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Dit Laurierblad staat geheel in het teken van de gebeurtenissen 

van de afgelopen maanden. Aan de hand van foto’s en verhalen 

blikken we samen met u terug op deze heftige tijd die we, hopelijk, 

nu achter ons mogen laten. Op het moment dat ik dit schrijf is ons 

ziekenhuis nagenoeg corona-vrij. Ik hoop van harte dat de situatie 

zo blijft, zodat we alle ruimte blijven houden om de reguliere zorg 

weer op te starten en we de noodzakelijke inhaalslag kunnen 

maken. De druk is misschien nu van de ketel, maar de drukte is 

Terugblik op een 
bijzondere periode

Voorwoord 

Wat hebben we een drukke en bijzondere tijd achter de rug. 
Waar iedereen tijdens de coronacrisis gevraagd werd om 
zoveel mogelijk thuis te blijven, was in ons ziekenhuis juist 
sprake van alle hens aan dek. 

Er is ongelofelijk hard gewerkt. Niet alleen door de artsen en 

verpleegkundigen aan bed, maar ook door alle ondersteunende 

diensten. Ook ik als bestuurder ben er 24 uur per dag mee bezig 

geweest. Ik stelde mezelf continu vragen: Hebben we alles goed 

ingericht? Kijken we wel goed vooruit? Klopt de samenhang met 

de rest van Limburg? En de meest belangrijke: kunnen we het aan? 

Samenwerking met de andere Limburgse ziekenhuizen was hierbij 

noodzakelijk, waardoor we elkaar konden helpen als het nodig was.   

Momenteel is Luc van den Akker voorzitter Raad van Bestuur a.i. 

van de Sint Anna Zorggroep in Geldrop. Daarvoor was hij lid Raad 

van Bestuur a.i. van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Hij is van 

1998 tot 2017 actief geweest als vaatchirurg in het Zuyderland 

MC. Daarnaast heeft hij 15 jaar ervaring opgedaan in bestuurlijke 

functies. 

Tof Thissen, voorzitter Raad van Toezicht Laurentius: “Met Luc 

van den Akker hebben we naar ons inzicht een bestuurder 

benoemd met veel kennis en ervaring in de ziekenhuiszorg, zowel 

medisch inhoudelijk, op bestuurlijk vlak als op het gebied van 

samenwerkingsvormen met zorgpartners. Wij zien daarmee de 

toekomst van het ziekenhuis met vertrouwen tegemoet.”

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur:
Luc van den Akker
Per 1 juli wordt drs. Luc van den Akker (59) benoemd als voorzitter Raad van 
Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis. Hij volgt hiermee Marja Weijers op, 
die binnenkort met pensioen zal gaan.  

helaas nog niet voorbij. Wel bereiden we ons nu, samen met 

collega-instellingen, ook voor op een eventuele tweede golf. 

Er waren in deze hectische periode ook heel veel lichtpuntjes. 

Allereerst was ik onder de indruk van de extra inzet, flexibiliteit en 

creativiteit van onze medewerkers. Ondanks de drukte en natuur-

lijk ook de angst voor de ziekte zelf was er een enorm gevoel van 

saamhorigheid. Daarnaast was de steun vanuit de samenleving 

overweldigend. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik denk aan het 

moment dat alle hulpdiensten ons toeterend en met loeiende 

sirenes een eerbetoon kwamen brengen. En dan al die lieve 

presentjes van bedrijven en particulieren. Jullie hebben ons enorm 

verwend! Dankjewel voor al deze steun.

Dit is overigens de laatste keer dat ik het voorwoord mocht 

verzorgen in het Laurierblad. Binnenkort ga ik met pensioen en 

geef ik het stokje door aan mijn opvolger Luc van den Akker. 

Vanaf hier wens ik alle lezers een voorspoedige en gezonde 

toekomst toe. Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

Marja Weijers 
Voorzitter Raad van Bestuur

Kort nieuws

2laurier
                     blad

Er loopt op dit moment in Laurentius nog een wervingsprocedure voor 

een nieuw lid Raad van Bestuur. Streven is deze functie nog deze zomer 

te vervullen. Er zal dan een nieuwe, vaste, tweehoofdige Raad van 

Bestuur benoemd zijn. Het huidige lid, Theo Bos, zal nog tot 1 oktober 

aan blijven.  

In het volgende Laurierblad zal het nieuwe bestuur zich aan u 

voorstellen.
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De cover van dit Laurierblad 

wordt dit keer gesierd door 

IC-verpleegkundige Michelle 

Minkenberg. De afgelopen 

maanden heeft zij regelmatig 

vlogjes (korte fi lmpjes) opgenomen 

voor het tv-programma 

Frontberichten van BNNVARA. 

In deze vlogjes vertelde ze de 

kijkers over haar werk op de IC en 

de speciaal ingerichte nood-IC en 

gunde ze ons een kijkje achter de 

schermen. Wat komt er allemaal bij 

kijken om de mensen te verzorgen 

die zwaar getroffen zijn door het 

coronavirus? Hoe is het om 

12-uurs diensten te draaien? Wat 

liet een bijzondere indruk achter? 

Heeft u de uitzendingen 

gemist? Geen probleem. 

De afl everingen zijn 

terug te kijken via 

www.npostart.nl. 

Michelle heeft onder meer 

bijgedragen aan de afl everingen 

van 30 maart, 4 april, 11 april, 

24 april, 9 mei en 31 mei. 

Michelle 
Minkenberg

Op 30 maart opende 
het Laurentius Zieken-
huis een Centrum 
Acute Mondzorg voor 
patiënten uit heel 
Limburg die met het 
coronavirus besmet 
waren (of hiervan 
verdacht werden) 
en acute 
mondzorg 
nodig hadden. 
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Deze patiënten konden vanwege besmettingsgevaar niet in 

een reguliere tandartsenpraktijk of op de poli kaakchirurgie 

behandeld worden. Daarom werden zij door de tandarts of huisarts 

doorverwezen naar het Centrum Acute Mondzorg (CAM). In heel 

Nederland zijn er tijdens de coronacrisis elf centra voor acute 

mondzorg opgericht en voor Limburg is er gekozen voor het 

Laurentius Ziekenhuis. 

Eigen ingang
Jacqueline Aelen, tandartsassistente: “Vanwege de vernieuwbouw 

van ons ziekenhuis was er een lege vleugel beschikbaar die 

ingezet kon worden voor het CAM. Het centrum heeft een eigen 

ingang en is gescheiden van de rest van het ziekenhuis. Op deze 

manier hoeven patiënten niet door het ziekenhuis te lopen en 

kunnen we het risico op verspreiding van het virus voorkomen. 

Binnen een week hadden we op deze locatie twee behandelkamers, 

een wachtkamer en opslagruimtes voor schone en gebruikte 

instrumenten gerealiseerd!”.

Op een na hoogste aantal  
Twee maanden na de opening zijn er inmiddels al 92 mensen 

doorverwezen naar het CAM in Laurentius. Dit is het op een na 

hoogste aantal van heel Nederland. “Niet al deze patiënten zijn 

fysiek hier naar toe gekomen. Sommige mensen waren te ziek, 

anderen konden we telefonisch volgen. Ontstekingen werden 

opgevangen met antibiotica maar andere gevallen, bijvoorbeeld 

een afgebroken tand of trauma, werden uiteraard zo snel mogelijk 

ingepland en behandeld. Het is een hele pittige periode geweest, 

want we draaiden het CAM naast het spoedprogramma op de 

poli Kaakchirurgie. Vooral het schoonmaken van de verschillende 

ruimtes en het tijdig klaarstaan voor de volgende afspraak was 

zwaar. We planden hier bewust een uur tussen om alles goed 

te kunnen schoonmaken volgens de richtlijnen van het RIVM. Je 

wilt namelijk niet een COVID-19 verdachte patiënt besmetten die 

achteraf toch geen corona bleek te hebben. Daarnaast is het in 

dat deel van het ziekenhuis ook erg warm en zijn we ook nog eens 

helemaal ingepakt met de voorgeschreven beschermingsmiddelen! 

Dat is af en toe ook wel moeilijk hoor, want doordat alleen je ogen 

zichtbaar zijn, ontbreekt alle mimiek. Een vriendelijke glimlach helpt 

vaak om iemand een beetje gerust te stellen en die was nu helaas niet 

zichtbaar.”

Toekomst 
Ook nu de maatregelen versoepeld zijn, blijft het CAM gewoon open. 

“Sowieso fysiek tot het eind van het jaar.” legt Jacqueline uit. “Het kan 

namelijk altijd gebeuren dat een corona(verdachte) patiënt problemen 

krijgt aan zijn gebit. Een slapende ontsteking kan bijvoorbeeld juist bij 

een verlaagde weerstand opeens opvlammen. Of je voelt je niet lekker 

en valt fl auw waarbij je een tand- of kaaktrauma oploopt. De reacties 

van de patiënten die we tot nu toe behandeld hebben, zijn trouwens 

zeer positief: iedereen was erg blij dat we voor ze klaarstonden in 

deze bizarre coronatijd. Bovendien worden alle patiënten van het 

CAM door de kaakchirurg dagelijks telefonisch geconsulteerd tot ze 

klachten vrij zijn. Deze continue begeleiding is voor de patiënt een hele 

geruststelling.”

Tandheelkundige spoedzorg 
voor  corona(verdachte) 

patiënten

Kaakchirurg Laurin aan het 

werk in het CAM.

Jacqueline Aelen.
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Op de Intensive Care (IC) van een ziekenhuis liggen doorgaans de 
ziekste en meest kwetsbare patiënten. Sommigen hebben een zware 
ingreep ondergaan en weten van tevoren dat ze na deze ingreep op  
de IC terecht komen. Maar patiënten kunnen ook plotseling opgenomen 
worden op de IC, bijvoorbeeld via de Spoedeisende Hulp, vanuit een 
verpleegafdeling in ons ziekenhuis of vanuit een ander ziekenhuis.  

Een kijkje op een patiëntenkamer 
van de Intensive Care

In bijna alle gevallen heeft een patiënt op de IC medicijnen 

nodig. Het is belangrijk dat dit zo nauwkeurig mogelijk gebeurt. 

De spuitenpomp zorgt hiervoor. Bij coronapatiënten ging het 

voornamelijk om slaapmedicatie. Zij werden in slaap gehouden, 

zodat zij zo min mogelijk nare ervaringen aan hun opname op de  

IC zouden overhouden.

Daarnaast heeft elke kamer een bewakingscamera. Op deze manier 

kunnen de IC-medewerkers nooit de patiënt uit het oog verliezen, 

wanneer zij niet op de kamer aanwezig zijn.

Tijdens de coronacrisis was het helaas niet mogelijk voor patiënten om 

bezoek te ontvangen. Voor familie en vrienden was dit erg pijnlijk, omdat 

zij juist in zo’n zware tijd het liefst bij hun naasten willen zijn. Daarnaast 

hadden zij door deze maatregel letterlijk geen zicht op de situatie, wat 

de verwerking van ziekte of rouw ook moeilijker maakte. Maar ook voor 

de wakkere patiënt was het zwaar om geen steun te kunnen ontvangen. 

Daarom werden er andere middelen ingezet om familie en patiënt toch 

met elkaar in contact te brengen. Via beeldbellen met Facetime of Skype 

probeerden wij hen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Op pagina 

10 leest u meer hierover.

De IC-bedden zijn elektronisch bedienbaar en kunnen in verschillen-

de posities worden gezet. Omdat patiënten op de IC langdurig stil 

liggen, hebben de bedden speciale matrassen die doorligplekken 

voorkomen. Ook werden deze bedden gebruikt voor buikligging. 

Coronapatiënten op de IC werden vaak op de buik beademd om zo 

de opname van zuurstof zo goed mogelijk te beïnvloeden.

1 IC-bed 

Wanneer de nieren niet goed meer functioneren omdat de patiënt 

ernstig ziek is, neemt deze machine tijdelijk de functie van de 

nieren over. De dialysemachine is verbonden met een groot 

bloedvat van de patiënt en spoelt het bloed schoon.

2 Dialyseapparaat 

Met een infuuspomp wordt bloed, medicijnen en vocht op het juiste 

tempo toegediend aan de patiënt. 

3 Infuuspompen

4 Spuitenpomp 

Hiermee wordt continu de hartslag, bloeddruk, temperatuur, 

ademfrequentie en het zuurstofgehalte van de patiënt 

geobserveerd.

Als een patiënt moeite heeft met ademhalen, kan een beademings-

machine hierbij ondersteunen of de gehele beademing overnemen. 

Elke patiënt die met het coronavirus op de IC terecht kwam,  

moest hiermee beademd worden. 

5 Bewakingsmonitor  

6 Beademingsmachine   

De afgelopen periode zijn er ook veel 

patiënten met het coronavirus op de IC 

terecht gekomen. Bij deze mensen was 

de longontsteking zo erg dat het lichaam 

niet meer in staat was om zelf voldoende 

zuurstof binnen te krijgen. Hiervoor 

moest de beademingsmachine van de 

IC de functie van de longen overnemen. 

Naast de beademingsmachine zijn er 

nog meer hulpmiddelen aanwezig om 

een patiënt 24 uur per dag te kunnen 

bewaken. We laten jullie graag zien hoe 

een patiëntenkamer op onze IC eruit ziet.

1

2
3 4
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Daniëlle van Deursen 
(IC-verpleegkundige)

‘’Op een vrijdagavond in maart, toen het allemaal 

een beetje begon in Nederland, zijn we bij elkaar 

geroepen door onze teamleider en het manage-

ment. We kregen een toespraak en er werd ons 

verteld dat we 12-uurs diensten moesten gaan 

draaien in verband met COVID-19. Dit heeft zo’n 

indruk op mij gemaakt en mij doen beseffen dat 

het écht serieus was. Voorbereiden op de hele 

situatie was in die zin niet mogelijk, want je wist 

niet wat komen ging. 

Iets wat me is bijgebleven, is het verhaal van 

een patiënt die eerst op de verpleegafdeling 

lag en later bij ons op de IC aan de beademing. 

Op het moment dat meneer nog op de afdeling 

lag, heeft hij een bloemetje besteld voor zijn 

binnenkort jarige vrouw. Op de verjaardag van 

zijn vrouw lag hij aan de beademing en ging het 

slecht. Alsnog werd het bloemetje thuis bezorgd 

uit naam van meneer. Helaas heeft deze patiënt 

het niet gered. 

Graag wil ik nog toevoegen dat ik trots ben op 

hoe we hebben samengewerkt binnen Laurentius. 

Het voelde als één team!’’

Veerle de Visser 
(longarts en onderdeel van COVID-team) 

‘’In de meest hevige periode zorgde ik, samen 

met het team, voor de COVID-patiënten op de 

afdeling. Het ziektebeloop bij dit coronavirus is 

grillig en patiënten gaan vaak heel acuut achter-

uit. Er waren wel eens dagen bij dat er meerdere 

patiënten op één dag overleden. Een paar spe-

cifi eke situaties zijn me extra bijgebleven, zoals 

echtparen die samen opgenomen waren op de 

COVID-afdeling. We hebben meegemaakt dat 

beide partners het niet overleefden, maar ook 

dat een van de twee het wel haalde en de ander 

niet. Het verdriet van nabestaanden was aangrij-

pend, ook voor ons als artsen. Sommige familie-

leden durfde het, vanwege infectiegevaar, niet 

aan om afscheid te nemen van hun geliefde. Je 

voelt op dat moment gewoon het dilemma waar 

deze mensen voor staan. 

Naast de vele droevige gebeurtenissen heb ik 

ook veel mooie dingen zien ontstaan. Neem bij-

voorbeeld de teamspirit in het hele ziekenhuis. 

Deze was echt buitengewoon. COVID-zorg is 

teamwerk en met samenwerken bereik je zoveel 

meer!

Toen op vrijdag 29 mei geen (actieve) COVID-pa-

tiënten meer opgenomen waren in ons zieken-

huis, voelde ik ergens een stukje rust terugko-

men. Laten we dit volhouden met z’n allen!’’

Hans Fleuren  
(IC-verpleegkundige)

‘’In die 18 jaar dat ik werkzaam ben op de IC heb 

ik al aardig wat gezien en gedaan, maar zoiets 

als COVID-19 heb ik nog nooit meegemaakt. 

Op het piekmoment lagen er ruim 11 patiënten, 

veelal in buikligging, aan de beademing. Patiën-

ten beademen op hun buik deden we voor de 

komst van COVID-19 ook, maar niet in deze ge-

tale. 

Het gegeven dat je je dierbare doodziek moet 

achterlaten om ze vervolgens weken niet meer 

te zien, deed ook ons als verpleegkundige veel. 

We hebben echt schrijnende en emotionele situa-

ties meegemaakt. Je probeert familie telefonisch 

en via beeldbellen op de hoogte te houden van 

de situatie, maar dit is natuurlijk toch anders dan 

een arm om iemand heenslaan. Je merkt dat fa-

milie vooral naar kleine lichtpuntjes zoekt en on-

danks hun eigen verdriet en zorgen ook vraagt 

hoe het met ons gaat. Dit vond ik heel mooi! 

Alle attenties vanuit diverse bedrijven en indivi-

duen waren hartverwarmend. Het werk wat we 

afgelopen maanden hebben verzet met z’n allen 

is weliswaar meer dan normaal, maar niet an-

ders. Dit is gewoon wat we dagelijks doen en dat 

doen we voor iedereen! 

Tot slot wil ik benadrukken dat ik trots ben op 

ieders inzet, ook buiten onze afdeling.’’

Een kijkje op een patiëntenkamer 
van de Intensive Care

5

Zoiets 
nog nooit 
meegemaakt.

 Medewerkers
uit  de frontlinie
      aan het woord

Tijdens de coronacrisis was alles 
anders dan normaal. Een brede 
glimlach die ineens bedekt werd 
met een mondmasker, stralende 
ogen die verscholen zaten achter 
een spatbril en warme, vaak troostende, 
handen voelden nu ineens aan als koud 
en ruw door handschoenen. Allemaal om 
zorgpersoneel en patiënten zo goed 
mogelijk te beschermen tegen COVID-19. 
Een aantal medewerkers uit de frontlinie 
delen hun ervaring en vertellen hoe zij 
deze periode beleefd hebben. 

Laten 
we dit 
volhouden!

Het voelde 
als één team!
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De deuren van ons restaurant zijn weer geopend voor iedereen, 

uiteraard coronaproof.

Een kijkje achter de schermen bij het 

steriliseren van de mondmaskers.

We werden verrast met maar liefst 19.000 tuinplantjes voor 

onze medewerkers.

Naast het gezonde gebaar van onze Vrienden van Laurentius 

kregen we ook wekelijks vers fruit van supermarkt Lidl.

Gynaecoloog Iris Zwaan was te gast bij 

talkshow ‘Ladies Night’ op Net5 om te praten 

over zwangerschap, bevalling en COVID-19.

Achter dit masker zit anesthesie-

medewerkster Manon. Zij en haar 

collega’s werden tijdens de coronacrisis 

ingezet op onze nood-IC.

Onze buren van WML lieten via een groot spandoek hun steun zien aan 

iedereen in Laurentius.
Idee van afdeling revalidatie: wanneer familieleden kleding kwam afgeven van 

patiënten konden ze op deze vrolijke kaarten nog een persoonlijke boodschap 

schrijven.
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L1 deed een beroep op 

de expertise van Medisch 

Microbioloog Patrick Sturm.

Na een aantal weken op 

corona-afdeling B2 mocht deze 

patiënt ons ziekenhuis verlaten 

om verder te revalideren bij 

Ciro in Horn.

Ook deze kleurrijk beschilderde steentjes kregen we cadeau.

Collega’s uit Roermond 

kwamen hun steun betuigen 

met loeiende sirenes en een 

luid applaus.

De aanmeldzuilen krijgen na ieder gebruik een grondige 

schoonmaakbeurt.

IN THE
PICTURE

De afgelopen maanden waren bizar. 
Lege gangen in het ziekenhuis. 
Geen bezoek dat nog even snel een 
ballon ging halen in ons winkeltje. 
Personeel dat nauwelijks 
herkenbaar is door de 
maskers en mondkapjes. 
Applaus, kaartjes en 
traktaties voor onze 
medewerkers. Inmiddels 
is de bedrijvigheid in het 
ziekenhuis weer terug-
gekeerd. Misschien iets 
anders dan u gewend bent, 
maar wel nog steeds: 
liefdevolle zorg met passie! 



Tijdelijk
   een andere job

Loes Janssen 
(transferverpleegkundige):

“We hadden een vakantie naar Florida geboekt, 

maar helaas zette het coronavirus een streep 

door deze plannen. Ook al ging de reis niet door, 

thuisblijven in deze tijd was voor mij geen optie. 

Ik wou graag iets kunnen betekenen. Via het 

CCP zou ik horen waar ik aan de slag kon. Ik 

vond het wel spannend hoor, want ik had al 9 

jaar niet meer aan het bed gestaan. Al vrij snel 

hoorde ik over de iPaddienst. Patiënten mochten 

in deze periode geen bezoek meer ontvangen. 

Maar helaas is niet iedereen zelf handig met 

een telefoon of iPad om zo het contact met het 

thuisfront te onderhouden. Deze mensen konden 

gebruikmaken van de iPadservice. Ik zocht ze op 

op hun kamer, maakte een praatje en hielp ze 

om contact op te nemen met hun familie. Ik vond 

het zo fi jn om de patiënten te kunnen opvrolijken. 

Sommigen waren in het begin wat terughoudend, 

maar daarna toch erg enthousiast. Dit was echt 

fantastisch om te doen en helemaal op m’n lijf 

geschreven.”   

Tijdens de coronacrisis nam de werkdruk op veel afdelingen 
erg toe, terwijl er op andere afdelingen juist bijna geen werk 
meer voorhanden was. Om vraag en aanbod goed op elkaar 
af te stemmen was het Centraal Coördinatiepunt voor 
personeel in het leven geroepen. Het CCP fungeerde als 
het ware als een uitzendbureau. Medewerkers die tijdelijk 
geen of minder werkzaamheden hadden, konden zich 
hier aanmelden en werden vervolgens gematcht met een 
openstaande vraag in het ziekenhuis. Zo gebeurde 
het dat Loes Janssen, Stella van Raaij en Luc 
Stalman tijdelijk een andere job kregen.

Stella van Raaij  
(gespecialiseerd verpleegkundige urologie): 

“Ik heb vroeger op de verpleegafdeling gewerkt, 

maar inmiddels werk ik al 25 jaar op de poli. Op 

de poli lag op enig moment weinig werk meer 

tijdens de coronacrisis. Ik had heel sterk het 

gevoel dat ik iets wou doen. Ik wou meehelpen! 

Maar ik vroeg me wel af wat ik nog kón doen, 

na zo lang niet meer op een verpleegafdeling te 

hebben gewerkt. Via het CCP werd ik gekoppeld 

aan de IC en de corona-afdeling B2. Daar heb ik 

overal waar het nodig was meegeholpen. Omdat 

ik zo lang niet meer aan het bed had gestaan, 

voelde ik me weer als een leerling. En ik heb dan 

ook veel bijgeleerd! Soms was het best heftig, 

bijvoorbeeld wanneer een patiënt kwam te 

overlijden. Wat ik heel mooi vond om te zien was 

hoe we op elkaar konden bouwen. Op B2 werden 

medewerkers bij elkaar gevoegd vanuit diverse 

afdelingen. Er was geen sprake van een hecht 

team. Maar uiteindelijk vormden we wel een goed 

team. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen én 

ik heb de kans gekregen om eens in een andere 

keuken te kijken. Dat was erg waardevol!” 

Luc Stalman   
(fysiotherapeut): 

“Door de uitbraak van het coronavirus werd de 

poli revalidatie vrij ad hoc gesloten. Maar in het 

ziekenhuis zelf nam het werk juist toe. Vanuit de 

afdeling revalidatie is toen de wasservice opgezet: 

familie kon bij ons vuile was van patiënten ophalen 

en schone was afl everen. Ze mochten immers 

zelf de patiënten niet bezoeken. Daarnaast ben 

ik zelf ook nog ingezet bij de vervoersdienst en 

als omloop op de SEH. Toen de zorg op de IC en 

de nood-IC op de recovery toenam, heb ik het 

initiatief genomen een ‘kernteam-IC’ met een 

paar collega’s te vormen, om mee te lopen op de 

IC zodat we zorg en fysio konden combineren. Ik 

heb het personeel daar kunnen ondersteunen bij 

de werkzaamheden aan bed, zoals bijvoorbeeld 

bij de verzorging en het draaien van patiënten. 

Het draaien is een zware klus waarbij je met 4 á 5 

personen om het bed staat. Ik ben niet echt bang 

geweest voor mijn eigen veiligheid, al bracht het 

omkleden en het betreden van een sluiskamer in 

het begin wel een bepaalde lading met zich mee. 

Dat wende echter heel snel. De afgelopen periode 

heb ik de IC van een andere kant leren kennen. 

De zorg die daar geleverd wordt is niet planbaar. 

Ik ben natuurlijk niet gewend om nachtdiensten 

te draaien en dat heb ik nu wel gedaan. En dat 

was pittig hoor! Wat ik indrukwekkend vond 

om mee te maken was het overlijden van een 

patiënt tijdens de nachtdienst. Het is heel heftig 

om iemand na een periode van intensieve zorg 

te moeten laten gaan. Ik vond het erg fi jn dat 

ik de patiënt nog heb kunnen verzorgen en de 

familie heb mogen bijstaan. Gelukkig zijn er ook 

lichtpuntjes en liep het voor andere patiënten 

beter af. Het was mooi om te zien hoe een patiënt 

die het ene moment nog kantje boord ligt, toch 

van de beademing komt en mag gaan revalideren. 

Dat geeft zo’n positieve energie!”
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“Ik had een longontsteking waarvan ik maar niet opknapte. Ik was al 

zes weken aan het revalideren in Ciro toen er een patiënt besmet was 

geraakt met het coronavirus. Ik ben toen naar huis gestuurd, omdat ik 

als COPD-patiënt daar veiliger zou zijn. Toch werd ik binnen een week 

zo ziek dat ik naar de Spoedeisende Hulp ben gebracht. Daar werd ik 

positief getest op het coronavirus.” 

Achtbaan

Vanaf toen kwam mevrouw Bongers-Simons in een achtbaan terecht. 

“Ik vond het vreselijk om te horen dat ik besmet was met het 

coronavirus. Toen ik opgenomen werd in Laurentius was ik nog niet zo 

hevig ziek. Na een week hebben ze me naar huis gestuurd, omdat ik in 

het ziekenhuis misschien meer zou kunnen oplopen dan thuis. Eenmaal 

thuis verslechterde mijn toestand vrij snel en werd ik opgenomen in 

het MUMC+ in Maastricht. Daar heb ik twee weken gelegen. Hierna 

ben ik via Ciro in Horn weer terug in Laurentius gekomen. Ik heb hier 

niet alles van meegekregen. Ik voelde me zo beroerd dat ik drie keer 

heb gedacht: laat me maar gaan, want ik kan niet meer. Ook voor mijn 

familie moet dit afschuwelijk zijn geweest. Ik ben 13 kilo afgevallen 

en had niet eens meer de kracht om de telefoon te pakken en hen te 

bellen of appen.”

Liefdevolle zorg in Laurentius 

De zorg die mevrouw Bongers-Simons in Laurentius heeft ontvangen, 

omschrijft ze als geweldig. “Petje af voor iedereen: van de artsen 

en verpleegkundigen tot de fysiotherapeuten en de mensen van de 

keuken. Iedereen heeft keihard gewerkt! De patiënten voelden zich 

slecht, maar voor het personeel was het ook heel heftig. Zij zetten 

hun eigen gezondheid op het spel om ons te verzorgen. Ze deden 

dit uit liefde en dat was aan alles te merken. Ondanks dat ze het zelf 

heel zwaar hadden, namen ze voor elke patiënt de tijd en voelde ik 

me nooit opgejaagd. Op een dag moest ik zo ontzettend huilen en 

niemand wist wat er gaande was. De artsen besloten om bij hoge 

uitzondering toch enkele familieleden te laten komen en toen ging het 

gelukkig weer een stuk beter met mij. Ik denk dat het heimwee naar 

mijn familie was. Ik ben iedereen nog steeds heel dankbaar voor dat 

moment!”

Revalidatie

Momenteel is mevrouw Bongers-Simons weer terug in Ciro om te 

werken aan haar herstel. “Toen ik ontslagen werd uit het ziekenhuis 

was ik blij, ondanks dat ik me nog steeds beroerd voelde. Ik kon niet 

zelf lopen en zakte steeds door mijn knieën. Dat ik naar Ciro kon 

om aan mijn conditie werken, was een stap vooruit. Ik kan helaas 

nog niet aan het volledige revalidatieprogramma meedoen, omdat 

dit te zwaar is en ik veel rust nodig heb om bij te komen. Ook eten 

gaat nog slecht en praten is ook vermoeiend. Als ik over een paar 

weken weer naar huis mag, ga ik eerst rondkijken in mijn huis, even 

opnieuw kennismaken. En ik verheug me ook op het moment dat 

ik de (klein)kinderen weer kan zien! Ik hoop dat iedereen zich aan 

de veiligheidsmaatregelen blijft houden, zodat er geen tweede piek 

komt. Ik word verdrietig van mensen die de draak steken met dit 

virus en doen alsof er niks aan de hand is. Ze beseffen zich niet 

hoe erg iedereen geleden heeft, zowel het ziekenhuispersoneel als 

de patiënten en alle mensen die het helaas niet gered hebben. Het 

coronavirus is echt geen lachertje dus let alsjeblieft goed op!” 

Marij Bongers-Simons (70) revalideert 
momenteel in behandelcentrum Ciro 
in Horn als post-COVID-19 patiënt. 
Over een paar weken mag ze eindelijk 
naar huis. ”Op dit moment voel ik 
me goed. Ik heb tien weken het 
coronavirus gehad en ben erg ziek 
geweest. Gelukkig ga ik nu weer 
elke dag vooruit. Maar er zijn ook 
momenten geweest dat het voor mij 
niet meer hoefde. Dit gun je niemand!”

Het  coronavirus     
           gun je niemand!
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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.

Dagelijkse portie nieuws

Gezonde traktaties 
voor de medewerkers

“Normaalgesproken gebruiken we de drie iPads die we hebben gekregen 

van de Vrienden van Laurentius bij wakkere patiënten die door de be-

ademing niet in staat zijn om te praten”, legt IC-verpleegkundige Nanna 

Louw uit. ”Via een speciale app op de iPad kunnen zij communiceren door 

middel van een ‘voice’ ofwel stem die uitspreekt wat de patiënt schrijft of 

aanklikt. Zo kunnen ze de zorgverlener of een naaste duidelijk maken wat 

ze voelen of waar ze behoefte aan hebben”. Deze app was voor de mees-

te corona-patiënten op de IC echter niet bruikbaar. Het merendeel van de 

patiënten wordt tijdens de beademing in een diepe slaap gehouden. Zij 

maakten hun verblijf op de IC daardoor niet of nauwelijks bewust mee.” 

Nanna: “Voor de familie thuis is het natuurlijk vreselijk wanneer ze niet of 

nauwelijks op bezoek mogen komen en met eigen ogen kunnen zien hoe 

het met hun geliefde is. En ook wij als verpleegkundigen missen het con-

tact met de familie. Om toch met elkaar in contact te komen, zijn we gaan 

nadenken over wat er wél mogelijk is en daarbij kwamen de iPads toch 

weer van pas. Door te beeldbellen kunnen we iets persoonlijker in contact 

komen met de familie thuis. Het contact is minder afstandelijk doordat 

je elkaar kunt zien, een stem krijgt een gezicht. Ook kunnen we de iPads 

meenemen naar de patiëntenkamer en desgewenst laten zien hoe de pa-

tiënt verzorgd wordt. Dat laatste bereiden we goed voor, want het kan 

heel confronterend zijn om iemand in bed te zien liggen omringd door 

slangetjes en apparaten. Niet iedereen wil dit graag zien. De familieleden 

die hier gebruik van hebben gemaakt, waren heel blij en dankbaar dat dit 

mogelijk was. Ik ben blij dat we dit voor ze hebben kunnen betekenen.” 

Door de corona-maatregelen 
waren de bezoekregelingen 
in het ziekenhuis noodge-
dwongen flink aangescherpt. 
In de praktijk betekende dit 
bijvoorbeeld dat er alleen bij 
uitzondering bezoek wordt toegelaten op de Intensive Care, de 
afdeling in het ziekenhuis waar de meest zieke mensen liggen. 
De iPads die vorig jaar werden geschonken door de Vrienden van 
Laurentius kwamen daarom juist nu heel erg goed van pas.

Geen bezoek mogen ontvangen, dat was voor veel patiënten verschrikkelijk. 

Om dit leed enigszins te verzachten, voorzag Dagblad de Limburger drie  

weken lang alle patiënten van een gratis krant. Deze geste werd erg ge-

waardeerd! De stichting Vrienden van Laurentius zette 

dit hartverwarmende gebaar dan ook graag nog een 

paar weken voort. Math de Ponti: ‘‘Aangezien we niet 

fysiek aanwezig konden zijn in het ziekenhuis om onze 

steun te uiten en we toch graag ons steentje wilden 

bijdragen, hebben we ervoor gezorgd dat iedereen op 

de verpleegafdelingen nog een aantal weken extra de 

krant ontving. Op deze manier bleven patiënten op de 

hoogte van het nieuws”. Gelukkig is het nu weer mo-

gelijk om bezoek te ontvangen!

De Vrienden van Laurentius hebben ook aan de mede- 

werkers gedacht. Om ze te voorzien van een extra por-

tie vitamines is er meermaals getrakteerd op vers fruit. 

Voorzitter Math de Ponti: Op deze manier wilden we 

laten blijken dat we aan ze denken en ze een hart onder 

de riem steken. Wij zijn trots op alle medewerkers!”

Hoe 
iPads 
soelaas 
boden op 
de IC… 

Maak kennis
met de

Eind maart werd Henk Vonck uit 

Posterholt met spoed opgenomen 

op de IC. Zijn vrouw Ine vreesde 

voor zijn leven toen ze hem in het 

ziekenhuis achterliet. Hij had ernstig 

zuurstofgebrek en was erg verward. 

Ine: “Henk is vier dagen in slaap ge-

houden en het was niet mogelijk om 

hem op te zoeken in het ziekenhuis. 

We waren de eersten die het beeld-

bellen met de IC-verpleegkundige uitprobeerden. Wat was het een opluch-

ting om te zien dat hij er weer wat beter uitzag dan toen we hem achter- 

lieten op de Spoedeisende Hulp. Ik kon hem van dichtbij zien en had ook het 

idee dat hij op dat moment dicht bij me was. Dat was zo fijn!” Inmiddels is 

Henk weer voldoende opgeknapt en mag hij thuis verder revalideren.
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Bevallen

Hoera! Een positieve zwangerschapstest! 
Voor velen breekt er vanaf dit moment 
een nieuwe periode aan. De eerste echo 
bij de verloskundige, controlebezoeken en 
de geboorte van je kindje. Maar dan komt 
het nog zo onbekende COVID-19 virus ook 
in Nederland. Iets wat in eerste instantie 
ver weg leek, had nu ook invloed op ons 
dagelijks leven. Hoe verloopt een bevalling 
ten tijde van corona? Mag er wel iemand 
aanwezig zijn om de moeder te steunen? 
Hoe ga je als ouders om met het feit dat er 
geen kraambezoek mag komen? We gingen 
langs bij ons Moeder & Kind Centrum 
en spraken verloskundigen en kersverse 
ouders.

merkten toen bezoek niet was toegestaan, was 

dat er meer rust was voor het gezin. Dit heeft 

voordelen voor het geven van borstvoeding en 

de hechting, maar ook voor het herstel van de 

moeder.’’

Werk als verloskundige tijdens coronacrisis

Op de vraag hoe Gioia en Elke hun werk erva-

ren met alle aanpassingen kwam een eenduidig 

antwoord. ‘’Tijdens de bevalling dragen we 

beschermingsmiddelen zoals handschoenen en 

een mondkapje, omdat je binnen 1,5 meter bij 

de patiënt komt. Je wilt een moeder zo goed 

mogelijk steunen alleen voelt het nu net alle-

maal iets minder persoonlijk. We doen altijd 

even ons mondkapje naar beneden, zodat ze 

zien welk gezicht eronder zit en dan moet het 

mondkapje ook meteen weer omhoog. Ook 

onderling met collega’s is het anders nu we 

afstand moeten houden. Op zowel leuke als 

minder leuke momenten voel je letterlijk de af-

stand, terwijl je elkaar normaal gesproken op 

een andere manier zou steunen.’’

“ Ondanks alles, zullen we  
   altijd liefdevolle zorg   
   aan de ouders en 
       het kindje bieden!”

Knuffelen komt later

‘’Om te bevallen in het ziekenhuis maakten wij 

ons geen zorgen. We wisten dat mensen met 

corona helemaal geïsoleerd lagen en het was 

minder druk in het ziekenhuis dan normaal. Wat 

natuurlijk niet leuk is aan de hele situatie, is het 

niet mogen ontvangen van bezoek. Zo’n mooi 

moment wil je toch graag ‘live’ delen met je 

familie en dierbaren en niet via een schermpje. 

Zelfs onze oudste dochter mocht niet naar het 

ziekenhuis komen om haar broertje en zusje te 

zien. Daarnaast moest ik zelf ook nog een aantal 

dagen in het ziekenhuis blijven, waardoor ik haar 

ook niet kon knuffelen. We keken dan ook erg 

uit naar het moment dat we naar huis mochten.’’

Teleurstelling dat broertjes en zusjes niet langs 

mochten komen, is ook iets wat verloskundige 

Elke Verdonkschot merkte. ‘’Ik zag dat er veel 

begrip was voor de hele situatie bij iedereen, 

maar het niet mogen ontvangen van broertjes 

en zusjes was ontzettend jammer. Wat we wel 

Echo’s, controlebezoeken en bevalling 

ten tijde van corona 

Eén van de maatregelen om verspreiding van 

het coronavirus tegen te gaan was het niet lan-

ger toestaan van bezoek in ziekenhuizen. Ook 

tijdens echo’s, vaak een moment van spanning 

en vreugde, mocht er niemand mee en moest 

je als aanstaande moeder alleen naar binnen. 

Gioia van de Ven, verloskundige in Laurentius, 

probeert wel iets extra’s te doen in dit geval. 

‘’Je moet alleen naar een echo komen en je 

partner wacht buiten, terwijl je dit moment zo 

graag wilt delen samen. Helaas kan het niet 

anders, maar ik geef dan bijvoorbeeld een 

extra foto mee van de echo. Vaak fi lmt men 

ook tijdens de echo of kijkt de partner mee via 

beeldbellen. Zo zijn ze er toch nog een beetje 

bij.’’ Tijdens de bevalling mocht op dat moment 

de partner of één begeleider aanwezig zijn.  

Dit gold ook voor Dimphy en Dennis, kersverse 

ouders van tweeling Vince en Evy. ‘’Wij hebben 

het geluk gehad dat tijdens de eerste echo’s, 

waaronder de 20 weken echo, het coronavirus 

nog geen rol speelde. De laatste paar contro-

lebezoeken heb ik jammer genoeg wel alleen 

moeten doen. We wisten al dat de kindjes via 

een keizersnede ter wereld zouden komen en 

hier mocht Dennis, uiteraard in beschermende 

kleding, bij aanwezig zijn. Achteraf is hij alsnog 

niet bij de geboorte geweest, omdat het ineens 

allemaal zo snel ging en er spoed bij kwam kij-

ken. Wat betreft artsen en verpleegkundigen 

in beschermende kleding was het nu niet veel 

anders dan een andere operatie. Dan dragen 

ze natuurlijk ook een schort, bril, mondkapje en 

handschoenen.’’

Goed nieuws!
Tegenwoordig mogen partners weer mee naar alle echo’s die gemaakt worden door onze 

echoscopiste. Ook bij een aansluitende controle op de poli mag de partner mee. Wanneer er 

alleen een poli afspraak gepland staat, vragen wij u om alleen te komen. Ook mogen onze 

patiënten inmiddels weer bezoek ontvangen. Op pagina 12 vindt u de hiervoor geldende regels.
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blijf op de hoogte

Entree
Bij de hoofdingang van het ziekenhuis zal u gevraagd worden 

of u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op het 

coronavirus. Indien nodig krijgt u daar een mondkapje. De 

entreehal is zo ingericht dat patiënten veilig en gecontroleerd 

het ziekenhuis kunnen binnenkomen en verlaten. Ook de gangen 

en wachtkamers zijn ingericht om 1,5 meter afstand tot elkaar 

te bewaren.

Afspraak
Helaas kunnen niet alle patiënten weer tegelijk in ons ziekenhuis 

terecht. We begrijpen echter dat u graag weet waar u aan 

toe bent. Zodra wij een datum gaan inplannen, zult u door ons 

gebeld worden. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen. 

Om te voorkomen dat er veel mensen bij elkaar komen in het 

ziekenhuis, proberen we afspraken zoveel mogelijk telefonisch 

of via beeldbellen te organiseren. Indien een afspraak in het 

ziekenhuis toch nodig is, dan vragen we u om alléén naar 

het ziekenhuis te komen. Kinderen, kwetsbare ouderen en 

mensen met een verstandelijke beperking vormen hierop een 

uitzondering. In dat geval mag er één begeleider mee het 

ziekenhuis in. Bent u zwanger? Uw partner mag weer mee naar 

alle echo’s die gemaakt worden door onze echoscopiste. Ook 

bij een aansluitende controle op de poli mag de partner mee. 

Wanneer er alleen een poli afspraak gepland staat, vragen wij u 

om alleen te komen.

In het kort:

•  Houd u aan de veiligheidsmaatregelen.

•  Arriveer niet te vroeg voor uw afspraak. Bent u zeer tijdig 

aanwezig? Wacht dan nog even in uw auto.

•  Kom alléén naar het ziekenhuis. Wordt u gebracht? 

Vraag uw chauffeur om in de auto te wachten. 

Een afspraak of op bezoek
    in Laurentius?
  Let dan goed hier op!
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Onze deuren zijn deels weer geopend voor de reguliere zorg 
en bezoek. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers 
staat daarbij altijd voorop. Daarom gelden er in ons ziekenhuis 
maatregelen en richtlijnen om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Op onze website 
www.lzr.nl en Facebookpagina informeren wij u regelmatig over 
de meeste actuele stand van zaken. Houd deze dus goed in de 
gaten!

Bezoek
Patiënten mogen op afspraak weer bezoek ontvangen. We 

ontvangen u graag in een prettige en veilige omgeving. Om dit 

te kunnen garanderen hebben we enkele regels opgesteld. Deze 

komen in het kort neer op het volgende:

•  Iedere patiënt mag dagelijks één bezoeker ontvangen. 

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen op bezoek komen onder 

begeleiding van één volwassene.

•   Bezoekers dienen zich vooraf in de centrale hal te melden 

en worden gescreend op klachten of koorts.

•  Bezoek is mogelijk tijdens de reguliere bezoektijden in de 

avond, van 18.00-19.30 uur.

•   Het bezoek respecteert de hygiëneregels én houdt 

1,5 meter afstand.

•   Op een 2 en 4-persoonskamer is het dragen van een 

mondkapje voor bezoekers verplicht.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Tot nader bericht zijn de voorlichtingsbijeenkomsten en 

publieksavonden voorlopig geannuleerd. Voor sommige 

bijeenkomsten bieden wij u een presentatie aan die u vanuit 

huis kunt bekijken. Kijk voor meer informatie op www.lzr.nl. 

1,5 meter

Spoedzorg, oncologische zorg en verloskundige zorg 
gaan gewoon door. U kunt dus terecht voor uw 
bevalling of keizersnede. Ook is de apotheek in het 
ziekenhuis, zoals gewoonlijk, 24/7 geopend.


