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Kort nieuws

Voorwoord
Samenwerking is het sleutelwoord
We zijn dit jaar gestart met het vaststellen van onze visie op de toekomst. 

Onze strategische koers voor de komende jaren hebben we bepaald en 

daar gaan we ons nu volop op richten. We hebben er met veel collega’s aan 

gewerkt en zijn trots op het resultaat! Het uitgangspunt voor Laurentius 

is hierbij altijd toegankelijkheid, behoud en kwaliteit van zorg voor u als 

bewoner in Midden-Limburg. De komende jaren willen we een sterke positie 

in de regio behouden en blijven we een volledig zorgaanbod bieden met een 

acute as (waaronder Spoedeisende Hulp en Intensive Care). Om dit waar te 

maken zullen we moeten blijven ontwikkelen. We gaan grenzen verleggen 

voor betere zorg. ‘Samenwerking’ is het sleutelwoord in onze koers. En dat 

geeft mij energie! In de komende jaren hebben we elkaar nodig om de zorg 

anders te gaan organiseren en om de zorg nog mensgerichter te maken voor 

u als patiënt. U leest meer over onze koers en onze ambities op pagina 4 en 5!

Het is mooi om na een coronaperiode vooruit te kijken. Natuurlijk 

legde corona het afgelopen jaar weer veel beslag op onze zorg. 

Maar niet alleen op de corona afdelingen waren er veel patiënten, 

ook in ons Moeder & Kind Centrum was het razend druk en was 

er een echte babyboom. Nog nooit hadden we zoveel bevallingen in 

één jaar. Op pagina 6 en 7 leest u hier meer over. 

En om dan toch even in te gaan op de huidige corona situatie: ten 

tijden van dit schrijven zitten we gelukkig in een stabiele fase. 

Natuurlijk hopen we net als iedereen dat corona een ziekte wordt 

die je onder controle hebt en waardoor mensen niet meer ernstig 

ziek worden of op de Intensive Care belanden. In Laurentius 

willen we, met een dalende lijn, de corona-afdeling sluiten en de 

zogenaamde isolatiekamers beschikbaar houden voor corona-

patiënten. Zo kunnen we alle overige bedden in de kliniek inzetten 

voor reguliere zorg. Daarmee kunnen we ook werken aan onze 

wachtlijsten. We hebben natuurlijk uitgestelde zorg in te halen. 

We doen ons uiterste best om de wachtlijsten te verminderen. 

Gelukkig hebben we al onze operatiekamers weer ter beschikking.

Als ik terugkijk naar de afgelopen periode komt weer naar boven 

hoe belangrijk samenwerking is. We hadden intensief contact met de 

huisartsen, de ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en 

collega-ziekenhuizen om de coronazorg goed met elkaar te regelen. 

Een ervaring die we meenemen in onze toekomst en onze nieuwe 

strategie, waarin we deze contacten blijven behouden. Maar dan op 

andere terreinen dan corona!

Voor nu veel leesplezier gewenst en een gezond voorjaar.

Luc van den Akker
Voorzitter Raad van Bestuur

Met een PGO nog meer de regie in eigen hand!

Peter Luyten, cardioloog en Chief Medical 

Information Offi cer, is nauw betrokken bij deze 

ontwikkeling en legt uit: “Veel informatie over 

de zorg in ons ziekenhuis staat al in het medisch 

dossier van de patiënt. Dat kan de patiënt 

terugvinden in het patiëntenportaal MijnLZR. 

Het voordeel van een PGO is dat de patiënt 

daarin alle informatie kan opslaan van 

zorgverleners waar hij onder behandeling 

is, dus niet alleen van ons ziekenhuis maar 

bijvoorbeeld ook van de huisarts of de 

fysiotherapeut. Maar ook kan de patiënt zijn 

eigen gezondheidsgegevens toevoegen die hij 

bijvoorbeeld zelf meet.”

Er zijn verschillende PGO’s die allemaal andere 

functies aanbieden, zoals de mogelijkheid 

om een dagboek bij te houden of om apps 

te koppelen. De patiënt kan kiezen voor de 

persoonlijke gezondheidsomgeving die het beste 

bij hem past. 

Peter: “Op een later moment kan de patiënt 

de gegevens die hij heeft verzameld in zijn 

PGO ook delen met de zorgverleners in ons 

ziekenhuis. Daardoor kunnen wij de zorg 

nog beter afstemmen op de persoonlijke 

gezondheidssituatie, behoeften en 

verwachtingen van de patiënt.”    

Om onze patiënten nog meer regie te geven in hun eigen behandeling, is het vanaf nu 
ook mogelijk om medische gegevens, zoals bijvoorbeeld brieven van de specialist aan de 
huisarts, op te halen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving, afgekort PGO. De 
patiënt kan dan gegevens van verschillende zorginstellingen of zorgverleners bij elkaar op 
één plek verzamelen. Alles bij elkaar, dat geeft overzicht!

Wilt u een PGO gaan gebruiken en staat u 
ingeschreven in ons ziekenhuis, dan kunt u 
vanaf nu de correspondentie gegevens (zoals 
patiëntbrieven) ophalen in het door u gekozen 
PGO. Op www.pgo.nl/kies-een-pgo is een 
overzicht te vinden van de PGO’s die beschikbaar 
zijn. In het Laurentius Ziekenhuis hebben wij 
getest met de PGO’s: Quli en Ivido.

Kijk op 
www.lzr.nl/pgo 
voor meer 
informatie 
over PGO. 
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Sinds augustus 2013 geeft het digitaal Cliëntenpanel haar mening over
verschillende onderwerpen met betrekking tot het ziekenhuis. Op deze 
manier oefenen panelleden direct invloed uit op de standpunten van de 
Cliëntenraad. De Cliëntenraad wil haar achterban graag beter leren
kennen. In de laatste enquête zijn dan ook vragen gesteld zoals: Wat 
was voor u de reden om lid te worden van het panel? Over welke onder-
werpen wilt u graag meepraten? Met welke zaken moet de Cliëntenraad 
zich volgens u bezighouden? De uitkomsten ziet u hier terug!

Uw mening, onze zorg! 

Wie zijn onze panelleden? 
Op dit moment bestaat het Cliëntenpanel uit maar liefst 600 leden. Daarvan is 47% 

vrouw en 53% man. Het merendeel van onze leden is 55 jaar of ouder, namelijk 88%.

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat de panelleden zich verbonden 

voelen met het ziekenhuis (44%), een stem willen hebben (42%), op de hoogte willen 

blijven van zaken die in het ziekenhuis spelen (61%) of een klankbord willen zijn voor 

de Cliëntenraad (24%).

De resultaten van andere enquêtes kunt u lezen 

op de website www.lzr.nl/clientenpanel

“Op 1 september 2021 werd ik benoemd tot voorzitter van de 

Cliëntenraad (CR) van het Laurentius Ziekenhuis. Mijn aantreden 

vond plaats op een belangrijk moment voor de toekomst van het 

ziekenhuis, namelijk de nieuwe strategische koers voor de jaren 

2022-2025. In mijn eerste maanden als voorzitter was dit dan ook 

hét belangrijkste onderwerp waar de CR de Raad van Bestuur 

over heeft mogen adviseren. De CR behartigt de algemene 

belangen van de patiënten van het ziekenhuis. En met dat in het 

achterhoofd hebben we voor de nieuwe strategische koers het 

bestuur geadviseerd aandacht te besteden aan preventie en 

positieve gezondheid, samenwerking met andere zorgverleners, 

digitaal werken en de personeelskrapte op de arbeidsmarkt, 

maar ook om prioriteiten te stellen. Ons advies werd positief 

ontvangen en zal bij de verdere uitwerking betrokken worden. 

De CR heeft binnen de ziekenhuisorganisatie dus echt een 

waardevolle plek; we worden erkend en herkend. De CR kan 

altijd bij de Raad van Bestuur aankloppen voor ondersteuning en 

informatie. Een overleg kenmerkt zich dan ook door openheid, 

transparantie, respect voor de eigen rol en verantwoordelijkheid 

en bevoegdheden van de CR.

Het Laurentius Ziekenhuis is een mooi ziekenhuis. Het kent een 

hoge tevredenheidsscore van patiënten. Daarnaast zet het zich 

vol in op nieuwe technieken, opleiding van medewerkers en het 

bijblijven over allerlei ontwikkelingen in de medische wetenschap. 

En dat alles natuurlijk om zo de beste de zorg aan de patiënten 

te kunnen bieden. Ik ben trots dat ik als voorzitter van de CR hier 

deel van mag uitmaken. In de afgelopen maanden heb ik kennis 

gemaakt met het ziekenhuis in al zijn geledingen en ik ben onder 

de indruk van alle ontwikkelingen die allemaal één doel hebben: 

op weg naar een gezonde toekomst. We doen het samen, nu en 

morgen. Graag tot een volgende keer!”

 

Arno Verhoeven 
Voorzitter Cliëntenraad

Ook is er geïnformeerd naar wat 

het panel vindt van de vragen die ze 

krijgen voorgelegd. Men vindt dat 

de onderwerpen relevant zijn, het 

invullen van de enquête niet veel 

tijd in beslag neemt (<15 min) en dat 

de vragen duidelijk geformuleerd 

worden. Daarnaast wil het merendeel 

naderhand graag weten wat de 

uitkomsten van de enquête zijn.

Verder is het Cliëntenpanel van 

mening dat de Cliëntenraad zich vooral 

zou moeten bezighouden met de 

kwaliteit van patiëntenzorg (96%), het 

algemene beleid over patiënten (89%) 

en het klachtenbeleid (86%). Overige 

onderwerpen zijn de fusie/duurzame 

samenwerkingen (46%), wijzigingen 

in de organisatie (45%) en (ver)

nieuwbouw (42%).

“ Als buitenstaander zie ik dingen  
 anders dan een medewerker”

Oproep Cliëntenpanel

De Cliëntenraad staat open voor opmerkingen, vragen en 

kritiek van onze patiënten en hun naasten. Enkele keren per 

jaar verstuurt de CR daarom een digitale uitvraag richting 

haar achterban – het Cliëntenpanel – om zo de mening over 

bepaalde onderwerpen te achterhalen. De resultaten van 

de uitvraag worden vervolgens gepresenteerd tijdens de 

(online) publieksavond en in het Laurierblad.

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor het Cliënten-

panel. Wilt u ook een paar keer per jaar uw mening over 

het ziekenhuis laten weten? Aarzel dan niet en meld u aan! 

Iedereen is van harte welkom. 

Op onze website www.laurentiusziekenhuis.nl/clientenpanel 
vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

‘De 
Cliëntenraad 
heeft binnen de 
ziekenhuisorganisatie 
echt een waardevolle plek; we 
worden erkend en herkend’



WE DOEN HET SAMEN, NU EN MORGEN

Laurentius heeft haar nieuwe strategische koers voor de komende jaren bepaald. 
Met onze nieuwe koers spelen we in op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het ziekenhuis wil een sterke positie in de regio behouden en blijft een volledig 
zorgaanbod bieden met een acute as (waaronder Spoedeisende Hulp en Intensive 
Care). Onze visie om dit te bereiken is: ‘Grenzen verleggen voor betere zorg’. 
Het is daarbij nodig om de zorg anders te organiseren in het ziekenhuis, waarbij 
samenwerking een sleutelwoord is.

Het uitgangspunt voor Laurentius is hierbij altijd toegankelijkheid, 

behoud en kwaliteit van zorg voor de bewoners in Midden-Limburg. 

Luc van den Akker en Karin Krol, Raad van Bestuur: “In de komende 

jaren hebben we elkaar nodig om de zorg anders te gaan organiseren. 

Zo maken we de zorg nog mensgerichter voor onze patiënt en als 

organisatie voor onze medewerkers. Het accent ligt hierbij op de 

mens zelf; we kijken breder dan zijn ziekte. Ook het bevorderen 

van gezondheid en preventie wordt belangrijker in onze zorg. We 

zullen zorg op een andere manier verlenen, ondersteund door onze 

netwerkpartners en technologie en digitalisering. En dit doen we in 

een ziekenhuis waar we iedere dag weer willen verbeteren om het 

verschil voor de patiënt te blijven maken.” 

Kernwaarden
Rianne Geenen, Maag-, Darm-, Lever-verpleegkundige: “De nieuwe 

kernwaarden omschrijven precies hoe ik zelf in mijn werk sta: verantwoordelijk, 

enthousiast, betrokken en zorgzaam. Zo zorg ik ervoor dat al mijn patiënten 

de beste zorg krijgen. Daarnaast luister ik naar de patiënt en zijn behoeftes 

en zorg ik ervoor dat hij zorg op maat krijgt. We kijken samen naar alle 

mogelijkheden en ook hoe de patiënt zich hierbij voelt. Ik merk in de praktijk 

dat patiënten zich gehoord voelen en dankbaar zijn. En dat geeft mij energie!

Verantwoordelijk

Betrokken

Enthousiast

Zorgzaam

Visie
Veronique Peeters, geriatrieverpleegkundige: “Ik ben 

blij met onze nieuwe visie ‘grenzen verleggen voor 

betere zorg’ omdat wij hier ook echt naar streven 

op onze poli en in de/onze kliniek. Concreet betekent dit dat we 

innovatief en nieuwsgierig zijn en ons voortdurend inspannen om 

de zorg te verbeteren. Daarbij kijken we vooruit en zetten we 

altijd een stap extra om onze ambities waar te maken.”

‘Samen’ sleutelwoord in de 
nieuwe strategie van Laurentius 

Missie
Peter Luyten, cardioloog en CMIO (Chief Medical 

Information Offi cer): “Er was in ons ziekenhuis altijd al 

passie en kennis. Dit wordt nu verwoord in onze nieuwe 

missie ‘gedreven door passie en kennis om het verschil te maken’. 

Bij die missie hoort trouwens een continu lerende organisatie. Mijn 

functie als CMIO is hier een goed voorbeeld van. Dat houdt in dat we 

optimistisch, effi ciënt en proactief zijn. Maar we zijn ook oplossings-

gericht, vastbesloten en vitaal.”
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Om toegankelijk te blijven voor 
iedereen, gaan we de komende jaren 
de manier waarop we zorg verlenen 
vernieuwen. En hoe we dit doen 
hebben we vastgelegd in 5 pijlers. 

Deze vindt u hieronder. 

Samen organiseren 
van zorg

Laurentius gelooft in verbinding. ‘Samen’ is dan ook het sleutelwoord 

in onze koers en voor het organiseren van de beste zorg aan onze 

patiënten. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend en prioriteit.

Alleen zo kunnen we grenzen continu verleggen en de beste zorg blijven 

bieden. Een gezamenlijke ambitie – in de vorm van een regiovisie – met 

onze collegazorgaanbieders en zorgverzekeraars is hierbij onmisbaar.

Laurentius gelooft

Mensgericht 
Laurentius

Laurentius ziet en behandelt iedere patiënt als een uniek mens. We 

hebben aandacht voor uw behoeftes en kijken hoe we kunnen bijdragen 

aan uw herstel en kwaliteit van leven. Deze mensgerichte zorg is terug 

te zien in onze zorgverlening, onze service en ons behandeladvies. 

We betrekken u en uw naaste en geven de regie over uw gezondheid 

en ziekte, waar mogelijk, in eigen handen. We investeren ook in onze 

medewerkers. We vinden het belangrijk dat zij gezond en met plezier 

en kracht kunnen werken.

Bevorderen van 
gezondheid

Laurentius investeert ook in het bevorderen van gezondheid waar 

traditionele ziekenhuizen alleen de focus leggen op het beter maken 

van mensen. Zo dragen we bij aan de preventie, ofwel het voorkómen 

van ziekte. Dit doen we door met u in gesprek te gaan over uw 

behoeftes en leefstijl en te kijken naar hoe deze kunnen bijdragen 

aan uw gezondheid. Laurentius deelt kennis over het bevorderen van 

gezondheid en is daarmee een kenniscentrum in de regio. We delen 

kennis over het bevorderen van gezondheid, zowel met risicogroepen als 

met collega zorgorganisaties. We geven ook het goede voorbeeld aan 

partners, patiënten en medewerkers en stimuleren een gezonde leefstijl, 

voor collega’s, patiënten, alsook inwoners van Midden-Limburg.

Digitaal werken 
is de norm

Laurentius omarmt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering en technologie die de kwaliteit en toegankelijkheid van de 

zorg waarborgen. We staan tenslotte voor de uitdaging om aan de toe-

nemende zorgvraag in de toekomst te blijven voldoen en tegelijkertijd 

de zorg betaalbaar te houden. Dit doen we vanuit de mensgerichte 

gedachte, de patiënt kiest zelf. Wenst de patiënt digitale zorg, dan zijn 

die mogelijkheden er. Is de patiënt er (nog) niet aan toe, dan zorgen wij 

voor een optimale persoonlijke begeleiding. Ook hier geldt weer het 

motto ‘Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Voor onze 

medewerkers wordt digitaal werken de norm.

Toekomstbestendig 
inrichten van zorg

Laurentius bouwt aan de zorg van de toekomst met een nieuwe koers. 

Met onze nieuwe koers spelen we namelijk in op de snelle maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Door zorg anders in te richten zijn we klaar voor 

ontwikkelingen als de snelle vergrijzing in de regio, de toenemende 

zorgvraag én de krapte op de arbeidsmarkt. Kwaliteit, effi ciëntie en 

samenwerking zijn hierin onze sleutelwoorden. Een voorbeeld van 

toekomstbestendige zorg die wij bieden ‘de juiste zorg op de juiste 

plek’, ofwel in het ziekenhuis als het moet, thuis als dat kan. Dit kunnen 

we allemaal niet doen zonder onze netwerkpartners. Ook maken we 

slim gebruik van technologie en digitalisering om de veranderingen in 

de zorg te ondersteunen en de kwaliteit van onze zorg te beschermen.



Babyboom in Laurentius
In 2020 waren er allerlei beperkingen in 

ons land door corona. We moesten meer 

thuis blijven en hadden daardoor misschien 

ook wel meer aandacht voor elkaar. De 

coronacrisis zorgde in ieder geval voor een 

sterke stijging van het aantal geboortes in 

het hele land. En dat was afgelopen jaar ook 

heel goed te merken in ons Moeder & Kind 

Centrum (MKC)! 

Verloskundige Gioia van de Ven en 

kraamverzorgende Maria Gerris-Koolen 

vertellen hoe zij de drukte ervaren 

hebben. “2021 was een historisch jaar voor 

het MKC. Nog nooit hebben we zoveel 

bevallingen in één jaar gehad,” zegt Gioia. 

“Niet alleen klinische bevallingen, maar 

ook via de eerstelijns verloskundigen. Het 

was echt heel erg druk.” Maria beaamt 

dit: “Er waren dagen dat ik vanwege de 

drukte alleen maar aan het rennen was, 

waardoor ik voor mijn gevoel minder 

tijd en aandacht aan de patiënten kon 

geven. Dat kon me wel eens dwars zitten. 

Gelukkig gaven de patiënten aan dat zij 

dit zelf niet zo ervaarden en hebben ze 

weinig van de drukte gemerkt.” Dit bleek 

ook uit de patiëntenenquêtes; het MKC 

scoorde gemiddeld een 9 voor de zorg. “De 

patiënten hebben allemaal een eigen kamer, 

waardoor ze niet veel van de hectiek 

meekregen. Wat ze vooral onthouden 

hebben, is het enthousiasme en de 

persoonlijke benadering van het personeel. 

En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we 

die berichten terugkrijgen,” zegt Gioia. 

Voor spoed altijd open

In 2021 had het MKC maar liefst ruim 70 

keer een opnamestop. En voor het eerst 

in de geschiedenis óók voor de eerstelijns 

verloskundigen. “Het feit dat zij niet meer 

zoals altijd hier terecht konden, was voor 

hen even schrikken. Patiënten moesten 

naar omliggende ziekenhuizen om te 

bevallen. En andersom kwam het ook voor 

dat wij collega’s van andere ziekenhuizen 

ondersteunden,” legt Gioia uit. “Dit alles 

zorgde ervoor dat de samenwerking 

binnen de Limburgse ziekenhuizen een 

“Wij hadden niet gedacht dat we in Roermond moesten bevallen, 

aangezien we uit Obbicht in Zuid-Limburg komen. Maar we 

zijn vanaf de start tot aan het eind heel goed opgevangen en 

begeleid door iedereen die ons gezien heeft. Ondanks dat het 

geen gemakkelijke bevalling was, was het door de begeleiding en 

steun van het personeel toch een positieve en dankbare ervaring. 

We kregen goede handvatten, zodat we na afl oop ook gerust 

met zijn drieën weer naar huis konden. We wisten dat het door de 

babyboom heel druk was op de afdeling, maar daar hebben we niet 

veel van gemerkt. Soms moesten we even wachten als we op de bel 

gedrukt hadden, maar ze kwamen zo spoedig als mogelijk kijken 

en indien ze ergens anders even ‘harder’ nodig waren, legden ze 

dit uit. En dit vonden we prima. Wat ons het meest is bijgebleven 

is dat het personeel – ondanks de drukte – de tijd en rust nam om 

ons gerust te stellen, uitleg te geven en handvatten te bieden. Dit 

hebben wij als heel prettig ervaren. Daarom een groot dank je wel 

aan iedereen die ons heeft ondersteund en begeleid in dit hele 

proces. We zijn trots op ons kereltje dat nu bijna 6 maanden is!”

Dionne Roberts en Noël Schrooten verbleven in september drie 
dagen in het MKC voor de geboorte van hun zoontje Ravi.

Maria Gerris-Koolen met baby Ravi
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  Ook veel
 zwangerschappen
op de fertiliteitspoli

“Ondanks de Covid-pandemie hebben we in 

2020 meer patiënten op onze fertiliteitspoli 

gezien dan in 2021. Toch kent 2021 een 

hoger percentage aan zwangerschappen. 

Zo waren er in het eerste coronajaar 107 

doorgaande* zwangerschappen, in 2021 

waren dit er 123. Dit is een stijging van 15%. 

Van deze 123 doorgaande zwangerschappen 

bestond 1/3 uit een spontane zwangerschap, 

1/3 na behandeling met ovulatie-inductie 

(hulp bij eisprong) en 1/3 na een inseminatie-

traject. 

Ik vind het hartstikke mooi dat we zoveel 

stellen afgelopen jaar mochten feliciteren. 

Voor mij blijft het speciaal als het koppels 

alsnog lukt om met slechts een klein beetje 

hulp vrij snel zwanger te raken. Soms zijn ze 

al spontaan zwanger tijdens of vlak na de 

intake op de poli. Maar ook stellen die op 

de wachtlijst voor IVF staan en dan alsnog 

spontaan zwanger raken, blijf ik bijzonder 

vinden!

Mocht het na 1 jaar onbeschermde 

gemeenschap en bij een regelmatige cyclus 

niet lukken om zwanger te raken, dan kun je 

je via de huisarts laten doorverwijzen naar 

de fertiliteitsarts. Toch zien we dat óók na 1 

jaar de kans op een spontane zwangerschap, 

in de meeste gevallen, nog steeds heel groot 

is. Vaak groter dan met een behandeling 

geboden kan worden. Hoewel de wens 

uiteraard heel groot is en de onrust 

toeneemt naar mate het langer duurt, is te 

snel laten verwijzen gelukkig vaak onnodig.”

*  We spreken van een doorgaande   
 zwangerschap als er een kloppend hartje  
 is: 12 weken na de laatste menstruatie  
 bij een spontane zwangerschap, 10 weken  
 na het moment van de follikelpunctie of  
 9 weken en 3 dagen bij implantatie van  
 een ingevroren embryo.

Zwanger worden is helaas niet voor iedereen vanzelf-

sprekend. Koppels die problemen ondervinden met het 

vervullen van hun kinderwens, kunnen via de huisarts 

worden doorverwezen naar de fertiliteitsarts. In 

Laurentius is Anouk Rutten werkzaam als fertiliteitsarts. 

Ook zij heeft het afgelopen jaar veel stellen mogen 

feliciteren met een zwangerschap.

ander tintje heeft gekregen. We gaan 

nu vaker met elkaar én de eerstelijns 

verloskundigen in overleg over waar er 

mogelijkheden zijn om te bevallen. Binnen 

ons team betekende dit dat wij per dag 

moesten bekijken of er wel voldoende 

ruimte en personeel beschikbaar was om 

kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen 

bieden.” Maria gaat verder: “Ondanks 

dat er niet altijd plek is bij ons, betekent 

dit overigens niet dat patiënten niet meer 

bij ons terecht kunnen. Voor spoed zijn 

we altijd open, zowel voor de eerste- als 

tweedelijns bevallingen.” 

Meer aandacht voor het gezin

Vanwege het coronavirus kon er in het 

begin helemaal geen bezoek langskomen. 

“Voorheen was iedereen de hele dag 

welkom in het MKC. Dus toen dit niet meer 

mogelijk was, merkte je dat er veel minder 

roering en meer rust was op de afdeling,” 

zegt Gioia. “Het was uiteraard voor de 

ouders even wennen, maar gelukkig hadden 

de meesten er wel begrip voor,” vertelt 

Maria. “De ouders gaven aan dat ze het ook 

wel fi jn vonden dat ze nu meer rust hadden 

en dat er meer aandacht was voor het gezin 

en voor de verzorging en voeding van de 

baby. Ik denk dat deze integratie van het 

gezin een hele positieve ontwikkeling van de 

coronacrisis is en dat we deze investering 

later ook wel terug gaan zien.”

Aantal tweedelijns 
bevallingen: ruim

1040
Waarvan 
keizersneden 

276
Bevallingen open 
verloskamers 
(o.l.v. eerstelijns 
verloskundige): 

186

Cijfers MKC 2021



Lekker, gezond en duurzaam eten 
       gaan goed samen in het Laurentius Ziekenhuis

Onze keukens besteden op veel manieren 

aandacht aan duurzaamheid. Gezonde en 

veelzijdige maaltijden dragen bij aan een 

gezond lichaam en zorgen ervoor dat het sneller 

geneest. Door eten lekker te maken en op een 

aantrekkelijke manier aan te bieden, is er minder 

voedselverspilling. Dit draagt bij aan een beter 

milieu. Patrick Beckers, teamleider van de keuken 

en het restaurant De Pelikaan, vertelt u graag 

meer over hoe dit alles wordt toegepast binnen 

Laurentius.

Een menu op maat voor patiënten

“Elke maaltijd die wij uitserveren aan een patiënt, 

wordt speciaal voor die patiënt samengesteld 

op basis van de benodigde voedingsstoffen en 

het dieet. Via een menukaart kan een patiënt 

meerdere keren per dag een warme maaltijd 

samenstellen. Daarna wordt de bestelling 

opgenomen door één van onze gastvrijheid-

medewerkers die de bestelling vervolgens 

doorgeeft aan de keuken. In de keuken wordt de 

maaltijd geproportioneerd zodat de patiënt de 

juiste hoeveelheid eten krijgt. Natuurlijk kunnen 

patiënten ook tussen de maaltijden door eten 

bestellen. Onze gastvrijheidmedewerkers staan 

hiervoor altijd klaar.”

Het menu – de keuze is reuze

“Bij het samenstellen van het menu is gelet op 

de voedingswaardes van de maaltijden, maar 

ook op het aantal keuzes die een patiënt heeft. 

Om een zo goed en breed mogelijk menu samen 

te stellen, is advies ingewonnen bij verschillende 

partijen. Zo hebben de Cliëntenraad en de 

vakspecialisten van afdelingen diëtetiek en 

catering hun advies gegeven en zijn er enquêtes 

afgenomen via het Cliëntenpanel. Ook krijgen 

onze patiënten voor hun ontslag uit 

het ziekenhuis enkele vragen over 

de kwaliteit van de maaltijden. Al 

deze input hebben we verwerkt tot 

een uitgebreid menu dat patiënten 

zelf naar wens kunnen aanpassen.”

Voor bijna elk onderdeel van het menu hebben 

patiënten meerdere keuzes in wat en hoeveel ze 

willen eten. Eet een patiënt bijvoorbeeld niet 

graag gekookte aardappels? Dan worden er 

alternatieven aangeboden uit dezelfde categorie 

uit de Schijf van Vijf zoals rijst, pasta of 

aardappelpuree. Patiënten kunnen zo dagelijks 

uit drie vleessoorten, vis of een vegetarisch 

alternatief kiezen, vijf soorten groenten en een 

rauwkost, drie soorten zetmeel-componenten, 

drie nagerechten en diverse extra keuzes zoals 

compote, appelmoes enzovoorts. Ook kan een 

patiënt de portiegrootte aanpassen. 

Patrick legt uit: “Zo kunnen patiënten met

grote honger een grotere portie bestellen en 

patiënten met weinig honger kleinere porties. 

Op deze manier maken we het verblijf prettige

voor de patiënt én gaan we voedselverspilling 

tegen. Het resultaat van de diversiteit en de 

kwaliteit van onze menu’s mag er wezen: bijna

alle patiënten vinden met de beschikbare keuze-

mogelijkheid de maaltijd die ze graag willen 

hebben. Maar één procent van onze patiënten 

wil een maaltijd die niet op de menukaart staat. 

Voor hen bestaat de mogelijkheid om een 

geheel andere maaltijd op maat te bestellen.”

Duurzaamheid is een thema dat binnen Laurentius 
belangrijk is. Ook in onze keuken is hier aandacht 
voor. Daarom eet u in ons ziekenhuis lekker, gezond 
en veelzijdig. Het resultaat? Patiënten die sneller 
beter zijn én minder voedselverspilling. 

Benieuwd naar meer 

informatie over ons eten?

Neem dan een kijkje achter de 

schermen in onze keuken door 

deze QR-code te scannen.

Eten en drinken in restaurant De Pelikaan

“Onze bezoekers en medewerkers kunnen 

natuurlijk ook lekker, gezond en duurzaam eten. 

Ons streven is om minimaal tachtig procent van 

ons assortiment te laten bestaan uit gezonde 

producten. Dit hebben 

we bereikt door onder 

andere de uitbreiding 

van de yoghurtbar 

en de saladebar. 

Ook hebben we het 

frisdrank assortiment 

aangevuld met 

gezonde frisdranken. 

Om iedereen te 

stimuleren om de 

gezonde opties te 

bestellen, worden 

deze producten 

tegen een 

zo laag 

mogelijke prijs 

aangeboden.”

Onze visie op gezond en lekker eten

Patrick vertelt verder: “Aankomende tijd gaan 

we al deze gezonde, lekkere en duurzame 

keuzemogelijkheden nog verder uitbreiden. 

Eén van de projecten waarmee we aan de slag 

gaan is ‘weet wat je eet’. Via verschillende 

manieren worden onze bezoekers en 

medewerkers geïnformeerd over de voeding 

die ze bij ons kopen. Ook op het gebied van 

duurzaamheid wordt er kritisch gekeken naar de 

verpakkingsmaterialen van het eten en naar hoe 

het scheiden van afval te verbeteren is.”

Teamleider Patrick Beckers in restaurant de Pelikaan.
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Inzet van VR-brillen om stress, angst 
en pijn te verminderen bij patiënten  

Virtual Reality in de zorg 

“Angst vóór een operatie kan ervoor zorgen 

dat er meer behoefte is aan pijnstilling. Door 

de afl eiding en ontspanning die een VR-bril kan 

geven, zie je dat mensen minder pijnmedicatie 

nodig hebben. Hetzelfde geldt voor na de 

operatie of tijdens een pijnlijke behandeling”, 

legt pijnverpleegkundige José Pijnenburg 

uit. Afdeling dialyse gaat de bril inzetten bij 

patiënten met prikangst. Het aanprikken van 

een shunt verloopt hierdoor makkelijker en 

mensen ervaren het als minder spannend. 

Regie ligt bij de patiënt zelf 

José is zeer verheugd dat ze een VR-behandeling 

met Reducept methode kan aanbieden op de 

pijnpoli. ”Reducept is een behandelprogramma 

De afgelopen tijd hebben we weer enkele 

nieuwe ambassadeurs morgen verwelkomen: 

• ARS printmedia                                                                                                

• CLLCTV interior collective                                                                                            

• Gera orthopedisch schoentechniek                                                                                           

• Colette Elting online marketing                                                                                                

• Lucien Engelen                                                                                                

• Rumad online Marketing BV      

Het Laurentius Ziekenhuis zoekt voortdurend naar nieuwe 

(innovatieve) manieren om de behandeling voor een patiënt 

zo aangenaam mogelijk te maken. Het gebruik van een Virtual 

Reality (VR) bril is zo’n voorbeeld. Het kan namelijk angst, pijn 

en stress verminderen, doordat de hersenen en zintuigen zich 

op iets anders richten en je als het ware bent afgeleid. Vanaf 

het moment dat je de bril opzet, waan je je in een computer 

gegenereerde wereld. Dankzij de Vrienden van Laurentius is 

onlangs op verschillende afdelingen (de pijnpoli, OK en dialyse) 

een twee jaar durende pilot gestart met de VR-brillen.

waarbij de patiënt uitleg krijgt over hoe pijn in 

het lichaam werkt en hoe je hier beter mee om 

kunt gaan.”

Jolanda Danckaert wordt behandeld voor 

haar chronische pijn en heeft veel baat bij de 

Reducept methode. “Ik ben blij dat ik deze kans 

heb gekregen, met name omdat ik al de helft 

van mijn leven aanhoudende pijn heb. Door de 

Reducept methode leer ik hoe ik zelf de pijn 

beheersbaar kan maken en het geeft een stukje 

zelfbewustwording. Naast het gebruik van de 

VR-bril op de pijnpoli kan ik thuis ook aan de 

slag met oefeningen via een app. Doordat ik 

minder pijn heb, sta ik sterker en positiever in 

het leven en heb ik meer energie.“

De stichting Vrienden van Laurentius kan 

niet zonder ambassadeurs. Ambassadeurs 

zijn maatschappelijk betrokken onder-

nemers (of particulieren!) die het ziekenhuis 

een warm hart toedragen en bereid zijn de 

stichting voor een periode van minimaal drie 

jaar te ondersteunen.

Ambassadeur Vrienden 
van Laurentius

Financiering door de Vrienden van Laurentius 

Bestuurslid Hans Rademakers is zeer verheugd 

om te kunnen bijdragen aan dit project. “Met de 

inzet van onze ambassadeurs en andere vormen 

van fondswerving zijn we in staat dit geweldige 

project voor een bedrag van €12.966,- te 

realiseren. Over één jaar wordt het pilotproject 

geëvalueerd en mogelijk als standaard 

ingevoerd op deze en andere afdelingen van 

het ziekenhuis.”

Nieuwe ambassadeurs

Dat kan vanaf een minimale donatie van 

€ 400,- per jaar. Meer informatie én een 

compleet overzicht van onze huidige 

ambassadeurs is te vinden op de website 

www.vriendenvanlaurentius.nl/ambassadeurs

Ook ambassadeur worden?

Maak kennis
met de



Eind 2021 is poli reumatologie teruggekeerd naar hun geheel 

vernieuwde locatie. Een nieuwe indeling met een apart loket voor 

het secretariaat en frisse kleuren op de muren. De secretaressen 

van de poli zijn inmiddels al helemaal gewend aan hun nieuwe en 

toekomstbestendige werkplek. “Ten opzichte van de oude situatie 

is de indeling niet meer terug te herkennen. Er zijn vier dezelfde 

spreek- en onderzoekskamers naast elkaar waar de reumatologen en 

reumaverpleegkundigen spreekuur houden. De wachtkamer is mooi 

en fris ingericht. Van patiënten krijgen we ook positieve reacties. 

Wel moeten ze nog wat wennen aan het aanmelden en plaatsnemen 

in de nieuwe wachtruimte.”

Vanaf 19 november 2021 valt het Laurentius Ziekenhuis in een 

betaald parkeren zone van gemeente Roermond. Wij willen graag 

dat onze patiënten en bezoekers gebruik kunnen blijven maken 

van ons parkeerterrein. Om ervoor te zorgen dat anderen ons 

terrein niet als openbare parkeerplaats of goedkoper alternatief 

zien, werken we vanaf die datum met dezelfde parkeertarieven 

als de gemeente. 

In 2022 geldt dat u 

de eerste 20 minuten 

gratis kunt parkeren. 

Wist u dat u ook gebruik kunt maken van een 

week- of 10 rittenkaart? Een keuze voor één van 

deze kaarten kunt u maken bij de betaalautomaten 

in de hal, zolang dit binnen 24 uur na het oprijden 

van het parkeerterrein is.

Bouwupdate

In de vorige editie van het Laurierblad kon u al lezen dat het einde van de interne verbouwingen in zicht is. 

In de tussentijd is ook de verbouwing van de poli reumatologie en afdeling dialyse afgerond. In dit artikel 

leest u hoe onze medewerkers hun nieuwe werkplek ervaren en wat er verbeterd is voor u als patiënt. 

Daarnaast geven we uitleg over de wijziging in onze parkeertarieven.  

Vernieuwde poli reumatologie en afdeling dialyse 
en een wijziging in de parkeertarieven

Wijziging parkeertarieven 

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om 

afdeling dialyse te verbouwen. Onlangs werd de nieuwe afdeling, 

op de oude locatie in gebruik genomen. “Het is een mooie lichte, 

ruime en overzichtelijke afdeling”, zegt dialyseverpleegkundige 

Linda Mattheij. “Om de behandelstoelen van patiënten is er 

voldoende ruimte wat prettig werkt. Ook zijn er glazen wanden 

geplaatst, zodat patiënten meer privacy en rust hebben. Voor ons 

is er ook meer werkruimte. We hebben nu bijvoorbeeld een eigen 

onderzoekskamer met genoeg opbergruimte waar we ons werk 

kunnen doen.”

Afdeling dialyse compleet in 
een nieuw jasje

U kunt ons ziekenhuis bereiken via de parkeerplaats en hoofdingang 
als u inrijdt ter hoogte van de Oranjelaan. Het offi ciële adres voor de 
navigatie is nog steeds:

Mgr. Driessenstraat 6 
6043 CV Roermond

Poli reumatologie: nieuwe indeling 
en frisse kleuren

De nieuwe dialyse afdeling werd in februari feestelijk geopend.
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Neem de regie over uw eigen leven 
en bespreek uw zorgwensen!

Wel of niet reanimeren is een ingrijpende 

beslissing. Iedereen die in het ziekenhuis terecht 

komt, kan voor dit soort beslissingen komen te 

staan. Binnen Laurentius willen we, voor zover dat 

mogelijk is, rekening houden met de mening en 

wensen van de patiënt. Daarom is het belangrijk 

dat u hier al eens over na hebt gedacht en uw 

wensen ook kenbaar maakt aan uw naasten en 

(huis)arts.

Niet reanimeren betekent niet 

einde behandeling

Spoedeisende Hulp arts Rob Boumans legt uit 

dat er een aantal redenen zijn om te kiezen voor 

niet-reanimeren. “Allereerst kan een patiënt 

zelf aangeven dat hij of zij niet gereanimeerd 

wil worden. Daarnaast kan het zijn dat de be-

handelend arts oordeelt dat de kwaliteit van 

leven van de patiënt na reanimatie nog maar 

beperkt zal zijn. Dan bespreekt de arts dit met zijn 

patiënt. Ook kan een arts op basis van medische 

gronden de keuze maken om niet te reanimeren. 

Je merkt dat familie vaak het gevoel heeft dat zij 

dan alsnog moeten beslissen over leven of dood, 

maar het oordeel van 

de arts is hierin leidend.” 

Roos Helwegen, SEH-

verpleegkundige, vult 

deze uitleg aan: “Niet 

reanimeren betekent niet 

dat er niet meer behandeld wordt. Andere vormen 

van behandeling en zorg gaan gewoon door. 

Alleen in een acute levensbedreigende situatie 

grijpen we niet meer in. Deze beslissing vanuit 

de arts is altijd wetenschappelijk onderbouwd.” 

Nicole de Bijl, stafjurist, geeft aan dat het hier 

gaat om een medisch-professioneel oordeel dat 

alleen een arts kan maken.

Neem de regie over uw leven

Op de SEH doet zich regelmatig een situatie voor 

waarin de arts moet vragen of het gewenst is 

om te reanimeren of niet. Rob benadrukt hoe 

belangrijk het is om wensen omtrent medische 

handelingen kenbaar te maken aan naasten en de 

behandelend arts. “Op de SEH kan een situatie 

heel acuut zijn en soms is een patiënt niet meer 

aanspreekbaar. 

Wil ik bij een acute hart- of ademstilstand wel of 

niet gereanimeerd worden? Heel begrijpelijk als 

die vraag even binnen moet komen en het hangt 

ook af van de situatie… Want in welke situaties 

zou je hiervoor kunnen kiezen en wat is de rol van 

een arts? Het kan heel waardevol zijn om over dit 

soort vragen na te denken op een moment dat je 

er juist niet over na hoéft te denken. Zo neem je 

de regie over je eigen leven! 

Als er dan nooit eerder is gesproken over wel 

of niet reanimeren of deze wensen zijn niet 

vastgelegd in een wilsverklaring kan dit voor 

familieleden veel stress opleveren.”

Roos Helwegen heeft wel eens meegemaakt dat 

iemand niet gereanimeerd wilde worden, maar 

dit niet goed geregistreerd stond of dat het niet 

inzichtelijk was voor de hulpverlener. “Als iemand 

thuis een hartstilstand krijgt en de ambulance 

komt, moeten ze altijd reanimeren. Als deze 

patiënt vervolgens op de SEH binnenkomt en 

ik hoor van familieleden dat de patiënt dit 

eigenlijk niet had gewild, kan ik daar best wel 

last van hebben. Wensen kenbaar maken is 

dus zo ontzettend belangrijk. Je kunt ook laten 

vastleggen dat je juist wél gereanimeerd wil 

worden, mits het medisch verantwoord is.” 

Een wilsverklaring is een document waarin staat wat uw 

wensen en grenzen zijn rondom behandeling en levenseinde. 

Op het moment dat iemand zelf niet meer in staat is om 

beslissingen te nemen, weten anderen door middel van dit 

document wel wat de behandelwensen zijn. Dit document mag 

getypt, gedrukt of zelfs geschreven zijn. Van belang is dat uw 

naam en achternaam (voluit), geboorteplaats, geboortedatum 

en uw handtekening en datum eronder staan. Daarnaast is het 

belangrijk dat u uw wensen bespreekt met uw behandeld (huis)

arts en met uw naasten, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.  

In Laurentius verandert binnenkort de procedure voor 

het aanleveren van de wilsverklaringen. U kunt dan een 

wilsverklaring laten opnemen in uw dossier via uw (laatst) 

behandelend arts. Op www.lzr.nl/wilsverklaring leest u 

hoe u een wilsverklaring opstelt.

Wat is een wilsverklaring?



Informatie en nieuws van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond

Redactie   Laurentius Ziekenhuis, afdeling Communicatie, 

Postbus 920, 6040 AX Roermond

E-mail  communicatie@lzr.nl

Vormgeving Creation Station

Fotografi e  Laurentius Ziekenhuis, Karel Bingen, 

 Thomas Palmen

Oplage  87.000 exemplaren

colofon

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

PATIËNTENPORTAAL

Log in op mijn.lzr.nl

Volg het Laurentius Ziekenhuis ook op: 

www.facebook.com/laurentiusziekenhuis

www.twitter.com/laurentius

www.linkedin.com/company/laurentius-ziekenhuis

www.instagram.com/laurentiusziekenhuis

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Receptie 0475  38 23 09

Spoed Eisende Hulp 0475 38 22 54

Patiëntencommunicatie  0475 38 22 36 

Opname 0475 38 28 10

Bloedafname 0475 38 30 79

Servicebureau 0475 38 31 88

Apotheek Laurentius Kwartier  0475 38 30 30

blijf op de hoogte

Informatiebijeenkomsten 
weer fysiek van start!

Borstvoeding geven: 17 mei, 28 juni, 26 juli

Zwangerschap en bevalling thuis en in het 

ziekenhuis: 19 mei, 30 juni, (18 augustus)

Houd onze website in de gaten voor de actuele 

agenda voorlichtingsbijeenkomsten: 

www.lzr.nl/voorlichting

Disclaimer: Alle groepsfoto’s zijn gemaakt voor de coronacrisis 
of met inachtneming van de coronamaatregelen.

We starten in ons ziekenhuis weer met het geven van informatie- en 

voorlichtingsbijeenkomsten op locatie. In april zullen de bijeenkomsten 

nog online zijn, maar vanaf mei ontvangen we jou weer graag fysiek. 

Je kunt je aanmelden voor:

In deze dynamische baan word je 

ingezet binnen de verschillende 

verpleegafdelingen van ons ziekenhuis, 

zoals Interne Geneeskunde, 

Oncologie, Neurologie, Chirurgie, 

Long Geneeskunde, Cardiologie, 

Orthopedie en Gynaecologie. Zo krijg 

je de kans om jezelf op verschillende 

afdelingen te ontwikkelen en verleen 

je in teamverband, begeleidende en 

verzorgende werkzaamheden. Daarnaast 

krijg je later de mogelijkheid om door te 

stromen naar een vaste afdeling waar 

je jezelf weer verder kunt ontwikkelen. 

Kortom, een mooie kans om breed kennis 

te maken met het vak verpleegkunde 

om zodoende een goede keus te kunnen 

maken voor je verdere loopbaan! 

Erna, verpleegkundige in ons ziekenhuis, 

laat in deze video zien wat zij zo mooi 

vindt aan haar vak en waar zij elke dag 

energie van krijgt! 

Het Laurentius Ziekenhuis heeft veel aandacht voor 

duurzaamheid. Wist je dat je als patiënt hier ook aan kunt 

bijdragen? Het is mogelijk om alleen via de digitale manier 

informatie, zoals afspraakbevestigingen, te ontvangen 

vanuit ons ziekenhuis. Deze zijn dan via het patiëntenportaal 

‘Mijn.LZR’ in te zien. In je e-mail ontvang je een bericht dat 

er bijvoorbeeld een afspraakbrief voor je klaar staat. Door 

op een digitale manier informatie uit te wisselen wordt 

aanzienlijk wat papier bespaart en draagt het ziekenhuis en 

jij zelf bij aan het milieu!     

Hiervoor hebben we natuurlijk wel het actuele e-mailadres 

van je nodig en is het van belang om de contactvoorkeur 

op ‘digitaal’ te zetten. Je e-mailadres zelf toevoegen of 

aanpassen en de contactvoorkeur op digitaal zetten kan op 

de volgende manieren:

• zelf aanpassen binnen Mijn.LZR (via Mijn gegevens)  

• zelf aanpassen via de centrale aanmeldzuil in het   

 ziekenhuis (alleen e-mailadres)

• doorgeven bij het servicebureau of bij de secretaresse   

 van de behandelend arts 

Voor meer informatie 

over MijnLZR kijk op: 

www.lzr.nl/mijnlzr 

Bekijk de video door de 

QR-code te scannen

Jij maakt 
     het verschil!

Geef je e-mailadres 
door aan het ziekenhuis 

In Laurentius zijn we regelmatig op 
zoek naar verpleegkundigen voor onze 
verpleegafdelingen. Bijvoorbeeld voor 
de functie van allround verpleegkundige. 

Meer weten?

Ga naar onze website: 

werkenbijlaurentiusziekenhuis.nl

Als verpleegkundige kun je 
echt het verschil maken voor 
onze patiënten. 

     het 
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