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Een kennismaking
met onze 

nieuwe voorzitter 
Raad van Bestuur

Marja Weijers

”Wellicht 
ontmoeten 
we elkaar 
binnenkort op 
de publieksavond.”

Per 1 juni trad Marja Weijers toe tot
het bestuur van het Laurentius 

Ziekenhuis. Zij neemt het stokje over 
van Freek Korver die het afgelopen
half jaar als interim bestuurder het

ziekenhuis heeft geleid. Hij zal voor-
lopig nog Marja’s rechterhand zijn
als lid van de Raad van Bestuur.
Marja deelt graag haar eerste 

indrukken en ambities. 

Uitdagingen
“Voor een ziekenhuis is het, net als voor andere 
organisaties, belangrijk om toekomstbestendig 
te zijn. Willen we het huidige zorgaanbod in de
regio Roermond behouden, dan zullen we moeten
samenwerken met andere zorgpartners. Daarnaast
is het belangrijk dat medewerkers zich verbonden
voelen met het Laurentius. Het is onder andere
mijn verantwoordelijkheid om als ziekenhuis een
aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven waar
het voor medewerkers prettig werken is met vol-
doende uitdagingen en kansen.”

Medisch Specialistisch bedrijf
“Het ziekenhuis is het afgelopen jaar organisato-
risch anders ingericht. Met de oprichting van het
Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zijn alle 82
vrijgevestigde specialisten verenigd. Door de 
gewijzigde wetgeving en nieuwe regels voor de
belastingdienst was het voor medisch specialisten
niet meer mogelijk om als zelfstandig ondernemers
verenigd in verschillende maatschappen voor het
ziekenhuis te werken. Deze verandering is wennen
voor alle partijen. De komende tijd zal het MSB
samen met de Raad van Bestuur en het stafbe-
stuur (de vertegenwoordiging van alle medisch
specialisten) verder de rolverdeling gaan vormge-
ven.”

Warm en gemoedelijk
“Ik merk een duidelijk verschil in de cultuur hier
vergeleken met het ziekenhuis waar ik vandaan
kom in Leiden. In Roermond heerst een prettige

sfeer, de contacten zijn warmer en gemoedelijker.
De keerzijde kan zijn dat men het vaak moeilijk
vindt om elkaar direct aan te spreken en kritiek 
te leveren. En dat is wél nodig als je samen een
veilige werkomgeving wil creëren en de beste 
kwaliteit wil leveren.”

Op de koffie gaan
“Ik ben geen bestuurder op afstand. Ik ben graag
betrokken bij wat er speelt op de werkvloer. Als het

aan mij ligt ga ik regelmatig op de koffie bij de 
verschillende afdelingen. Ik was trouwens verrast
door de betrokkenheid van de Cliëntenraad van
het ziekenhuis. Ze functioneren heel professioneel
en hebben een hele grote achterban. Naar verluidt
worden de  publieksavonden in het ziekenhuis 
altijd goed bezocht. Wellicht ontmoeten we elkaar
daar binnenkort!”

Curriculum vitae Marja Weijers
Marja Weijers (61) woont samen met haar man Cees in Heilig Landstichting, een dorpje nabij Nijme-
gen. Samen hebben ze twee zonen:  Stefan (26) en Mark (22). Ze groeide op in Breda en heeft ver-
volgens 25 jaar in Nijmegen gewoond. 
In het Nijmeegse Radboud ziekenhuis volgde ze de opleiding Verpleegkundige A. Daarna is ze als
wijkverpleegkundige gaan werken. Marja bleek meer in haar mars te hebben. Ze startte met een
parttime studie gezondheidswetenschappen en ging in Den Bosch aan het werk als leidinggevende
voor het Kruiswerk. Hier mocht ze haar tanden zetten in enkele uitdagende projecten waaronder een
fusie en het inrichten van de volwassenenzorg. Ondertussen studeerde ze af op het onderwerp
“Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen” en ging ze als manager aan het werk in een verpleeghuis,
waar ze later tot locatiedirecteur werd benoemd. 

Na een aantal jaren was het weer tijd voor een nieuwe stap en kreeg ze een managementfunctie bij
het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het lukte niet om goed te aarden in ’t Gooi, dus kwam ze
weer terug naar het zuiden. Na 5 jaar directeur patiëntenzorg te zijn geweest bij het Canisius Wilhel-
mina Ziekenhuis in Nijmegen was ze eraan toe om de eindverantwoordelijkheid te dragen en werd
ze voorzitter Raad van Bestuur in het Diaconessenhuis in Leiden. 

Haar vrije tijd brengt ze door met flamencodansen, hardlopen en pianospelen. Bovendien houdt ze
van een biertje met bitterballen! 
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Huisartsen-column

Gerrit ten Oever
Roermond

Ik heb altijd al huisarts willen worden, zodat ik
de geneeskunde kan beoefenen in zijn volle om-
vang: Levensloop-Geneeskunde, families bij-
staan in goede, maar ook slechte tijden. Nu
komen de “kinderen van vroeger” met hun eigen
kinderen naar het spreekuur. Erg bijzonder! 
De veertig jaar die ik als huisarts werkzaam
ben, zijn omgevlogen. Ik werk momenteel vier
dagen per week en dat doe ik met veel plezier,
samen met mijn vrouw Ellinor en ons team 
doktersassistentes.

Ik ben in 1975 gestart als huisarts, een jaar
nadat ik in Nijmegen afstudeerde als basisarts.
Er was destijds nog geen speciale opleiding
voor huisartsen, dus je kon gewoon aan de slag
gaan in dit beroep. Tegenwoordig is het een
specialisme met een driejarige opleiding.

Coschap KNO binnen Laurentius
Mijn ervaringen met het Laurentius Ziekenhuis
begonnen een tijdje geleden: in 1973. Het co-
schap KNO bij Hans Jansen was een belevenis.
Er was een goede sfeer, het contact met specia-
listen verliep vriendelijk en respectvol en er
werd snel en vakkundig gewerkt. Daarnaast kon
je eten en slapen in het ziekenhuis.

Ziekenzalen en religieuze zusters
Patiënten verbleven vroeger in grote ziekenza-
len, zoals de Josefzaal en de Leonarduszaal.
Die zijn me altijd bij gebleven…  vijftien tot twin-
tig mensen op één zaal. De verpleging bestond
uit religieuze zusters. De privacy in de zalen
was minimaal, zelfs bij gesloten gordijnen. 
In 1975 werden de wensen voor een nieuw en
moderner ziekenhuis in de praktijk gebracht. In
fasen werd een nieuw ziekenhuis gebouwd, dat
voldeed aan de eisen van die tijd, met innova-
ties op onder andere het gebied van echo, CT-
scan en MRI. En nu, na 35 jaar, is het ziekenhuis
bezig aan haar volgende vernieuwing met de
(ver)nieuwbouw.

Samenwerking tussen 1e en 2e lijn
Samenwerking tussen de 1e en 2e lijn is heel
belangrijk. Huisarts en specialist dienen elkaar
te kennen. Vroeger kende ik alle specialisten
persoonlijk en was er één keer per maand op
vrijdag rond 17.00 uur een samenkomst: een le-
zing met een hapje en drankje in de bar “Chez
Lerang”, bij de Munsterzalen. Later zijn deze
avonden een stille dood gestorven. Gelukkig
zijn nieuwe initiatieven geboren met “De Avon-
den” en “Uitvlucht”. Beiden zijn erg zinvol voor
de samenwerking!

Laurentius in het kort
Beweeg-en-Eet-Bewust-app

Het Obesitas Centrum van het Laurentius Zie-
kenhuis biedt een uitgebreid behandelingspro-
gramma voor kinderen en jongeren met ernstig
overgewicht, inclusief begeleiding aan hun 
ouders. Om nog beter aan te sluiten op de leef-
wereld van jongeren, is er vanaf nu als aanvul-
ling op het programma een speciale BEB-app
beschikbaar voor smartphones. BEB staat voor
‘beweeg en eet bewust’. De app is bedoeld voor
kinderen uit het voortgezet onderwijs, die mee-

doen aan de behandeling. In deze app kunnen
de deelnemers een eet- en beweegdagboek bij-
houden en krijgen zij tips en opdrachten. Boven-
dien kunnen ze mede-deelnemers uitdagen en
punten krijgen. Op
deze manier worden
de kinderen gesti-
muleerd om nog
meer betrokken en
bewust deel te
nemen aan het pro-
gramma.

Huwelijksaanzoek 
op de operatiekamer

Een volmondig 
‘JA’ van Tilly Limpens,
nadat Paul Dingjan 
dé vraag had gesteld.

Op de operatiekamers van het Laurentius 
Ziekenhuis vinden normaal gesproken alleen
medische handelingen plaats, maar heel soms
is er ook ruimte voor iets anders: romantiek in
dit geval. Paul Dingjan moest een knie-operatie
ondergaan en had van tevoren een mooie ver-
rassing in petto voor zijn vriendin Tilly Limpens,
die bij ons werkzaam is als operatie-assistente.

Samen met haar collega’s en een cameraploeg
van L1, greep Paul zijn kans, vlak voordat zijn
eigen operatie zou aanvangen. Hij haalde een roos
en een ring tevoorschijn, waarna Tilly doorkreeg
wat er gaande was. Hij vroeg haar ten huwelijk en
na een volmondig ‘ja’, barstte de kamer uit in ge-
juich. Een mooi moment, dat niemand van de aan-
wezigen snel zal vergeten. De operatie is
overigens succesvol verlopen.

Wij wensen Paul en Tilly veel geluk en een mooie 
toekomst samen!
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Geen verstopte neus meer dankzij coblatie
Snel resultaat met nieuwe techniek neusoperatie 

Laten we eerlijk zijn: ook al doen
onze medewerkers en specialisten
hun uiterste best om u zo goed mo-
gelijk thuis te laten voelen, de
meeste patiënten zijn na een opname
toch blij om weer in hun eigen bed 
te slapen. We vroegen aan internist
Dorien Joosen hoe wordt bepaald
wanneer een patiënt weer naar huis
kan en mag.

“Een standaard antwoord op deze vraag bestaat
niet”, is de eerste reactie van Joosen. “Per patiënt
wordt er gekeken naar het verloop van de ziekte of
aandoening, naar de eventuele reeds bestaande
gezondheidsklachten en naar de thuissituatie. Aller-
eerst moet de persoon voldoende hersteld zijn van
de ziekte waarvoor hij werd opgenomen. De be-
handeling in het ziekenhuis dient te zijn afgerond of

het moet mogelijk zijn over te stappen op een be-
handeling die thuis kan worden voortgezet. Zolang
een patiënt afhankelijk is van bijvoorbeeld medicij-
nen via het infuus, wordt er nog niet gesproken
over een ontslag uit het ziekenhuis. Als de medicij-
nen ook in tabletvorm kunnen worden ingenomen,
dan is de behandeling eventueel wél thuis voort te
zetten.” 

Je hoeft dus niet 100% beter te zijn om naar huis
te mogen? 
“Dat is inderdaad niet noodzakelijk. Thuis kan 
iemand vaak ook prima verder herstellen. Waar we
uiteraard wel kritisch naar kijken, is in hoeverre de
patiënt in staat is zichzelf te redden. Kan iemand
zelf eten, zelfstandig naar het toilet of zichzelf was-
sen? Als dat niet volledig lukt, is er dan iemand die
hierbij behulpzaam kan zijn, zoals familie of thuis-
zorg? Het ontslag uit het ziekenhuis gebeurt altijd
in overleg met de patiënt en de familie.”

Wat als het niet zo eenvoudig is om thuis de
draad weer op te pakken?
“Indien er extra zorg nodig is om buiten de muren
van het ziekenhuis verder te kunnen herstellen, dan
wordt dat door het ziekenhuis geregeld vóórdat de
patiënt wordt ontslagen. Het kan zijn dat er (extra)
thuiszorg geregeld moet worden. Of, met name bij
oudere patiënten, dat zij een tijdje gaan revalideren
in een verpleeghuis. Wanneer verwacht wordt dat
iemand niet meer in staat is zichzelf te redden,
moet er met de patiënt en zijn naasten worden ge-
keken naar een duurzame oplossing. De afweging
om iemand naar huis te laten gaan, gebeurt in elk
geval altijd heel zorgvuldig. Ook wanneer het druk
is en een beddenkrapte dreigt. Indien dringend
nodig kunnen we terugvallen op de ziekenhuizen
om ons heen. Gelukkig komt dat maar zelden voor
en kunnen we doorgaans iedere patiënt in ons
eigen ziekenhuis welkom heten.” 

KNO-arts Lennaert Hoep maakt zorgvuldig 
gebruik van de coblatie techniek om de klachten 

van de patiënt te verhelpen.

Hoe werkt het?
”De ingreep is eenvoudig”, licht Lennaert Hoep
toe. ”Een neus bestaat uit drie neusschelpen. Waar
voorheen een stuk werd weggehaald van de 
onderste neusschelp dat vaak bloedingen gaf, be-
reiken we nu sneller een plezierig resultaat voor de
patiënt. Onder plaatselijke verdoving van ongeveer
een half uur, brengen we een naald in de onderste
neusschelp. Met radiofrequente energie zorgen we
ervoor dat het weefsel van de schelp van binnenuit
verkleind wordt. Grote voordelen zijn dat het slijm-

vlies daardoor intact blijft en de trilhaartjes blijven
functioneren. De neusschelp is na de operatie klei-
ner geworden, waardoor de patiënt vrijer kan 
ademen en minder of niet meer snurkt.”

Voor wie werkt het?
Wanneer iemand een allergie heeft, overgevoelig is
voor bepaalde stoffen en medicijnen niet helpen, is
coblatie een fantastische oplossing. Ook voor men-
sen met slaapapneu is de nieuwe neusoperatie-
techniek geschikt. De patiënten zijn meestal 

tussen de 15 en 40 jaar en hebben structureel 
last van een verstopte neus, snurken of moeite 
met ademhalen. Bij oudere mensen kan de tech-
niek uiteraard ook toegepast worden. Als patiënten
lokale verdoving spannend vinden, dan is het ook
mogelijk om deze ingreep te ondergaan onder een
kortdurende narcose.

Voor meer informatie: download de folder op www.lzr.nl.

Coblatie. Dat is de oplossing van
vandaag de dag als we structureel
problemen ervaren aan onze neus
en wanneer sprays en andere 
medicijnen niet helpen. Lennaert
Hoep, KNO-arts, vertelt hoe hij en
zijn collega-artsen te werk gaan in
het Laurentius Ziekenhuis bij deze
nieuwe techniek die sinds een half
jaar gebruikt wordt. Daaraan voor-
afgaand vond een succesvolle
proef plaats.

Dokter, wanneer mag ik naar huis?



Diabetespatiënten bij wie de 
glucosewaarden erg schomme-
len, hebben na verloop van tijd
een grotere kans op het ontwik-
kelen van voetwonden. Ongeveer
15% van de diabetespatiënten
ontwikkelen voetzweren. Deze
veelal chronische wonden heb-
ben specialistische zorg nodig.
Daarom kunnen mensen met 
diabetes (mellitus) en wonden
aan hun voeten binnen 24 uur 
terecht bij de Diabetische 
Voetenpoli in het Laurentius 
Ziekenhuis. Dit maakt deel uit
van het wondexpertise centrum. 

Voetwonden bij 
diabetespatiënten
moeten zo snel 
mogelijk worden 
behandeld.
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Goede zorg voor diabetische voet

“Een diabetische voet houdt in dat er al complica-
ties zijn ontstaan”, vertelt wondconsulente Henny
Theeuwen. “Beschadigingen aan de zenuwen en
bloedvaatjes, waardoor patiënten pijn en tempera-
tuursveranderingen niet goed voelen (neuro-
pathie). Dit heeft tot gevolg dat er gemakkelijk
wondjes en blaren kunnen ontstaan, die snel geïn-
fecteerd raken en moeilijk genezen. Een andere
oorzaak is de stand van de voeten, die langzaam
verandert. De druk- en eeltplekken die als gevolg
hiervan ontstaan, kunnen ook wonden veroorza-
ken. Dit soort wonden zien we de laatste tijd
steeds meer en voornamelijk bij oudere diabe-
tespatiënten.”

Behandeling van onderliggend lijden
“Daarom is het zo belangrijk dat deze groep men-
sen de juiste behandeling krijgt”, geeft wondcon-
sulente Miriam de Zwart aan. “De voetwonden zijn

niet de enige klachten. Vaak hebben zij ook pro-
blemen met slecht zien, nieren die niet goed 
functioneren of hart- en vaatklachten. Daarom wer-
ken we samen in een multidisciplinair team, om de
meest optimale kwaliteit van zorg te bieden aan
onze patiënten. Voor een goede genezing van een
voetwond is vaak een behandeling van onderlig-
gend lijden noodzakelijk. Dit heeft met name be-
trekking op doorbloedingsproblemen. Als dit is
opgelost door vaatchirurg en interventie-radioloog,
kunnen we effectief verder met het behandelen van
de voetwonden.”

Roermond Shoe
Om de voet verder te ontlasten, is de gipskamer
van het Laurentius Ziekenhuis gespecialiseerd 
in het maken van een op maat gemaakte, tijdelijke
gipsschoen voor diabetespatiënten. Dit is de zoge-
noemde ‘Roermond Shoe’. Deze schoen is ontwik-
keld in het ziekenhuis en zorgt ervoor dat de
voetwonden worden ontlast en daardoor beter 
kunnen helen, een zogenaamde off-loading
schoen. Later kan de orthopedisch schoenmaker
een definitieve aangepaste schoen maken.

Preventie voetwonden
Hoewel er een groot professioneel team met mo-
derne behandelmethoden en middelen voor pa-

tiënten met diabetische voet problematiek klaar-
staat, is preventie nog steeds het belangrijkste. In
de folder ‘Diabetische Voet’ op www.lzr.nl vindt u
meer informatie over diverse preventie methoden,
zoals dagelijkse voetverzorging en wat u juist wel
of niet moet doen met betrekking tot dit onderwerp.

Uw huisarts of behandelend arts kan u ter behan-
deling van uw voetproblemen verwijzen naar de
wondpoli. U kunt voor een afspraak of meer infor-
matie terecht bij het secretariaat poli chirurgie, tel.
(0475) 38 27 32 of de wondconsulente, tel. (0475)
38 26 55.

Voor een goede genezing

van een voetwond is vaak

een behandeling van onder-

liggend lijden noodzakelijk.

Wie staan er voor u klaar voor de behandeling
van diabetische voetwonden?
• Vaatchirurg
• Internist
• Revalidatiearts
• Wondconsulent
• Gipsverbandmeester
• Diëtist
• Diabetesverpleegkundige
• Microbioloog
• Interventie-radioloog
• Podotherapeut
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Bloed geprikt? 
In dit laboratorium vindt het onderzoek plaats.

Het CKCH-lab

Even
 

binne
n 

bij...      

Bloed: de spiegel van het lichaam
“Bij het onderzoek van lichaamsvochten en de cellen (dit heet
morfologie), kunnen we afleiden hoe het lichaam van een patiënt
in een bepaalde periode functioneert en of er ziektes aanwezig
zijn. Met name bloed wordt beschouwd als ‘de spiegel van je li-
chaam’ en bestaat simpelweg uit vloeistof en cellen, de rode en
witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes. In het bloed zijn diverse
stofjes terug te vinden waaronder zouten, enzymen, antistoffen, 
eiwitten en hormonen. Bij bepaalde ziektes is er een verhoogde
concentratie van sommige stoffen aanwezig in het bloed. Zo kun-
nen we bij mensen met een hartinfarct zien dat bepaalde eiwitten
van cellen uit de hartspier in het bloed voorkomen, die er normaal
niet horen te zijn, of in ieder geval niet in die hoge concentratie. 
In combinatie met een hartfilmpje en de onderzoeksresultaten,
trekt de cardioloog vervolgens een conclusie, oftewel hij stelt een
diagnose.”

Speuren naar afwijkingen
”Ook het zuurstofgehalte in het bloed toont ons in welke richting
we moeten kijken. Dit is belangrijk op onder andere de Spoedei-
sende Hulp, waar patiënten met klachten binnenkomen, die op
meer dan één ziektebeeld kunnen duiden. Dit is tevens van be-
lang op de Intensive Care, in verband met de beademing van pa-
tiënten. Belangrijk is ook de rol van het lab bij het vaststellen van
de oorzaak van bloedarmoede. Hierbij is te weinig hemoglobine
(eiwitten in de rode bloedcellen) aanwezig in de bloedbaan. 
Het CKCH-Lab omvat ook de trombosedienst waarbij patiënten die
“bloedverdunners” slikken, worden gecontroleerd en de dosering
van de tabletten wordt vastgesteld. Voor trombosedienst patiënten
die geschikt worden bevonden, is er ook de mogelijkheid de stol-
lingswaarde van hun bloed zelf te meten via een vingerprik en
eigen meter, waarbij de trombosedienst waakt over de procedure.”

Beste kwaliteit voor patiënten
“Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen, heb-
ben we een keurmerk. Sinds 2004 zijn dit lab en de
trombosedienst geaccrediteerd door het CCKL
(een stichting voor bevordering van kwaliteit van
laboratoria in de gezondheidszorg). Regelmatig
wordt het werk van de laboranten, analisten en kli-
nisch chemici door middel van audits gecontro-
leerd om patiëntvriendelijke en hoogwaardige zorg
te leveren met een hoog service niveau. En dat 
24 uur per dag. We hebben relatief weinig direct
patiëntencontact, met als uitzondering de bloedaf-
names in de kliniek, op de prikpoli en de buiten-
dienst. We zijn ons goed bewust van het feit dat we
werken met lichaamsvocht van mensen. Ieder
buisje met bloed of ander vocht, is als het ware
een patiënt en al ons werk is gericht op de onder-
steuning van patiëntenzorg. Mensenwerk dus!”

De microscoop: een onmisbaar onderdeel van het werk binnen het CKCH-lab.

Het Laurentius Ziekenhuis beschikt over diverse laboratoria waar 
onderzoeken plaatsvinden. Voor de leken onder ons is het vaak
onduidelijk wat hier precies wordt gedaan. 
Mat van Roij is teamleider in het Centraal Klinisch Chemisch 
Hematologisch (CKCH) laboratorium en werkt al meer dan 30 jaar
in ons ziekenhuis. Hij geeft antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt in
het CKCH-lab?’.

“Het CKCH-lab is één van de drie laboratoria van het ziekenhuis, naast Medische Microbiologie en
Pathologie,” legt Mat van Roij uit. “In dit lab worden lichaamsvochten onderzocht. Bij ons bestaat
maar liefst 95% van de werkzaamheden uit bloedonderzoek, maar we kijken ook naar urine, ontlas-
ting, ruggenmergvloeistof, buikvocht en longvocht. De laatste twee worden alleen onderzocht bij
het vermoeden van specifieke ziektebeelden. Ten slotte zijn er de punctaten die reumatologen uit
gewrichten nemen. Als iemand bijvoorbeeld een sportblessure heeft opgelopen en daar een dikke
knie aan over heeft gehouden, gaan we na of er een ontsteking is ontstaan.”

Computers 
“Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook
op het CKCH-lab zijn computers en technolo-
gie niet meer weg te denken. Nadat de buis-
jes met bloed van de prikpoli, de
trombosedienst of de huisartsen op het lab
zijn gebracht, wordt bijna 90% onderzocht
met behulp van computers en apparatuur.
Daarom hebben we ook eigen applicatiebe-
heerders in dienst, die kunnen inspringen op
de vakinhoudelijke wensen aan de compu-
ters. De resultaten van de onderzoeken die in
de computer staan, zijn tevens via een bevei-
ligde verbinding beschikbaar voor het me-
disch personeel in ons ziekenhuis en de
huisarts van de patiënt, zodat er een 
diagnose kan worden gesteld. Op die manier
kan de uitwisseling van medische gegevens
snel en zorgvuldig plaatsvinden.”
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Je zult het maar hebben, altijd pijn. 
En dan ook nog in zo’n mate dat bewegen
steeds moeilijker gaat en meer moeite kost. Het
dagelijks leven wordt er behoorlijk door beïn-
vloed. Het liefst wil je verlost worden van de
pijn, maar dit is niet altijd mogelijk. Wat dan?
Pijnrevalidatie kan het antwoord zijn.

Mensen die zich aanmelden voor het pijnrevalida-
tieprogramma van het Laurentius hebben vaak al
van alles geprobeerd. Ze zijn al bij de huisarts of
fysiotherapeut geweest of hebben hun heil gezocht

in de alternatieve geneeskunde. Soms is duidelijk
wat de oorzaak is van de pijn, denk aan een 
whiplash of fibromyalgie, maar dat is lang niet altijd
het geval. Meestal is de pijn op één plek in het 
lichaam begonnen en is ze daarna uitgebreid over
de rest van het lichaam. Op een gegeven moment

staat het leven in het teken van de pijn en is nor-
maal functioneren niet meer mogelijk. Mensen moe-
ten noodgedwongen stoppen met werken of sporten.
Vaak lijdt ook hun sociaal leven onder de pijn.

Leren omgaan met pijn
De insteek van pijnrevalidatie is het leren omgaan
met de pijnklachten met als doel weer meedoen
aan het leven. Anders gezegd gaat het niet om het
verminderen van de pijn, maar wel om het vermin-
deren van de invloed van pijn. In het ziekenhuis
staat een heel team klaar om hierbij te helpen. 

Goede afstemming, meer kans op succes
De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de 
intake, de screening en het bepalen van het be-
handelplan. Met de fysiotherapeut worden oefen-
ingen gedaan en gewerkt aan de conditie. Samen
met de ergotherapeut wordt gekeken naar hoe de

dagelijkse activiteiten het beste kunnen worden uit-
gevoerd. Daarnaast geeft hij tips over hoe je ener-
gie het slimst over de dag verdeeld kan worden.
Wanneer iemand langere tijd pijnklachten ervaart,
dan heeft dat vaak ook weerslag op zijn of haar 
gemoed. Gevoelens van frustratie of verdriet zijn
heel begrijpelijk. Een psycholoog kan helpen bij de
acceptatie van de situatie en het ombuigen van de
gedachten over pijn. Ten slotte kan een beroep
worden gedaan op onze medisch maatschappelijk
werkers. Al deze disciplines bevinden zich binnen
de muren van het Laurentius. Doordat ze nauw met
elkaar samenwerken en de behandeling onderling
goed afstemmen, neemt de kans op succes toe.  

Voor wie is pijnrevalidatie?
Ervaart u al langere tijd, dat wil zeggen meer dan
12 weken, pijn aan het bewegingsapparaat (zoals
rugpijn of nek- en schouderklachten) en denkt u
baat te hebben bij pijnrevalidatie? Vraag dan aan
uw huisarts of specialist een verwijzing naar de 
revalidatiearts.  
Op onze website www.lzr.nl leest u meer over 
pijnrevalidatie.

Omgaan met chronische pijn bij beweging

De neusamandelen van Mees worden vandaag ge-
knipt. En hij krijgt een buisje in zijn oor. Hij moest al
vroeg in het ziekenhuis zijn, nuchter. Hij mag nu
naar de OK. Het team staat voor hem klaar. 

Welkom bij de OK, Mees. ‘De operatie duurt maar
heel even. Ga maar even lekker slapen dadelijk.’ 

De operatie gaat zo beginnen. ‘Het komt goed,
Mees. Tot straks!’ zegt mama. 

Een dagje mee met Mees: amandelen knippen
09:30 09:40 09:45

De meest recente enquête van het Cliënten-
panel ging over de (ver)nieuwbouw en 
parkeren. De Cliëntenraad is blij met de 
resultaten en de respons van maar liefst
61% van de panelleden! 

U gaf aan dat u bij voorkeur op een één- of 
tweepersoonskamer wilt liggen tijdens uw verblijf in
het ziekenhuis. Drie- of vierpersoonskamers zijn te
onrustig tijdens uw herstel. Het voordeel van een
tweepersoonskamer is onder andere dat een 
medepatiënt snel de verpleging kan roepen als 
er acute hulp nodig is. Verder geeft u aan dat u 
tijdens uw verblijf het meeste waarde hecht aan
een informatieboekje over de afdeling en voorzie-

ningen, televisie en wifi. Voor een kranten- of tijd-
schriftservice en televisie zou u mogelijk willen 
betalen.

Parkeren
Wat betreft het parkeren geeft 35% aan van de res-
pondenten dat er te weinig parkeergelegenheid is.
80% geeft aan het erg prettig te vinden als zicht-
baar wordt hoeveel parkeerplaatsen nog vrij zijn.
Het liefst zou u voor chronisch zieken, ouderen en
invaliden een goedkoper parkeertarief hanteren.
Wensen voor de toekomstige parkeerplaats bij de
nieuwbouw gaan vooral over ruimte, gemakkelijk in
te sturen (geen trottoirbanden), onderscheid kort
en lang parkeren, shuttle service, verlichting, 

veilige looproutes en oplaadpunten voor elektro-
nisch rijden. Het voldoende aantal parkeerplaatsen
staat hoog op de agenda bij de Cliëntenraad en is
een vereiste bij de inrichting van de nieuwbouw.
De Cliëntenraad is hierover in gesprek met de
Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

In juni volgt een nieuwe enquête: deze gaat over
het patiëntenportaal en over een recente opname
in het ziekenhuis. Wilt u zich inschrijven voor het
Cliëntenpanel en ook uw mening geven? Kijk op
www.lzr.nl/clientenpanel voor meer informatie en
de uitslagen van de
vorige enquêtes!

Uitslag Cliëntenpanel
Enquête 
(ver)nieuwbouw en parkeren

“Het gaat niet om het verminderen van de pijn, 
maar om het verminderen van de invloed van pijn”   
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“Elke patiënt verdient de juiste aandacht en
zorg tijdens een verblijf in ons ziekenhuis.”

Regelmatig treedt bij patiënten
van 70 jaar en ouder acute 
verwardheid op door een op-
name in het ziekenhuis. Om te
voor-komen dat bij deze groep 
patiënten (vermijdbaar) functie-
verlies optreedt, gaat een geria-
trieverzorgende van maandag
tot en met donderdag in de
ochtend naar de Acute Opname
Afdeling (AOA) om onze oudere
patiënten te bezoeken en obser-
veren.

Voorkomen van functieverlies 
Extra zorg voor onze oudere patiënten

Mees zijn verdoving is uitgewerkt. De operatie is
achter de rug. Alles is goed gegaan. 

Mees krijgt een bekertje water. Hij heeft dorst. Mees mag terug naar de kinderafdeling en krijgt
een lekker ijsje. Mees heeft berehonger. Met zijn
‘bewijs van dapperheid’ mag hij straks fijn met
mama naar huis. Dag Mees!

10:00 10:10 10:30

“Mijn collega’s en ik onderzoeken oudere patiënten
op delirium (acute verwardheid),” legt verzorgende
Jacqueline uit. “Zo kunnen hun mentale toestand
vaststellen en doorgeven aan de (geriatrie)ver-
pleegkundige en geriater. Als er een risico is ge-
constateerd, zet de verantwoordelijke geriater en/of
verpleegkundige direct preventieve-en behande-
lingsinterventies in. Dit gaat voornamelijk om medi-
catie of een uitgebreidere cognitieve screening op
de afdeling Geriatrie.”

Luisterend oor
De verzorgende bekijkt of de patiënt hulp nodig
heeft bij bijvoorbeeld het smeren van de boterham
of ondersteuning bij de inname van voeding en/of
medicatie. “Tijdens onze werkzaamheden gaan we
in gesprek met de patiënt, om zijn of haar cogni-
tieve gesteldheid te achterhalen,” vertelt Jacque-
line. “Zij vinden het bovendien vaak fijn om te
kunnen vertellen over de thuissituatie en ventileren
hun zorgen daarover. Patiënten vertellen regelmatig

dat ze de gesprekken zeer waarderen en op deze
manier worden gerustgesteld. Een luisterend oor is
immers ontzettend belangrijk en we zijn blij dit aan
deze groep kwetsbare ouderen te kunnen bieden.”
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Van buitenaf zijn de vorderingen van
onze nieuwbouw goed te zien. 
Inmiddels zijn we ook ín het ziekenhuis
gestart met het renovatieprogramma.
Een groot deel van de poliklinieken zal
een opknapbeurt ondergaan. Met een
nieuw likje verf en nieuwe vloeren zal
het interieur straks frisser en bijdetijd-
ser ogen en bovendien zoveel mogelijk
één geheel gaan vormen met de inrich-
ting van de nieuwbouw van het zieken-
huis. Daarnaast wordt gekeken naar het
slimmer en efficiënter indelen van het
ziekenhuis en wordt bijvoorbeeld gepro-
beerd de looproutes zo kort mogelijk te
houden.

Rigoureuze verbouwingen
Op sommige poliklinieken zal er sprake zijn van
meer dan alleen een opfrisbeurt. Hier zullen ook de
ruimtes worden aangepast of is het zelfs de be-
doeling dat haast alle binnenwanden gesloopt
gaan worden. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval
voor de huidige operatiekamers. Zodra de nieuw-
bouw van de hotfloor gereed is, zullen de operatie-
kamers naar de nieuwbouw verhuizen. Om de
vrijgekomen ruimtes voor andere doeleinden te
kunnen gaan gebruiken, is een rigoureuze verbou-
wing nodig. Datzelfde geldt ook voor de huidige af-
deling Radiologie. Zij zal samen met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde gaan fuseren tot de
nieuwe afdeling Medische Beeldvorming. In de af-
gelopen maanden is al hard gewerkt aan de ver-
bouwing van de huidige afdeling Radiologie en dat
was vanuit de centrale gang goed zichtbaar (zie
foto). 

Alles gaat gewoon door
De uitdaging is dat, terwijl de verbouwing in volle
gang is, het ziekenhuis gewoon in bedrijf kan blij-
ven. De medewerkers moeten zoals gebruikelijk
hun werk kunnen voortzetten en de patiënten 
dienen zo min mogelijk overlast te ervaren. De
planning van de verbouwingen is dan ook één
grote puzzel en hangt nauw samen met de voort-
gang van de nieuwbouw. Zodra er afdelingen kun-
nen verhuizen naar de nieuwbouw ontstaat er in de
bestaande gebouwen weer ruimte en kan er indien
nodig met afdelingen worden geschoven.
De afdeling Medisch Beeldvorming is de eerste af-
deling in het verbouwtraject. De afdeling Klinische
Neurofysiologie is als volgende aan de beurt in de
tweede helft van dit jaar. Deze afdeling komt op de
oude locatie van Nucleaire Geneeskunde.

Interne verbouwingen in het ziekenhuis

Eén grote puzzel

Nieuwe afdeling: Medische Beeldvorming

De afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde* zullen in de toekomst samen de afdeling
Medische Beeldvorming gaan heten. Radiologie zal op de huidige locatie blijven (op de begane
grond bij de centrale gang) en Nucleaire Geneeskunde zal binnenkort  tevens hierheen verhui-
zen. Het nieuwe polinummer van de Radiologie (en later Medische Beeldvorming) is nummer 47. 

Bij het ontwerp van de nieuwe afdeling is getracht de “verkeersstromen” van klinische patiënten, poli-
klinische patiënten en professionals zoveel als mogelijk te scheiden. Een belangrijke verbetering is
dat patiënten niet meer op de gangen hoeven te wachten. Er wordt een nieuwe centrale wachtruimte
gecreëerd van waaruit patiënten direct bij de kleedruimten van de röntgenkamers komen. 

De belangrijkste voordelen op een rij:
• Eén duidelijke en goed bereikbare 

balie gelegen aan de hoofdgang
• Meer privacy 
• Korte loopafstanden
• Comfortabele wachtruimtes 

(niet meer op de gang)
• Gescheiden wachtruimtes voor 

klinische patiënten (patiënten in bed) 
en poliklinische patiënten

• Ruimere omkleedvoorzieningen 
die beter toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers

*Zowel bij Radiologie als bij Nucleaire 
Geneeskunde wordt er gebruik gemaakt
van beeldvormende technieken waarbij
straling komt kijken. Bij Radiologie komt de
straling van buitenaf (denk aan röntgen-
foto’s). Bij Nucleaire Geneeskunde worden
er radioactieve stoffen in het lichaam 
gebracht om bijvoorbeeld de werking van
organen te onderzoeken. 

De afdeling Medische Beeldvorming kwam 
als eerste aan de beurt in het verbouwtraject.

lees alles over 
onze bouw op www.lzr.nl/bouw
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De rugstraat in Laurentius Echt maakt snelle 
diagnose mogelijk voor mensen 

met rugklachten, zoals de 50-jarige 
Jackie Smeets uit Grathem.

Sinds 1 mei is het Laurentius
Ziekenhuis in Echt op de locatie
van het Meditta Medisch Cen-
trum gestart met de zoge-
noemde rugstraat. Dit betekent
dat patiënten die bij de huisarts
aankloppen met al wat langer
bestaande lage rugpijn en 
uitstraling naar één of beide
benen vanaf nu ook kunnen 
worden doorverwezen naar 
Laurentius Echt. 

Door de aanwezigheid van een MRI op deze loca-
tie kunnen het MRI onderzoek,  de neurologische
beoordeling  en het vaststellen van de behandeling
in één keer worden gecombineerd. En dat scheelt
weer een extra bezoek aan het ziekenhuis. De rug-
straat is een voorbeeld van een zorgstraat, dat wil
zeggen een zorgtraject waarbij zoveel mogelijk 
onderzoeken en gesprekken met het ziekenhuis
achter elkaar gepland worden, liefst zelfs op één
dagdeel.

“Het vermoeden 
werd bevestigd: 

ik had een hernia”

“Iedere maandagmorgen kunnen patiënten met
rugklachten bij ons in Echt terecht”, vertelt neuro-
loog Arthur Korten. Het gaat dan om patiënten met
specifieke rugklachten waarbij de huisarts ver-
moedt dat er sprake is van een zenuwbeknelling in
de rug veroorzaakt door bijvoorbeeld artrose of
een hernia. De patiënt komt hier voor een MRI-
onderzoek. Gelijk daarna volgt een neurologisch
onderzoek en aan de hand van de uitslagen wordt
de diagnose gesteld. Voordat de patiënt weer naar
huis gaat, weet hij wat er aan de hand is en wat we
eraan kunnen doen. De behandeling kan bestaan

De ervaring van Jackie Smeets

Jackie Smeets (50) uit Grathem heeft al sinds eind december last van haar
rug. Een behoorlijke tegenvaller voor een actief persoon als Jackie. Boot-
camp, hardlopen of klussen in en om hun boerderij. Alles kostte haar steeds
meer moeite. Hetzelfde geldt voor haar werk. Thuis verhuurt ze samen met
haar partner een vakantiehuis en een vergaderruimte. Daarnaast is ze 
recent gestart als provinciaal jongtalent-makelaar in de podiumkunsten 
in en vanuit Limburg. Door de pijnklachten was ze steeds minder goed in
staat haar normale leven voort te zetten. Onlangs bracht ze een bezoek aan
neuroloog Korten in Echt. 

“De pijn werd steeds erger. Het was een zenuwpijn die doortrok tot helemaal in mijn voet. 
Normaal gesproken mijd ik het gebruik van medicijnen, maar om nog te kunnen functioneren
was het onvermijdelijk om pijnstillers te gaan gebruiken. Het duurde even voordat de medicijnen
aansloegen en inmiddels had de huisarts me doorgestuurd voor een MRI-scan bij Laurentius
Echt. Ik was verrast door de locatie. Het ligt op een industrieterrein. Dat klinkt niet aantrekkelijk,
maar het is een heel prettig gebouw. Nadat de scan was gemaakt, kon ik meteen door naar de
neuroloog. Samen keken we naar de foto die was gemaakt en de uitstulping tussen de ruggen-
wervels was goed zichtbaar. Het vermoeden werd bevestigd: ik had een hernia. In overleg met
dokter Korten heb ik besloten om een operatie te ondergaan. Daarna kwam alles in een stroom-
versnelling. Zodra er een plek vrijkwam bij de neurochirurg werd mijn operatie ingepland. 
Ik hoop over een paar weken weer aan de beterende hand te zijn.”

uit fysiotherapie of oefentherapie, medicijnen, een
operatie of doorverwijzing naar de polikliniek pijn-
bestrijding.” Deze snelle service vindt al langer
plaats in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond

maar wordt nu ook aangeboden op locatie Echt.
Na verwijzing door de huisarts neemt de polikliniek
neurologie contact met u op om een afspraak in
Echt of Roermond te maken. 

Nu ook in Echt: 
Snelle diagnose bij rugklachten



Binnenkort is het zo ver: 1 juli gaat onze nieuwe
website www.lzr.nl officieel live! Bij de creatie van
deze nieuwe site staat u als patiënt en bezoeker
meer dan ooit centraal.

Op het nieuwe lzr.nl geven wij u informatie op een
overzichtelijke, duidelijke en eenvoudige manier.
We leggen hier medische zaken begrijpelijk aan u
uit, zodat u weet wat u kunt verwachten van onze
professionals. Bovendien is de nieuwe website per-
fect te bekijken op uw smartphone of tablet. Alle
bezoektijden, nieuws en activiteiten die we organi-
seren, staan netjes op een rijtje. De site beschikt
straks ook over een uitgebreide zoekfunctie.

Kortom:
• Medische zaken duidelijk en begrijpelijk 
uitgelegd

• Site is eenvoudig en snel te bedienen
• Goed zichtbaar op smartphone en tablet
• Medisch specialisten stellen zich aan u voor
• Bezoektijden overzichtelijk getoond
• Up to date met het laatste nieuws
• Alle voorlichtingsactiviteiten op een rij
• Snelle contactmogelijkheden 
• Aparte kinderwebsite 
• Uitgebreide zoekfunctie
• Snel informatie delen via social media
• Gratis mooie kaarten versturen naar patiënten
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Dinsdag 7 juli, 4 augustus 
en 1 september
19.30 uur – Zwangerschap en bevalling 
in het ziekenhuis
- zwangerschap
- baring
- het kraambed

Dinsdag 21 juli, 8 september
19.30 uur – Borstvoeding
- het belang van borstvoeding geven
- hoe komt moedermelk tot stand
- aanleghoudingen
- kolven en bewaren moedermelk
- borstvoeding en werken

Woensdag 9 september
Addison en Cushing
Informatie volgt nog op www.lzr.nl

Maandag 14 september
Diabetes en hartproblemen
Informatie volgt nog op www.lzr.nl

AGENDA

Meer info over deze en andere 

bijeenkomsten leest u op de homepage

van onze website www.lzr.nl.

COLOFON Informatie en nieuws van het 
Laurentius Ziekenhuis in Roermond 
Redactie Laurentius Ziekenhuis, afdeling marketing 
en communicatie, 
Postbus 920, 6040 AX Roermond, 
e-mail: communicatie@lzr.nl
Oplage 86500 exemplaren 
www.lzr.nl   

Receptie 0475 38 23 09
Spoed Eisende Hulp 0475 38 22 54
Patiëntencommunicatie 0475 38 22 36
Opname 0475 38 28 10
Bloedafname 0475 38 24 67
Inschrijfbureau 0475 38 27 31
Apotheek Laurentius Kwartier 0475 38 30 30
Laurentius Echt/Leudal 0475 51 80 70

Belangrijke telefoonnummers 

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

Volg het Laurentius Ziekenhuis ook op:

www.facebook.com/laurentiusziekenhuis   

www.twitter.com/laurentius   

www.linkedin.com/company/laurentius-ziekenhuis   

Blijf op de hoogte

Lees online ons jaarmagazine
Het jaarverslag van 2014 is onlangs verschenen in een magazinevorm. Aan de hand van toegankelijke 
artikelen nemen we u in vogelvlucht mee door het jaar 2014. Welke ontwikkelingen heeft het ziekenhuis
doorgemaakt? Wat stond er hoog op de agenda? Maar ook een kijkje op enkele boeiende afdelingen
zoals de operatiekamer, gipskamer, kraamafdeling en de ziekenhuiskeuken. Heeft u bijvoorbeeld enig
idee hoeveel kilo gekookte aardappels er afgelopen jaar zijn bereid? Of welke kleuren gips het meest 
populair zijn? Het jaarmagazine is te lezen via onze website www.lzr.nl .

Win een Bongobon voor 
het hele gezin!
In lzr.nl zit een afbeelding verstopt die symbo-
lisch weergeeft dat de site gelanceerd is. Zoek
het plaatje, vul het formulier in en wie
weet wint u een Bongobon voor het
hele gezin. 
Reageer vóór 18 juli als u mee 
wilt dingen naar deze 
fantastische prijs!

Ga vanaf 1 juli snel 
naar www.lzr.nl !

Laurentius lanceert nieuwe 
website op 1 juli 


