ambassadeurschap voor hem zo waardevol maakt. 

steun die je als ambassadeur of 

vriend van de VvL in de stichting 

steekt, zie je direct omgezet in een 

tastbaar resultaat als een project 

is gerealiseerd. Daarbij wordt de 

stichting breed maatschappelijk 

gedragen binnen de Roermond-

se gemeenschap. Dit blijkt onder 

meer uit het grote aantal betrok-

ken bedrijven en ondernemers en 

dat tijdens de aanstaande Remunjse Kwis  enkele teams gaan strijden voor de 

VvL. Ladies’ Circle Roermond organiseert deze stadskwis voor Remunj op zater-

dag 28 maart. Tijdens deze avond gaan teams met elkaar de strijd aan om een 

geldbedrag voor een zelfgekozen doel binnen te slepen. Ook met ons eigen team 

‘Hert veur Remunj’ gaan wij hiervoor onze stinkende best doen!”

Vijf jaar
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Vijf jaar

Hoogtepunten 
Vrienden van Laurentius
De afgelopen vijf jaar zijn 
er verschillende acties 
georganiseerd om geld 
op te halen voor de 
Vrienden van Laurentius. 
Dankzij de inspanningen 
en bijdragen van mensen 
die ons ziekenhuis een 
warm hart toedragen, 
hebben we al vele 
mooie projecten mogen 
realiseren. Op deze twee 
pagina’s presenteren wij 
u een greep uit de vele 
hoogtepunten.

2015
december

Kerstmarkt 
Laurentius 
Ziekenhuis 
Het Laurentius organiseerde 

een kerstmarkt voor haar 

personeel. Ook de Vrienden 

van Laurentius waren vertegen-

woordigd met een stand. Er is 

meer dan € 600,- opgehaald 

voor de stichting.

augustus

Tablet kinderkamer 
Spoedeisende Hulp
Een particulier schenkt een tablet aan de kinder-

kamer van de Spoedeisende Hulp. 

september

Kunstwerk wachtruimte 
Electieve Opname 
Afdeling (EOA)
Een ruimhartige donatie van de Rabobank 

Roermond-Echt aan de Vrienden van Laurentius 

maakte het mogelijk een kunstwerk te laten reali-

seren speciaal voor de wachtruimte van de EOA. 

2016

oktober

Spinningmarathon 
Big Six
Er werd een 6-uur durende spinningmarathon 

georganiseerd bij il fi ore in Herten om geld in te 

zamelen voor Fietslabyrint voor dialysepatiënten. 

Na afl oop was er € 4500,- opgehaald. Op World 

Kidney Day werd Fietslabyrint geïntroduceerd in 

het ziekenhuis. Een jaar later is er ook voor 

Dialysecentrum Weerterbergen een Fietslabyrint 

gerealiseerd.

februari

Workshop 
Look Good, Feel Better
Voor oncologiepatiënten werden er dit jaar twee 

workshops ‘Look Good, Feel Better’ georgani-

seerd. 

mei

Ontmoetbanken
Het ziekenhuis ontving twee mozaïeken Ont-moet-

banken. De banken staan er om een plek te creë-

ren waar mensen tot rust kunnen komen wanneer 

zij het even moeilijk hebben. 

2017

juni

Panoramaplafond 
PET-CT scan
Er werd een panoramaplafond gerealiseerd 

boven de nieuwe PET-CT scan. Patiënten kunnen 

van een prettig uitzicht genieten terwijl ze in de 

scan liggen. 

december

Serious 
Request actie Amstelclub
Café de Amstelclub in Roermond organiseerde 

een Serious Request actie voor Virtual Reality 

brillen voor de jongste patiëntjes van het zieken-

huis. De hele avond mochten de bezoekers voor 

een kleine vergoeding plaatjes aanvragen. De 

actie heeft € 4935,95 opgeleverd. De VR-brillen 

worden gebruikt om kinderen voor te bereiden op 

een onderzoek of operatie.



2020

april

VR-bril kinderafdeling
Een particulier schenkt een VR-bril aan de 

kinderafdeling. 

maart

Voetbalmagazine 
Goal! schenkt cheque
GOAL! en Nathan Rutjes, maatschappelijk 

voetballer 2017, hadden de online actie 

#voetbalshirtvrijdag opgezet, met als doel om 

geld in te zamelen voor het project VR-iendje. 

Er is maar liefst € 2100,- opgehaald. 

mei

Kunstmarkt Kiwanis 
Club Roermond
Serviceclub Kiwanis Roermond organiseerde 

haar jaarlijkse kunstmarkt. De opbrengst 

hiervan ging onder andere naar het project 

Virtual Reality brillen voor de kinderafdeling.

2018

juli

Golfkarren
Tijdens de Navenant Golfdag werd een 

groot bedrag opgehaald, met dank aan de 

Navenant Foundation. De opbrengst kwam 

volledig ten goede voor de aanschaf van 

twee golfkarren voor vervoer van patiënten 

die moeilijk ter been zijn.

november

Basisschool 
De Achtbaan zet zich 
in voor VR-brillen
De basisschool organiseerde een markt 

om geld op te halen voor Virtual Reality 

brillen voor de kinderafdeling. Dit alles 

leverde een 

cheque op ter 

waarde van maar 

liefst € 2.009,31.

Met behulp van diverse ruim-

hartige donaties is het project 

de BeleefTV een succes gewor-

den. In januari mocht de afde-

ling geriatrie de BeleefTV voor 

de oudere patiënten in ont-

vangst nemen. De zogenoemde 

BeleefTV is een interactief tafel-

scherm waarop mensen samen 

spellen spelen, muziek luisteren 

en beelden uit de tijd van hun 

jeugd bekijken. Een mooi begin 

van het nieuwe jaar!

januari

BeleefTV 
voor oudere 
patiënten 

De Vrienden van Laurentius kunnen 
niet zonder ambassadeurs. Graag 
willen wij hen van harte bedanken 
voor hun ondersteuning: 

• Arc Communicatie & Strategie B.V. • 

Het Arresthuis • DCO van Iersel • 

Bongers Beeld Licht Geluid • Car Service 

Swalmen • Organice Event Creators • 

Geelen Vastgoed en Bouw Vastgoed-

service B.V. • Gezondheidscentrum / 

Huisartsenpraktijk ’t Zand • Golfbaan de 

Herkenbosche • Holbox • Incatro Room 

Acoustics B.V. • Kersten Hulpmiddelen • 

Kiwanis Club Roermond • Kraamcentrum 

Echt • Kragten B.V. • Lean HR Services • 

Loven Services • Mediamens B.V. • MH 

Roadstyling • Mosa Glas • MTR Indoor 

Outdoor Signing • Nu Nautilus Personeel 

Specialisten • PHI Midden-Noord Limburg 

• Privézorg Limburg • Rabobank Roer-

mond-Echt • Rijmar B.V. • RSM Nederland 

Belastingadviseurs N.V. • Het Rughuis 

• Show Mobile • Siemens Healthcare 

Nederland B.V. • Slagerij Partyservice & 

Allround Catering Cox • Smurfi t Kappa • 

Solvay Chemie B.V. • Summa Adviesgroep 

• Suzanne Nijenhuis-Diederen • Thibor 

B.V. • Van Mossel Ford Roermond • 

VeTraNed BHV Opleidingen

9

2019

juni

Auto wassen voor het 
goede doel
Studenten van Gilde Opleidingen runden een tijdelijke 

autowasserette, waarbij ze geld inzamelden voor het 

project de BeleefTV. 

februari

iPads Intensive Care
Dankzij een ruimhartige donatie zijn een drietal iPads 

beschikbaar gesteld aan de afdeling Intensive Care.  

mei

Leerlingen basisschool 
Aan de Roer halen geld op 
voor VR-brillen
Tijdens de jaarlijkse paasmarkt in basisschool Aan de 

Roer in Roermond hebben de leerlingen € 3310,- ingeza-

meld voor Virtual Reality brillen voor de kinderafdeling.

augustus

City Swim
Tijdens de Roermond City Swim 

werd er gezwommen voor twee 

goede doelen: de Maarten van 

der Weijden Foundation én het 

project de ‘Vrouwvriendelijke mammografi e’ van de 

Vrienden van Laurentius. Er stonden meer dan 500 deel-

nemers aan de start en er is een recordbedrag opgehaald. 

Doordat de opbrengst groter was dan het benodigde 

bedrag, kon niet alleen de apparatuur voor de vrouwvrien-

delijke mammografi e aanschaft worden, maar ook een 

nieuwe 3D-techniek.

oktober

Wijnactie Ladies’ Circle 
Roermond 05
Ladies’ Circle Roermond 05 hebben een wijnactie opgezet 

om geld op te halen voor de aanschaf van een BeleefTV 

voor onze oudere patiënten. De actie heeft maar liefst 

€2533,52 opgeleverd.

december

Klanten Albert Heijn XL 
Roermond doneren statiegeld
Mensen konden hun statiegeldbonnetje bij de Albert 

Heijn XL Roermond doneren aan ons project ‘iPads met 

communicatie-app voor patiënten met hersenletsel’. Er is 

meer dan € 400,- opgehaald.

ambassadeurs
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Uw bijdrage is welkom! 
De stichting Vrienden van Laurentius werft de gelden waarmee projecten mogelijk worden gemaakt die gericht zijn op het bieden van extra zorg 

en comfort aan de patiënten en bezoekers van het Laurentius Ziekenhuis. Wilt u de stichting graag steunen dan kan dat natuurlijk. Iedere gift is  

uiteraard welkom! U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar de stichting Vrienden van Laurentius: IBAN NL90RABO0302596046.   

Kijk voor meer informatie over de projecten en de stichting op www.vriendenvanlaurentius.nl.

Fietsen 
voor 
een 
sneller 
herstel

Herman van Essen (70) dialyseert drie keer per week vier uur in Lauren-

tius. Hij is blij dat hij regelmatig anderhalf tot twee uur ‘op de fiets’ kan 

doorbrengen. “Ik heb best veel operaties gehad, waardoor mijn conditie 

achteruit is gegaan,” vertelt hij. “Door het fietsen vanuit de dialyse-stoel 

kan ik mijn energie weer een beetje op peil krijgen. Het is geweldig om het 

ene moment door de kanalen van Venetië te fietsen en even later over 

het strand van Miami! We kunnen de zwaarte van de pedalen ook aan-

passen, zodat het ook echt lijkt alsof je door het zand fietst. Als ik klaar 

ben met deze route, maak ik wellicht een tocht door Andorra, waar ik in 

het echt ook ben geweest. Of misschien ga ik nog even naar de bergen in 

Zwitserland!”

De BeleefTV
“ Patiënten én medewerkers 
zijn laaiend enthousiast!” 

Zowel patiënten als zorgprofessionals in Laurentius zijn dolblij met 
de BeleefTV, waarvan de aanschaf is mogelijk gemaakt dankzij 
de inspanningen van onder andere de afdeling Geriatrie en de 
gulle donaties aan de Vrienden van Laurentius. Op dit interactieve 
tafelscherm kunnen oudere patiënten op de Dagverzorging samen 
leuke dingen doen zoals spellen spelen, muziek luisteren en beelden 
uit de tijd van hun jeugd bekijken. Medewerkers en geriaters kunnen 
tevens waardevolle informatie voor een diagnose of behandeling 
afleiden uit de interactie van de patiënten met De BeleefTV. 

“Het is een genot om te zien dat onze patiënten er helemaal in opgaan,” 

vindt teamleider geriatrie Gerry Hurkmans. “Samen met anderen spelen ze 

regelmatig spellen, maken puzzels of  gaan ‘samen buurten’ door digitaal een 

boswandeling te maken. Tijdens deze tocht zien ze herkenbare plekken in de 

regio en diverse Nederlandse steden. Bij spellen zoals Bingo is het mooi hoe 

enthousiast en energiek de patiënten kunnen worden. Ze roepen hardop de 

Het zijn lange uren die patiënten doorbrengen tijdens het dialy-
seren. Maar de tijd gaat sinds de aanschaf van het ‘Fietslabyrint’ 
steeds sneller. Dialysepatiënten kunnen namelijk vanuit hun stoel, 
uitkijkend op een haarscherp beeldscherm, diverse routes fietsen 
op verschillende plekken over de hele wereld. Dit is niet alleen 
goed voor de fysieke gezondheid, maar zeker ook voor hun men-
taal welbevinden!

De afdeling Revalidatie wil graag zitfietsen aanschaffen voor 
patiënten op de verpleegafdelingen. Op deze fietsen kan namelijk 
veilig worden bewogen, ook door mensen die in een rolstoel 
zitten en laag belastbaar zijn. Zo kunt u als patiënt tijdens een 
ziekenhuisopname dagelijks op meerdere momenten bewegen én 
werken aan een sneller herstel.

getallen mee en juichen als ze winnen. Daar worden mijn collega’s en ik ook 

vrolijk van!”

John Louwarts, bestuurslid Vrienden van Laurentius: “Als fysiotherapeut 

steun ik projecten waarbij mensen worden gestimuleerd om te bewegen 

uiteraard van harte! Het Fietslabyrint bij de afdeling Dialyse en ook de zit-

fietsen zijn een bijzonder waardevolle aanvulling voor de zorg in Laurenti-

us. Het is zo belangrijk dat mensen vóór, tijdens en na een opname in het 

ziekenhuis voldoende kunnen bewegen. Beweging is immers positief voor 

lichaam en geest. De Stichting Vrienden van Laurentius omarmt dit project 

dan ook en zet zich samen met de afdeling Revalidatie in om de aanschaf 

van de zitfietsen te realiseren voor de patiënten van het ziekenhuis!”

Fiets- 
labyrint: 
fietsend 
van Venetië tot Miami

Vijf jaar
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Beide artsen hebben tijdens hun opleiding heel 

bewust gekozen voor het vak cardiologie. “Het 

is een heel mooi vak. Het is een combinatie 

van nadenken en actie. Als cardioloog heb je 

letterlijk het leven van de patiënt in je handen 

en kun je het verschil maken tussen leven en 

dood.“ legt Werter uit. “Maar daarnaast is het 

ook best zwaar, want je moet dag en nacht 

optreden. Maar als het zou moeten, dan zou ik 

wederom voor cardiologie gekozen hebben.” 

Peerenboom vult aan: “Cardiologie heeft me 

altijd geboeid omdat het onlosmakelijk verbon-

den is met het leven. Patiënten waarderen erg 

wat je doet, je kunt hen begeleiden en inzage 

geven in hun problemen. Dat vind ik ook een 

belangrijk aspect van cardiologie.”

Prettige werkomgeving 

De cardiologen hebben jaren in het Laurenti-

us Ziekenhuis gewerkt: Werter sinds 1991 en 

Peerenboom is in 2003 begonnen. Werter ver-

telt: “De reden dat ik voor Laurentius gekozen 

heb, is dat het ziekenhuis groot genoeg is om 

van alles te kunnen doen, maar klein genoeg 

om iedereen te kennen. Dat vind ik fijn! Binnen 

de maatschap cardiologie heerst er een fijne 

sfeer en de samenwerking is heel prettig; we 

zijn echt maatjes van elkaar. Als ik terugkijk 

op mijn carrière hier in het ziekenhuis ben ik 

er trots op dat ik cardiologie goed op de kaart 

heb gezet. Zo heb ik bijvoorbeeld de hartbe-

waking en de hartfalenpoli opgezet en heb ik 

een voorzet gedaan voor de anderhalvelijns-

zorg. Leuk feitje is dat ik in totaal meer dan 

5000 hartkatheterisatie heb uitgevoerd en 

1000 pacemakers heb geplaatst! Verder ben 

ik binnen ons ziekenhuis twee keer voorzitter 

van het stafbestuur geweest en heb ik veel 

kunnen betekenen voor de specialisten.” Ook 

Peerenboom heeft altijd met veel plezier in 

Laurentius gewerkt: “Het is een goed aange-

schreven ziekenhuis en het komt qua grootte 

overeen met de wensen die ik had. Het is een 

warme en gemoedelijke omgeving en de con-

tacten zijn prettig, zowel met de collega’s als 

met patiënten. De cardiologische patiënt is 

een dankbare patiënt die goed weet waar het 

om draait en die ontzettend coöperatief is. 

Dat maakt het werken als arts prettig: mensen 

nemen wat je zegt serieus en proberen daar 

ook consequent naar te handelen. En daar-

naast is het natuurlijk een hele eer om voor 

het beste ziekenhuis van Nederland te mogen 

werken!”.

Ontwikkelingen

Werter heeft de afge-

lopen jaren veel zien 

veranderen in de zorg. 

”De techniek is enorm 

ontwikkeld, we kunnen 

nu veel meer dan vroe-

ger en dit moeten we 

ook blijven uitbouwen. 

De gezondheidzorg heeft 

al heel veel bereikt en hier 

moeten we ook mee blijven 

doorgaan. Op het gebied van 

hartfalen is er duidelijk een verbe-

tering te zien ten opzichte van vroeger. 

Toen stierf bijvoorbeeld dertig procent van de 

mensen die een hartinfarct hadden gehad. Nu 

is dat nog maar drie procent. “

Na pensioen

Werter is nog niet echt bezig met zijn pen-

sioen. “Ik ben nu nog actief in mijn vak. Mijn 

opvolger begint in maart en tot dan help ik 

nog mee. Geen spoedklussen meer, maar al-

leen nog op de poli. Ik denk nog niet echt na 

over mijn afscheid. Het is een dubbel gevoel: 

het is een leuk vak en het is goed om nu te 

stoppen, maar het is moeilijk om mijn collega’s 

en patiënten achter te laten. Ik heb hier met 

veel plezier gewerkt en Laurentius is de juiste 

keuze geweest, omdat het mij gebracht heeft 

wat ik zocht. In dit ziekenhuis gunnen we el-

kaar veel en ik hoop dat dat gevoel van saam-

horigheid blijft bestaan.” Ook Peerenboom kan 

zijn vak nog niet helemaal loslaten: “Ik ga na 

mijn pensioen aan de slag als docent voor de 

LOI voor de opleiding hartfunctielaborant. Ik 

zal het vakgebied dus nauw in de gaten blij-

ven houden. Ik wil graag de medewerkers van 

Laurentius bedanken voor de fijne tijd hier en 

voor hun steun die ze mij gegeven hebben alle 

jaren!”

   Cardiologen 

    Christ Werter 
      en Patrick 

Peerenboom 
         gaan met    
          pensioen

Met pijn in het hart stopten cardiologen Werter en 

Peerenboom onlangs bij het Laurentius Ziekenhuis. Dokter 

Peerenboom per 1 februari en dokter Werter bleef nog één 

maand langer tot zijn opvolger het stokje van hem overnam.



In het Laurentius Ziekenhuis gaan darmstomapatiënten 
sinds kort volledig zelfstandig naar huis na hun operatie 
zonder afhankelijk te zijn van thuiszorg. Om dit te 
realiseren krijgen patiënten vóór en na de operatie een 
stuk intensievere begeleiding en voorlichting dan voorheen. 
Door de zelfredzaamheid van patiënten te verhogen, zijn 
ze sneller in staat terug te gaan naar hun vertrouwde 
thuisomgeving en zal de kwaliteit van leven verbeteren.  

Ondanks een stoma,
toch zelfstandig 

Kwaliteit van stomazorg verbeteren

Marjo Simons, stomaverpleegkundige chirurgie 

in het Laurentius: ‘’Begin 2019 zijn we met 

stomaverpleegkundigen van verschillende 

ziekenhuizen en de thuiszorg in Limburg in gesprek 

gegaan over het verbeteren van de stomazorg. 

Aanleiding hiervoor was de behoefte om de kwaliteit 

van stomazorg in Limburg naar een hoger niveau 

te brengen en de zelfredzaamheid van patiënten 

te bevorderen. Daarnaast zien we tekorten in de 

thuiszorg ontstaan, waardoor patiënten die hun 

stoma nog niet zelf kunnen verzorgen soms onnodig 

lang in het ziekenhuis moeten blijven. Dit is voor 

zowel de patiënt, het ziekenhuis en de thuiszorg niet 

wenselijk. Gezamenlijk zijn we een project gestart 

om dit probleem aan te pakken. Per 1 oktober 2019 

zijn wij als eerste ziekenhuis in Limburg gestart 

Een stoma betekent letterlijk een kunstmatige uitmonding in de 

buikwand. Meestal wordt een stoma aangelegd op de dikke darm, dunne 

darm of ter vervanging van de blaas. U krijgt een stoma als ontlasting of 

urine het lichaam niet meer via de natuurlijke weg kan of mag verlaten. 

Bijvoorbeeld bij ontstekingen, aangeboren afwijkingen of bij tumoren 

en poliepen. Of een stoma tijdelijk of blijvend is, hangt af van de reden 

waarom u een stoma krijgt.  

Verzorging van een stoma

Bij het verzorgen van een stoma komt heel wat kijken. Voordat een 

stomadrager zelfstandig naar huis kan na de operatie is het noodzakelijk 

dat men weet hoe en wanneer het zakje geleegd en gewisseld moet 

worden. Daarbij is het onder andere belangrijk dat de stomadrager zelf 

nieuw stomamateriaal kan aanbrengen, zoals een huidplaatje (soort 

pleister welke wordt bevestigd op de huid rondom de stoma).

Contactgegevens van onze stomapoli vindt u terug op 

www.lzr.nl/stomapoli.

Wat is een stoma 
en wanneer wordt 
deze aangelegd?

om onze stomapatiënten zelfstandig te krijgen na 

hun operatie. Vooralsnog draait dit project voor 

patiënten met een darmstoma en nog niet voor 

patiënten met een urinestoma.’’ 

‘’Om dit project te laten slagen zijn er verschillende 

partijen nauw betrokken. Het begint natuurlijk 

allemaal bij de stomadrager zelf, daarnaast spelen 

de chirurgen, stomaverpleegkundigen van de poli 

chirurgie en de afdelingsverpleegkundigen een 

grote rol. Wanneer wij zien dat een patiënt niet 

voldoende in staat is om zijn of haar stoma zelf te 

verzorgen, kunnen wij als ziekenhuis altijd nog een 

beroep doen op de stomaverpleegkundigen van de 

thuiszorg. Zij gaan dan langs bij de patiënt voor een 

controlebezoek. We bevorderen een spoedig herstel, 

maar veiligheid zal altijd voorop staan.’’   

Zelfredzaamheid is de rode draad

In ons ziekenhuis zijn een aantal chirurgen gespeci-

aliseerd in darmchirurgie, waaronder Sofi e Fransen. 

Ook voor hen is het één en ander veranderd door 

de nieuwe werkwijze. Naast het bespreken van de 

operatie is er veel aandacht voor het herstel ná de 

operatie. ‘’In onze spreekkamer is voortaan vanaf 

het eerste moment aandacht voor de zelfredzaam-

heid van de patiënt na de operatie. Ook tijdens het 

intakegesprek staat zelfstandigheid voorop. Naast 

het intakegesprek krijgt de patiënt tegenwoordig 

ook een tweede gesprek voor de operatie, na-

melijk het ‘oefengesprek’. Hierin gaat de patiënt 

samen met een stomaverpleegkundige oefenen om 

zelfstandig met de materialen overweg te kunnen. 

Wanneer een stoma is aangelegd, is het aan de 

stomadrager om de eerste dag na de operatie zélf 

de materiaalwissel uit te voeren onder toeziend 

oog van een verpleegkundige. Vervolgens zijn er 

tweemaal per dag oefenmomenten. Drie dagen na 

het ontslag belt een stomaverpleegkundigen om te 

kijken of alles goed verloopt. Ook de controlebe-

zoeken zijn eerder en vaker dan voorheen.’’ 

Meer zelfvertrouwen  

Vanuit de patiënt krijgen we alleen maar positieve 

geluiden terug, benoemd Marjo Simons. ‘’Patiënten 

hebben meer zelfvertrouwen en vinden het fi jn dat 

ze regie behouden en niet afhankelijk zijn van an-

deren. Sinds de start in oktober zijn ruim de helft 

van onze patiënten tevreden en zonder hulp van de 

thuiszorg naar huis gegaan.’’ 

12laurier
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Wist u dat een middenrifbreuk, ofwel een te wijde opening tussen de borst-en buikholte, relatief vaak voorkomt?  
Maar liefst 40% van alle 60-plussers heeft zo’n breukje in het middenrif. Gelukkig geeft dit lang niet altijd lichamelijke 
klachten. Wanneer de maag echter gedeeltelijk omhoog komt door deze opening, kan dit wel voor vervelende klachten 
zorgen. Doordat de slokdarm zich niet meer goed kan afsluiten, kan er makkelijker maagzuur in de slokdarm  
terechtkomen. Dit veroorzaakt refluxklachten zoals zure oprispingen of een brandend gevoel achter het borstbeen.  
Maar ook een chronische prikkelhoest en zelfs tandbederf kunnen nare gevolgen zijn van de reflux.

Refluxklachten ontstaan vooral bij het bukken of liggen of wanneer 

de druk in de buik toeneemt bijvoorbeeld bij hoesten of persen. In 

deze situaties gebeurt het sneller dat de maaginhoud naar boven 

wordt geduwd, de slokdarm in. Indien de klachten mild van aard zijn, 

bieden zuurremmers soelaas. Ze kunnen het branderige gevoel ver-

minderen. 

Breukje in het middenrif herstellen 

Wanneer de klachten ernstig zijn of langdurig aanhouden, dan wordt 

tegenwoordig eerder gedacht aan een operatieve oplossing om het 

middenrif te herstellen. Chirurg Toine Bell heeft zich gespecialiseerd 

in anti-refluxoperaties. Bell: “Vooral voor jonge mensen is het niet 

aantrekkelijk om een leven lang medicijnen te slikken. De medicijnen 

verminderen immers wel de klachten, maar pakken de oorzaak niet 

aan. Daarnaast kennen de meeste medicijnen ook de nodige bijwer-

kingen. Samen met de Maag-Darm-Leverarts bekijk ik per patiënt 

welke behandeling het meest geschikt is.”

Bundeling expertise met VieCuri 

Onlangs hebben de in de anti-refluxchirurgie gespecialiseerde  

chirurgen van Laurentius Roermond en VieCuri Venlo hun exper-

tise gebundeld en staan ze gezamenlijk aan de operatietafel. Het 

uitgangspunt hierbij is dat je complexe situaties beter aankunt én 

betere zorg kunt leveren wanneer je samen met een ervaren collega 

opereert. Eenmaal per maand staan meer complexe anti-refluxope-

raties gepland voor de regio: één dag in Roermond, één dag in Venlo. 

Toine Bell licht toe: “Samen met mijn collega dr. Joop Konsten van 

VieCuri voer ik de operaties uit. Doordat we samen opereren, kun-

nen we tijdens de operatie met elkaar sparren en van elkaar leren. 

Samen kunnen we complexere operaties uitvoeren omdat je weet 

dat je een hele kundige collega naast je hebt staan. Gezamenlijk 

opereren heeft als bijkomend voordeel dat we grotere aantallen 

patiënten kunnen behandelen waardoor we meer kennis en ervaring 

opdoen en we dus betere kwaliteit kunnen leveren. Patiënten kunnen 

zo ook in de toekomst in de eigen regio behandeld worden.”

Refluxklachten 
verminderen
Iedereen heeft wel eens last van brandend maagzuur. Dat is  

niet meteen een reden tot ongerustheid. Deze tips helpen bij  

het verminderen van de klachten:

• Voorkom overgewicht: eet gezond en beweeg voldoende 

• Eet niet te veel en niet te snel

• Drink voldoende

• Ga niet meteen liggen na het eten

• Verhoog het hoofdeinde van uw bed 

Steeds
vaker
operatie bij refluxklachten

Chirurgen Joop Konsten (VieCuri) en Toine Bell (Laurentius).



Het was al enige tijd mogelijk om met behulp van 

tomosynthese driedimensionele foto’s van de 

binnenkant van de borst te maken. Bij tomosynthese 

maakt het röntgenapparaat in ‘plakjes’ foto’s van de 

borst. Deze foto’s worden vervolgens gecombineerd 

tot één 3D-beeld. Met behulp van het gedetailleerde 

3D-beeld kunnen afwijkingen worden opgespoord, 

die door hun geringe omvang bij de klassieke 

röntgenfoto’s gemist werden. Dit specifi eke apparaat 

is nu ook uitgerust met de mogelijkheid om biopten te 

nemen van de verdachte plekjes.

Sneller, nauwkeuriger en minder straling

Het gebruik van deze 3D-techniek bij het nemen 

van biopten kent verschillende voordelen. Radiologe 

Lieve Opdenakker legt uit: “De procedure bestaat 

uit minder stappen, waardoor het onderzoek sneller 

verloopt. Voor de patiënte betekent dit dat ze minder 

straling ontvangt én ze minder lang stil hoeft te zitten 

terwijl de borst geklemd zit. Zelfs kleine verdachte 

Om te achterhalen of een verdacht plekje in het lichaam kwaadaardig is, is het 
gebruikelijk om een biopt (stukje weefsel) te nemen dat voor nader onderzoek naar 
het laboratorium gaat. Zo ook bij vrouwen die mogelijk borstkanker hebben. Sinds 
kort is er in het Laurentius Ziekenhuis een nieuwe, snellere en nauwkeurige methode 
beschikbaar. Laurentius is het eerste ziekenhuis in Limburg dat gebruik maakt van 
deze zogeheten ‘tomoguided biopsie’.
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afwijkingen kunnen we met behulp 

van tomosynthese opsporen en 

biopteren. Dat betekent dat we een 

tumor dus in een vroeger stadium 

kunnen ontdekken en behandelen.” 

‘Healing environment’

Het onderzoek wordt door de 

radioloog samen met de laborantes 

uitgevoerd. Zij doen er alles aan om 

het onderzoek zo aangenaam en 

vlot mogelijk te laten verlopen. Een prettige ruimte 

helpt daarbij. Opdenakker: “Bij de inrichting van de 

mammografi ekamer zijn de principes van ‘healing 

environment’ toegepast om stress te verminderen 

en het welzijn van de patiënt te bevorderen. Tijdens 

het onderzoek kijken patiënten uit op een muur vol 

bloemen en verspreidt zich een frisse, rustgevend 

geur in de kamer.”

Donatie Roermond City Swim 

Afgelopen jaar zwommen de deelnemers van de 

Roermond City Swim onder andere voor een goed 

doel van de stichting Vrienden van Laurentius: 

‘de vrouwvriendelijke mammografi e’. Doordat de 

opbrengst van het zwemevenement hoger was 

dan verwacht, was het niet alleen mogelijk om de 

apparatuur aan te schaffen voor de minder pijnlijke 

borstfoto’s, maar kon ook de hierboven beschreven 

techniek in gebruik worden genomen.  

Biopsie
van de borst 
sneller dankzij 
3D-techniek

Hoe gaat het 
onderzoek in z’n werk?
•  U neemt met ontbloot bovenlijf plaats voor 

het röntgenapparaat.

•  De borst wordt geklemd tussen twee platen. 

Dit kan een drukkend gevoel geven. 

•  De radioloog lokaliseert de afwijking in de 

borst met behulp van de 3D techniek.

•  De borst wordt plaatselijk verdoofd.

•  Een naald haalt met behulp van 

vacuümtechniek weefsel uit de 

borst.

•  Het onderzoek is klaar! Het 

weefsel gaat naar het lab voor 

verder onderzoek onder de 

microscoop.
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Langere wachtlijsten en hogere werkdruk

Landelijk gezien is het percentage no shows 

(in ziekenhuizen) 3%. Op de poliklinieken in het 

Laurentius ligt dit percentage gemiddeld op 6%. 

Omgerekend gaat het om 13.675 afspraken per 

jaar. Dermatoloog Raf Lijnen maakt bijna dagelijks 

één no show mee. ‘’Het is vooral vervelend voor 

andere patiënten. Zij moeten onnodig wachten, 

terwijl er dus eigenlijk een plek vrij is gekomen. 

Als dit probleem niet wordt aangepakt zullen 

wachtlijsten in de toekomst alleen maar oplopen. 

Eén van de gevolgen voor ons als zorgverleners is 

extra werkdruk. Huisartsen sturen patiënten met 

spoed naar ons door en deze afspraken worden 

vaak tijdens pauzes ingepland, terwijl er tijdens 

het reguliere spreekuur gaten ontstaan door no 

shows. In het algemeen kunnen we nog een ande-

re patiënt inplannen als iemand zich 24 uur van te 

voren afmeldt. We zijn met z’n allen verantwoor-

delijk voor de zorgkosten, laten we er dan ook 

zuinig mee omgaan.’’

Theo Martens, manager Kindergeneeskunde, 

Gynaecologie en Medische Beeldvorming, ziet de 

impact van een no show ook op zijn afdelingen. 

‘’Niet verschijnen op een afspraak leidt tot lange-

re wachttijden, verloren tijd voor zorgverleners en 

onnodige kosten. Bij een MRI-scan bijvoorbeeld, 

reserveren we de ruimte en middelen speciaal 

voor desbetreffende patiënt. Wanneer iemand 

niet komt opdagen, benutten we de MRI-ruimte 

niet optimaal en moeten vloeistoffen weggegooid 

worden.’’ 

Een specialist roept zijn 
of haar eerstvolgende 
patiënt in de wachtruimte. 
Na twee keer de naam te 
hebben genoemd, staat er 
nog steeds niemand op… 
Regelmatig komt het voor 
dat patiënten niet op hun 
afspraak verschijnen 
zonder zich af te melden. 
Sommigen melden zich wel 
af, maar doen dit korter 
dan 24 uur voor de 
afspraak. Het niet ver-
schijnen op een afspraak, ofwel een ‘no show’, 
heeft niet alleen gevolgen voor zorgverleners, 
maar ook voor andere patiënten.  

Hoe zorgen we samen voor minder no shows?

Door de communicatie met patiënten te verbe-

teren, een afspraakherinnering te promoten, 

afspraken goed te plannen en zelf zo min 

mogelijk afspraken afzeggen of verplaatsen, 

verwacht Laurentius het aantal no shows 

terug te dringen. ‘’Patiënten mogen van ons 

verwachten dat we afspraken zorgvuldig 

plannen en het afzeggen of verplaatsen 

van een afspraak zo veel mogelijk proberen 

te voorkomen. Door het verbeteren van 

communicatie met patiënten zijn zij zich meer 

bewust van de gevolgen van het niet verschijnen 

op hun afspraak. Ook zijn ze beter op de hoogte 

hoe ze een afspraak kunnen afzeggen of ver-

zetten en krijgen ze een afspraakherinnering 

per sms of e-mail’’, aldus Theo Martens.

Wij vinden het fi jn als u 
   op uw afspraak verschijnt!

       Vindt u het fi jn om een afspraakherinnering te 

      ontvangen via sms of e-mail? Zorg er dan voor dat  

   uw telefoonnummer en e-mailadres bekend én actueel 

zijn bij ons. In het patiëntenportaal ‘Mijn.LZR’ kunt u 

zelf deze gegevens doorgeven en wijzigen. Daarnaast 

is het mogelijk om bij de polikliniek of bij de patiënten-

registratie in de centrale hal dit kenbaar te maken. 
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Woordzoeker
Zoek de onderstaande woorden in de woordzoeker. Het thema 

van deze puzzel is ‘Zorgprofessionals’. De overgebleven letters 

vormen een conclusie.

Aandacht
Apotheker
Arts
Bed
Beroep
Dokter
Expert

Gezond
Kennis
Laborant
Medicijn
Nachtzorg
Normen
Passie

Patiënt
Respect
Slim
Sociaal
Spoed
Studie
Team

Uniform
Verpleegkundige
Waarden
Werk
Ziek

Oplossing: 

AGENDA

Borstvoeding
19.30 uur - 21.30 uur

Maandag 25 mei, dinsdag 23 juni

•  borstvoeding  •  aanleghoudingen  •  kolven

Oplossing Woordzoeker: Fijn dat er zorgprofessionals zijn

Markt vol verwachting voor aanstaande ouders
10.00 uur - 15.30 uur

Zaterdag 11 april

•  verschillende workshops  •  neem een kijkje op onze verloskamers

Kijk voor meer info op www.laurentiusmkc.nl/kraammarkt

Kijk voor informatie over deze en andere activiteiten op www.lzr.nl/voorlichting

Thema-avond Diabetes, rijbewijs en CBR
19.30 uur

Maandag 18 mei

Spreker: Jeroen Doorenbos, trainer Diabetesvereniging Nederland

IC-café  De Grote Hegge in Thorn

19.00 uur

Donderdag 30 april

Sprekers o.a. intensivist, IC-verpleegkundige van het nazorg IC-team 

van Laurentius

Donderdag 28 mei, woensdag 17 juni

•  zwangerschap  •  baring  •  het kraambed

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

Per 1 februari 2020 is het Laurentius Ziekenhuis geheel rookvrij. We streven naar 

een gezonde levensstijl voor medewerkers, patiënten en bezoekers en willen hen een 

optimale werk- en verblijfsomgeving bieden. Roken in het ziekenhuis en op het terrein 

was al niet toegestaan, recent is ook de rookgelegenheid die er nog was op het terrein 

verwijderd. Zo draagt het ziekenhuis graag een steentje bij op weg naar een rookvrije 

generatie.

Veerle de Visser, longarts: “Als longarts 

ben ik natuurlijk blij met deze maatregel. 

Als arts zien we dagelijks de vreselijke 

gevolgen van roken op lange termijn. 

Roken staat bij patiënten ook vaak het 

herstel in de weg: het heeft effect op de 

werking van medicatie, behandeling en 

ook op de wondgenezing. We beseffen 

ons goed dat roken een verslaving is, en 

het lastig is om ervan af te komen. Som-

mige patiënten en medewerkers zullen 

niet blij zijn met deze maatregel, maar als 

ziekenhuis heb je een voorbeeldfunctie. 

Voor opgenomen patiënten die roken, 

bieden we altijd hulpmiddelen aan, bij-

Rookvrij ziekenhuis

voorbeeld nicotinepleisters, –kauwgum 

of een rustgevend middel. Ook hebben 

we in het ziekenhuis een Rook-stop-poli. 

Hier kan iedereen die graag extra hulp 

wilt bij het stoppen met roken, met ver-

wijzing van de huisarts, terecht om een 

gericht programma te volgen.”

Ook voor alle specialisten, medewerkers 

en vrijwilligers is de rookgelegenheid op 

het ziekenhuisterrein verwijderd. Zij mo-

gen alleen nog in de lunchpauze roken, 

buiten het ziekenhuisterrein en niet in 

dienstkleding.
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