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‘Ik leef vandaag en
morgen is een nieuwe dag’
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Oktober borstkankermaand
zo beleef ik het niet. Ik leef
vandaag en morgen is een
nieuwe dag.’
Gemoedelijk
‘Accepteren is moeilijk, maar
aanvaard het wel. Praat er
over, ook met je kinderen.
Openheid maakt het voor
iedereen gemakkelijker om
er mee om te gaan. Mijn
dochters heb ik al eens meegenomen naar een van mijn
chemokuren. De zorg in het
Mammacentrum is geweldig.
Het is er gemoedelijk, de sfeer
is ﬁjn, de mensen nemen de
tijd voor je. Ook voor zo iets
kleins als het demonstreren
van de punctie is aandacht.
Dat apparaat maakt lawaai,
maar omdat ze dat eerst laten
horen, schrik je daarna niet
meer.’

’Accepteren
is moeilijk,
maar aanvaard
het wel’

Begin dit jaar voelde Irma Kohl (36) een pukkeltje op haar borst. ‘En toen voelde ik er ook
een knobbeltje onder. Eerst dacht ik aan een ontstoken melkklier, maar het groeide.’
‘Ik durfde niet naar de huisarts. Dat had alles te maken
met het feit dat mijn moeder
exact twaalf jaar geleden ook
borstkanker kreeg. De huisarts
voelde knobbels in beide
borsten en stuurde me direct
door naar het Mammacentrum
van Treant. Gelukkig kon ik de
volgende dag al terecht. In het
Mammacentrum kreeg ik een
lichamelijk onderzoek en kon

ik wachten op de uitslag. Die
kreeg ik dezelfde dag. En inderdaad, ik had borstkanker in
beide borsten en de oksels.’
Alarmbellen
‘Vanwege mijn leeftijd en de
gezondheidsgeschiedenis van
mijn moeder, gingen toen alle
alarmbellen af. Daarna zat ik
twee weken lang elke dag in
het ziekenhuis voor aanvul-

lende onderzoeken. Op 22
mei kreeg ik de uitslag dat ik
drager ben van het BRCA-1
gen, een erfelijke variant van
borstkanker. Ondertussen was
ik al gestart met chemokuren
om de tumoren te verkleinen.
Na mijn laatste chemo worden
mijn beide borsten en eierstokken verwijderd. Daarna
volgt nog een reeks bestralingen. Dat klinkt heftig, maar

Treant Zorggroep levert
zorg vanuit drie ziekenhuislocaties en zeventien centra
voor wonen en zorg in de
regio Hoogeveen-EmmenStadskanaal. Maandelijks
brengen wij u zorgnieuws in
uw huis-aan-huiskrant.
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Bijeenkomst voor
(jong-)volwassenen
met niet-aangeboren
hersenletsel

www.treant.nl/mammacentrum

Oktober
borstkankermaand

Informatiemiddag
voor mensen met
Parkinson:
‘Happen en snappen’

Hotel Van der Valk [Emmen]

Informatiemarkt:
• Bethesda [Hoogeveen]
• Scheper [Emmen]

De Molenhoeve [Echten]

Zuidermarke [Emmen]

Toon Hermans Huis
Drenthe [Hoogeveen]

Scheper [Emmen]

Bethesda [Hoogeveen]

Oktober staat in het teken
van borstkanker, ook bij
Treant. En dat is niet voor
niets: in Nederland krijgen
jaarlijks ruim 17.000 vrouwen
borstkanker. Het is de meest
voorkomende kankersoort bij
vrouwen.
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OKT

Verwenmiddag voor
(ex-)borstkankerpatiënten
Bethesda [Hoogeveen]

www.treant.nl/agenda

Bewegen op recept

Waar kan ik terecht voor welke zorg?

De landelijke cijfers liegen er niet om: een op de
drie ouderen verlaat het ziekenhuis in een slechtere conditie dan bij opname. Reden genoeg voor

Treant concentreert klinische Verloskunde en klinische en acute
Kindergeneeskunde op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.
Poliklinieken en dagbehandelingen blijven op drie ziekenhuislocaties. De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in Stadskanaal zijn per 13 september gesloten.

Treant om in actie te komen.
Iedere patiënt ouder dan 70 jaar, krijgt daarom bij
opname in het Scheper of Refaja een gekleurde
takenkaart met pictogrammen (dit najaar ook in
Bethesda). Oftewel: het bewegingsrecept. ‘Er wordt
gekeken naar wat ik zelf nog wél kan’, vertelt
mevrouw Plaatje-Meyer (77) uit Emmen. ‘Eten,
drinken en beweegoefeningen doe ik gewoon
zittend in een stoel. Ik lig dus niet veel in bed.’
Els Helmers, geriatriefysiotherapeut: ‘Met een
bewegingsrecept op maat zorgen we ervoor dat
mevrouw het ziekenhuis in goede conditie verlaat’.
De kaart hangt bij het bed, zodat zorgprofessionals,
vrijwilligers én familie weten wat de patiënt zelf kan
om in beweging te blijven en welke hulp daarbij
nodig is.
Bewegen bij u in de buurt
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is er
volop aandacht voor beweging. Daar kunnen

treant.nl

(wijk)bewoners meedoen aan allerlei beweegactiviteiten: van de beweegtuin tot zwemmen en van de
duoﬁets tot ﬁtnessoefeningen. Individueel of in een
groep. Zo werkt u aan uw gezondheid én hebt u
contact met mensen uit uw eigen buurt.
Meer weten over gezond ouder worden?
Kom op 5 oktober (Nationale Ouderendag) tussen
10.00 en 15.00 uur naar onze informatiemarkt in
Hoogeveen (Bethesda) of Emmen (Scheper). Met
uitleg over gezonde (dieet)voeding en voorlichting
over het bewegingsrecept. Of neem in het Scheper
een kijkje in de dagkliniek Geriatrie en ervaar met
een ouderdomspak hoe het is om ouder te zijn.
www.treant.nl/bewegen

facebook.com/treantzorg

@Treantzorg

Op 15 oktober om 9.00 uur sluiten ook de klinische afdelingen
Verloskunde en Kindergeneeskunde in Hoogeveen. Een groot
deel van de zorg blijft onveranderd beschikbaar in Stadskanaal
en Hoogeveen. De polispreekuren Verloskunde blijven geopend,
zwangeren onder behandeling bij een gynaecoloog kunnen op de
polikliniek op hun vertrouwde locatie terecht (geldt ook voor vragen
en bij niet-ernstige spoedgevallen binnen kantoortijden) en de poliklinieken en verpleegafdelingen Gynaecologie blijven geopend.
De poliklinieken Kindergeneeskunde en de afdelingen dagbehandeling voor kinderen blijven op alle locaties open. Geplande ingrepen
en operaties van kinderen, waarbij geen overnachting nodig is, kunnen op alle drie de ziekenhuislocaties dus gewoon doorgaan. Binnen
kantoortijden is in Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen
spoedeisende hulp mogelijk (op locatie Scheper in Emmen is dat 24
uur per dag mogelijk). Als blijkt dat er een indicatie is voor opname
wordt het kind naar locatie Scheper in Emmen doorverwezen.
www.treant.nl/kind

instagram.com/treantzorggroep

Hart voor de zorg? Kom werken bij Treant! www.treant.nl/vacatures

