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Aangepast 
rookbeleid 
In ons ziekenhuis geldt per 1 augustus een aangepast 
rookbeleid voor zowel medewerkers als patiënten en 
bezoekers. 

Als ziekenhuis willen we een zo gezond mogelijke omgeving 

creëren en dat betekent een rookvrije omgeving. Passief roken 

is immers ook slecht voor de gezondheid. Om de overlast zo 

veel mogelijk te beperken, is roken alleen nog toegestaan op 

het overdekte terras van restaurant De Pelikaan. Roken op het 

buitenterrein van het ziekenhuis is dus niet (meer) toegestaan. 

Voor patiënten en bezoekers van het PAAZ gebouw blijft het 

huidige rookbeleid voorlopig gehandhaafd. Graag uw begrip 

hiervoor. 

In november hebben de Vrienden van Laurentius een 

actie georganiseerd met als doel een Fietslabyrint voor 

dialysepatiënten te realiseren. Het is gezond om te fi etsen tijdens 

de dialysebehandeling. De fi etsende patiënt heeft namelijk 

minder kans op kramp en andere vervelende bijverschijnselen. 

Fietslabyrint maakt het mogelijk om een interactieve fi etsroute 

te volgen zodat je het gevoel krijgt werkelijk onderweg te zijn. 

U leest meer over dit project op pagina 10 van dit blad. 

In deze editie komen ook de laatste ontwikkelingen van ons 

ziekenhuis aan bod en gaan we nader in op een jaarlijks 

terugkerende ziekte, waar vrijwel iedereen ervaring mee heeft: 

de griep. Longarts Veerle de Visser geeft tips (want voorkomen 

is immers beter dan genezen!), en vertelt over de feiten en 

fabeltjes omtrent deze infectieziekte. De 8-jarige Jayden praat 

op pagina 5 met dokter Potgieter over de ligging van organen in 

ons lichaam en op pagina 8 laten we zien hoe u een kaartje naar 

een patiënt kunt sturen. Want als u in het ziekenhuis ligt, is het 

toch fi jn om een beterschapskaartje te ontvangen als blijk 

van steun!

Op pagina 9 goed nieuws voor mannen. Sinds kort beschikken 

we over een Prostaat MRI Center of Excellence, waar we gebruik 

maken van de nieuwste MRI-techniek om prostaatkanker op te 

sporen. Radiologen Frank Raat en Rogier van Stiphout en uroloog 

Dennis Oerlemans leggen uit hoe we prostaatkanker sneller en 

nauwkeuriger kunnen opsporen waardoor de kans op uitzaaiin-

gen kleiner is. Bovendien is het onderzoek zelf minder pijnlijk. 

Wilt u meer weten over de onderwerpen in dit blad? Of hebt u 

ideeën en tips? Stuur dan een bericht naar communicatie@lzr.nl.

Ik wens u fi jne feestdagen en veel leesplezier!

Marja Weijers
Voorzitter Raad van Bestuur

 
Op naar 2017!
December is altijd een feestelijke en vooral gezellige maand! Maar natuurlijk 
zijn er ook mensen die deze periode door ziekte of andere omstandigheden 
doorbrengen in Laurentius. Al onze medewerkers, specialisten en vrijwilligers 
doen hun best om het verblijf van zowel onze patiënten als bezoekers zo 
aangenaam mogelijk te maken, zeker tijdens de feestdagen!

Voorwoord
Laurierblad
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Kort nieuws
‘Narrowcasting’ in de wachtkamers 
Om onze patiënten en bezoekers goed en actueel te informeren, hebben we sinds kort 

narrowcasting, ofwel wachtkamertv. Via beeldschermen delen we het laatste nieuws over 

het ziekenhuis, laten we zien wie er werken op een poli en geven we aan of er sprake is 

van uitloop in een spreekuur. Kortom een informatieve afl eiding tijdens het wachten! 

Inge Hensen, adviseur patiëntencommunicatie en projectleider: “We weten allemaal dat 

als we in het ziekenhuis komen voor een afspraak bij de dokter, we soms even moeten 

wachten tot we aan de beurt zijn. Een bezoek aan het ziekenhuis is vaak ook spannend 

voor patiënten. Door het aanbieden van wachtkamertv willen we het wachten verzachten. 

We bieden een unieke mix van (ziekenhuis)informatie en actualiteiten: de patiënt kan 

bijvoorbeeld lezen over nieuwe behandelingen en onderzoeken, maar ook het landelijke 

nieuws is te volgen en zelfs de weersvoorspelling van de betreffende dag.”   

De narrowcasting is gestart op de poli interne geneeskunde als pilot afdeling en wordt 

verder uitgerold over alle poliklinieken en onderzoeksafdelingen. 

“We beschikken straks niet alleen over mooie en vernieuwde poliklinieken, maar ook 

worden op elke polikliniek patiënten en bezoekers goed en actueel geïnformeerd, onder 

andere dankzij onze narrowcasting.”      



 
Op naar 2017!
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Ik ben huisarts in de regio Swalmen, waar ik al meer dan 

15 jaar praktiseer in Huisartsenpraktijk Het Groene Kruis. Onze 

praktijk is gevestigd in het mooie dorp Swalmen en sinds kort 

houden we tevens spreekuur in het gemeenschapshuis in Boukoul. 

Dit wordt zeer gewaardeerd door de oudere bevolking van Boukoul, 

omdat men nu zelfstandig naar het spreekuur kan komen en minder 

afhankelijk is van anderen. 

Gezinsarts
Ons streven is om mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis te 

kunnen laten zijn, hen medische zorg in de breedste zin van het 

woord te geven en specialistische hulp te bieden als dat nodig is. 

Als huisarts kennen we de mensen en hun families jarenlang: we 

weten hoe ze zijn, wonen en leven. 

Het is een voorrecht om gezinsarts te mogen zijn en dit heeft het 

voordeel dat je het welzijn, de gezondheid en ziekte bij de persoon 

beter kan plaatsen.

Laagdrempelig contact met Laurentius
Ter ondersteuning van de huisartsenzorg hebben we soms ook een 

ziekenhuis nodig. De samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis 

is zeer goed. Ik ken de specialisten, zij kennen mij en je weet wat 

je aan elkaar hebt. Dat bevordert de goede medische zorg voor de 

patiënt. Wij bellen elkaar laagdrempelig om te overleggen. Dit geldt 

als ik iemand naar het ziekenhuis stuur, maar ook als iemand uit het 

ziekenhuis wordt ontslagen. Zeker in ernstige situaties is dit zeer 

belangrijk. Zo word ik gebeld door een specialist als iemand slecht 

nieuws te horen heeft gekregen. Dan ga ik naar de patiënt en zijn of 

haar familie toe om bij te praten en indien nodig start ik de passende 

begeleiding. Of we krijgen bericht dat een patiënt naar huis komt die 

niet meer te genezen is… dan is het erg belangrijk dat wordt geregeld 

dat iemand rustig in zijn vertrouwde thuissituatie kan overlijden, te 

midden van zijn familie met daarbij de zorg van zijn of haar eigen 

vertrouwde huisdokter.

Verbeterslag acute zorg
Natuurlijk heb je als huisarts ook een ziekenhuis nodig met een 

Spoedeisende Hulp (SEH) waar je je patiënten dag en nacht met 

een vertrouwd gevoel naar toe kunt sturen. Ik ben blij dat wij als 

huisartsen binnenkort met de Huisartsenpost naast de SEH in 

Laurentius komen met één gezamenlijke toegang voor alle patiënten 

die spoedhulp nodig hebben. Dit levert een verbeterslag op voor 

onze acute zorg. Ik verheug me dan ook op deze nog intensievere 

samenwerking met de specialisten en medewerkers van het 

Laurentius Ziekenhuis.

Petra Sterk
Huisartsenpraktijk 
Het Groene Kruis in Swalmen

93% van de deelnemers gaf aan dat er 

bij het maken van een afspraak rekening 

wordt gehouden met de wensen van 

de patiënt. Dat is natuurlijk erg fi jn om 

te horen! Sommigen vinden wel dat de 

informatie over de wachttijd op de poli 

beter kan, en bij sommige (oude) poli’s 

is er te weinig privacy bij de loketten. 

De meerderheid is tevreden over de 

telefonische bereikbaarheid van de poli’s. 

Afspraak maken
De deelnemers konden aangeven hoe lang 

de tijd was die zat tussen het maken van 

een afspraak en het eerste polibezoek. 

Ruim de helft van de deelnemers (53 %) 

kon binnen 2 weken terecht na het maken 

van de afspraak, 70 % binnen 3 weken 

en ruim 80 % binnen 4 weken. Vorig jaar 

voerde het ziekenhuis de mogelijkheid 

voor afspraakherinnering via e-mail of sms 

in. 50% van de deelnemers aan de enquête 

heeft er al eens gebruik van gemaakt. 

Informatie over wachttijd
De meeste deelnemers gaven aan bij 

binnenkomst op de poli (balie/loket) 

persoonlijk geïnformeerd te worden 

over de wachttijd. Meestal door de 

secretaresse/baliemedewerker, soms 

door de verpleegkundige of specialist. Het 

informeren over de wachttijd op de poli is 

voor sommige respondenten echter nog 

voor verbetering vatbaar.

Aandacht voor privacy
67% van de deelnemers vindt dat 

er voldoende aandacht is voor hun 

privacy. Redenen hiervoor zijn: de 

aanmeldbalie is vaak gescheiden van de 

gang, privacygevoelige zaken worden 

alleen besproken in de spreekkamer 

huisarts
co

lum
n

Gezocht: nieuw lid Cliëntenraad!
De Cliëntenraad is de wettelijke afvaardiging van de cliënten van 
het Laurentius Ziekenhuis. Als gespreks- en onderhandelingspartner 
van de Raad van Bestuur bekijkt en volgt zij de veranderingen en 
beleidsvoorstellen nauwlettend met het oog op het patiëntenbelang. 
De raad bestaat uit vijf leden. Wegens het afl open van de zittingstermijn 
van 1 van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw, enthousiast lid! 
Lijkt het u leuk om in de raad mee te denken en dan met name op het 
aandachtsgebied ouderenzorg/patiëntenzorg? Kijk dan voor meer 
informatie op www.lzr.nl/clientenraad, of neem contact op via e-mail 
clientenraad@lzr.nl of tel: 0475-382204.

 Uitslag Cliëntenpanel  

In de meest recente enquête van het Cliënten-
panel konden de deelnemers hun mening 
geven over de privacy, wachttijden, het maken 
van afspraken en de bereikbaarheid van de 
poliklinieken.

met de arts of verpleegkundige en de 

baliemedewerkers passen het volume van 

hun stem aan, zodat anderen niet kunnen 

meeluisteren. 17 % vindt dat de privacy 

nog aandacht verdient. Redenen die 

worden gegeven zijn: andere wachtenden 

kunnen meeluisteren omdat de balie zich 

op gehoorafstand van de wachtruimte 

bevindt en de telefoongesprekken van de 

baliemedewerkers zijn te volgen tijdens 

het wachten.

Theo Hoekjan, voorzitter Cliëntenraad: 

“Over het algemeen geeft de enquête 

een positief beeld over het reilen 

en zeilen op de poliklinieken. Goed 

om te zien dat al 50% gebruik heeft 

gemaakt van de mogelijkheid voor een 

afspraakherinnering. Wij vonden dit 

als Cliëntenraad een belangrijke extra 

service voor de patiënten. Het informeren 

over de wachttijden gaat volgens de 

meeste respondenten ook goed. Om 

dit nog verder te verbeteren wordt er 

op dit moment op elke poli een ‘narrow 

casting’ systeem uitgerold, waarop 

naast informatie over het ziekenhuis ook 

informatie over de wachttijden wordt 

getoond. Gelukkig is de meerderheid 

van de deelnemers tevreden over de 

privacy. De klachten die hierover zijn, zijn 

waarschijnlijk van toepassing op de nog 

niet verbouwde poli’s. In de nieuwbouw 

en bij de verbouwde afdelingen wordt er 

goed rekening gehouden met de privacy 

van de patiënt.”

Alle resultaten en volgende enquête
U kunt alle resultaten van de enquête 

nalezen op onze website www.lzr.nl/

clientenpanel. De volgende enquête is in 

december uitgezet.



Afgelopen maanden hebben er heel wat verbouwingen in Laurentius plaatsgevonden.
Verschillende poli’s zijn mooi opgeknapt of hebben een nieuw plekje gekregen. Een goede 
vooruitgang, maar voor patiënten was het soms wel even zoeken naar de verhuisde 
afdelingen. Gelukkig hebben de grootste verschuivingen nu plaatsgevonden en wordt er 
op het buitenterrein al gewerkt aan de 2de fase van de nieuwbouw!
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Onze visie: 
nieuwbouw en verbouw
Het eerste gedeelte van de nieuwbouw is begin 

dit jaar in gebruik genomen. De Spoed Eisende 

Hulp, Acute Opname afdeling, Eerste harthulp, 

hartbewaking, verpleegafdeling cardiologie, 

centrale sterilisatie afdeling en operatiekamers 

zijn hier gevestigd. De nieuwbouw biedt daarmee 

plaats aan zeer gespecialiseerde voorzieningen. 

Laurentius heeft bewust gekozen voor een deel 

nieuwbouw in combinatie met verbouw. De 

verbouw zorgt ervoor dat straks ook de bestaande 

gebouwen weer volledig zijn ingericht voor de 

toekomst. Eindresultaat moet een compact en 

overzichtelijk ziekenhuis zijn met korte looplijnen en 

een aangenaam verblijf voor onze patiënten.

Achter de nieuwbouw 

die gereed is, is gestart 

met het realiseren 

van fase twee. Er 

zal nog een aantal 

sloopwerkzaamheden 

worden verricht om de 

nieuwe hoofdentree 

te realiseren, die in de 

toekomst vanuit de 

Oranjelaan bereikbaar is.

Naast de nieuwbouw van het ziekenhuis is het Zorghotel op het terrein verrezen. Het hoogste punt werd 

bereikt in september 2016. Er wordt nu volop gewerkt aan de afwerking en inrichting binnenin.

 Nieuw- en verbouw:
 even oriënteren

Tweede fase
nieuwbouw

Na de afronding en ingebruikname van het eerste 

gedeelte nieuwbouw is nu de tweede fase gestart. 

In dit tweede deel wordt de nieuwe hoofdentree, 

het nieuwe restaurant en vergadercentrum, 

de Intensive Care en de aansluiting van de 

nieuwbouw op het bestaande gebouw door middel 

van een lichtstraat gerealiseerd. De tweede fase 

van de nieuwbouw zal rond de zomer van 2017 

gereed zijn. 

Wegwijs in 
het ziekenhuis

Idi Hofkens is vrijwilliger in het 

Laurentius Ziekenhuis en helpt bezoekers 

hier wegwijs te maken. “We merken dat 

het momenteel lastig is voor mensen 

om de juiste weg te vinden. Poli’s zijn 

verhuisd, routenummers zijn veranderd 

en mensen weten soms niet waar 

ze naar toe moeten. Mijn taak is om 

bezoekers naar de juiste bestemming te 

begeleiden. Soms is een korte instructie 

al voldoende, maar het komt ook voor 

dat ik iemand in een rolstoel naar de 

juiste poli breng en later ook weer kom 

ophalen. De bezoekers hebben begrip 

voor de situatie en zijn ons dankbaar 

voor de hulp die we hen bieden. Schroom 

daarom ook niet om een vrijwilliger 

aan te spreken als u de weg niet weet 

of hulp nodig heeft. Wij staan in de 

centrale hal en zijn te herkennen aan het 

donkerblauwe shirt met de tekst Goed u 

te ontmoeten.”

Zorghotel

Bij de nieuwe terreininrichting van het ziekenhuis 

wordt ook rekening gehouden met de komst van 

het Zorghotel van De Zorggroep, dat in mei 2017 

gereed is. Het Zorghotel bestaat uit acht etages. 

Op de begane grond en eerste verdieping komen 

voorzieningen zoals een sportcafé, restaurant, 

lounge, bibliotheek en vergaderruimten. Op 

de overige etages zijn de hotelkamers voor 

revaliderende gasten. Aan het hotel vast ligt het 

CRBS (Centrum voor Revalidatie, Beweging en 

Sport) waarin artsen en behandelaars van De 

Zorggroep en Laurentius samenwerken. 
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Kent u ook een kind dat boordevol vragen zit? Bijvoorbeeld over hoe het menselijk 

lichaam werkt of wat er op een specifi eke afdeling van 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.

Nieuwsgierige 
kinderen
gezocht!

Hoe kan het dat alles 
      in je lichaam past?

De 8-jarige Jayden Giesbers 
had wel een hele interessante 
vraag bedacht. Hij wilde 
namelijk weten hoe het kan 
dat al je darmen, hersenen 
en botten in het lichaam 
passen. Vandaag heeft hij 
een afspraak met dokter 
Potgieter, kinderarts in het 
Laurentius Ziekenhuis. 
Hij geeft Jayden antwoord 
op zijn vragen. 

Hoe kan het dat al je darmen, hersenen 

en botten in het lichaam passen?

Wat een goede vraag! Wist je dat de 

dunne darm van een volwassen persoon 

maar liefst 6 meter lang is? De dunne 

darm van een kind is gelukkig iets korter, 

ongeveer 4,6 meter. Om deze lange sliert 

helemaal in het lichaam te laten passen, 

zit hij opgerold in je buik. Kijk maar eens 

naar de mouw van je trui. Die is ook heel 

lang. Maar als je de mouw oprolt, wordt 

het een klein bolletje. Dit is bij de darmen 

eigenlijk precies zo. Maar dit geldt óók 

voor jouw hersenen. Zij worden als het 

ware bij elkaar geduwd om ervoor te zor-

gen dat ze allemaal in het hoofd passen. 

Maar botten kun je natuurlijk niet oprol-

len en samenduwen. Hoe kan het dan dat 

die allemaal in je lichaam passen? Nou, 

dat komt omdat je allemaal verschillende 

soorten botten hebt: grote botten, kleine 

botten, dikke botten, dunne botten en ook 

ronde botten. Ze passen allemaal precies.

Hoeveel botten heb je eigenlijk?

Als je geboren wordt, heb je ongeveer 

350 botten. Maar dit aantal wordt veel 

minder wanneer je volwassen wordt, na-

melijk 206. Dit komt omdat een aantal 

botten naar verloop van tijd aan elkaar 

vast gaat groeien. Weet je waarom een 

mens zoveel botten heeft? De botten 

zorgen ervoor dat je rechtop kunt staan 

en dat je kunt bewegen. Hoe goed kun jij 

eigenlijk bewegen?

Jayden staat op en laat dokter Potgieter 

zien hoe goed hij kan bewegen. Hij schudt 

zijn hele lichaam op en neer, en van links 

naar rechts. Dokter Potgieter moet lachen 

en zegt: “Wow, jij kunt inderdaad heel 

goed bewegen, Jayden!”.

Alle botten bij elkaar noem je een skelet. 

Kijk, hier heb je een model van een skelet. 

Zie je hoeveel botjes hij heeft? Naast dat 

het skelet ervoor zorgt dat je rechtop 

kunt staan en kunt bewegen, beschermt 

het ook de kwetsbare organen, zoals je 

hart en longen.

Hoe kan het dat alles wat je opeet in de 

buik past?

Als je bijvoorbeeld een hele grote pan-

nenkoek opeet, dan slik je die pannenkoek 

niet in één keer door. Maar door er goed 

op te kauwen, verdeel je de pannenkoek 

in hele kleine stukjes voordat hij in de 

maag terecht komt. Vervolgens maalt de 

maag de stukjes pannenkoek nóg kleiner 

en hij voegt er maagsappen aan toe. Die 

fi jngemalen stukjes pannenkoek gaan nu 

door naar de darmen en komen er later 

op de wc weer uit. 

Waar blijft het gezonde eten in ons 

lichaam?

Ons eten bestaat uit voedingsstoffen. 

Deze voedingsstoffen zijn weer onder-

verdeeld in eiwitten, koolhydraten, vetten 

en vitamines. Zij helpen het lichaam om 

te groeien en zijn nodig om bijvoorbeeld 

je tanden en spieren sterk te maken. Het 

hart pompt bloed door je lichaam, maar 

hij neemt ook de voedingstoffen mee naar 

de plekken in je lichaam die het goed kun-

nen gebruiken. Bijvoorbeeld naar je spier-

ballen, botten, nagels, en borstkast. 

Dokter Potgieter staat op en heeft 

nog een verrassing voor Jayden. “Dit is 

het Beterboek, speciaal gemaakt voor 

kinderen. Hierin staat allerlei informatie 

over ons lichaam en je kunt ook 

verschillende puzzels maken.” Jayden vindt 

het harstikke leuk en is heel blij met zijn 

Beterboek.

Naast de nieuwbouw van het ziekenhuis is het Zorghotel op het terrein verrezen. Het hoogste punt werd 

bereikt in september 2016. Er wordt nu volop gewerkt aan de afwerking en inrichting binnenin.



Wie kent het gevoel niet? Je ligt met koorts, 

hoofdpijn, verkoudheid en keelpijn in bed en je voelt 

je miserabel… het griepvirus heeft je in z’n greep. 

Wat kun je doen om deze jaarlijks terugkerende 

malaise te voorkomen? Waarom laten veel mensen 

ieder jaar de griepprik zetten? En hebben mannen 

het nou echt zwaarder dan vrouwen als ze door het 

griepvirus zijn geveld?
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Hoe krijg je de griep?

Er zijn diverse soorten virussen die de griep 

kunnen veroorzaken. Ze veroorzaken ont-

stekingen in het slijmvlies in de luchtwegen. 

Omdat virussen vooral in koud weer goed 

gedijen, slaat het griepvirus met name in de 

wintermaanden toe en verspreidt zich via 

de lucht. “Dus wanneer iemand vlak bij jou 

hoest of niest, kan dat al voldoende zijn om 

het griepvirus over te dragen. Het griepvirus 

zit namelijk in speeksel, slijm en snot,” geeft 

longarts Veerle de Visser aan. “Als mensen 

hun hand voor de mond houden tijdens het 

hoesten en daarna bijvoorbeeld een deur 

openen, zit het virus ook op de deurklink. 

Toch is de kans om via bijvoorbeeld deurklin-

ken een besmetting op te lopen veel kleiner, 

omdat de bacteriën al snel doodgaan.”

Heb ik de griep of ben ik gewoon verkouden?

“Vaak denken mensen als ze moeten hoes-

ten en last hebben van keelpijn, dat ze dan 

de griep hebben. Dat is niet altijd het geval. 

Als je echt grieperig bent, heb je namelijk 

vrijwel altijd koorts. Daarnaast zijn veelal 

ook andere symptomen als hoofdpijn, keel-

pijn, spierpijn en maag- of darmklachten 

aanwezig. Griep gaat dus verder dan alleen 

verkoudheid. Er zijn echter ook mensen die 

helemaal geen klachten ervaren, maar wel 

het griepvirus dragen en dus ook kunnen 

verspreiden. De griepprik laten zetten bij je 

huisarts kan uitkomst bieden in het voorko-

men hiervan. ”

Wanneer is het verstandig om de griepprik 

te laten zetten?

“Vooral 60-plussers en mensen met hart- of 

longziekten zoals astma of COPD doen er 

verstandig aan de griepspuit te laten zetten, 

omdat griep hun klachten kan verergeren. 

De griepprik wordt dan ook gratis aange-

boden aan kinderen, volwassenen die extra 

risico lopen om ernstig ziek te worden door 

de griep en aan alle mensen ouder dan 60 

jaar. In het vaccin zitten dode stukjes DNA 

van het verwachte griepvirus, waardoor het 

lichaam antistoffen gaat aanmaken. Als je 

lichaam later met het griepvirus in aanra-

king komt, is de kans dat je ziek wordt veel 

kleiner. Bovendien wordt de kans op com-

plicaties na besmetting met het griepvirus 

ongeveer gehalveerd. Dit vaccin wordt ieder 

jaar opnieuw ontwikkeld, omdat de diverse 

soorten griepvirussen steeds veranderen. 

Door de griepprik te laten zetten, bescherm 

je niet alleen jezelf maar ook je omgeving te-

gen de griep. Daarom krijgen het personeel 

en de vrijwilligers van Laurentius ieder jaar 

het aanbod om zich te laten vaccineren om 

onze patiënten en bezoekers zoveel mogelijk 

te beschermen.”

Wanneer kun je beter naar de huisarts gaan?

“Als het niet lukt om voldoende te eten en 

drinken, en je dus te weinig vocht of voeding 

laurier
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Wil je meer weten over de griep? Kijk dan op de website van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM): http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep

binnenkrijgt, kun je beter contact opnemen 

met de huisarts. Ook wanneer de koorts is 

weggezakt, maar ineens na één of twee 

dagen weer aanwezig is,” aldus Veerle de 

Visser. “Dit kan namelijk duiden op iets an-

ders dan griep: een longontsteking bijvoor-

beeld. Mensen met complicaties als gevolg 

van de griep in combinatie met andere ziek-

ten, komen na doorverwijzing van de huisarts 

veelal bij de afdeling Longgeneeskunde te-

recht in het ziekenhuis. Daarom is het hier tij-

dens het griepseizoen drukker dan normaal.”

Hoe lang duurt het voordat ik weer beter 

ben?

“Dat verschilt uiteraard per persoon en je 

fysieke gesteldheid, maar gemiddeld kun je 

Help,
ik heb de griep

   Bedek je neus en mond als je moet hoesten 

of niezen, liefst met de binnenkant van 

je elleboog. 

   Raak zo min mogelijk je neus en mond aan.

    Was regelmatig je handen met water en 

desinfecterende zeep, vooral wanneer je toch 

je neus of mond hebt aangeraakt.

     Gooi je papieren zakdoekjes na het 

eerste gebruik weg.

    Voor sommige mensen is het 

verstandig om de griepprik te 

laten zetten.

Wat kun je doen om 
te voorkomen dat 
je ziek wordt of andere 
mensen besmet?

Een goede weerstand is het beste middel ter 

preventie en verspreiding van de griep. Daarom is 

het raadzaam om gezond te eten, te zorgen voor 

voldoende slaap en lichaamsbeweging. Ben je toch 

verkouden of grieperig? Dan doe je er goed aan 

om de volgende tips op te volgen:

 

3 tot 7 dagen ziek zijn van de griep. Daar-

naast kan het bij sommige mensen nog en-

kele weken duren voordat ze weer op en top 

fi t zijn. En nee, het is niet zo dat de griep bij 

mannen langer duurt of dat de klachten he-

viger zijn dan bij vrouwen. Dat is nooit be-

wezen en kan ook niet door onze mannelijke 

medemens als excuus worden opgevoerd!”

‘Nee, mannen zijn niet erger 

ziek van de griep’



Wie kent het gevoel niet? Je ligt met koorts, 

hoofdpijn, verkoudheid en keelpijn in bed en je voelt 

je miserabel… het griepvirus heeft je in z’n greep. 

Wat kun je doen om deze jaarlijks terugkerende 

malaise te voorkomen? Waarom laten veel mensen 

ieder jaar de griepprik zetten? En hebben mannen 

het nou echt zwaarder dan vrouwen als ze door het 

griepvirus zijn geveld?
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Hoe krijg je de griep?
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Zo werkt
het :

In de drukkerij wordt 

uw kaart afgedrukt 

op stevig papier. 

Vervolgens zorgen wij 

ervoor dat de kaart 

bezorgd wordt bij uw 

familielid, vriend of 

kennis. 

Vanuit huis kunt u met 

uw computer, tablet of 

smartphone naar de 

website www.lzr.nl gaan. 

Onderaan de website 

staan blokken met foto’s 

erin. Klik op het blok 

met de tekst ‘Kaartje 

sturen?’. 

32
Hebt u een keuze gemaakt? Dan kunt u 

nu de gegevens van de patiënt invullen, 

uw persoonlijke boodschap en natuurlijk 

ook uw eigen naam. Als alles is ingevuld, 

klikt u op ‘verzenden’. Uw kaart wordt 

nu naar de drukkerij van het ziekenhuis 

gestuurd.

U komt nu op een nieuwe pagina. Hier 

kunt u een kaart uitzoeken. U hebt 

de keuze uit een heel ruim assortiment 

aan kaarten: van kinderkaarten tot aan 

cartoons, en van bloemenkaarten tot aan 

grafi sche kaarten. Er zit voor ieder wel 

wat wils tussen.
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Als uw kaart op werkdagen vóór 16.00 uur bij ons binnenkomt, dan wordt hij nog dezelfde dag bij de patiënt afgegeven. Kaarten die we later ontvangen, 

worden de volgende werkdag bezorgd. Is de patiënt al naar huis? Dan zorgen wij ervoor dat de kaart naar het thuisadres wordt gestuurd.

 Stuur een kaart naar een patiënt
Het is nooit leuk om in het ziekenhuis te liggen. Maar wanneer je een kaart ontvangt van familie of vrienden dan vergeet je heel 

even dat je ziek bent. Wist u dat het Laurentius Ziekenhuis een eigen kaartenservice op de website heeft? 
Middels deze kaartenservice kunt u heel eenvoudig een gratis kaartje sturen naar uw familielid, 

vriend of kennis die is opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis.

Jan Franssen 
Verpleegkundige Spoedeisende Hulp (SEH)
Als ik met Kerst moet werken dan voelt het eigenlijk als een normale 

weekenddag. Maar met collega’s onderling proberen we toch een beetje 

de kersstemming erin te brengen. Iedereen neemt iets lekkers mee en 

we eten samen. De feestdagen worden onderling altijd eerlijk verdeeld 

en we zorgen ervoor dat je niet elk jaar op dezelfde feestdag dienst 

hebt. Het is niet te voorspellen dat we met Kerst of oud en nieuw meer 

patiënten hebben dan anders. De jaarwisseling is al enkele jaren vrij 

rustig en we ervaren niet dat we op zo’n avond meer patiënten hebben 

dan tijdens een normaal weekend. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, komen er meer alcohol gerelateerde slachtoffers naar de SEH 

dan vuurwerkslachtoffers. In het Laurentius Ziekenhuis is het aantal 

vuurwerkslachtoffers al enkele jaren fl ink gedaald. Vorig jaar zijn er 

tijdens de jaarwisseling 103 patiënten behandeld op de SEH. Daarvan 

waren er slechts 3 vuurwerk gerelateerd. Het jaar ervoor was er zelfs 

niemand met vuurwerkletsel! De campagnes die overal te zien zijn, heb-

ben dus daadwerkelijk effect. Mijn tip voor oud en nieuw is dan ook: vier 

het goed, maar vier het veilig!

Zo viert 
het Laurentius
Ziekenhuis
de feestdagen
December is een feestelijke maand die je graag thuis met je familie of vrienden 
wilt doorbrengen. Maar voor de patiënten die in het ziekenhuis liggen, valt er 
meestal minder te genieten. Speciaal voor iedereen die de feestdagen in het 
ziekenhuis moet doorbrengen, proberen we tóch voor een mooie kerstsfeer te 
zorgen. Verpleegkundigen Jan en Kristina vertellen u graag hoe zij de feestdagen 
in het ziekenhuis ervaren.

Kristina de Barse
Verpleegkundige interne geneeskunde & 
maag-, darm- en leverziekten
Niemand wil met Kerst in het ziekenhuis liggen. Maar voor diegene die 

toch hier moeten blijven, proberen we het zo gezellig mogelijk te maken. 

Ik ben graag bezig met handwerk en maak elk jaar een kleine attentie 

voor de patiënten. Vorig jaar had ik, met hulp van een collega, voor elke 

patiënt op de afdeling een kerstboom gehaakt en zat er een kaart bij met 

een kerstwens van het personeel. We krijgen hier altijd hele positieve 

reacties op! Daarnaast organiseren we voor de patiënten die mobiel zijn 

een gezamenlijke kerstlunch en is bezoek de hele middag welkom. Oud 

en nieuw ervaren wij meestal als vrij rustig. Voor familie en vrienden is 

er extra bezoektijd tussen 22.00 en 01.00 uur, maar eigenlijk slapen de 

meeste patiënten om middernacht. De mensen die wakker zijn, wensen 

wij een gelukkig nieuw jaar en we kijken samen naar het vuurwerk. 

De collega’s die dienst hebben maken het onderling ook altijd 

gezellig tijdens de feestdagen: de tafel is mooi gedekt, we eten 

samen en we hebben lekkere hapjes.



    Sinds een aantal jaren is de maand 
      november omgedoopt tot Movember en laten 
wereldwijd mannen hun snor staan om aandacht te vragen 
voor de gezondheid van de man en in het bijzonder voor 
prostaatkanker. Het was in dezelfde maand dat het 
Laurentius Ziekenhuis heuglijk nieuws had te melden op 
dit gebied. Vanaf 25 november mogen we ons offi cieel een 
regionaal prostaat MRI center of excellence noemen.

Prostaat MRI 
mogelijk in Roermond

Goed nieuws voor mannen:

Waarom is dat goed nieuws?

“Wanneer bij een patiënt het vermoeden bestaat dat 

hij mogelijk prostaatkanker heeft, worden er prostaat 

puncties gedaan om meer duidelijkheid te krijgen”, 

legt uroloog Dennis Oerlemans uit. “Hierbij wordt de 

prostaat eerst in beeld gebracht met behulp van een 

echo om vervolgens met een naald enkele stukjes 

weefsel weg te nemen voor nader onderzoek. Deze 

methode is niet zo prettig voor de patiënt. Door het 

maken van een MRI-scan kunnen we in de helft van de 

gevallen zonder punctie al aangeven dat de kans op 

prostaatkanker erg klein is. In andere gevallen waarbij 

de punctie geen afwijking laat zien maar er ondanks 

een verdenking op prostaatkanker bestaat, kan de 

MRI ook duidelijkheid geven.” 

Nauwkeurig

Radiologen Frank Raat en Rogier van Stiphout vullen 

aan: “Met de MRI-techniek die we nu gebruiken 
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Rogier van Stiphout 

en Frank Raat.

Rogier van Stiphout en Dennis Oerlemans.

Het afgelopen jaar hebben radiologen Frank Raat en 

Rogier van Stiphout zich in het landelijk Referentie 

expertisecentrum voor MRI Prostaat van de Radboud 

Universiteit Nijmegen verder gespecialiseerd en zijn ze 

getraind in het toepassen van de meest geavanceerde 

MRI techniek. Deze techniek kan sneller en nauwkeuriger 

prostaatkanker opsporen en is bovendien minder 

pijnlijk vergeleken met de huidige technieken. Zowel de 

kwaliteit van de techniek als van de verslaglegging wordt 

gemonitord vanuit Nijmegen. In heel Nederland zijn er 

slechts 5 ziekenhuizen die beschikken over het certifi caat 

prostaat MRI center of excellence. Het Laurentius 

Ziekenhuis is het enige centrum in Zuid-Nederland. 

Zowel patiënten als verwijzers kunnen rekenen op 

topdiagnostiek.

Prostaat MRI center of excellence

kunnen we zien of er kanker in de prostaat zit en zo 

ja of deze kanker traag groeiend is of juist agressief 

is. De traag groeiende kankers kunnen jaarlijks 

gevolgd worden, voor de agressieve kankers wordt 

door de uroloog een behandelplan gemaakt. Bij 

een echogeleide punctie door de uroloog weet je 

nooit zeker of er in de tumor zelf of in het meest 

agressieve gedeelte van de tumor is geprikt.”

Sneller zekerheid 

Door gebruik te maken van MRI, weten patiënten nu 

sneller waar ze aan toe zijn. Doorgaans ontvangen 

patiënten binnen een week de uitslag en kan er, 

indien nodig, een behandelplan worden opgesteld. 

“Door de nauwkeurigheid van de techniek is het 

mogelijk zelfs kleine afwijkingen vast te stellen 

zodat we er vroeg bij kunnen zijn. De kans op 

uitzaaiingen is daardoor kleiner”, licht Oerlemans 

toe. “Een gevolg kan zijn dat het minder vaak 

nodig is om uiteindelijk de prostaat te verwijderen 

waardoor de kans op incontinentie of impotentie 

afneemt.” 

Toekomstige ontwikkelingen

In de loop van 2017 verwachten we dat het ook 

mogelijk is om bij een biopsie (het wegnemen 

van een stukje weefsel via een holle naald) 

gebruik te maken van de MRI techniek. Dit is van 

toepassing wanneer een echogeleide punctie geen 

afwijkingen laat zien maar er toch aanwijzingen voor 

prostaatkanker zijn bij het voelen naar de prostaat 

of bij afwijkende bloedwaarden. Doordat via MRI 

een veel nauwkeuriger beeld van de prostaat en de 

tumor kan worden verkregen dan via een echo, is 

het eenvoudiger om meteen ‘raak’ te prikken.



Luc van Engelen: 
“ Vertrouwde band  
met eigen regionale ziekenhuis”

In dagelijks leven: eigenaar Organice Event Creators en Fun Beach Event 
& Leisurepark. 

Mijn jongste dochter en ik hebben allebei in het Laurentius Ziekenhuis 

ons eerste levenslicht gezien. Gedurende mijn leven ben ik er regelmatig 

behandeld. Ik heb altijd veel outdoor-sporten beoefend waardoor je regelmatig 

“kleerscheuren” oploopt. Ook kom je wel eens op bezoek bij zieke vrienden en 

familie. Bij ieder contactmoment ervaar je dat het verplegend personeel en de 

dokters die je tegen komt altijd vriendelijk, behulpzaam en begripvol zijn. Mede 

hierdoor krijg je een vertrouwde band met je “eigen” regionale ziekenhuis. 

Ik ken het ziekenhuis ook op professioneel gebied. In de bijna 30 jaar dat 

ik mijn organisatiebureau leid, zijn we heel vaak betrokken geweest bij 

afdelingsfeestjes van het ziekenhuis. Maar ook bij grotere events, zoals het 

75-jarig jubileumfeest, een zorgcongres, een personeelsfeest en diverse 

kerstevents. Ook hier ervaar ik altijd een positieve “vibe” binnen de organisatie, 

waardoor we samen leuke en goede events neerzetten. De kennis en ervaring 

die ik heb opgedaan wil ik nu gaan inzetten om de slagingskans van de 

projecten van de Vrienden van Laurentius te vergroten. Samen met een groep 

ambassadeurs gaan we ervoor zorgen dat een verblijf in het Laurentius nog 

prettiger gemaakt kan worden. 

Maak kennis met ons 
nieuwe bestuurslid

Sinds kort maak Luc van Engelen deel 
uit van het bestuur van de Vrienden 
van Laurentius. Hij stelt zich graag 
aan u voor.
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Nieuws van de
Vrienden van   
Laurentius

In november werd er door ruim 60 deelnemers 6 uur lang gefietst 

bij il fiore in Herten voor één van de projecten van de Vrienden van 

Laurentius: een Fietslabyrint voor de dialyseafdeling. Fietsen tijdens 

de dialysebehandeling is gezond en zorgt ervoor dat de patiënt 

minder last heeft van kramp en andere bijverschijnselen. Maar 

fietsen wordt natuurlijk veel leuker als je het gevoel hebt onderweg 

te zijn en dát is wat de interactieve fietstochten van Fietslabyrint 

te bieden hebben. Na afloop van de spinningmarathon mochten de 

initiatiefnemers een cheque ter waarde van maar liefst € 4.500,- in 

ontvangst nemen.

Mooi resultaat spinningmarathon

Uw bijdrage is welkom! 

De Vrienden van Laurentius steunen? 

Maak uw bijdrage over naar de stichting Vrienden van Laurentius:  

IBAN NL90RABO0302596064. 

Kijk ook meer informatie op: www.vriendenvanlaurentius.nl

Een ruimhartige donatie van de Rabobank Roermond-Echt 
aan de Vrienden van Laurentius maakte het mogelijk een 
kunstwerk te laten realiseren speciaal voor de wachtruimte 
van de EOA (Electieve Opname Afdeling*). 

Gekozen is voor een gedicht met afbeeldingen van de organische 

vormen van maaskeien uit de regio. De beelden zijn door hun orga-

nische vormen universeel en staan dus los van elke cultuur of levens-

overtuiging. De tekst en beelden vormen samen een poëtisch verhaal 

en kunnen troost of steun bieden. 

*  Patiënten die een geplande operatie moeten ondergaan, worden op  

deze afdeling opgevangen en voorbereid op de operatie. 

Kunstwerk met regionaal tintje

Trots poseren 

Geert Huisman 

(Laurentius Ziekenhuis), 

Jos Claessen (Rabobank) 

en Math de Ponti 

(Vrienden van Laurentius) 

voor het zojuist 

onthulde kunstwerk.

Dialyseverpleegkundigen Charles André en Sandra van Braak ontvangen de 

cheque uit handen van Chantal Janssen (il fiore) en Chris Ketelaars (Vrienden 

van Laurentius).
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Zoek de 5 verschillen:

Oplossing 5 verschillen: blauw potloodje weg, lijmfl es andere kleur, poot giraf op tekening is weg, bloemblaadje heeft lila kleur, staart giraf zit hoger op de rug

Als kinderen in het ziekenhuis liggen, hebben ze 
soms pijn op een bepaalde plek in hun lichaam. 
Vaak vinden zij het moeilijk om uit te leggen 
waar het precies pijn doet en hoeveel pijn zij 
voelen. Daarom wordt in ons ziekenhuis een 
zogenoemde pijnmeter gebruikt als hulpmiddel. 
Jonge patiëntjes vanaf 7 jaar kunnen met de hulp van de gezichtjes aangeven hoe erg 

hun pijn is. Heb je geen pijn of weinig pijn? Dan kun je het groene of groen/gele gezichtje 

aankruisen of aanwijzen. Heb je een beetje pijn? Daarvoor zijn de geel/oranje gezichtjes. 

Heb je echt heel erge pijn? Wijs dan naar één van de rode gezichtjes. Op een plaatje 

van een getekend lichaam kun je een kruisje zetten waar het precies pijn doet. Op die 

manier kunnen de dokters en verpleegkundigen inzicht krijgen in jouw pijnbeleving. 

Oudere patiëntjes geven met een cijfer tussen de 0 en de 10 aan hoeveel pijn ze voelen. 

Hoe zit het met baby’s en peuters? Die zijn toch te jong om de pijnmeter te gebruiken? 

Daarom kijken onze verpleegkundigen heel goed naar de gezichtjes en bewegingen van 

de zieke kindjes, om erachter komen of zij pijn hebben. Mocht je pijn hebben, dan wordt 

er natuurlijk meteen actie ondernomen om het voor jou zo comfortabel mogelijk te 

maken.

Hoe leg ik aan de dokter uit 
hoeveel pijn ik heb?

Patiëntje
in the picture
De 13-jarige Kadircan Budaktekin is 

regelmatig in het ziekenhuis. Soms 

alleen voor controle, soms moet hij 

een paar dagen blijven. Hij lijdt aan een 

zeldzame stofwisselingsziekte die er 

voor zorgt dat hij vaak misselijk is. Als 

hij in het ziekenhuis ligt, krijgt hij via een 

infuus medicijnen tegen de misselijkheid. 

Kadircan zit in de brugklas van het 

Citaverde college en moet helaas wel 

eens wat schooldagen missen door zijn 

ziekte. Gelukkig hoeft hij zich niet te vervelen in het ziekenhuis: “Ik kan televisie 

kijken op mijn kamer en ik speel ook vaker spelletjes zoals rummikub.” Tijdens de 

open dag in het nieuwe Moeder & Kind Centrum mocht Kadircan nog meehelpen om 

de confetti te laten knallen bij de offi ciële opening. “De nieuwe afdeling is trouwens 

mooi geworden, maar op de oude kinderafdeling vond ik het uitzicht beter!”

kinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpaginakinderpagina

??
Wat 
is dat?
Dit apparaatje 
ken je misschien al 
van thuis: de thermometer! 

Hiermee kan de dokter of de verpleegkundige meestal via je 

oor jouw temperatuur meten. Thuis kan je moeder of vader dit 

doen. Er staat op de thermometer precies hoeveel graden het 

is in jouw lichaam. Als je te warm bent van binnen (warmer dan 

38 graden Celsius) kun je koorts hebben. Meestal voel je je dan 

niet zo lekker en moet je veel rusten en genoeg drinken om zo 

snel mogelijk weer beter te worden!

geen
pijn

weinig
pijn

matige
pijn

hevige
pijn

zeer hevige
pijn

Goeie vraag! 
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Redactie:   Laurentius Ziekenhuis, afdeling Communicatie, 

Postbus 920, 6040 AX Roermond

E-mail:  communicatie@lzr.nl

Vormgeving: Creation Station
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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  38 23 09

Spoed Eisende Hulp  0475 38 22 54

Patiëntencommunicatie   0475 38 22 36 

Opname   0475 38 28 10

Bloedafname   0475 38 24 67

Inschrijfbureau   0475 38 27 31

Apotheek Laurentius Kwartier  0475 38 30 30

AGENDA

Artrose 19.30 uur

Dinsdag 17 januari 2017

Spreker: M. Wassen

•  wat is artrose + behandeling  •  operatieve behandeling

Dunne vezel neuropathie bij sarcoïdose 19.30 uur

Maandag 6 maart 2017

Spreker: Ed Gonera (neuroloog)

Borstvoeding 19.30 uur 

Dinsdag 10 januari en 21 februari 2017

•  het belang van borstvoeding geven  •  hoe komt moedermelk tot stand

•  aanleghoudingen  •  kolven en bewaren moedermelk  

•  borstvoeding en werken

Donderdag 5 januari, dinsdag 7 februari en dinsdag 7 maart 2017

•  zwangerschap  •  baring  •  het kraambed

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis 
19.30 uur 

Borstkanker 19.30 uur 

Maandag 8 maart 2017

Kijk t.z.t. voor meer informatie op www.lzr.nl/voorlichting

Diabetes 19.30 uur 

Maandag 20 maart 2017

Kijk t.z.t. voor meer informatie op www.lzr.nl/voorlichting

 Enkele tips om het je makkelijker te maken:
✓  Focus op kwaliteit. Dus geniet van wat je écht lekker vindt en beperk de hoeveelheid. 

✓  Dik worden doe je niet tijdens Kerst en Oud en Nieuw, maar tússen Kerst en Oud en 

Nieuw. Het gaat om je eet- en leefpatroon door het jaar heen, en niet alleen tijdens 

de feestdagen. 

✓  Wees matig met gebruik van alcohol, want drank bevat veel kilocalorieën (kcal). 

Daarnaast eet je onbewust meer als je een paar alcoholische versnaperingen hebt 

genuttigd.

✓  Het is gezonder om 1 appelbeignet of oliebol te eten dan 1 appelfl ap. Dit scheelt 

ongeveer 300 kcal. Een appelfl ap is gemaakt van bladerdeeg en dit bevat veel vet. 

Mocht je zelf appelfl appen maken, kies dan voor fi lodeeg wat minder vet bevat.

✓  Gebruik bij voorkeur geen vette soorten vlees en kies voor mager vlees zoals ossenhaas, 

varkenshaas, kipfi let, rosbief, tartaar, carpaccio, fricandeau, ham of biefstuk.

✓  Verwerk veel groenten in je (voor)gerecht. De meeste groentesoorten bevatten 

nauwelijks calorieën: Denk hierbij aan gegrilde groenten, slasoorten, rauwkost en 

paddenstoeltjes.

✓  Door al dat tafelen, bewegen we tijdens de feestdagen vaak niet genoeg. Niets is 

zo fi jn als na een feestmaaltijd een mooie winterwandeling maken. Het helpt je van 

het volle gevoel af en geeft je een frisse neus.

         Smakelijk eten!

 Tips van
   de diëtist
Gezond genieten 
tijdens de feestdagen

Heerlijk, de feestdagen staan weer voor de deur! Voor de meeste mensen een 
gezellige tijd, een mooi gedekte tafel, kaarsjes aan en… overheerlijk eten. Maar 
ook voor veel mensen een gevreesde maand, omdat ze proberen om alle culinaire 
verleidingen te weerstaan. 

Veilig van
vuurwerk
genieten

Dokter Bonnemaijer is oogarts in ons ziekenhuis en hij kan 

niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om jezelf te be-

schermen. “Jaarlijks lopen, vooral jonge mensen, oogletsel op 

door vuurwerk. Door een vuurwerkbril te dragen kun je onno-

dige verwondingen of zelfs blindheid voorkomen.  Landelijk zet-

ten de Nederlandse oogartsen zich in voor een verbod op con-

sumentenvuurwerk. Zelf ben ik ook een groot voorstander van 

het afschaffen van particulier vuurwerk. Als alternatief kan het 

afsteken van vuurwerk worden overgelaten aan professionals 

zodat het publiek veilig van een mooie show kan genieten.” 

Slachtoffers

De afgelopen acht jaar zijn er in Nederland in totaal 2344 

ogen beschadigd geraakt door vuurwerk. Daarvan werden en 

156 ogen blind. Naast oogletsel komen ook brandwonden en 

amputaties vaak voor. Niet alleen knalvuurwerk is trouwens 

berucht. Ook siervuurwerk maakt jaarlijks veel slachtoffers. 

Het zijn bovendien niet alleen de vuurwerkafstekers zelf die 

gewond raken. Bijna de helft van de slachtoffers met oogletsel 

stond slechts toe te kijken!

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken 
op 31 december van 18.00 tot 2.00 uur. 

Traditioneel wordt een nieuw jaar 
verwelkomd met vuurwerk. Helaas 
levert dit ieder jaar weer slachtoffers 
op, mensen met verwondingen aan 
bijvoorbeeld handen of ogen. 

laurier
                     blad


