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Borstkanker? In één dag duidelijkheid
Oktober borstkankermaand
zoek gaan. ‘Dat maakt dat
vrouwen er meestal op tijd bij
zijn en de borstkanker in een
vroeg stadium wordt ontdekt.’

De maand oktober staat in het teken van borstkanker. En dat is niet voor niets.
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.000 vrouwen borstkanker. Het is daarmee de
meest voorkomende kankersoort bij vrouwen.
‘Voor de meeste vrouwen
met borstkanker zijn de
vooruitzichten gelukkig
goed’, vertelt Léonie Smit,
oncologisch chirurg bij het
Mammacentrum van Treant

Zorggroep. ‘Gemiddeld is ruim
85 procent van hen vijf jaar
na de behandeling nog steeds
borstkankervrij.’ Dat de
overlevingskansen met borstkanker steeds groter worden

komt doordat de medische
inzichten en technieken zijn
verbeterd. Daarbij komt ook
dat vrouwen zich sneller bij
de huisarts melden en trouw
naar het bevolkingsonder-

Ouderen met dementie
gebaat bij nieuwe middelen
Ouderen met (beginnende) dementie zijn
vaak onrustig en verward. Ook slapen ze
slecht en het communiceren wordt lastiger.
Bij Treant kijken we daarom constant hoe
we het welzijn van ouderen kunnen verbeteren, zoals met nieuwe middelen in onze
locaties voor wonen en zorg.

Door te ‘wiegen’ met een nieuw apparaat (de
CRDL) ontstaan geluiden die mooie herinneringen

facebook.com/treantzorg

In oktober organiseren wij
diverse activiteiten waar u
van harte welkom bent.
U vindt ze in de agenda.

@Treantzorg

2-5

Valpreventieweek

OKT

De Horst [Emmen]

3
OKT

Publiekslezing
‘Lichamelijke
klachten na operatie
en/of bestraling bij
borstkanker’
Sigrid’s Garden [Emmen]

5
OKT

Informatie over
domotica

9
OKT

Workshop ‘Look
Good Feel Better’

10
OKT

Voorlichting over
zwangerschap en
bevalling

Het Ellertsveld [Schoonoord]

Toon Hermans Huis
[Hoogeveen]

Refaja [Stadskananaal]

17
OKT

Voorlichting over
borstvoeding

17
OKT

Voorlichtingsochtend
borstprotheses

31
OKT

Publiekslezing ‘Zelf
maar niet alleen:
hoe samen verder
na borstkanker’

Scheper [Emmen]

Bethesda [Hoogeveen]

Bethesda [Hoogeveen]

www.treant.nl/agenda

Patiënten van Treant Zorggroep kunnen rekenen op hoogwaardige
vaat- en spataderzorg. Dat vindt de patiëntenvereniging van en
voor mensen met een hart- of vaataandoening.
De Hart&Vaatgroep reikte dit
jaar wederom het Vaat- en
Spataderkeurmerk uit aan
Treant. En daar zijn we trots
op. Door de samenwerking van
de vaatchirurgen op onze drie
ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal
ontwikkelt Treant zich tot het
vaatcentrum van het Noorden.
Door de krachten van drie
locaties te bundelen de afgelopen jaren, staan we volgens
de cijfers op de website van de
Hart&Vaatgroep met het aantal
halsslagaderoperaties in de top
10 van Nederland. Ook blijkt
het percentage complicaties bij
deze ingreep in Treant lager
dan het landelijk gemiddelde.
Dat is helemaal bijzonder omdat
in onze regio vaker suikerziekte, overgewicht, hartfalen en

In woonwijkcentrum Olden Kinholt in Hoogeveen
brengt de belevenistafel het contact tussen bewoners met dementie en hun naasten weer terug.
Zodra zij de interactieve tafel aanraken gebeurt er
van alles. Ze doen samen spelletjes, zingen liedjes
en halen herinneringen op. Dit is ook ﬁjn voor
naasten; zo kun je toch nog samen iets doen.

treant.nl

www.treant.nl/mammacentrum

AGENDA

Vaat- en spataderzorg bij
Treant beloond door patiënten

van bewoners van woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde naar boven halen. Het apparaat maakt geluiden uit de natuur, de stad, het
huishouden en van muziekinstrumenten. Deze
geluiden veranderen als je elkaar op verschillende
manieren aanraakt en het apparaat laat wiegen.
www.treant.nl/innovatie

In locatie Bilderdijk in Hoogeveen ontspannen
bewoners sinds kort met een Virtual Reality-bril
(VR-bril) op en komen ze virtueel op plekken
waar ze anders niet zo snel komen: in de natuur
of zelfs onder water of in de lucht. Bewoners
genieten van al het moois dat ze zien en ze
worden rustiger.

Geruststelling
‘Van de vrouwen die bij ons
op het Mammacentrum
komen, gaat gelukkig het
grootste deel opgelucht naar
huis, bij hen gaat het niet om
borstkanker.’ Bij het Mammacentrum van Treant vinden
alle onderzoeken én de uitslag op dezelfde dag plaats.
‘In onzekerheid verkeren
vinden de meeste mensen
het allerergst, daarom willen
we die tijd zo kort mogelijk
maken. En dat kan tegenwoordig gelukkig; dankzij
nieuwe onderzoeksmethoden
en -technieken kunnen we
bijna alle vrouwen dezelfde
dag nog duidelijkheid geven.’

Op de

instagram.com/treantzorggroep

chronische longaandoeningen
(COPD) voorkomen dan in de
rest van Nederland. Met het
aantal operaties aan de buikslagader (AAA) voldoet Treant
eveneens ruim aan de landelijke
eisen. Ook hier is er sprake van
groei van het aantal operaties
door de fusie. Wanneer de
bovenstaande aantallen in de
afgelopen jaren wordt vergeleken met die van de ziekenhuizen om ons heen, dan is Treant
uitgegroeid tot het grootste
niet-academische vaatcentrum
van het Noorden.
www.treant.nl/vaatchirurgie

