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Voorwoord Laurierblad

Aandacht
voor kinderen
Zoals jullie zien op de voorpagina van dit Laurierblad zijn we momenteel in
het Laurentius, naast onze zorg voor ouderen en volwassenen, ook volop
bezig met aandacht voor de kinderen. Er wordt een nieuw Centrum voor
Moeder & Kind gerealiseerd dat voldoet aan alle wensen en eisen van deze
tijd. Sleutelbegrip hierbij is het gezin. Het hele gezin wordt betrokken bij
de zorg die we leveren en daar hoort bij dat we gezinnen, ook tijdens een
ziekenhuisopname, zoveel mogelijk bij elkaar willen houden. Verderop in dit
blad leest u meer hierover.

De 6- jarige Cathelijne stelt vragen aan onze orthopeed Maurice
Wassen over de botten en spieren die we in ons lijf hebben en
wat daar allemaal mee kan gebeuren. Niet alleen voor kinderen
interessant, maar ook voor volwassenen leuk om kennis van te
nemen.
De zomer komt er weer bijna aan. Goed insmeren vanaf nu!
Dat geldt zeker voor onze kinderen met hun dunne huidjes, maar
eigenlijk voor ons allemaal. Dermatoloog Raf Lijnen benadrukt dit
nogmaals op pagina 6 en 7.
Waar we bijzonder trots op zijn is onze EOA, ofwel de Electieve
Opname Afdeling. Een nieuwe afdeling in onze nieuwbouw die
een belangrijke rol speelt wanneer iemand een operatie moet
ondergaan (zie ook pagina 8). Wat daar zo bijzonder aan is?

Nieuw lid
Raad van Bestuur
Geert Huisman
Sinds 17 mei is de Raad van Bestuur
uitgebreid met een nieuw lid: dhr. drs.
Geert Huisman (62). Hij is benoemd voor de duur van 1,5
jaar en heeft veel ervaring in de ziekenhuiswereld. Na zijn
studie bedrijfseconomie kwam hij terecht bij de Stichting
Ziekenhuizen Noord-Limburg (nu VieCuri), waar hij diverse
functies vervulde. In de jaren daarna werkte Geert als
lid Raad van Bestuur in het Ziekenhuis en Verpleeghuis
in Zevenaar, en het Rijnstate ziekenhuis in de regio
Arnhem. De afgelopen 10 jaar was hij voorzitter Raad
van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Geert Huisman: “Ziekenhuizen zijn prachtige organisaties,
waar veel medewerkers met een geheel verschillende
professionele achtergrond zich met hart en ziel inzetten
voor de patiënt. Het is geweldig leuk om daarvan deel uit
te maken en bij te dragen aan een goed functioneren van
de organisatie. Waar mensen met plezier kunnen werken,
maar waar ook de voorwaarden aanwezig zijn voor goede
kwaliteit van zorg.”

Wij zijn het eerste en momenteel nog het enige ziekenhuis in
Nederland dat het operatieproces op deze manier ingericht
heeft. Dat wil zeggen: korte lijnen naar de operatiekamers en
een professionele service naar onze patiënt. Het zal u dan ook
niet verbazen dat bij evaluatie de klanttevredenheid hierop hoog
was. U gaf ons hiervoor een 8.3! Waarvoor onze dank.
Ik wens u verder veel leesplezier en wilt u meer weten of wilt u
een boodschap voor ons achterlaten met ideeën en tips, doe dat
dat dan via communicatie@lzr.nl.
Marja Weijers
Voorzitter Raad van Bestuur

Kort nieuws
Grote schoonmaakactie in ’t Veld
Het ziekenhuis heeft samen met basisschool de Zonnewijzer en de ondernemers van de
Roermondse wijk ’t Veld de handen ineen geslagen om de wijk op te gaan ruimen. Eind mei
zijn de leerlingen van basisschool De Zonnewijzer onder de noemer ’t Veldj de sjoonste plek!
de buurt vrij gaan maken van zwerfafval.
De initiatiefnemers storen zich al enige tijd aan
de rommel in hun wijk en hopen met deze actie
iedereen bewust te maken van het probleem. Op
de school is er tijdens de lessen aandacht besteed
aan het thema zwerfafval en tevens hebben alle
bewoners een ﬂyer in hun brievenbus gekregen na
aﬂoop van de schoonmaakactie.
“Ook onze patiënten en bezoekers profiteren
natuurlijk van deze actie”, licht Hanny Leurs,
secretaris Raad van Bestuur, toe. “Het is voor
iedereen wel zo prettig dat de directe omgeving
van het ziekenhuis er schoon en opgeruimd
uitziet. Daarbij nemen we graag ook ons deel in
maatschappelijke betrokkenheid hierin.”
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Cliëntenpanel

Theo Hoekjan,

In deze editie blikt
voorzitter Clientenraad, terug op 2015:
wat is er gebeurd met de resultaten?

“Wat is er gebeurd

met de resultaten
uit 2015?”

Nieuwbouw en parkeren
De eerste enquête van 2015 ging over de
nieuwbouw en het parkeren op het ziekenhuisterrein. Over het aantal patiënten op
één kamer waren de meningen verdeeld.
Sommige mensen houden van privacy, anderen van aanspraak of zij voelen zich veiliger met een kamergenoot. Theo Hoekjan:
“In de nieuwbouw zijn er in elk geval alleen
nog 1 en 2 persoonskamers. Uit de enquête kwam ook naar voren dat een informatieboekje, wifi en televisie de belangrijkste
voorzieningen zijn op een patiëntenkamer.
Momenteel wordt er kritisch gekeken naar
de informatie in het opnameboekje en
wordt de mogelijkheid om de informatie te
splitsen (info vóór opname en info tijdens
opname) onderzocht.
Draadloos internet (wifi) en televisie zijn
al aanwezig op de patiëntenkamers. Op
niet al te lange termijn worden ook digitale mogelijkheden bekeken om patiënten
tijdens hun opname te informeren. Dit kan
bijvoorbeeld via een kanaal op de tv of
info op eigen tablet of smartphone.”
Bij het parkeren waren de wensen: aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nog
beschikbaar zijn en een aangepast tarief
voor chronisch zieken/invaliden. “Bij de
herinrichting van het parkeerterrein, bij
de nog te realiseren nieuwe hoofdingang,
zal dit mogelijk beschikbaar komen. Ook is
op het nieuwe voorterrein meer aandacht
voor groen en bankjes.”
Digitaal patiëntenportaal en
opname in het ziekenhuis
In juni stelden we enkele vragen over de
mogelijkheden in een digitaal patiëntenportaal. Het panel gaf aan graag inzicht te
hebben in persoonlijke en medische gegevens en de mogelijkheid om een afspraak
te maken via dit portaal. Verder bleek uit
de vragen over een opname in het ziekenhuis dat er gebrek aan informatie is over
gemengd verplegen. Theo: “Deze informa-

tie is inmiddels extra onder de aandacht
gebracht in het opnameboekje en op onze
website. Patiënten kunnen eventuele bezwaren natuurlijk altijd ter sprake brengen.
Met de wensen voor het patiëntenportaal
wordt rekening gehouden bij de ontwikkeling hiervan, die nog volop loopt.”
Centrale huisartsenpost en
spoedplein
Een grote meerderheid van het panel vindt
het (heel) belangrijk dat de centrale huisartsenpost in het ziekenhuis komt, blijkt uit
de enquête van augustus. Gewenste voorzieningen in de centrale huisartsenpost/het
spoedplein zijn: aﬂeiding voor kinderen, een
videoscherm met nieuws, informatie over
wachttijden en een water/koffieautomaat.
Theo: “Voor de huisartsenpost is ruimte
gereserveerd in de nieuwbouw van het
ziekenhuis. De gesprekken met de huisartsen over de integratie van Huisartsenpost
en Spoedeisende Hulp lopen nog. In de
wachtruimte van de nieuwe SEH is in ieder
geval al een drankenautomaat en videoscherm met nieuws. Voor wat betreft de
aﬂeiding voor kinderen: er is een project
ingediend bij de stichting Vrienden van
Laurentius. Zij zullen zich inzetten voor het
realiseren van een speelhoek.”
Afspraakherinneringen en
bewegwijzering
In de laatste enquête van het jaar vroegen
we wat het panel vindt van digitale afspraakherinneringen. Een grote meerderheid vindt dit een goed idee, bij voorkeur
per e-mail. Wat betreft de bewegwijzering
is niet voor iedereen duidelijk hoe de
routes lopen in het ziekenhuis: de bewegwijzering mag duidelijker in de nieuwbouw.
“Het inzetten van digitale afspraakherinneringen is inmiddels uitgerold over alle
poliklinieken. De bewegwijzering zal na de
verplaatsing van de huidige hoofdingang
volledig worden aangepast,” aldus Theo.

Wilt u zich ook inschrijven voor het cliëntenpanel?
Kijk op www.lzr.nl/clientenpanel voor meer informatie en
de uitslagen van de meest recente enquêtes!

Eveline van den
Nieuwenhuijzen
Huisartsenpraktijk
Het Roosendael in Roermond

column
huisarts

In elk Laurierblad informeren we u over de uitkomsten
van de meest recente enquête onder ons cliëntenpanel.

Dit jaar ben ik 15 jaar werkzaam als huisarts in
Het Roosendael, in de kleurrijke wijk de Donderberg.
Het vak huisartsgeneeskunde heeft mij altijd al aangetrokken
vanwege de veelzijdigheid. In de wijk de Donderberg wonen
mensen met veel verschillende achtergronden en veel verschillende
nationaliteiten. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal en dat maakt
mijn werk bijzonder en uitdagend. Omdat de mensen vaak jarenlang
je spreekuur bezoeken, leer je ze in de loop van de tijd goed kennen
en kun je iets voor ze betekenen in de verschillende fases van hun
leven.

Een ﬁjn team
Het vak is in de loop van de jaren wel veranderd. Steeds meer taken
zijn op het bord van de huisarts komen te liggen en je merkt dat met
de vergrijzing de zorg steeds intensiever wordt. Als huisarts kun je
deze zorg niet meer alleen leveren en zo hebben wij in de loop van de
jaren steeds meer ondersteunend personeel in de praktijk gekregen.
Wij hebben praktijk-ondersteuners, die ons helpen bij de zorg voor
chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes en COPD. Daarnaast
is er ook een praktijkondersteuner die ons helpt met patiënten met
psychische klachten. Onze patiënten kunnen zonder wachttijd bij
haar terecht. Daarnaast hebben wij al jarenlang een verpleegkundig
specialist. Zij heeft haar eigen spreekuur en is gespecialiseerd in
ouderenzorg en wondzorg. Voor onze ouderenzorg werken wij
samen met een team van verschillende disciplines. In dit team zit
o.a. de geriater van het Laurentius Ziekenhuis. Kortom, samen met
mijn collega Abdelkader Bennaghmouch, de doktersassistentes, de
praktijkondersteuners en verpleegkundige hebben wij een fijn team in
onze praktijk.
Banden met Laurentius
Mijn banden met het Laurentius Ziekenhuis gaan terug naar de
tijd dat ik nog studeerde. Als medisch student heb ik in 1995
verschillende coschappen (waaronder mijn keuze coschap
kindergeneeskunde) gedaan in Roermond. En tijdens mijn
huisartsenopleiding heb ik in 1998 een jaar als arts op de Eerste Hulp
gewerkt. Dus voordat ik hier als huisarts kwam werken, heb ik het
ziekenhuis en de medewerkers al leren kennen. De samenwerking
met het ziekenhuis ervaar ik als heel prettig en snel toegankelijk.
Ik heb een aantal jaar deelgenomen aan het 1-2 overleg. Dit is een
overleg structuur tussen eerste en tweede lijn, waarin een aantal
huisartsen en specialisten als afgevaardigden van hun achterban
zitten. Daarnaast ben ik getrouwd met één van de specialisten en
hoor ik thuis vaak wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis en mijn
partner hoort wat er allemaal in de eerste lijn speelt. Dit maakt dat
je begrip hebt voor elkaars werkwijze en dat komt de samenwerking
ten goede.
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Tom en Maartje Schatorie verwelkomden op 22 mei hun zoontje
Tuur. Maartje: “De dames hier zijn ontzettend lief en helpen je van A tot Z.
Niks is teveel gevraagd. Helaas ligt Tuur niet bij mij op de kamer, maar ik kan
op ieder moment van de dag naar hem gaan kijken en ik vertrouw hem
met een gerust hart toe aan de goede zorgen van de verpleging.”

Loes en Frank Ophelders zijn sinds 17 mei de trotse ouders van
dochter Floor. Floor werd 4 weken te vroeg geboren in het Laurentius
Ziekenhuis. Loes: “Tijdens de bevalling voelde ik me enorm gesteund door de
verloskundigen. Ze straalden rust uit en wisten me goed te coachen. Net na de
geboorte moest Floor even onder de warmtelamp. Al snel mochten we samen
naar de couveusesuite waar we dag en nacht samen waren. Zo fijn dat je
samen kunt wennen aan de plotselinge verandering. In het begin voel je je nog
onzeker wanneer je zo’n klein en kwetsbaar mensje gaat verzorgen. Gelukkig
stonden de verpleegkundigen 24 uur per dag voor ons klaar met raad en daad
en houden ze zo veel mogelijk rekening met onze wensen.”

De interne verbouwingen in het ziekenhuis verlopen voorspoedig en dat betekent
dat we deze zomer nog ons nieuwe Moeder & Kind Centrum zullen openen.
Een luxe en modern ingerichte afdeling voor (aanstaande) ouders, baby’s en
kinderen. In dit centrum zijn de kinderafdeling, neonatologie, kraamafdeling en de
verloskundige zorg geïntegreerd volgens de principes van family centred care.

Van wens
tot wonder
In het Laurentius
Ziekenhuis kunnen we
(aanstaande) ouders in iedere fase
begeleiden.
KINDERWENS: Stellen met een onvervulde
kinderwens kunnen terecht bij onze
fertiliteitsarts. Zij gaat op zoek naar het
probleem en de juiste behandeling.
ZWANGERSCHAP: Zwangere vrouwen
met een medische indicatie begeleiden
we tijdens de zwangerschap. Ook vindt er
in ons ziekenhuis echo-onderzoek plaats,
denk aan de 20-weken echo.
VOORLICHTING: regelmatig organiseren
wij voorlichtingsbijeenkomsten over
bevallen in het ziekenhuis en borstvoeding
geven. Na de geboorte kunnen onze
lactatiekundigen de moeder adviseren over
het geven van borstvoeding.
BEVALLING: De bevalling wordt begeleid
door één van onze verloskundigen, danwel een gynaecoloog. Onze verloskamers
zijn ook beschikbaar voor bevallingen
die begeleid worden door de eerstelijnsverloskundigen.

Iedere geboorte is een unieke en bijzondere gebeurtenis. Bij de geboorte van een kind ontstaat
een nieuw gezin. Dit gezin staat centraal in onze
medische en verpleegkundige zorg. Onze gezinsgerichte zorg (family centred care) is erop gericht
om het gezin te ondersteunen en te begeleiden
om samen te zorgen voor een goede start van het
jonge leven. In onze zorg hebben we aandacht voor
de behoeften van ouders en kinderen. Zoals de be-

hoefte om een emotionele en fysieke relatie op te
bouwen, ook wanneer de moeder en/of het kind
om gezondheidsproblemen nog een tijdje in het
ziekenhuis moet blijven.
Kraamsuites en couveusesuites
Ouders en kinderen horen bij elkaar. In onze comfortabele eenpersoonskraamsuites en couveusesuites kunnen moeder en kind samen verblijven,
óók als de pasgeborene in een couveuse ligt.
Zelfs voor de partner is er de mogelijkheid om
te blijven overnachten. De ouders worden zoveel
mogelijk betrokken bij de zorg voor hun kind. Dit
heeft een gunstige invloed op de hechting tussen ouders en kind. De nabijheid van de ouders is
tevens goed voor de gezondheid van de pasgeborene. Bovendien zijn de ouders beter voorbereid
om na de ziekenhuisopname zelfstandig de zorg
over te nemen.
Oudere kinderen
Het nieuwe Moeder & Kind Centrum is er niet alleen voor pasgeborenen. Ook oudere kinderen
tot en met 18 jaar kunnen er verblijven, waarbij
er altijd één van de ouders of verzorgers op de
kamer van het kind kan blijven slapen. Dit wordt
ook wel rooming-in genoemd. Een geruststellende
gedachte voor het kind en de ouders.
Kijkje nemen
Benieuwd naar het nieuwe Moeder & Kind
Centrum? Zodra de verbouwing gereed is, kunnen geïnteresseerden de nieuwe afdeling komen
bewonderen.
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Hoe krijg je

spierballen?

Cathelijne Cijffers is 6 jaar
en weet nu al dat ze later
dokter wil worden.
Ze heeft een paar vragen
over spieren en botten en
die stelt ze vandaag aan
Maurice Wassen, orthopeed
in het Laurentius Ziekenhuis.
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gips bestaat. Daar zit dus
geen touw in. Dit breekt
Cathelijne met gemak door.

Zo zie je dat touw en gips,
ofwel vezels en kalk, samen
zorgen voor een heel stevig
bot.
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Waarom zijn botten van kalk gemaakt?
De kalk in je botten zorgt voor de
stevigheid. Bot bestaat uit vezels en die
vormen samen een soort touw. Een touw
zelf is niet stevig, dat blijft niet uit zichzelf
rechtop staan. Wanneer er kalk aan toe
wordt gevoegd, dan krijg je iets wat wél
heel stevig is. Met een leuk trucje kan ik je
laten zien hoe het werkt.
Hij pakt een stuk touw en een gipsdoekje.
Dan maakt hij het gips (dat uit kalk
bestaat) nat met water en draait het om
het touw heen tot een rolletje. Wanneer
het gips droog is, mag Cathelijne proberen
het zelfgemaakte ‘bot’ door te breken.
Dat wil maar niet lukken! Dokter Wassen
heeft ook nog een rolletje dat alleen uit

Nieuwsgierige
kinderen
gezocht!

Hoe groeien botten?
Als je klein bent, heb je kleine botten. Je
groeit omdat je botten groeien. In botten
zitten groeischijven en die groeischijven
kunnen groter worden. De groeischijven
zitten vooral in pijpbeenderen, dat
zijn de lange botten bijvoorbeeld in
je bovenarmen of bovenbenen. Als
je ongeveer 18 jaar bent, dan zijn de
groeischijven klaar met groeien en dan zul
je zelf ook niet meer groter worden.
Waarom zitten er spieren over alles heen?
Om dat uit te leggen zal ik er even een
klein skelet bij pakken. Wanneer je dit
skelet loslaat, dat zakt ‘ie in elkaar. Als
er spieren overheen liggen, dan zorgen
die spieren ervoor dat de botten stevig

aan elkaar vast zitten én dat je kunt
bewegen. De spieren in je armen zorgen
er bijvoorbeeld voor dat je je arm kunt
bewegen en de spieren in je mond laten je
kaken bewegen.
Hoe krijg je spierballen?
Als je bijvoorbeeld veel sport, dan beweeg
je veel. Tijdens het bewegen, gebruik je
je spieren. Spieren die je vaak gebruikt
worden sterker en die kunnen ook groter
worden. Als je tijdens het sporten je
armen veel gebruikt, dan zul je spierballen
krijgen. Een kwestie van veel oefenen.
Doe je zelf aan sport?
Ik zit op zwemmen, ballet en hockey.
Dat zijn goede sporten om spierballen
te krijgen. Als je daarbij gezond eet en
genoeg calcium (kalk) binnenkrijgt dan
krijg je ook hele stevige botten. Vooral
in zuivelproducten zoals melk, kaas en
boter zit veel calcium. Heb je eigenlijk al
spierballen?
Trots laat Cathelijne haar spierballen zien.

Kent u ook een kind dat boordevol vragen zit? Bijvoorbeeld over hoe het menselijk
lichaam werkt of wat er zoal in het ziekenhuis gebeurt? Wanneer hij of zij deze vraag
zelf een keer wil stellen aan een dokter, stuur dan een e-mail met de vraag, de naam en
leeftijd van het kind en de contactgegevens naar communicatie@lzr.nl.
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Help,
ik ben verbrand

Veel mensen streven ernaar om tijdens de zomer
een mooie zongebruinde huid te krijgen. Niets
mis mee, zolang je maar op een verantwoorde
manier gaat zonnen. Want verbranden is niet
alleen esthetisch minder fraai, het is ook nog eens
erg schadelijk. Hoe kun je het beste voor je huid
zorgen tijdens de warme zomermaanden?
(En toch genieten van de zon?)

Wat gebeurt er met je huid als je bent
verbrand?
Mensen die regelmatig te lang in de zon
zijn, krijgen van hun huid een signaal
wanneer het tijd is om de schaduw op te
zoeken: de huid wordt rood van kleur. Dit
betekent dat er te veel UV-stralen zijn binnengekomen en de bloedvaten wijder zijn
geworden. Daarna verliest de huid vocht en
droogt uit. Uiteindelijk gaat de huid vervellen, om zoveel mogelijk beschadigde cellen
te verwijderen en te vervangen met nieuwe
huid. “Er treedt DNA-schade op,” legt dermatoloog Raf Lijnen uit. “Als de schade
beperkt is, herstelt de huid goed. Maar als
je keer op keer je huid te lang en zonder de
juiste bescherming blootstelt aan de zon,
kan dit leiden tot permanente schade. Daarom is het zo belangrijk om goed voor je huid
te zorgen.”
Hoe kun je op een veilige manier
genieten van de zon?
“Het is een kwestie van goed opletten… en
goed insmeren! Als je huid rood begint te
worden, ga dan meteen uit de zon. Bedek
je hoofd met een pet of hoed, draag een
UV-straling werende zonnebril en gebruik
voldoende zonnebrandcrème,” adviseert
Raf Lijnen. “Vaak smeren mensen zich niet

goed genoeg in. Men gebruikt te weinig zonnebrandcrème, waardoor bijvoorbeeld factor 30 in werkelijkheid het effect heeft van
factor 10. Het is verstandig om je een half
uur voordat je naar buiten gaat, goed in te
smeren met de beschermingsfactor die voor
jou geschikt is. Hoe lichter je huid, des te
hoger is de beschermingsfactor die je nodig
hebt. Herhaal het insmeren iedere twee uur,
of eerder wanneer je hebt gezweet of gezwommen.”
Kiezen voor een dure of goedkope
zonnebrandcrème?
De beschermingsfactor van een zonnebrandcrème (oftewel Sun Protection Factor / SPF)
is wereldwijd hetzelfde. Het maakt niet veel
uit welk merk je koopt, of het nu duur of
voordelig is, beschermingsfactor 30 is gewoon beschermingsfactor 30. Het is niet zo
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Kijk op www.kwf.nl/preventie/zon-verstandig voor meer informatie over veilig zonnen.

Wat zijn de voordelen
van zonlicht?
Dermatoloog
Raf Lijnen

‘Zon verstandig
en smeer
voldoende!’

Uiteraard zijn er niet alleen nadelen aan tijd doorbrengen
in de warme zon. Met mate zonnen kan een groot
aantal voordelen voor je gezondheid opleveren!
Vitamine D is erg belangrijk voor zowel lichaam, als
geest. Dankzij UV-straling op de huid wordt Vitamine D
aangemaakt, wat een gunstig effect heeft op onder

dat de beschermingsfactor bij een voordeliger
merk minder goed is.

andere botten, tanden en nagels.

Wat kun je het beste doen als je verbrand
bent?
• Ga direct uit de zon. Doordat de zon reflecteert op diverse oppervlakken (en sneeuw!)
kun je ook in de schaduw verbranden. De
veiligste oplossing is naar binnen gaan, om
meer schade aan de huid te voorkomen.
• Dep eerst met een koude, natte doek op de
huid.
• Smeer daarna regelmatig verkoelende zalf
op de huid, zoals ‘after sun’.
• In het geval van klachten zoals zware hoofdpijn, misselijkheid of braken, doe je er goed
aan om contact op te nemen met je huisarts.

Mensen die lijden aan een seizoensgebonden depressie,

Hoe kun je huidkanker herkennen?
In het ergste geval kan onzorgvuldig en onbeschermd zonnen leiden tot huidkanker. “Daarom is het belangrijk om aan de bel te trekken
als er vreemde verdikkingen op de huid ontstaan, moedervlekken veranderen van kleur,
grootte of vorm, of wondjes niet genezen. Gelukkig zijn de meeste vormen van huidkanker
goed te genezen, mits er op tijd wordt ingegrepen. Zon dus verstandig: goed ingesmeerd,
en met mate,” aldus Raf Lijnen.

voelen zich vaak beter als ze voldoende tijd in de zon
doorbrengen.
De kans op trombose, beroerte en een hartaanval neemt
af, omdat zonlicht een bloeddrukverlagend effect heeft.
Op mensen met de huidziekte Psoriasis heeft de zon
ook een positieve werking, omdat het de klachten kan
verminderen.
Zonlicht is bevorderlijk voor een goed humeur. En daar is
iedereen bij gebaat!

laurier
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Uniek in
Nederland
Korte lijnen naar
de operatiekamer
Sinds kort beschikt het Laurentius Ziekenhuis over de Electieve Opname Afdeling (EOA). Hier komen volwassen patiënten
terecht vóórdat zij een vooraf geplande operatie ondergaan, zoals een kijkoperatie in de knie of een baarmoederverwijdering.
Het Laurentius Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar de ontvangst én het voorbereiden van de patiënt binnen één
afdeling plaatsvindt.
Waar vroeger patiënten werden opgenomen op een
verpleegafdeling, de voorbereiding voor de operatiekamer op de holding gebeurde, en de patiënt
na de operatie op de verpleegafdeling terugkwam,
is dit nu niet meer het geval. Met de komst van de

EOA is er voor de patiënt meer duidelijkheid over de
locatie waar hij of zij moet zijn, tevens is er totale
privacy tijdens het opnamegesprek én een korte
logistieke lijn naar de operatiekamer.
Het Laurentius Ziekenhuis is erg trots op deze

unieke innovatie, maar ook de patiënten zijn enthousiast. Patiënttevredenheidsonderzoeken hebben aangetoond dat zij zeer tevreden zijn over de
EOA en dat de EOA goed scoort op bejegening en
klantvriendelijkheid.

Een operatie, wat kunt u verwachten?
Bijna iedereen is gespannen voor de operatie die hij of zij moet ondergaan. Daarom proberen wij er voor te zorgen dat u zich zo veel mogelijk
op uw gemak voelt. Tijdens de preklinische screening, die u voorafgaand aan uw operatie krijgt, bespreekt de anesthesioloog welke narcose
en/of verdoving u gaat krijgen. Maar wat staat u verder te wachten op de dag van de operatie?

START
Als de operatie voorbij is, wordt u naar een ruimte

6

1

Op de dag van uw operatie meldt u zich op
het afgesproken tijdstip bij de Electieve Opname

gebracht waar u rustig wakker kunt worden.

Afdeling (EOA), waarna u plaatsneemt in de

Deze ruimte heet de recovery. Op de recovery

wachtruimte.

wordt u verpleegd door de recoveryverpleegkundige. Als alle lichaamsfuncties stabiel zijn,
wordt u naar de verpleegafdeling gebracht
waar u verzorgd wordt totdat

Vervolgens gaat u samen met de

u weer naar huis mag.

Een geplande
operatie...
uw dag in beeld

In de operatiekamer
wordt u aangesloten
op de bewakingsapparatuur, daarna
dient de anesthesioloog
u de medicijnen voor
de anesthesie toe.

verpleegkundige naar een spreekkamer.

5

Wanneer u een algehele narcose

Hier wordt er gekeken
of er na de preklinische
screening nog iets is
veranderd. Verder
wordt er een checklist
afgenomen en kunt
vragen stellen. De
verpleegkundige zal deze graag
voor u beantwoorden.

krijgt, valt u snel in slaap.

Na het signaal vanuit de operatiekamer wordt

Zodra het tweede signaal komt, brengt de
verpleegkundige u in uw bed naar de operatie-

u uiteraard nog

2

4

3

u voorbereid voor de operatie: u kleedt zich om,

kamer. Deze is vlakbij de EOA, waardoor u snel

u wordt in bed gelegd, en meestal krijgt u ook

én zonder een lange route door het ziekenhuis

een infuus.

hier aankomt.

nebr de
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Tips
•

•

Medicijnen

mee op reis

Gaat u binnenkort op vakantie en gebruikt u medicijnen? Zorg dan dat u goed
voorbereid op reis gaat. We geven u graag enkele tips zodat u onbezorgd van uw
vakantie kunt genieten.

Reisapotheek samenstellen
De inhoud van uw reisapotheek hangt
natuurlijk af van uw persoonlijke situatie
en van uw reisbestemming. In ieder geval
neemt u uw gebruikelijke medicijnen mee.
Daarnaast zijn er enkele basisbenodigheden
die niet mogen ontbreken. Gebruik onderstaande checklist om na te gaan of u niets
vergeten bent:

✓ Eigen medicijnen (en eventueel
anticonceptiepil en condooms)
✓ Medicijnen tegen reisziekte
✓ Bij diarree: diarreeremmer (zoals loperamide) en ORS-poeder om uitdroging
tegen te gaan
✓ Laxeermiddel bij verstopping
✓ Paracetamol bij pijn en koorts
✓ Zonnebrandcrème, lippenbalsem met
UV-filter en aftersun
✓ Middel tegen jeuk na bijvoorbeeld een
insectenbeet
✓ Een goed uitgeruste verbanddoos* met
o.a. wondpleisters, blarenpleisters, steriele
gaasjes, rolletje hechtpleister of kleefpleister, snelverband, fixatiewindsel, elastische
zwachtel, verbandklemmetjes, schaar,
pincet , tekentang en thermometer.
* In een aantal Europese landen is het
verplicht om een verbanddoos in de
auto te hebben. Datzelfde geldt voor
veiligheidshesjes. Met de auto naar
Frankrijk? Dan is het bovendien verplicht een alcoholtest mee te nemen.

Voorkomen is beter
dan genezen
Het liefst wilt u natuurlijk gezond
uw vakantie doorbrengen. Een aantal maatregelen zorgen ervoor dat u het risico op
ziekte of ander ongemak grotendeels kunt
voorkomen. Drink bijvoorbeeld geen kraanwater, maar alleen water uit verzegelde ﬂessen. Vermijd het eten van rauw vlees, vis en
eieren en schil uw fruit zelf. Hiermee houdt
u het risico op een voedselinfectie zo klein
mogelijk. In tropische landen kunnen muggen
vervelende ziektes overbrengen zoals malaria, dengue en zika. Probeer een muggenbeet te voorkomen door bedekkende kleding
te dragen, te slapen onder een (geïmpregneerde) klamboe en een DEET-bevattend
muggenwerend middel te gebruiken

•

•

•

Een heleboel zaken om aan te denken.
Uiteraard kunt u bij de apotheek terecht met
uw vragen. Maar het belangrijkste wat u niet
mag vergeten is:

geniet vooral van
uw vakantie en
kom gezond
weer terug!

•

Zorg dat u ruim voldoende medicijnen heeft
voor de reisperiode en voor de week erna.
Neem tijdig contact op met uw (huis)arts voor
een recept.
Neem de medicijnen mee in de originele
verpakking inclusief bijsluiter. Reist u per
vliegtuig? Stop de medicijnen dan in uw
handbagage. De meeste medicijnen kunnen
op kamertemperatuur worden bewaard.
Staat in de bijsluiter dat de medicijnen koel
bewaard moeten worden, dan kan een
koeltasje uitkomst bieden. Let op dat u
koelkastmedicijnen niet in de ruimbagage
vervoert, bevriezing beschadigt deze
medicijnen.
Vraag bij uw apotheek een medicijnpaspoort
aan. Dat is handig wanneer u in het buitenland
uw medicijnen verliest of wanneer u een arts
of apotheker moet raadplegen.
Voor sommige medicijnen die onder de
Opiumwet vallen heeft u een speciale verklaring nodig. Denk aan slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-middelen en
medicinale cannabis. Gaat u naar een Schengenland (de meeste landen op het Europese vasteland) dan heeft u een Schengenverklaring
nodig die door uw arts is ingevuld. Voor andere
landen gelden weer andere procedures. Kijk op
www.hetcak.nl voor meer informatie. Regel dit
tijdig want in veel landen is het bezitten en gebruiken van middelen die onder de Opiumwet
vallen streng verboden!
Indien u naar een ver land gaat, kunt u te
maken krijgen met een andere hygiëne en
andere ziektes. Informeer minimaal 5 weken
vóór vertrek bij uw arts, apotheek of GGD of
u inentingen nodig heeft of maatregelen moet
nemen voor malaria.
Bepaalde geneesmiddelen zorgen ervoor dat
u gevoeliger wordt voor de zon. Raadpleeg de
bijsluiter van uw medicijn om na te gaan of dat
ook voor u van toepassing is en zorg indien
nodig voor extra bescherming tegen de zon.
Uw apotheker kan eventueel ook op zoek gaan
naar een alternatief medicijn dat minder kans
geeft op een overgevoeligheidsreactie.
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Maak kennis met de

De stichting Vrienden van Laurentius zet zich in om
wat extra’s te bieden aan de patiënten en bezoekers van
het Laurentius Ziekenhuis. Dit doen ze door geld in te zamelen
voor projecten die gericht zijn op het welzijn van patiënten en
bezoekers. Chris Ketelaars en Wim Kemp maken deel uit van
het bestuur van de stichting. Zij stellen zich graag aan u voor.

Penningmeester en secretaris
Vrienden van Laurentius
Fiscaal jurist en partner bij RSM
Belastingadviseurs NV
Hoewel veel mensen niet graag in een ziekenhuis komen, voelt het Laurentuis Ziekenhuis
voor mij als een vertrouwde en prettige
omgeving vol fijne herinneringen. Als kleine
jongen nam mijn vader mij al mee naar het ziekenhuis waar hij werkte bij de technische dienst. Ook leerde ik het ziekenhuis en de mensen in het ziekenhuis kennen in
de jaren dat ik er als vakantiehulp heb gewerkt.
Fiscaal aantrekkelijk schenken door de ANBI-status
Toen ik werd gevraagd om het Laurentius Ziekenhuis, patiënten en verzorgers te
ondersteunen door plaats te nemen in het bestuur van de Stichting Vrienden van
Laurentius hoefde ik geen seconde na te denken en heb meteen volmondig ja gezegd. Het voelt als thuiskomen en ik ben trots dat ik een bijdrage mag leveren aan
de verbetering van de zorg in dit fantastische ziekenhuis. Als penningmeester en
secretaris zorg ik voor de financiële verantwoording binnen de stichting. Een van
de eerste zaken die geregeld moesten worden was het verkrijgen van de zogenaamde ANBI-status door de stichting. Hierdoor kan de stichting giften, subsidies,
sponsoring en legaten belastingvrij ontvangen, terwijl de bijdragen die wij van onze
donateurs en ambassadeurs ontvangen ook nog aftrekbaar zijn van de belasting. Ik
hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de realisatie van mooie projecten die wij
samen gaan realiseren en ik hoop vele vrienden te ontmoeten om samen het verschil te kunnen maken voor ons ziekenhuis.

Mogen we ook op uw steun rekenen?
Met uw donatie kan de stichting projecten financieren die nét dat beetje extra zorg
en comfort bieden aan patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Momenteel is
de stichting op zoek naar de financiële middelen om de projecten “Look good, feel
better” en “Fietslabyrint” te verwezenlijken. Kijk voor meer informatie op onze
website. Het project “Fietslabyrint” wordt op de achterpagina van dit Laurierblad
toegelicht.
Website: www.vriendenvanlaurentius.nl IBAN: NL90RABO0302596046

Wim Kemp:
“Het wel en wee
van de patiënt
staat voorop”
Bestuurslid Vrienden van Laurentius
Voormalig wethouder gemeente Roermond
In mijn tijd als wethouder van de gemeente Roermond heb ik veelvuldig contact gehad met de directie van het Laurentius Ziekenhuis. Verschillende onderwerpen stonden in de loop van de jaren
prominent op de agenda: samenwerking met andere ziekenhuizen
in de regio, de vernieuwbouw en de aansluiting van de zorg die
het ziekenhuis levert op de zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Ik heb de organisatie leren kennen als ambitieus,
gericht op hoogwaardige kwaliteit van medische zorg en met
voortdurende aandacht voor de patiënt. Dat heeft mij erg aangesproken.
Kennis, ervaring en relaties inzetten om fondsen te werven
Ik vind het een eer om samen met de andere leden van het bestuur een bijdrage te mogen leveren aan de kwaliteit van de zorg
voor de patiënten. Maar, dit doen we niet alleen. We kunnen onze
doelstellingen alleen maar bereiken als we op een goede manier
samenwerken met directie, staf, medewerkers en patiëntenorganisaties.
Als bestuur zijn we dienend. Het wel en wee van de patiënt staat
voorop en aan dat belang zijn wij allen ondergeschikt. Onze taak
is het onze kennis, ervaring, relaties in te zetten om fondsen te
werven om allerlei ideeën die er leven te kunnen ondersteunen en
verwezenlijken.
Ik kan er van genieten als er een idee ontstaat, iedereen daar
warm voor wordt en zich volledig inzet om het idee ook daadwerkelijk te realiseren, vooral als disciplines en deskundigheid van
verschillende aard elkaar aanvullen. We hebben als bestuur een
lange aanloop gehad, maar ik verwacht dat in de loop van 2016
de eerste projecten verwezenlijkt kunnen worden.

iraf.

Chris Ketelaars:
“Het voelt als thuiskomen”
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Zoek de 5 verschillen:

kinderpagina

Onze giraf heet
Laurientje!
In het Laurierblad van maart vroegen
we jullie om een mooie naam te
verzinnen voor onze giraf op de
kinderafdeling. Jullie hebben veel
leuke en creatieve namen bedacht,
maar er kan er maar één de winnaar
zijn… of in dit geval twee… de 8-jarige
Bas en 5-jarige Tim bedachten de naam
“Laurientje” en daar is onze giraf erg blij
mee! De broertjes kregen een leuk presentje
en een lekker ijsje als bedankje!

Tekening van
Minou Cuijpers
De 3-jarige Minou Cuijpers maakte
een tekening over het ziekenhuis!
Dankjewel, Minou!
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Groep 5
van
Basisschool
Willem de Zwijger bezoekt
de afdeling Oogheelkunde
Op vrijdag 27 mei bezochten 23 leerlingen
van basisschool Willem de Zwijger in Roermond
de afdeling Oogheelkunde.

Patiëntje in the picture
De 7-jarige Joanna uit Herkenbosch heeft een aantal nachtjes in
ons ziekenhuis doorgebracht vanwege buikpijn… maar inmiddels
gaat het gelukkig weer een stukje beter. “Dit was de eerste keer
dat ik in het ziekenhuis lag,” vertelt Joanna. “Maar gelukkig zijn

Ze kregen uitleg over ogen, brillen en scheel zien van orthoptisten Martijn Niesen en
Marianne Smijers. Daarna mochten de kinderen zelf even plaatsnemen achter speciale
apparatuur voor een oogmeting. Aan het einde kregen ze een toepasselijk cadeautje mee:
een stuiterbal in de vorm van een oog. Met reacties als “Ik vond het super leuk!”, “Nu
weet ik eindelijk wat er in mijn oog gebeurt!” en “Ik had nog wel langer willen blijven!” was
het duidelijk een geslaagd bezoek!

de mensen heel aardig, vooral verpleegster Vivian vind ik erg lief!
Ik heb veel bezoek gekregen… mijn papa en mama, broer, oma en
vriendinnetje zijn allemaal langsgekomen. Ik heb ook een knuffel
gekregen, die ik zelf mocht inkleuren. Ze heet Joanna, net als ik!
Maar ik hoop dat ik snel naar huis mag, zodat ik weer naar school
kan en kan gymmen en dansen!”
Heel veel beterschap, Joanna!

Oplossing 5 verschillen: kleur fruit, streep kussen, puntjes neus leeuw, vlek op nek giraf, kleur voetje giraf.

e-
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Bezoektijden
U bent dagelijks tussen 15.00 - 16.00 uur en 18.00 19.30 uur van harte welkom om een familielid, vriend,
collega of kennis, die in het ziekenhuis is opgenomen, te
bezoeken. Directe familie is in overleg met de verpleging ook
buiten deze tijden welkom. De verpleegafdelingen zijn bereikbaar
via de hoofdingang of de ingang poliklinieken. De ingang poliklinieken is tot 18.15 uur geopend. Komt u later op bezoek? Gebruik
dan de hoofdingang. U kunt parkeren op één van de twee parkeerplaatsen bij het ziekenhuis.

Afwijkende bezoektijden
Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden:

Fietsen

tijdens de dialysebehandeling
Dialysepatiënten brengen doorgaans vele
uren per week door op de dialyseafdeling
van ons ziekenhuis. Op de afdeling zijn
twee fietsen beschikbaar waar de patiënten gebruik van kunnen maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de dialysebehandeling beter verloopt wanneer de patiënt
ondertussen op de fiets zit. De fietsende
patiënt heeft minder kans op kramp en
andere vervelende bijverschijnselen die de
behandeling met zich mee kan brengen.
Daarnaast biedt het fietsen een welkome
aﬂeiding.
Fietslabyrint
Om de beleving van het fietsen te vergroten, wil de dialyseafdeling gebruik gaan
maken van het ‘fietslabyrint’. Het fietslabyrint is een interactieve fietstocht, bedoeld voor mensen voor wie buiten fietsen niet (meer) zo vanzelfsprekend is. De
fietsroute wordt gevolgd op een beeldscherm dat voor de fiets is geplaatst. Op
het beeldscherm kan een keuze worden
gemaakt uit één van de fietstochten

door steden in binnen- en buitenland. Op
kruispunten kan binnen een route links
of rechts afgeslagen worden. Gebruikers
van fietslabyrint genieten van de beelden
en van het gevoel ergens naar op weg
te zijn. De tijd vliegt sneller voorbij en de
beweging is goed voor de gezondheid!
De stichting Vrienden van Laurentius wil
graag haar steentje bijdragen aan dit initiatief en zal de financiële middelen gaan
werven voor de aanschaf van het fietslabyrint. Het bedrag dat nodig is voor de
aanschaf en het onderhoud voor de komende vijf jaar komt neer op €7.500,-.
Wilt u dit initiatief ook steunen?
Maak uw bijdrage over naar de stichting
Vrienden van Laurentius:
IBAN NL90RABO0302596046

www.vriendenvanlaurentius.nl

AGENDA
Zwangerschap en bevalling in het ziekenhuis 19.30 uur
Dinsdag 5 juli, 2 augustus en 6 september 2016
• zwangerschap • baring • het kraambed

Borstvoeding 19.30 uur
Dinsdag 28 juni, 9 augustus en 20 september 2016
• het belang van borstvoeding geven • hoe komt moedermelk tot stand
• aanleghoudingen • kolven en bewaren moedermelk
• borstvoeding en werken

Behandeling van kanker in relatie tot diabetes
19.30 uur
Maandag 12 september 2016
Sprekers: R. Ruijten (verpleegkundig specialist oncologie), J. van de Boel
(diabetesverpleegkundige)
Kijk t.z.t. voor meer informatie op www.lzr.nl/voorlichting

PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) AFDELING F1
Maandag t/m vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur,
woensdag ook van 14.00 tot 15.00 uur.
Zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30 uur en
van 18.00 tot 20.00 uur.
Elke dag is ook in de namiddag bezoek op afspraak mogelijk.
Kraamafdeling - AFDELING E1
Op de dag van de bevalling is er de hele dag bezoek toegestaan;
de partner is natuurlijk altijd welkom, en overig bezoek van
10.00 tot 13.00 uur en van 15.30 tot 19.30 uur. Tussen 13.00 en
15.30 uur is rusttijd en is er geen bezoek mogelijk.
Kinderafdeling - AFDELING E2
Ouders zijn de hele dag welkom.
Overig bezoek van 14.30 tot 19.30 uur.
Intensive Care - AFDELING D1
Van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur.
Revalidatieprogramma heup en knie - AFDELING A2
Van 18.00 tot 19.30 uur. ’s Middags is geen bezoek mogelijk in
verband met de behandeling van de patiënt.

blijf op de hoogte
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
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Receptie
0475
Spoed Eisende Hulp
0475
Patiëntencommunicatie
0475
Opname
0475
Bloedafname
0475
Inschrijfbureau
0475
Apotheek Laurentius Kwartier 0475

38 23 09
38 22 54
38 22 36
38 28 10
38 24 67
38 27 31
38 30 30

colofon
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
Fotograﬁe: Laurentius Ziekenhuis & Fotostudio Karel Bingen
Oplage:
86.500 exemplaren

