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INHOUD ATTENTIE DECEMBER 2012
•	 Wondexpertisecentrum	Elkerliek
•	 Succesvol	bekkenbodemspreekuur	van	specialistisch	team	Elkerliek
•	 Elkerliek	TopZorg	ziekenhuis	voor	darmkanker
•	 Proctologiepatiënten	in	goede	handen	bij	chirurgen	Elkerliek	
•	 Oncologiespreekuur	huidkanker:	zekerheid	in	één	middag
•	 Laserbehandeling	Deurne	enorm	gewild	
•	 Regionaal	Oncologie	Symposium	24	januari	2013	
•	 Innovatieprijs	CVA-ketenzorg	Quartz		
•	 Agenda	

ELKERLIEK START PER 1 JANUARI 2013 REGIONAAL WONDEXPERTISECENTRUM

Per	1	januari	aanstaande	gaat	in	het	Elkerliek	een	Wondexpertisecentrum	(WEC)	van	start,	waarin	alle	
aanwezige	multidisciplinaire	expertise	op	het	gebied	van	wondzorg	aan	patiënten	aangeboden	wordt	
en	een	efficiënte	samenwerking	met	regionale	zorgverleners	mogelijk	is.	Doelstellingen	van	het	WEC	
zijn:	
•	 het	leveren	van	eersteklas	medische	en	verpleegkundige	zorg	aan	patiënten	met	gecompliceerde		
	 wonden,	waarbij	de	behandeling	volgens	de	actueel	geldende	Evidence	Based	richtlijnen		 	
	 wordt	uitgevoerd.	De	coördinatie	van	de	multidisciplinaire	behandeling	is	in	handen	van	de		
	 verpleegkundig	specialist	wondzorg;	
•	 snel	en	adequaat	de	beste	zorg	aan	de	patiënt	leveren	op	de	meest	geschikte	plaats,	door	de	goede		
	 afstemming	binnen	het	multidisciplinaire	zorgpad;	
•	 de	kennis	en	kunde	van	de	experts	delen	met	alle	betrokkenen	in	de	keten	waardoor	een		 	
	 verbreding	en	verspreiding	van	kennis	plaatsvindt,	zowel	naar	eerste-	en	derdelijn	als	naar	de		
	 patiënt	en/of	diens	mantelzorg.	

Het	WEC	van	het	 Elkerliek	 gaat	uit	 van	de	 in	 2011	 door	V&VN	Wondconsulenten	en	de	Woundcare	
Consultant	 Society	 (WCS)	 in	 samenwerking	 met	 het	 CBO	 geformuleerde	 kwaliteitscriteria	 voor	
wondexpertisecentra.	 Deze	 zijn	 ook	 overgenomen	 door	 de	 Inspectie	 voor	 de	 Gezondheidszorg	 als	
kwaliteitsindicatoren	 voor	 de	 eerste-	 en	 tweedelijn.	 Vanaf	 1	 januari	 2014	worden	 de	 gegevens	 over	
2013	door	de	Inspectie	opgevraagd.	Binnen	het	Elkerliek	worden	deze	indicatoren	gedurende	het	jaar	
gemonitord	met	kwartaalrapportages.	Verder	gaat	binnen	de	eerstelijnszorg	een	kwaliteitsindicator	
gelden	 die	 zorggroepen	 verplicht	 verwijsafspraken	 te	maken	met	 een	 regionaal	WEC.	Het	 Elkerliek	
speelt	graag	in	op	deze	ontwikkeling	om	een	uitstekend	regionaal	ziekenhuis	te	zijn	en	te	blijven,	dat	
voor	patiënt	en	huisarts	eerste	keus	is.	

U	kunt	voor	uw	patiënten	een	afspraak	maken	op	de	polikliniek	Chirurgie.
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SUCCESVOL BEKKENBODEMSPREEKUUR VAN SPECIALISTISCH TEAM ELKERLIEK

Voor	vrouwen	met	bekkenbodemproblemen	heeft	het	Elkerliek	ziekenhuis	een	speciaal	spreekuur.	Zij	
worden	gezien	door	een	gespecialiseerd	team	bestaande	uit	een	verpleegkundige,	een	gynaecoloog	en/
of	uroloog	en/of	nurse	practitioner	Urologie.	Op	het	speciale	spreekuur	zijn	al	veel	vrouwen	behandeld,	
waarbij	succesvol	wordt	samengewerkt	tussen	de	diverse	specialismen.

Urineverlies,	verzakking	van	de	baarmoeder,	blaas,	endeldarm	of	schede,	of	pijn	bij	het	vrijen.	Allemaal	
gevolgen	van	problemen	met	de	bekkenbodem.	Problemen	die	bijzonder	hinderlijk	zijn	in	het	dagelijks	
leven.	Tijdens	het	speciale	spreekuur	wordt	de	diagnose	gesteld	en	krijgt	de	patiënte	voorlichting.	Indien	
een	chirurgische	behandeling	de	oplossing	is,	dan	wordt	deze	binnen	drie	weken	ingepland.	

De	Gezondheidsgids	van	de	Consumentenbond	beoordeelde	behandeling	van	stressincontinentie	in	de	
Nederlandse	ziekenhuizen.	Het	Elkerliek	ziekenhuis	is	daarbij	als	enige	in	de	regio	beoordeeld	als	één	
van	de	koplopers.	

Het	spreekuur	is	iedere	woensdagochtend.	U	kunt	patiënten	verwijzen	via	ZorgDomein.

ELKERLIEK TOPZORG ZIEKENHUIS VOOR DARMKANKER

Het	 Elkerliek	 ziekenhuis	 heeft	 van	 zorgverzekeraar	 Menzis	 het	 predikaat	 TopZorg	 ontvangen	 voor		
de	 behandeling	 van	 darmkanker.	 Chirurg	 Johannes	 Wegdam:	 “In	 2008	 zijn	 we	 begonnen	 met	 het	
optimaliseren	 van	 de	 zorg	 voor	 darmkankerpatiënten.	 Ik	 ben	 trots	 dat	 wij	 naast	 het	 predikaat	
kwaliteitsziekenhuis	van	Achmea,	nu	ook	het	TopZorg	predikaat	van	Menzis	hebben	behaald.		Het	laat	
zien	dat	de	stijgende	lijn	die	is	ingezet	zich	doorzet.”	Ook	MDL-arts	Jan	Jansen	is	blij	met	deze	toekenning	
van	Menzis:	 “Dit	 laat	wederom	zien	dat	wij	 goede	 zorg	 leveren	aan	onze	patiënten.	Wij	 hebben	het	
zorgpad	zo	ingericht	dat	mensen	snel	en	bestendig	worden	geholpen.	De	wachttijd	voor	een	coloscopie	
behoort	in	het	Elkerliek	ziekenhuis	bijvoorbeeld	tot	de	kortste	in	Nederland.”	

ERAS protocol
In	het	Elkerliek	ziekenhuis	wordt	nauw	samengewerkt	met	diverse	specialismen	die	allen	hun	bijdrage	
leveren	aan	de	beste	 zorg	voor	de	patiënt.	Dit	doen	zij	 volgens	het	ERAS	protocol.	 ERAS	 staat	 voor	
‘Enhanced	Recovery	after	Surgery’	dat	‘verbeterd	herstel	na	operatie’	betekent.	Het	Elkerliek	werkt	al	
sinds	2009	volgens	dit	protocol.	

Casemanager
Voor	patiënten	waarbij	een	deel	van	de	darm	moet	worden	verwijderd,	staat	een	heel	team	klaar.	Spil	
in	 dit	 team	 zijn	 de	 specialistisch	 verpleegkundigen	 (coloncare-verpleegkundigen).	 Zij	 treden	 op	 als	
casemanager	en	vormen	het	eerste	aanspreekpunt	voor	de	patiënt.	Zij	zijn	verantwoordelijk	voor	een	
goede	voorlichting	en	begeleiding	tijdens	het	hele	behandeltraject.	

Laparoscopische chirurgie
De	chirurg	opereert	zo	veel	mogelijk	met	laparoscopische	instrumenten.	Chirurg	Johannes	Wegdam:	“In	
het	Elkerliek	wordt	bijna	60%	van	de	darmkankerpatiënten	laparoscopisch	geopereerd	waardoor	schade	
aan	weefsels	beperkt	blijft,	de	patiënt	sneller	herstelt	en	het	risico	op	infecties	kleiner	is.”	

2

ATTENTIE

N
ieuw

sbrief	voor	huisartsen	decem
ber	2012		

	
	

	
	

	
			



De	anesthesioloog	zorgt	samen	met	de	verpleegkundige	op	de	afdeling	voor	een	optimale	pijnbestrijding.	
De	 diëtist	 en	 voedingsassistent	 zorgen	 vooraf	 en	 achteraf	 voor	 de	 beste	 voeding.	 Zij	 beperken	 zo	
gewichtsverlies	 en	 daarmee	 verlies	 van	 spiermassa.	 En	 de	 fysiotherapeut	 helpt	 de	 patiënt	 zo	 snel	
mogelijk	uit	bed	zodat	spieren	actief	blijven.

PROCTOLOGIEPATIËNTEN IN GOEDE HANDEN BIJ CHIRURGEN ELKERLIEK 
De	maatschap	chirurgie	in	het	Elkerliek	ziekenhuis	heeft	ruime	expertise	in	de	proctologie,	de	diagnostiek	
en	 behandeling	 van	 aandoeningen	 aan	 de	 dikke	 darm,	 het	 rectum	 en	 de	 anus.	 De	 behandeling	 van	
hemorroïden	 (aambeien)	 bijvoorbeeld,	 is	 afhankelijk	 van	 de	 gradering,	 de	mate	 	 en	 de	 aard	 van	 de	
klachten/symptomen.	Voor	ongecompliceerde	hemorroïden	met	bloedverlies	is	rubberbandligatie	vaak	
de	eerste	stap.	Deze	kan	worden	aangevuld	met	THD	(transanale	dopplerligatie).	Bij	de	THD	wordt	de	
hemorroïdale	plexus	op	geleide	van	een	doppler	probe	geligeerd	en	kan	eventueel	de	mucosa	tegelijkertijd	
worden	gereefd.	De	PPH	(procedure	prolaberend	hemorroïd)	is	een	circulaire	staplertechniek,	waarbij	
een	ring	mucosa	wordt	weggenomen.	Met	deze	geavanceerde	techniek	worden	prolaberend	slijmvlies	
en	hemorroïden	opgetrokken	en	wordt	ook	cosmetisch	vaak	een	superieur	resultaat	bereikt.	Tot	slot	
bestaat	er	de	mogelijkheid	voor	een	klassieke	hemorroïdectomie.	

Voor	de	behandeling	van	de	fistula	ani	wordt	een	behandelplan	op	maat	gemaakt,	eventueel	nadat	het	
verloop	van	de	fistel	met	behulp	van	een	MRI-scan	in	kaart	is	gebracht.	Afhankelijk	van	het	verloop	van	
de	fistel,	kan	het	behandelplan	bestaan	uit	setonplaatsing,	fistulectomie,	fistulotomie	en	eventueel	een	
mucosa	advancement	plastiek.

De	 operaties	 vinden	 praktisch	 altijd	 plaats	 in	 dagbehandeling.	 De	 dagbehandeling	 voor	 ASA	 I	 en	 II	
patiënten	vindt	ook	plaats	in	Deurne.	De	chirurgen	dr.	Guy	Niessen	en	Johannes	Wegdam	hebben	ruime	
ervaring	en	interesse	in	de	proctologie.	

Uw	patiënten	kunnen	altijd	op	korte	termijn	bij	de	polikliniek	Chirurgie	terecht.

ONCOLOGIESPREEKUUR HUIDKANKER: ZEKERHEID IN ÉÉN MIDDAG 
Als	u	een	plekje	of	vlekje	bij	een	patiënt	niet	vertrouwt,	dan	kunt	u	hem	direct	doorverwijzen	naar	het	
oncologiespreekuur	van	de	dermatologen	van	het	Elkerliek	ziekenhuis.	Groot	voordeel	van	het	spreekuur	
is	dat	uw	patiënt	in	één	middag	gecheckt	wordt,		de	diagnose	hoort	én	als	het	nodig	is	behandeld	wordt.	
“Geen	lange	periode	van	wachten	en	onzekerheid,	maar	direct	antwoord	en	actie”,	aldus	Ellen	Liberton,	
een	van	de	dermatologen.	“Patiënten	zijn	vaak	ongerust	en	met	deze	opzet	is	het	wachten	op	antwoord	
tot	een	minimum	beperkt.	“Natuurlijk	wordt	het	verwijderde	weefsel	naar	het	laboratorium	gestuurd.	
Omdat	dat	ook	intern	is	bij	het	Elkerliek,	duurt	die	uitslag	slechts		één		week	(waar	anderen	twee	weken	
nodig	hebben).	

De	 spreekuren	vinden	elke	woensdag-	 en	donderdagmiddag	plaats	 en	eens	 in	de	 veertien	dagen	op	
dinsdagmiddag,	steeds	in	Helmond.	U	kunt	verwijzen	via	ZorgDomein.
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LASERBEHANDELING DEURNE ZEER GEWILD 
Elkerliek	 Esthetiek	 in	 Deurne	 beschikt	 over	 een	 ultramoderne	 laserunit	
voor	 huidbehandelingen.	 Het	 verwijderen	 van	 couperose,	 pigment-	 en	
ouderdomsvlekken,	ontharing	van	zowel	lichte	als	donkere	haren,	ontkleuring	
van	 littekens;	 allerlei	 behandelingen	 die	 bijdragen	 aan	 huidverjonging	 of	

huidvernieuwing	worden	met	de	laser	uitgevoerd.	De	methode	is	–	en	dat	is	lang	niet	overal	het	geval	–		
ook	geschikt	voor	getinte	mensen.	Wij	werken	met	de	Harmony	XL	laser.	Het	apparaat	is	zeer	effectief	en	
efficiënt	waardoor	sneller	behandeld	kan	worden	en	minder	vaak,	met	hetzelfde	resultaat.	Dit	bespaart	
tijd	en	ongemak.	De	vraag	naar	behandeling	overtreft	dan	ook	de		verwachtingen.	

“Het	 is	 een	 niet-chirurgische	 schoonheidsbehandeling”	 vertelt	 Eveline	 Kluijtmans,	 de	 physician	
assistent	plastische	chirurgie,	die	de	intake	van	patiënten	en	de	behandelingen	uitvoert.	“Dat	spreekt	
mensen	zeker	aan.	Bovendien	is	de	behandeling	altijd	gericht	op	een	natuurlijke	uitstraling	en	kunnen	
de	dagelijkse	bezigheden	gewoon	doorgaan.	De	behandeling	voelt	aan	als	kleine	speldenprikjes.”		

U	 kunt	 belangstellenden	 altijd	 naar	 het	 Laserspreekuur	 op	 woensdagmiddag	 verwijzen.	 Dan	 volgt	
een	intakegesprek	en	een	voorstel	voor	behandeling.	De	behandelingen	worden	niet	vergoed	door	de	
ziektekostenverzekering,	een	enkele	uitzondering	daargelaten.	Er	zijn	altijd	meerdere	behandelingen	
nodig	 en	 tussen	 de	 behandelingen	 zit	 –	 afhankelijk	 van	 de	 klacht	 –	 enkele	 weken.	Meer	 over	 deze	
laserbehandelingen	kunt	u	lezen	op	www.elkerliek.nl/aandoeningen.

REGIONAAL ONCOLOGIE SYMPOSIUM OP 24 JANUARI 2013. Komt u ook?
Op	donderdag	 24	 januari	 2013	 vindt	 in	 het	Auditorium	 van	 het	 Elkerliek	 ziekenhuis	 het	 symposium	
‘Samenspel	in	de	oncologische	zorgketen’	plaats.	Gastspreker	is	onder	meer	prof.	dr.	Hans	Nortier,	mede	
auteur	van	het	KWF-rapport	‘Nazorg	bij	kanker;	de	rol	van	de	eerste	lijn’.	Tijdens	het	symposium	staat	
dit	rapport	centraal	en	wordt	het	thema	vanuit	verschillende	perspectieven	belicht.	Via	de	homepage	
op	www.quartztransmuraal.nl	vindt	u	het	volledige	programma.	Dit	duurt	van	15.30	-	21.00	uur,	inclusief	
rondleiding	en	diner.	U	kunt	zich	digitaal	aanmelden	via	de	website	van	Quartz.	Accreditatie	voor	dit	
symposium	 wordt	 aangevraagd	 voor	 huisartsen,	 specialisten,	 specialisten	 Ouderengeneeskunde	 en	
verpleegkundigen.	Deelname	aan	het	totale	programma	is	kosteloos.	Wij	hopen	van	harte	op	uw	komst!

PROJECT INZET ZORGSITE CVA-KETENZORG WINNAAR INNOVATIEPRIJS 
Het	 ketenproject	 van	 Quartz	 ‘Inzet	 zorgsite	 bij	 de	 (na)zorg	
van	 een	 CVA-cliënt’	 heeft	 de	 landelijke	 George	 Beusmans	
CVA	 innovatieprijs	 2012	 gewonnen!	 De	 ketenzorg	 is	 gericht	
op	het	versterken	van	zelfmanagement	van	de	CVA-cliënt,	zijn	
naaste	en/of	mantelzorger.	Quartz-projectleider	Joke	Driessen	
en	 verpleegkundig	 expert	 Ruth	 Kempers	 van	 de	 Zorgboog	
presenteerden	 tijdens	 dit	 symposium	 de	 zorginnovatieposter	
waarop	het	project	visueel	in	kaart	is	gebracht.	
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cosmetische chirurgie

Quartz-projectleider	Joke	Driessen	(r)	en	
verpleegkundig	expert	Ruth	Kempers	(l)	
van	Zorgboog	met	de	innovatieprijs



De	zorgsite,	die	binnen	de	keten	Helmond	wordt	aangeboden	door	zorgorganisaties	de	Zorgboog	en	
Savant	Zorg	en	de	gemeente	Helmond,	kan	als	aanvullend	instrument	worden	ingezet	bij	het	organiseren	
van	de	zorg	rondom	de	CVA-cliënt.	Joke	Driessen:	”De	website	wordt	door	de	cliënt	en	zijn	naaste	en/
of	mantelzorger	zelf	ingericht	en	beheerd.	Via	de	zorgsite	kan	de	(mantel)zorg	voor	de	cliënt	worden	
georganiseerd,	met	medewerking	van	personen	die	de	gebruiker	van	de	site	daarvoor	zelf	uitnodigt.	Dit	
sluit	naadloos	aan	bij	de	nazorgfase	van	de	CVA-cliënt	waarbij	CVA-ketenzorg	namelijk	de	verbinding	
probeert	te	leggen	met	voorzieningen	in	de	eigen	leefomgeving	van	de	cliënt.”	

AGENDA

•	 Dinsdag	8	januari	2013	 Nieuwjaars- en kennismakingsbijeenkomst voor	Medische	Staf,	
	 	 	 	 	 huisartsen	en	specialisten	Ouderengeneeskunde	in	de	regio.	
	 	 	 	 	 Tijd:	17.30	-	19.30	uur.	Locatie:	Zeezicht,	Steenweg	2-4,	Helmond.
	
•	 Donderdag	24	januari		 Regionaal Oncologie Symposium	‘Samenspel	in	de	oncologische	
	 	 	 	 	 zorgketen’.	Tijd:	15.30	-	21.00	uur	(incl.	diner).	
	 	 	 	 	 Locatie:	Auditorium/kapel	Elkerliek	ziekenhuis

•	 Maandag	25	maart	2013		 KPC Tijd:	18.00	-	19.00uur.	Locatie	Nassaukamer,	Elkerliek	ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis wenst u hele fijne  feestdagen en mooi 2013! 
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