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Als u goed oplet, komt u in dit blad steeds weer één van deze vijf icoontjes tegen. Ze corresponderen met 

de vijf pijlers waar de strategie van ons ziekenhuis op gebouwd is. U ziet, dit blad staat weer boordevol 

mooie voorbeelden van hoe we onze strategie in de praktijk brengen! 
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Voorwoord

Weer een jaar voorbij
Het einde van het jaar nadert en dat maakt dat ik graag even wil 
stilstaan bij het voorbije jaar. Het is misschien moeilijk voor te stellen, 
maar een jaar geleden bevonden we ons nog in een harde lockdown 
vanwege het coronavirus. Gelukkig ging het vanaf de start van 2022 
de goede kant op en werden steeds meer maatregelen versoepeld en 
zien de voorspellingen voor deze winter er veel rooskleuriger uit dan 
de afgelopen winters. 

Ook dit jaar heeft iedereen in ons ziekenhuis weer 

keihard gewerkt om de beste zorg te leveren. Om 

de kwaliteit van onze zorg te garanderen, laten 

we ons periodiek toetsen aan de hand van de 

Qualicor-kwaliteitsnormen. In november vonden 

de audits plaats en begin volgend jaar ontvangen 

we het eindrapport. Van de auditoren mochten we 

al mooie complimenten in ontvangst nemen. Zo 

prezen zij de betrokkenheid en bevlogenheid van 

al onze medewerkers en vrijwilligers en waren ze 

erg te spreken over de nieuwe strategie van ons 

ziekenhuis en de manier waarop we anticiperen 

op de uitdagingen en kansen voor de toekomst.

In het vorige Laurierblad heb ik op deze plek 

uitgebreid verteld over hoe belangrijk samen-

werking is voor de nieuwe koers van ons zieken-

huis. Een goede samenwerking zowel binnen de 

muren van het ziekenhuis als daarbuiten komt de 

zorg voor onze patiënten alleen maar ten goede. 

U hoeft dit Laurierblad maar door te bladeren om 

mooie voorbeelden hiervan tegen te komen. 

Als het gaat om samenwerking tussen patiënt 

en specialist is het programma ‘Samen beslissen’ 

een goed voorbeeld. Onze Cliëntenraad heeft 

haar panel onlangs bevraagd naar de meningen 

en ervaringen over ‘Samen beslissen’, een thema 

dat erg leeft onder onze patiënten. Het resultaat 

daarvan leest u op pagina 3. 

Ook met andere ziekenhuizen werken we op 

verschillende gebieden nauw samen, bijvoorbeeld 

op het gebied van longchirurgie. Wist u dat alle 

patiënten in Noord- en Midden-Limburg die 

in aanmerking komen voor een longoperatie 

geopereerd worden in ons Roermondse zieken-

huis? Op pagina 4 vertellen onze longchirurgen 

Hendrik Jiang en Martijn Hagen meer hierover. 

Met zorgpartners Proteion en De Zorggroep zijn 

we onlangs een samenwerking aangegaan om 

oncologiepatiënten thuis te kunnen behandelen. 

Wat mij betreft is dit weer een stap in de goede 

richting als het gaat om het leveren van mens-

gerichte zorg. Voor patiënten betekent dit 

namelijk dat ze thuis, in hun eigen vertrouwde 

omgeving, behandeld kunnen worden en niet 

steeds weer naar het ziekenhuis hoeven te 

komen. 

Wereldwijd zullen we allemaal moeten 

samenwerken om het klimaatprobleem aan 

te pakken. Als ziekenhuis nemen we ook onze 

verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg 

voor onze planeet. Op pagina 10 leest u hoe 

we ‘duurzaam naar de toekomst’ gaan.  

Kortom, veel aansprekende voorbeelden van hoe 

wij als ziekenhuis via samenwerking onze zorg 

innovatief, toekomstbestendig én mensgericht 

gaan vormgeven de komende periode.

Zoals gezegd loopt het jaar ten einde. De feest-

dagen staan voor de deur en dat betekent 

voor veel mensen een tijd van samenzijn 

en gezelligheid. Gelukkig kan dat nu weer 

onbezorgd. Ik wens u hele fi jne kerstdagen en 

een gezond 2023!

Luc van den Akker 
Voorzitter Raad van Bestuur
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‘Mensgericht Laurentius’ is één van de pijlers van de nieuwe strategie 

van het ziekenhuis. Nogal wiedes, zult u zeggen! Een ziekenhuis, 

of eigenlijk élk ziekenhuis zou mensgericht moeten zijn. De (zieke) 

mens staat immers centraal in het ziekenhuis. Het Laurentius 

Ziekenhuis kijkt daarom naar de mens in zijn geheel. Met alles wat 

daar, naast zijn ziekte of aandoening, bij hoort. Dus niet alleen naar 

het verblijf in het ziekenhuis, maar óók naar de vervolgafspraken of 

de polibezoeken en de thuissituatie. Ook de nazorg hoort daarbij, 

evenals het voorkomen van gezondheidsproblemen in de toekomst. 

Dit zal later verder worden uitgebreid. 

Als Cliëntenraad van Laurentius vinden wij dit natuurlijk heel mooi om 

te horen. Wij hebben namelijk in de eerste plaats aandacht voor de 

patiënt en zijn of haar naasten. Maar goede zorg kan natuurlijk alleen 

maar bestaan als er óók oog en oor is voor de medewerker in de 

meest brede zin van het woord; de artsen, verpleegkundigen en alle 

andere medewerkers die hun bijdrage leveren. Wanneer zij gezond 

en met plezier hun werk kunnen doen, dan uit zich dat in goede zorg. 

Maar ook de samenwerkingspartners zijn belangrijk hierin. Ons 

ziekenhuis staat namelijk niet op zichzelf, maar is onderdeel is van 

een heel zorgnetwerk. Voor hen wil Laurentius een professionele en 

verbindende partner zijn.

Even terug naar de zorg voor patiënten… Tegenwoordig wordt de 

patiënt niet alleen maar gezien als iemand die de best mogelijke 

zorg krijgt, maar óók als iemand die samen met de arts regie heeft 

over zijn eigen gezondheid. Een mooi voorbeeld hiervan is Samen 

Beslissen. Ik hoor u al denken: maar de dokter weet toch wel wat 

het beste voor mij is? Het klopt dat de dokter de vakkennis en meest 

actuele inzichten heeft om de behandeling vorm te geven. Maar vaak 

zijn er meerdere mogelijkheden voor een behandeling. Daarom is 

het belangrijk dat u als patiënt daar inzicht in krijgt: welke kansen 

en risico’s zijn er op de korte termijn en lange termijn? En: wat wil ík? 

Juist daarvoor is een mensgerichte benadering nodig: van de arts 

naar de patiënt en de naasten. Uitleg in gewone mensentaal staat 

hierbij centraal. En begrijpt u het niet helemaal? Dan kunt u altijd 

vragen om verduidelijking! 

Arno Verhoeven, voorzitter Cliëntenraad 

Laurentius Ziekenhuis

Mensgericht
Laurentius

Het Laurentius Ziekenhuis vindt het belangrijk om in te 
spelen op de wensen, meningen en ervaringen van haar 
(mogelijke) bezoekers en patiënten. Via het Cliëntenpanel 
vragen we naar uw ervaringen met onze dienstverlening 
en nog veel meer. In september is er een uitvraag 
geweest over het onderwerp Samen Beslissen.

Uw mening, onze zorg! 

Als u naar uw zorgverlener in het Laurentius Ziekenhuis gaat, kan het zijn dat u voor 

uw behandeling een aantal mogelijkheden heeft om uit te kiezen. Welke behandeling 

of welk onderzoek het beste voor u is, hangt onder andere af van de risico’s en de 

bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden en uw wensen. Het is belangrijk 

om samen met uw zorgverlener deze zaken op een rijtje te zetten. Vervolgens kunt 

u samen beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past.

Wie beslist
Afgelopen twee jaar heeft 92% van 

het panel als patiënt een afspraak 

gehad met een zorgverlener van 

Laurentius. Bijna 80% hiervan 

heeft tijdens deze afspraak een 

beslissing genomen over aanvullende 

onderzoek, medicijnen, een ingreep 

of andere zorg. In verreweg de 

meeste situaties (79%) werd deze 

beslissing samen genomen door patiënt én zorgverlener, in 11% van de gevallen nam 

de zorgverlener de beslissing en 10% van de patiënten besliste zelf.

Meer aandacht voor 
Samen Beslissen
In het ziekenhuis is er aandacht voor 

Samen Beslissen. Zo volgden de medisch 

specialisten een training over dit onderwerp. 

Z’n 60% van de leden van het Cliëntenpanel 

heeft dit gemerkt tijdens het contact met 

de arts. Onder andere door de uitleg die 

hij/zij gaf over de mogelijkheden, het geven 

van advies en het gezamenlijk nemen van 

een beslissing. Daarnaast werd ook meer 

samenspraak genoemd, evenals het aangaan van 

dialoog, het tonen van betrokkenheid, persoonlijke 

benadering en wederzijdse interesse.

Van schriftelijk naar digitaal 
Van de ondervraagden geeft 34% de voorkeur aan aanvullende informatie in de 

vorm van een papieren folder of brochure. Aangezien het ziekenhuis steeds meer 

informatie digitaal wil aanbieden, is deze groep tevens gevraagd hoe het ziekenhuis 

kan helpen met de overgang van papier naar digitaal. De panelleden denken dat 

de verandering makkelijker gaat door goede communicatie met betere uitleg, een 

gerichte gebruiksaanwijzing, begrijpelijk taalgebruik en snel uitkomen bij de juiste 

informatie. Verder wordt het toegankelijker maken van de website benoemd en 

het eenvoudiger maken van inloggen op het patiëntenportaal Mijn.LZR.

Oproep Cliëntenpanel
Wilt u ook een paar keer per jaar uw mening over het ziekenhuis 

geven? Aarzel dan niet en meld u aan voor het Cliëntenpanel! Op 

onze website www.laurentiusziekenhuis.nl/clientenpanel vindt u 

meer informatie en kunt u zich direct aanmelden.
“Ik kreeg de mogelijkheid om thuis  

 erover na te denken en telefonisch te  

 laten weten wat ik had besloten.”

Scan de QR code om de hele 

enquête en de resultaten te 

bekijken op onze website. 

Mensgericht Laurentius

Samen beslissen in Laurentius
Als u in het Laurentius Ziekenhuis onder behandeling 

bent, komt u vaak voor een beslissing te staan. Een 

operatie, medicijnen, of toch nog liever even wachten? 

Doorbehandelen of juist stoppen? Meerdere opties 

zijn mogelijk, maar welke past het beste bij u? 

Ga hierover het gesprek aan met uw zorgverlener. 

Scan de QR-code en lees hoe 

u samen beslist over de beste 

zorg en waarom dat nodig is.  
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Toekomstbestendig inrichten van de zorg

Longkanker is een veel voorkomende 
vorm van kanker. In Laurentius worden 
longkankerpatiënten behandeld door een 
team van longartsen en -chirurgen. Zij 
houden hun kennis op peil en passen de 
nieuwste behandelmethodes toe, gericht 
op maximale doeltreffendheid én op 
maat voor iedere patiënt. Longchirurgen 
Hendrik Jiang en Martijn Hagen en long-
arts Fabian Laugs vertellen over hun vak 
en de ontwikkelingen.

Snelle diagnose met 
EBUS-onderzoek
Om de juiste 

behandeling te kunnen 

formuleren is het heel 

belangrijk om het 

stadium van de ziekte 

vast te stellen. Dit 

betekent dat gekeken 

wordt hoe ver de ziekte 

zich inmiddels heeft 

verspreid. Sinds kort gebruiken de longartsen in 

Laurentius voor het stellen van een diagnose en/

of het bepalen van het stadium van longkanker 

het EBUS-onderzoek. Fabian Laugs: “Met het 

EBUS-onderzoek kunnen we door de luchtweg 

een biopt, een stukje weefsel, uit de lymfeklieren 

naast de luchtpijp halen. Omdat er veel belangrijke 

structuren zoals grote bloedvaten ‘in de buurt’ 

zitten, moet  dit ‘puncteren’ heel nauwkeurig 

gebeuren. Met een EBUS-onderzoekkan dit beter 

dan met een operatie, aangezien er minder risico’s 

aan vastzitten. Een EBUS-onderzoek is bovendien 

veel minder belastend voor de patiënt en de 

patiënt hoeft niet onder narcose.

Omdat het onderzoek zo nauwkeurig is en snel 

tot een diagnose leidt, gebruiken we het ook 

voor patiënten waarbij we voorheen één of 

meerdere bronchoscopieën zouden doen. Een 

mooie nieuwe ontwikkeling voor ons ziekenhuis 

en onze patiënten dus!”

Chirurgische behandeling is
patiëntvriendelijker geworden       
Hendrik Jiang: “Als longchirurgen behandelen 

we longkanker door de tumor operatief te 

verwijderen. De patiënten hebben dan een tumor 

in een vroegtijdig stadium zonder doorgroei of 

uitzaaiingen. Het verwijderen van de tumor biedt 

voor deze patiënten de beste genezingskans. 

Voorheen werd de tumor met een deel of zelfs 

met de hele long verwijderd via een grote snee 

tussen de ribben. Deze ingreep was erg pijnlijk 

en belastend en niet altijd geschikt voor iedere 

patiënt. Tegenwoordig voeren we dergelijke 

ingrepen met een zogenaamde VATS-procedure 

of kijkoperatie uit. Via één, of soms meerdere 

kleine sneetjes, wordt met een camera en lange 

instrumenten inwendig geopereerd zonder de 

ribben te breken. Dit zorgt voor minder pijn en 

gunstiger herstel voor de patiënt.”

Longbesparende ingreep
Een ontwikkeling in de longchirurgie zijn 

longsparende operatietechnieken. Hierbij 

wordt de tumor radicaal verwijderd, maar 

wordt er geprobeerd zoveel mogelijk gezond 

longweefsel te behouden. Met de komst van 

longchirurg Martijn Hagen dit jaar, wordt de 

operatietechniek ‘segment resectie’ toegepast 

in Laurentius. Deze is geschikt voor tumoren die 

kleiner dan twee centimeter zijn. Martijn Hagen: 

“Voorheen moesten we hierbij een hele longkwab 

weghalen. Nu hoeven we maar een klein stukje 

te nemen, waardoor er meer gezond weefsel 

achterblijft. We werken hierbij met fl uorescentie 

en infraroodcamera, waardoor we precies kunnen 

zien hoeveel weefsel we weg moeten halen.”  

Longchirurgie voor Noord- en 
Midden-Limburg in Laurentius
Naast Hendrik Jiang en Martijn Hagen opereert 

ook longchirurg Roel Janssen uit het VieCuri 

Medisch Centrum patiënten in Laurentius. De 

operaties voor patiënten uit VieCuri en Laurentius 

op dit vlak, vinden allebei in Roermond plaats. 

Hendrik Jiang: “Deze samenwerking met VieCuri 

hebben we al een aantal jaar, omdat Laurentius 

de VATS-behandeling toepast. Door uitwisseling 

en concentratie van deze zorg voor Noord- 

en Midden-Limburg in Laurentius, kunnen we 

voldoende expertise opbouwen om aan de 

zogenaamde volumenormen en kwaliteitseisen 

te voldoen. Zo kunnen we deze zorg blijven 

aanbieden in onze regio. Ieder jaar worden onze 

kwaliteit en onze behandelresultaten gemeten in 

de Nederlandse ‘Dutch Lung Cancer Audit’. Dit 

jaar hadden we weer hele mooie cijfers, zoals 

weinig complicaties bij patiënten na de operatie 

en hoge overlevingskansen. Vergelijkbaar en soms 

zelfs beter dan het landelijk gemiddelde.”

Longkankerbehandeling
    klaar voor de toekomst

Fabian Laugs: “Helaas stellen we de diagnose longkanker nog te vaak 

in een ver gevorderd stadium waarbij genezing niet meer mogelijk is. 

Voor de toekomst denk ik dat er longkankerscreening gaat komen, hetgeen leidt tot 

meer patiënten in een vroeg stadium die we kunnen behandelen. We zijn hierin echter 

afhankelijk van landelijke besluiten.” Hendrik Jiang: “Met de evolutie naar patiënt-

vriendelijkere en longsparende ingrepen komen meer patiënten in aanmerking voor 

het verwijderen van verdachte longafwijkingen. We voorzien dan ook dat het aantal 

patiënten dat geopereerd kan worden toeneemt.”   

Hendrik Jiang en Martijn Hagen op een operatiekamer

Longarts Fabian Laugs
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‘De menopauze, 
   het taboe moet er vanaf’

Onlangs was het Wereld Menopauze Dag. Een onderwerp dat 

steeds meer in de belangstelling staat, maar waarop nog steeds een 

taboe rust. Reden voor vrouwen om openlijk aandacht hiervoor te 

vragen. Zo heeft actrice Antje Monteiro er een theatershow over 

gemaakt. De boodschap van deze show ‘Opvliegers; Girls On Fire’ 

is dan ook weg met dat taboe! Dichter bij huis, in Roermond, wordt 

ook aandacht gevraagd voor de menopauze en haar ongemakken.

Tanja Schülin, werkzaam op de afdeling 

Microbiologie binnen het Laurentius Ziekenhuis, 

is iemand die het taboe nog liever gisteren dan 

vandaag ziet verdwijnen. En het liefst zou ze nog 

een stapje verder willen gaan: eerst het taboe 

er vanaf en dan op naar begrip creëren. Begrip 

binnen je privésituatie, maar zeker ook op de 

werkvloer. Zowel bij vrouwen als bij mannen. 

In 2021 telde Nederland, volgens het CBS, 

ruim 1,4 miljoen werkende vrouwen die in de 

leeftijdsfase zijn waarin de overgang een rol 

speelt: tussen de 45 en 60 jaar. Dat is ruim een 

derde van alle 4,1 miljoen werkende vrouwen. 

En 173.000 vrouwelijke werknemers gaven aan 

dat overgangsklachten van invloed waren op 

hun werk. Dit komt overeen met 55 procent van 

alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 

8 procent speelde dit dagelijks, 9 procent had er 

wekelijks last van. Dit meldden het CBS en TNO 

op basis van een vervolgmeting van de Nationale 

Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Symptomen
Terug naar Tanja. Achteraf gezien had ze alle 

symptomen van de overgang, en niet zo’n beetje 

ook: migraine, weinig tot geen slaap, geen 

zin meer in werk, opvliegers en depressieve 

gevoelens. “Allemaal dingen die begin dit jaar 

speelden en waarin ik mezelf totaal niet herkende. 

Want ik heb al dertig jaar lang iedere dag zin 

in mijn werk. Met de migraineklachten ging ik 

uiteindelijk via de huisarts naar de neuroloog. 

Want ik moest toch iets”, zegt Tanja. 

“Nadat ik haar mijn verhaal vertelde, vroeg de 

neuroloog: “hoe oud ben je?” Halverwege vijftig 

antwoordde ik. Toen keek ze me aan en zei: 

“Heb je nog andere overgangsklachten?  Ik dacht: 

waar heeft zij het nou over? Ik heb toch geen 

overgangsklachten? Alsof de duvel ermee speelde 

kreeg ik een opvlieger en bedacht me toen dat ik 

ook al een half jaar niet sliep. En de gewrichten in 

mijn handen en knieën wel wat stijf waren.”

Zin
Eenmaal doorverwezen naar de gynaecoloog 

en een behandelplan op zak, belde Tanja haar 

gynaecoloog al na drie dagen op: “Jaaaa, ik ben 

weer mezelf. Heb zin in mijn werk. Zin in mijn 

leven. Mijn leven zag er begin dit jaar heel anders 

uit. En ik moet er niet aan denken hoe het voor 

mij uit had gezien als ik geen hulp had gezocht.” 

Omdat Tanja zeker weet dat meer vrouwen en 

collega’s met deze klachten te maken hebben, 

wil ze alles doen om het taboe dat op de 

menopauze rust, er vanaf te krijgen. Ook op 

de werkvloer.

Reacties
Door haar verhaal te delen, ontving ze meer-

dere reacties van collega’s. “Zo blij dat hier nu 

aandacht voor is. Weg met het taboe die nu op 

de overgang rust.” En: “Wauw wat goed om dit 

op te pakken en op deze manier ook iets voor 

anderen te doen.” Dit is slechts een greep uit 

de reacties. 

Haar actie wordt ook ondersteund door 

gynaecologen binnen het Laurentius Ziekenhuis. 

“Wij weten dat overgangsklachten veel voor-

komen, dat er vaak niet over gesproken wordt 

en dat veel vrouwen niet de zorg krijgen die ze 

nodig hebben”, aldus gynaecoloog Iris Zwaan. 

“Tijd om het tij te keren. En niet alleen binnen 

het ziekenhuis. Praat erover. Niet morgen, maar 

vandaag. Thuis, op je werk of met je huisarts”, 

aldus Tanja.

Bevorderen van gezondheid
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Minder belastend en minder 
complicaties
Radioloog Frank Raat vervolgt: “Met RFA ver-

hitten we de schildklierknobbel met een speciale 

naald. Dit gebeurt nadat de patiënt in slaap is ge-

bracht. Via een prikgaatje in de huid verwarmen 

we de cellen in de knobbel. Door de verhitting zal 

de schildklierknobbel langzaam verschrompelen. 

Het gezonde weefsel blijft hierbij intact en de 

schildklierfunctie wordt dus niet aangetast. Af-

hankelijk van de grootte van de knobbel zal deze 

behandeling een half uur tot een uur duren.”

Deelen: “Het grote voordeel van deze behande-

ling ten opzichte van de andere methodes is dat 

RFA veel minder belastend is voor de patiënt 

en minder complicaties kent. Doorgaans kan de 

patiënt al na een paar uur naar huis en ervaart hij 

na de behandeling nauwelijks klachten.”

Via een screening wordt bepaald of iemand in 

aanmerking komt voor RFA. Deze screening vindt 

Radiofrequente ablatie (RFA)

Laurentius eerste Limburgse 
ziekenhuis
Sinds kort is in ons ziekenhuis een nieuwe be-

handeling in gebruik genomen om patiënten te 

verlossen van een schildklierknobbel. Als eerste 

ziekenhuis in Limburg past Laurentius de RFA-

methode toe. Internist Femke Deelen legt uit hoe 

het werkt: “Wanneer een patiënt via de huisarts 

wordt doorverwezen naar het ziekenhuis van-

wege een hinderlijke knobbel in de hals dan 

gaan we eerst onderzoeken wat er precies aan 

de hand is. Zo willen we weten of het om een 

goedaardige knobbel gaat en of er geen sprake 

van overproductie van schildklierhormonen is. 

Voorheen waren er twee manieren om schild-

klierknobbels te behandelen: een operatie of 

een therapie met radioactief jodium. RFA is nu 

aan de mogelijkheden toegevoegd en staat voor 

radiofrequente ablatie. Dit betekent verwijdering 

met behulp van energie van radiogolven. RFA 

is een behandeling die wordt uitgevoerd door 

interventieradiologen.

Een knobbel in de schildklier komt relatief vaak voor bij volwassenen. 

In de meeste gevallen is de knobbel, ook wel schildkliernodus genoemd, 

goedaardig en veroorzaakt hij geen klachten. Soms geeft een schildklier-

knobbel toch klachten zoals een drukkend gevoel in de hals, moeite 

met slikken of een moeizame, piepende ademhaling. De klachten 

kunnen ook van esthetische aard zijn wanneer men het vervelend 

vindt dat de knobbel aan de buitenkant zichtbaar is in de hals.

Nieuwe methode bij verhelpen
goedaardige schildklierknobbels

Interniste Femke Deelen en interventie-

radioloog Frank Raat maken deel uit van het 

team dat de RFA-methode introduceerde en 

nu uitvoert in Laurentius.

De schildklier is een vlindervormig 
orgaan in de hals. De schildklier 
maakt schildklierhormonen aan. 
Deze hormonen zijn belangrijk 
voor veel processen in het lichaam 
en reguleren bijvoorbeeld de stof-
wisseling, hartslag, ademhaling, 
concentratie en de temperatuur 
in het lichaam. Als de schildklier 
gezond is, kun je hem nauwelijks 
zien of voelen. 

De schildklier

plaats in het ziekenhuis. Mocht u zelf klachten 

ervaren zoals hierboven omschreven, neem dan 

contact op met uw huisarts. Hij of zij kan u, indien 

nodig, naar het ziekenhuis verwijzen.

Mensgericht Laurentius
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In het ziekenhuis is 

1 op de 5 patiënten 

ondervoed wan-

neer ze worden 

opgenomen. 

Ondervoeding komt 

met name veel 

voor bij kwetsbare 

ouderen. “Dit  vindt 

al plaats in de 

thuissituatie. Door bijvoorbeeld verminderde 

eetlust, reuk of smaak vallen deze kwetsbare 

ouderen langzamerhand af in gewicht,” vertelt 

diëtist Lianne Hartman. “Maar ook mensen 

die een grote operatie krijgen, zijn regelmatig 

ondervoed. Al langere tijd kan er dan sprake 

zijn van verminderde eetlust. Daarnaast kan 

ondervoeding een gevolg zijn van een bepaalde 

ziekte. Door de medicatie hebben bijvoorbeeld 

oncologische patiënten geen eetlust, een andere 

smaak of verminderde reuk. En COPD-patiënten 

hebben verminderde eetlust, omdat ze weinig 

lucht en energie hebben,” zegt Lianne.  

Screening
Het is belangrijk dat patiënten die in het zieken-

huis worden opgenomen goed opgevolgd worden 

op het gebied van voeding. “Dit doen we door 

tijdig te screenen. Er worden allerlei vragen 

gesteld, zoals of iemand nog eetlust heeft of dat hij 

medische voeding heeft gebruikt. Daar komt dan 

een bepaalde score uit. Aan de hand van die score 

kun je stellen of er sprake is van ondervoeding en 

of er een diëtist ingeschakeld moet worden. Een 

tijdige screening is met name ook heel belangrijk 

voorafgaand aan een operatie. Ondervoeding 

kan er namelijk voor zorgen dat iemand heftige 

complicaties krijgt na een operatie of minder goed 

zal herstellen,” aldus Lianne. 

Complicaties door
ondervoeding
Ook chirurg Jeroen Heemskerk beaamt dat 

optimale voeding cruciaal is voor een operatie: 

“Als een patiënt slecht gevoed een operatie in 

gaat, zien we dat terug in hogere complicatie-

risico’s en een trager herstel. Uiteraard hangt 

het ook af van de soort operatie, maar in het 

algemeen hebben ondervoede patiënten een 

grotere kans op infectie van de wond en wijkende 

wondranden. Ook zijn ze na de operatie meer 

vermoeid en daardoor ook minder mobiel, met als 

gevolg dat er meer kans is op een longontsteking, 

trombose-been en longembolie. Ondervoede 

patiënten die bijvoorbeeld een darmoperatie 

hebben gehad, kunnen ook langer misselijk zijn 

en last hebben van braken. Daarnaast hebben ze 

meer kans op naadlekkage, buikvliesontsteking 

en daardoor meer kans op aanleg van een 

stoma, waardoor ze uiteindelijk ook een groter 

operatierisico lopen.

Fit de
operatie in
Waar voorheen vooral 

werd gekeken naar 

hoe je complicaties 

tijdens en na een 

operatie kon beperken, 

is er tegenwoordig 

steeds meer aandacht 

voor prehabilitatie, 

oftewel: fi t de operatie ingaan. Goede voeding is 

hiervan één van de belangrijkste pijlers. “Als er 

echt sprake is van ondervoeding dan is het heel 

belangrijk om met name voldoende eiwitten binnen 

te krijgen. Eiwitten zijn de bouwstoffen van het 

lichaam en die zorgen ervoor dat de spiermassa 

weer iets opgebouwd kan worden,” vertelt Lianne. 

“Daarnaast is het belangrijk om voldoende energie 

binnen te krijgen, zodat die eiwitten goed zijn 

werking kunnen doen.” Jeroen vult aan: “Naast 

optimale voeding is het ook belangrijk om te  

stoppen met roken en de conditie te optimaliseren 

door in de weken voorafgaand aan een operatie 

te gaan sporten. Een opnameduur kan zo al 

teruggebracht worden met ruim anderhalve dag!”.

Bevorderen van gezondheid

Als je te lang te weinig of niet het 
juiste eet, dan kun je ondervoed 
raken. Ondervoeding betekent 
dat je een tekort hebt aan 
voedingsstoffen en energie. 
Het zorgt ervoor dat je gewicht 
daalt en dat je spiermassa 
kwijtraakt. Ook neemt de kans op 
vallen toe, duurt herstel na ziekte 
langer en kunnen er (ernstige) 
complicaties optreden na een 
operatie.

Wie beter eet,
     wordt sneller beter!

Chirurg Jeroen Heemskerk

Diëtist Lianne Hartman



Sinds september komen oncologische patiënten 

die enkel behandeld worden met Zoledroninezuur 

(ook wel Zometa genoemd) alleen nog maar voor 

hun eerste twee toedieningen naar het ziekenhuis. 

Daarna kan de medicatie via een thuisinfuus 

in de eigen omgeving worden toegediend. 

“Oncologische behandelingen hebben een enorme 

impact op de patiënt en de mantelzorger,” vertelt 

projectmanager Marijke de Krijger. ”Wanneer de 

diagnose kanker is gesteld, volgt vaak een intensief 

behandeltraject. Dit kan een belasting met zich 

meebrengen voor de patiënt en zijn of haar 

naasten, vooral als er veel ziekenhuisbezoeken 

nodig zijn. Voor veel patiënten is het daarom een 

enorme verlichting als de behandeling thuis in de 

eigen vertrouwde omgeving kan plaatsvinden. 

Het geeft de patiënt meer regie en vrijheid.” 

Transmurale zorg 
Deze thuisbehandeling met Zoledroninezuur is 

een voorbeeld van transmurale zorg, dat ook 

wel ketenzorg wordt genoemd. Zorg wordt dan 

aangeboden door meerdere zorgverleners. In dit 

geval gaat het om een samenwerking die wordt 

georganiseerd en uitgevoerd door de oncologen, 

het oncologisch dagcentrum, het transferbureau 

en de politheek van Laurentius, samen met 

netwerkpartners De Zorggroep en Proteion. 

“De samenwerking tussen Laurentius, De Zorggroep

 en Proteion verloopt erg soepel,” leggen wijk-

verpleegkundigen Joëlle van den Camp en Tim 

van Neer van Proteion uit. “Er vinden regelmatig 

overleggen en evaluaties plaats. We sparren dan 

over hoe het proces bijvoorbeeld moet worden 

vormgegeven en er worden onderlinge afspraken 

gemaakt. Het werkt heel prettig, want iedereen 

streeft hetzelfde doel na.”

Positieve reacties
De reacties van de patiënten zijn heel positief. 

Ingrid Cornelis, wijkverpleegkundige van De 

Zorggroep, vertelt: “De mensen zijn blij dat ze 

thuis kunnen blijven en geen reistijd hebben. 

Vooral als de patiënt slecht ter been is, bespaart 

hen dit een hele reis.” Joëlle beaamt dit: “Voor 

sommige patiënten is het een hele opgave om 

naar het ziekenhuis te gaan. Zij vinden het nu 

heel gemakkelijk dat het infuus thuis kan. Het 

kost veel minder energie, minder tijd en daarbij 

ontvangen de patiënten nu de zorg in hun eigen 

vertrouwde omgeving. Daarnaast biedt het ook 

voor mantelzorgers minder belasting.” Niet alleen 

de patiënten, maar óók Ingrid, Joëlle en Tim zijn 

enthousiast: “De betrokken wijkverpleegkundigen 

hebben allemaal een scholing moeten doen om 

deze handeling te mogen uitvoeren. We vinden 

het ontzettend leuk dat we dit kunnen doen. Het 

maakt ons werk complexer en uitdagender.”

Juiste zorg op de juiste plek door

Ingrid Cornelis, wijkverpleegkundige van De Zorggroep, 

dient infuus met Zoledroninezuur toe bij de patiënt thuis.
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Samen organiseren van de zorg

oncologische behandeling thuis

Het Laurentius Ziekenhuis wil haar patiënten de juiste zorg op de 
juiste plek bieden. Het toedienen van geneesmiddelen bij de patiënt 
thuis is daar een voorbeeld van. Dit is prettiger voor de patiënt en 
daarnaast maakt het ruimte vrij in het ziekenhuis voor mensen die 
wél alleen daar geholpen kunnen worden.
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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.

Op de afdeling medische beeldvorming komen patiënten onder andere voor 

het maken van een MRI-scan. Voor sommigen kan een dergelijk onderzoek 

best spannend zijn. Vooral wanneer het hoofd de tunnel in moet, kunnen 

mensen last krijgen van claustrofobie. Dat maakt het moeilijk om 

te ontspannen en stil te blijven liggen tijdens het maken van de scan.

MRI-laboranten Esther Julicher en Charlotte Raemakers doen er alles aan 

om patiënten op hun gemak te stellen: Inmiddels is de ruimte waarin het 

MRI-apparaat staat opgefl eurd met twee grote fotowanden. Uit onderzoek 

is namelijk gebleken dat natuurfoto’s een rustgevend en stress verminderend 

effect hebben op patiënten. De foto is gemaakt door hobbyfotografe én 

collega Maggy Maassen. Aan patiënten die met het hoofd de MRI-tunnel in 

gaan is ook gedacht. Die kunnen via een slim geplaatste spiegel toch naar 

de foto kijken.”

Om dit initiatief te kunnen realiseren klopten de dames aan bij de stichting 

Vrienden van Laurentius. Hetty Belgers, bestuurslid van de stichting, kwam 

het eindresultaat bewonderen:  

“Wat een prachtig resultaat! 
Een echte blikvanger die 
ervoor zorgt dat de ruimte 
minder klinisch en meer 
gastvrij overkomt. En ik 
herkende meteen ook de 
locatie waar deze foto is 
gemaakt!”

MRI-ruimte opgefl eurd met 
rustgevende fotowand

Maak kennis
met de

Iedereen heeft belang bij ons Laurentius Ziekenhuis

Turgut: “In mijn dagelijkse leven ben ik fi scalist 

en werk ik in een hele specifi eke niche. Ik zorg er 

namelijk voor multinationals hun fair share aan 

belasting betalen in Nederland. Mijn leven heeft zich eigenlijk altijd rondom
het ziekenhuis afgespeeld en gelukkig maar zelden in het ziekenhuis. 

Ik woon namelijk maar 3 straten van het ziekenhuis af, een tante woont er 

tegenover en mijn opa en oma wonen er maar 2 straten van af. Ik heb er 

altijd langsgelopen en het besef gehad van hoe belangrijk zo’n ziekenhuis 

is. Alleen die gedachte is al voldoende om te kunnen zeggen dat iedereen
belang heeft bij ons Laurentius Ziekenhuis.”

Met mijn achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid 

het bereik van de stichting uitbreiden

“Met de stichting Vrienden van Laurentius kunnen wij ervoor zorgen dat 

vooral bezoekers, maar ook het ziekenhuispersoneel, net dat beetje extra 

kunnen krijgen als het gaat om comfort, prettige sfeer en de experience in 

het algemeen. Ik hoop met mijn achtergrond en maatschappelijke betrok-

kenheid in verschillende hoedanigheden het bereik van de stichting uit 

te breiden, omdat nogmaals, iedereen belang heeft bij ons Laurentius 

Ziekenhuis.”

Nieuw bestuurslid
Turgut Çelebi

Mensgericht Laurentius

Spellen voor kwetsbare ouderen
Over het project
kwetsbare ouderen

Karin en Karin, allebei vrijwilliger 

van het project ‘kwetsbare ouderen’ 

ontvingen uit handen van Chris 

Ketelaars van de stichting Vrienden 

van Laurentius een goed gevulde doos 

met spellen. Deze spellen nemen zij 

mee wanneer zij een rondje maken 

over de verpleegafdelingen om contact 

te leggen met kwetsbare ouderen die al een tijdje in ons ziekenhuis 

verblijven. De spellen zijn speciaal voor dit doel geselecteerd: ze zijn goed 

te reinigen, de materialen zijn extra groot voor een goede grip en sluiten 

aan bij de beleefwereld van de oudere patiënt, bijvoorbeeld doordat ze 

voorzien zijn van afbeeldingen van vroeger. Dat laatste biedt meteen al 

aanknopingspunten voor een spontaan gesprek, merkten de vrijwilligers!

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde merkte men dat sommige 

oudere patiënten behoefte hebben aan wat extra aandacht tijdens hun 

verblijf in het ziekenhuis. Sommige patiënten wachten bijvoorbeeld al 

een tijdje op een plek in een verzorgingshuis, andere krijgen niet zo 

vaak bezoek. Een beetje afl eiding is dan zeer welkom. Verpleegkundige 

Denise nam contact op met de vrijwilligerscoördinator en samen 

hebben ze het project ‘kwetsbare ouderen’ opgezet, waarbij 

vrijwilligers regelmatig een rondje over de afdeling maken om te kijken 

wie er behoefte heeft aan wat aanspraak, een korte wandeling of 

gezellig een kopje koffi e. Tijdens de coronapandemie is het project 

tijdelijk stil komen te liggen, maar inmiddels zijn ze weer opgestart 

en zelfs uitgebreid naar de afdelingen oncologie, neurologie en de 

longgeneeskunde. De ontvangen spellen komen erg van pas bij het 

laagdrempelig in contact komen met de patiënten.
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Door de energiecrisis is het thema duurzaamheid 

nog belangrijker geworden. Sven Lamerichs, 

manager bouw & techniek, vertelt over de 

uitdagingen op dat gebied voor het ziekenhuis 

in de komende jaren. 

Energie besparen
“Naar 2030 toe hebben we het doel om 

minimaal de helft aan fossiele brandstoffen 

te besparen. We gaan daarbij geleidelijk ons 

gebruik van gas afbouwen. In november zijn 

er om ons terrein werkzaamheden uitgevoerd 

voor onze nieuwe elektriciteitsaansluiting. 

Als ziekenhuis produceren we op dit moment 

nog zelf stroom met gasmotoren op ons 

terrein in de energiecentrale. Daar moeten we 

steeds meer mee gaan reduceren. De nieuwe 

elektriciteitsaansluiting is hierin een eerste stap.

Daarnaast onderzoeken we hoe we nog meer 

energie kunnen besparen door de verduurzaming 

van de zogenaamde ‘thermische schil’ van onze 

gebouwen. Dit betekent dat we investeren in 

het vernieuwen of verbeteren van muur- en 

dakisolatie en in verbeterde isolatiewaarde van 

Op dit moment zijn er nog enkele kantoorfuncties gevestigd in het oude 

gebouw rechts van de hoofdingang. In het eerste kwartaal van 2023 

zullen zij verhuisd worden. In het 2de kwartaal van volgend jaar kan het 

betreffende gebouw, de zogenaamde E-vleugel en het aangrenzende 

gebouw, worden gesloopt. Aansluitend daaraan, na de zomer, zullen we 

starten met het herinrichten van het parkeerterrein. Dit loopt parallel 

met de herinrichting van de Oranjelaan, die de gemeente Roermond gaat 

uitvoeren. Er komt dan ook een nieuwe inrit naar het Laurentiusterrein.

Sloop laatste gebouwen en herinrichting parkeerterrein

Bouwupdate

de ramen. Ook 

onderzoeken 

we of we als 

ziekenhuis willen 

aansluiten bij het 

Slim Energienet 

Roermond. Een 

initiatief van de 

gemeente en 

bedrijven om 

slim om te gaan 

met restwarmte 

van lokale industrie. Voor de lange termijn 

zijn we begonnen aan een masterplan energie 

voor 2030- 2050. Dit om de route in detail uit 

te stippelen naar duurzaam vastgoed voor de 

toekomst.”

Afvalscheiding
“Een ander belangrijk onderdeel van duurzaam-

heid is voor ons het scheiden van afval”, vervolgt 

Sven. “Als ziekenhuis zijn we ons ervan bewust 

dat we een grote producent van afval zijn. We 

kijken wat we hierin kunnen optimaliseren. Ik vind 

het ook mooi om te zien dat veel medewerkers 

er op hun afdeling mee bezig zijn en kijken waar 

ze kunnen besparen. Anders dan in je huishouden 

thuis, is het op de zakelijke markt nog niet zo 

makkelijk om afval gescheiden af te voeren. Met 

onze afvalverwerker Renewi hebben we vanaf 

januari 2023 nieuwe afspraken gemaakt over 

het aanbieden van gescheiden afval, waaronder 

plastic. Als ziekenhuis willen we niet alleen afval 

scheiden ‘omdat dat er goed uit ziet’, maar we 

willen dat dit ook echt goed verwerkt wordt. 

Dat kan binnenkort een stuk beter!”

Zonnepanelen
We krijgen vaak de vraag waarom het ziekenhuis 

geen zonnepanelen op het dak heeft. Sven: 

“Als we alle daken van het ziekenhuis vol zouden 

leggen met zonnepanelen, levert dat slechts 

1,5% van ons totaal energieverbruik op. Dit is 

dus niet te vergelijken met wat het je aan energie 

thuis oplevert. Als ziekenhuis investeren we 

momenteel liever in andere energiebesparende 

maatregelen die voor ons meer voordeel 

opleveren. Als we nog budget over hebben, 

kunnen we altijd nog zonnepanelen leggen.” 

Eind volgend jaar zal het parkeerterrein helemaal gereed zijn.

Sven Lamerichs (rechts) inspecteert met collega’s Harry Niessen

en Frank Tijsen de hoofdschakelaar voor de nieuwe netaansluiting. 

In januari 2023 wordt deze in gebruik genomen. 

Duurzaamheid, milieu en energiebesparing zijn 
begrippen waar elk bedrijf bewust mee bezig 
is. Ook in Laurentius is dit een belangrijk thema, 
waar we op vele manieren invulling aan geven. 
Bijvoorbeeld door het planten van veel bomen 
op ons ziekenhuisterrein, het terugdringen van 
onze CO

2
 uitstoot, bewust omgaan met voedsel 

en voedselverspilling, aandacht voor gezondheid 
en duurzame inzet van medewerkers, en door 
diverse initiatieven van medewerkers om aan-
dacht te vragen voor ons geproduceerde afval. 

Ook Laurentius duurzaam
          naar de toekomst

Toekomstbestendig inrichten van de zorg
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Voltooid leven versus euthanasie
Laten we eerst uitleggen wat verstaan wordt onder

‘voltooid leven’. Er is namelijk een verschil tussen een 

voltooid levenseinde en euthanasie. Euthanasie is al 

langer mogelijk in Nederland. Euthanasie is bij wet toe-

gestaan wanneer er sprake is van ondraaglijk medisch 

lijden. Uiteraard moet zorgvuldig worden beoordeeld of 

de situatie van de patiënt inderdaad medisch gezien 

uitzichtloos is en vaststaat dat de patiënt niet meer 

beter kan worden. Ook moet de patiënt wilsbekwaam 

zijn en dus in staat zijn om letterlijk zo’n levensbelangrijk 

besluit te kunnen nemen.  

Het was tweede Kamerlid Pia Dijkstra die in 2020 het 

wetsvoorstel ‘voltooid leven’ indiende om het voor 

oudere mensen (ouder dan 75 jaar) die hun leven 

voltooid achten, mogelijk te maken om het leven te be-

eindigen. De ouderen hebben lichamelijk weinig of geen 

ernstige klachten maar spreken toch een doodswens 

uit. Ze ervaren hun leven als klaar, voltooid. Dijkstra wil 

met het wetsvoorstel mensen het recht geven om zelf te 

bepalen wanneer ze willen sterven. Ze pleit er daarom 

voor om ouderen die die het gevoel hebben dat hun 

leven klaar is, te begeleiden bij hun wens om te sterven. 

Dit wetsvoorstel levert begrijpelijk nogal wat discussie 

op in de maatschappij. De wet is (nog) niet aangenomen, 

maar dat neemt niet weg dat ook in ons ziekenhuis 

patiënten zich melden met deze wens. Hoe gaan we

als ziekenhuis hiermee om? We stelden de vraag aan 

geestelijk verzorger Hans Lucassen en aan Medisch 

Maatschappelijk Werker Dialyse en Nefrologie, Lianne 

van Diepen. 

Worstelt u met vragen over leven en dood? 
Praat erover met uw (huis)arts. Denkt u aan 
zelfdoding? Neem dan gratis en anoniem 
contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 
0800-113 of chat op 113.nl. 

Hans Lucassen: “Het past niet bij Laurentius om als mensgericht 

ziekenhuis deze patiënten in de kou te laten staan. Als we met 

patiënten in gesprek komen over voltooid leven spreken we aller-

eerst over wat hun redenen of motieven zijn. Hierbij luisteren we 

goed naar hoe iemand in het leven staat. Soms blijkt dat proble-

men, zoals eenzaamheid, verlies van kwaliteit van leven of af-

hankelijkheid redenen zijn waardoor hun leven tot voltooiing mag 

komen. Soms is de wens tot voltooid leven een noodkreet, als 

gevolg van angst, onrust of onzekerheid. In die situaties kijken 

we hoe we hen kunnen helpen door handvatten aan te reiken of een nieuw, of hernieuwd, 

levensperspectief te vinden voor zichzelf. Indien nodig reiken we ze activiteiten van ge-

meentes aan of verwijzen we ze door naar hulpinstanties.  Voor patiënten die ondanks dat 

blijven bij een wens tot voltooid leven blijven we een luisterend oor, begrip tonen en aan-

dacht bieden in hoop dat het hun leven draaglijker  maakt. Want aan hun eigenlijke wens 

kunnen geen gehoor geven, omdat in Nederland dit (nog) niet wettelijk is geregeld. We 

raden ze wel aan hierover in gesprek te gaan met hun huisarts of medisch specialist. Want 

het stelt hen ook voor moeilijke ethische dilemma’s.”

Lianne van Diepen: “Patiënten kunnen diverse redenen aangeven 

waarom ze van mening zijn een voltooid leven te ervaren. Een 

opeenstapeling van ouderdomsklachten, denk aan incontinentie 

en slechthorendheid kunnen dit gevoel versterken. Mijns inziens 

gaat het hier ook om (een opeenstapeling van) verliezen. Verlies 

van autonomie en verlies van verbinding, ofwel twee van de drie 

psychologische basisbehoeften. Daarnaast kunnen ook sociaal 

emotionele en psychische klachten een rol spelen. Denk aan een 

sociaal isolement of ze ervaren het gevoel dat ze niet meer kun-

nen meedoen in de maatschappij op een manier waarop ze dit gewend zijn. Door er vanuit 

mijn rol voor de patiënt te zijn, kan hij zijn gedachtes en gevoelens rondom dit thema kwijt. 

Ik luister naar hem en oordeel niet. Kwaliteit van leven blijft centraal staan in ons contact. 

Zo stel ik wel eens de vraag: “Wat is van waarde voor de persoon en kan de persoon dit, 

samen met naasten, tot uiting brengen in zijn dagelijks leven? Zo ja, op welke manier? In 

het gesprek onderstreep ik het belang van het bespreekbaar maken van deze gedachten 

van de patiënt met de huisarts en/of medische specialist.

Mensgericht Laurentius

Wat doe je als een patiënt aangeeft dat hij niet langer 
meer wil leven omdat hij vindt dat z’n leven klaar is, 
voltooid is? Hoe ga je daarmee om als hulpverlener? 
Wat is de juiste manier om hierop te reageren? 
Dat zijn moeilijke vragen om te beantwoorden. 
De Commissie Ethiek van ons ziekenhuis organiseerde 
onlangs een symposium voor medisch specialisten, 
huisartsen en verpleegkundigen over het onderwerp 
‘voltooid leven’. Het symposium was bedoeld om de 
deelnemers meer kennis te laten vergaren over het 
onderwerp en advies te geven over wat ze wel en 
niet kunnen betekenen voor patiënten. 

  Ethiek in de zorg; 
       voltooid leven   
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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 25 15

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

Mijn.LZR; 
wat is er nieuw?   

12laurier
                     blad

Digitaal en veilig contact met de polikliniek en/of 
uw zorgverlener, meteen uw eigen uitslagen kunnen 
inzien.. het kan nu allemaal in het patiëntenportaal 
Mijn.LZR. Zo is het mogelijk om via het e-consult 
een vraag te stellen aan uw zorgverlener of een 
herhaalrecept voor uw medicijnen aan te vragen. 

Ook worden de uitslagen van onderzoeken die u 
heeft gehad in ons ziekenhuis meteen getoond in 
Mijn.LZR vanaf het moment dat ze bekend zijn. Dit 
allemaal om onze patiënten meer in hun kracht te 
zetten en de eigen regie te vergroten. 

Patricia Janssen is verpleegkundige op de poli chirurgie 
en tevens projectmedewerker voor de poliklinieken:      

“Ik hoor van patiënten dat ze het gebruik van Mijn.LZR 
 zeer prettig vinden en aangeven dat het hen helpt meer 
 regie te krijgen over hun behandeling. Ze zijn 
 enthousiast omdat ze onder andere meteen na een 
 afspraak in het ziekenhuis de belangrijkste informatie 
 nog eens kunnen teruglezen in Mijn.LZR; op een 
 moment dat hen zelf schikt en in het bijzijn van familie  
 of kinderen.”   

Hoe werkt het E-consult?
Een E-consult werkt als een soort e-mail, maar dan via de beveiligde 

omgeving van Mijn.LZR.

• Door in te loggen op https://mijn.lzr.nl kunt u als patiënt van ons

  ziekenhuis bij ‘Mijn E-consult’ een vraag stellen aan de zorgverlener

  waar u onder behandeling bent of een herhaalrecept aanvragen   

 (indien dit is voorgeschreven door de specialist). Dit geldt voor alle   

 behandelende specialismen in ons ziekenhuis, maar dus niet voor de   

 ondersteunende afdelingen, zoals onderzoeksafdelingen. 

• In Mijn.LZR – onderdeel E-consult – leest u ook welke soort vragen

 geschikt zijn om te stellen via het E-consult en welke vragen u beter 

 telefonisch of in de spreekkamer kunt stellen. Zo zijn spoedvragen en  

 vragen over uitslagen niet geschikt voor E-consult. 

• Binnen 3 werkdagen ontvangt u een reactie. U ontvangt dan in uw

  mailbox een bericht dat er een nieuw e-consult bericht voor u 

 klaarstaat in Mijn.LZR.  

mijn.lzr.nl

AGENDA

Borstvoeding
19.30 uur - 21.30 uur

Borstvoeding  •  aanleghoudingen  •  kolven

Kijk voor meer informatie en de data in 2023 

op onze website www.lzr.nl/voorlichting

We ontvangen u weer graag in ons ziekenhuis voor 
informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. 
Houd onze website in de gaten voor de actuele agenda 

voorlichtingsbijeenkomsten: www.lzr.nl/voorlichting

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

Zwangerschap  •  baring  •  het kraambed

Kijk voor meer informatie en de data in 2023 

op onze website www.lzr.nl/voorlichting

Digitaal werken is de norm


