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TreantZorgnieuws
Voor kankerzorg bij Treant
aan het hoogste adres
kunt rekenen op de beste en
modernste medische onderzoeken en behandelingen,
vinden wij de zorg er omheen
minstens zo belangrijk. In een
periode vol spanning en
onzekerheid, is de behoefte
aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot.
Daarvoor is de casemanager,
een gespecialiseerd verpleegkundige. Die is gedurende uw
hele onderzoeks- en behandeltraject uw aanspreekpunt.
Ook kunt u – binnen en
buiten Treant – meedoen
aan verschillende activiteiten.
Bijvoorbeeld beweegprogramma’s, de workshop Look Good
Feel Better en lotgenotencontact.
www.treant.nl/oncologie

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.

Op de

AGENDA
25
JAN

Voorlichtingsavond
‘Cannabisolie:
feiten en fabels’
Refaja [Stadskanaal]

4
FEB

Wereldkankerdag

6
FEB

Publiekslezing
slaapapneu

6
FEB

Informatiebijeenkomst over bevallen
in Refaja

Bethesda [Hoogeveen]

Refaja [Stadskanaal]

13
FEB

Informatieavond
zwangerschap en
bevalling
Bethesda [Hoogeveen]

13
FEB

Voorlichtingsavond
borstvoeding
Scheper [Emmen]

www.treant.nl/agenda

Wanneer mevrouw Kamphof-ten Heuvel de diagnose borstkanker krijgt, komt
dat hard aan. Ze kiest bewust voor een behandeling bij Treant. ‘Vooral omdat er
verschillende zorgverleners en artsen bij de behandeling betrokken zijn en ze goed
met elkaar overleggen. Niet alleen de artsen vanuit Treant, maar ook artsen vanuit
het UMCG. De hier aanwezige kennis gaf voor mij uiteindelijk de doorslag. Daardoor
wist ik zeker dat ik de best mogelijke behandeling én zorg zou krijgen.’
Bij Treant hebben we in ons
oncologiecentrum de onderzoeken en behandelingen
van de meest voorkomende
kankersoorten gebundeld. In
samenwerking met het UMCG
behandelen we borstkanker,
darmkanker, huidkanker,

longkanker, bloed- en lymfklierkanker en prostaatkanker.
Alle oncologische patiënten
worden in een speciaal overleg met de betrokken zorgverleners, waar specialisten van
het UMCG standaard deel van
uitmaken, besproken. Hier-

Op 4 februari is het
Wereldkankerdag. Overal
ter wereld, ook bij Treant,
wordt dan aandacht
gevraagd voor de ziekte
waar uiteindelijk een op
de drie Nederlanders in
zijn of haar leven mee te
maken krijgt.

door kunt u zorg van hoog
niveau dicht bij huis blijven
ontvangen. Ook neemt Treant
deel aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken.
Persoonlijke begeleiding
Naast het feit dat u bij Treant

Afvallen of stoppen met roken. Zo aan het begin van het
jaar zijn het veelgehoorde goede voornemens. Ook meer
bewegen staat hoog in het lijstje van goede voornemens.
En dat is goed. Want bewegen is belangrijk, voor iedereen.
Bewegen maakt mensen gezonder en vooral ﬁtter.

Voorkom vallen
Ouderen die regelmatig bewegen, houden hun botten langer sterk.
Lichamelijke inspanning heeft nóg een voordeel: het vertraagt het
proces van botontkalking. Meer bewegen is daarom een veelgebruikte
tip om vallen te voorkomen. Net zoals het dragen van schoenen met
reliëf, gebruik van een wandelstok of rollator en antislipmatten in bad
of douche leggen. En ook: laat uw ogen regelmatig controleren en
beperk het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.

treant.nl

facebook.com/treantzorg

Meer inzicht in eigen zorg
Vanaf 2019 heeft iedere patiënt in het
ziekenhuis van Treant Zorggroep online
toegang tot zijn of haar (medisch)
dossier: MijnTreant. Zo verbeteren wij
onze toegankelijkheid en patiëntvriendelijkheid.
Inloggen in MijnTreant gaat straks simpel
en veilig. U vindt er brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven), (lab)uitslagen en medicatie-overzichten. Daarnaast
kunt u hier straks uw afspraken inzien,
inclusief aanvullende informatie ter voorbereiding op uw bezoek, en informatiefolders downloaden.

Meer bewegen:
goed voornemen
voor het nieuwe jaar

Meer bewegen kan al heel gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld de ﬁets
in plaats van de auto. Of ga met de trap in plaats van met de lift.
Bewegen is zeker belangrijk wanneer u ouder wordt, of als u een
lichamelijke beperking heeft.

Treant ontwikkelt
een digitaal
patiëntenportaal

Beweegactiviteiten
In onze zeventien locaties voor wonen en zorg in Emmen en Hoogeveen en omgeving kunnen bewoners én wijkbewoners meedoen
aan allerlei beweegactiviteiten. Van bewegen in de beweegtuin tot
zwemmen en van ﬁetsen op de duoﬁets tot ﬁtnessoefeningen.
Individueel of in een groep. Altijd afgestemd op uw wensen en uw
mogelijkheden. U wordt professioneel begeleid door een fysiotherapeut, ergotherapeut of bewegingsagoog. Zo werkt u aan uw gezondheid en hebt u tegelijkertijd contact met mensen uit uw eigen buurt.
www.treant.nl/bewegen

@Treantzorg

instagram.com/treantzorggroep

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

Bij de ontwikkeling van het portaal staan
de wensen van de patiënt centraal. Niet
voor niets heeft de cliëntenraad van
Treant daarom een belangrijke rol in dit
project. Ron Menduapessy van de cliëntenraad: ‘Een van onze doelstellingen
voor de komende tijd is het oprichten
van een patiëntenpanel. Wij komen
daarom graag in contact met inwoners
van onze regio die met een positiefkritische blik willen meedenken over
deze belangrijke ontwikkeling binnen
Treant. Allereerst gaat het om het
patiëntenportaal, maar er speelt zoveel
meer waarbij we een patiëntenpanel
goed kunnen gebruiken. Jong en oud,
gezond of chronisch patiënt: iedereen
die geïnteresseerd is, kan zich opgeven
via panel@treant.nl.’
www.treant.nl/panel

