Juli 2018

TreantZorgnieuws
Dialyseren in de camper
uitgerust met een dialyseapparaat. ‘Daardoor kunnen
mijn man en ik erop uit trekken wanneer we maar willen’,
lacht Gieny. ‘Camperen’ staat
voor haar gelijk aan vrijheid en
blijheid. ‘We bepalen zelf onze
route en we hebben ons huis
altijd bij ons.’

Nierpatiënt Gieny Goudswaard (68) uit Dalen:
Het dialyseapparaat geeft mij veel bewegingsvrijheid.’

Levensreddend
Voor de nacht sluit Gieny een
slangetje vanuit haar buikholte
aan op het dialyseapparaat.
Leuk wordt het nooit, maar
ze beseft dat deze behandeling haar leven redt. Ze hoopt
volgend jaar in aanmerking te
komen voor een donornier.
‘Dan krijg ik er misschien nog
tien jaar bij. Dat zou mooi zijn,
want ik vind het leven veel te
leuk’, benadrukt Gieny. ‘Ik zie
de zon altijd schijnen.’
www.treant.nl/dialysecentrum

Wegens nierproblemen moet Gieny Goudswaard (68) uit Dalen elke nacht dialyseren.
Het goede nieuws is dat ze daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeft. ‘Dat kan gewoon
thuis én in onze camper. Daardoor heb ik veel bewegingsvrijheid en meer controle
over mijn eigen leven.’
Gieny kampt al haar hele
leven met nierproblemen. Vlak
na haar geboorte stierf een
van haar nieren af en sindsdien volgt ze een zoutarm
dieet. ‘Toch heb ik lange tijd
normaal kunnen functioneren.’
In 2009 constateerde de
nierdokter (internist-nefroloog)
van Treant dat haar nierfunctie
verslechterde. Aanvankelijk
bood medicatie soelaas, maar
twee jaar geleden was de rek

eruit. Gieny stapte over op
peritoneaal dialyse, beter
bekend als buikvliesspoeling.
‘Er wordt een spoelvloeistof
in mijn buikholte gebracht,
waarbij mijn buikvlies als ﬁlter
fungeert.’
Vertrouwd
Voordat zij thuis mocht dialyseren, is Gieny uitgebreid
voorgelicht. ‘De dialyseverpleegkundige en nefroloog

in het Scheper hebben mij
uitvoerig geïnstrueerd.’ Ook
bij vragen of problemen is er
een kort lijntje met Treant. ‘Ik
mag dag en nacht bellen, er
staat altijd een dialysedeskundige paraat. Dat geeft mij een
vertrouwd gevoel.’
Vrijheid
De zorgprofessionals van
Treant hebben er ook voor
gezorgd dat haar camper is

Dialyse Centrum
Emmen
Treant Zorggroep heeft een
eigen dialysecentrum op
ziekenhuislocatie Scheper in
Emmen. Het centrum biedt
plaats aan ongeveer 80-90
chronische hemodialysepatiënten en zestien peritoneaal dialysepatiënten.
Hemodialyse kan overdag,
’s avonds en ’s nachts. Bent
u op vakantie in Drenthe?
Dan kunt u in Emmen terecht
voor vakantiedialyse.

Extra aandacht voor ouderen in de zomer
Het is zomer! Tijd om de zon op je huid te
voelen, te genieten van een welverdiende
vakantie en om leuke activiteiten te ondernemen. Toch is voor veel ouderen de
zomer niet altijd prettig. Het kan te warm
zijn en doordat kinderen en kleinkinderen
op vakantie zijn, kan men zich soms eenzaam voelen. Maar onze medewerkers op
de locaties voor wonen en zorg van Treant
zorgen dat de zomer ook voor de oudere
bewoners een mooie periode wordt.

er goed op dat de bewoner met warm weer goed
drinkt. Uitdroging ligt immers al snel op de loer.

In de dagelijkse zorg houden de medewerkers
de bewoners tijdens warme dagen extra goed in
de gaten. Wanneer het te warm blijkt, zorgen ze
voor verkoeling. Bijvoorbeeld door ze buiten in
de schaduw een verfrissend voetenbadje aan te
bieden. Vanzelfsprekend letten de medewerkers

Zorg op uw vakantieadres
Wilt u op vakantie, maar heeft u zorg nodig?
Dan kunnen wij u die ook op uw vakantieadres
bieden in Odoorn en Klijndijk. Zoals verpleging,
personenalarmering en mantelzorgondersteuning.

treant.nl

Naar de camping
Op diverse plekken in Drenthe, waaronder Echten, Zweeloo en Klijndijk, heeft Treant seizoensplaatsen op de camping. Daar kunnen bewoners
naar toe voor een dagje vakantie. Bij de volledig
ingerichte tent genieten ze van het buiten zijn
en kunnen ze bijpraten met een kopje koﬃe of
tijdens een lekkere barbecue. Ook samen een
wandeling maken en een ijsje eten horen er
natuurlijk bij.

www.treant.nl/camping

facebook.com/treantzorg

@Treantzorg

instagram.com/treantzorggroep

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

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.

Snel weer in beweging
met blessureconsult bij
sportarts
Na het werk een paar kilometer hardlopen, op zaterdagmorgen een voetbalwedstrijd spelen, baantjes trekken
in het zwembad of na het eten een
stevige wandeling maken. Bewegen is
gezond en in de zomer kan dat ook nog
eens lekker buiten. Maar een blessure
zit soms in een klein hoekje. Waardoor
sporten of bewegen niet meer lukt.
Op ons blessureconsult kunt u terecht
bij sportblessures en alle andere sporten bewegingsgerelateerde klachten.
Hans de Vries is sportarts bij Treant,
clubarts bij de jeugd van FC Groningen
en was afgelopen seizoen - samen met
de orthopeden van Treant - consulent
voor FC Emmen. Hij biedt blessureconsulten aan op de drie ziekenhuislocaties
van Treant. Binnenkort voegt ook sportarts Feikje Riedstra zich bij het team.
‘Ik wil iedereen zo goed mogelijk in beweging krijgen én houden’, vertelt Hans
de Vries. ‘Want sporten is goed voor
iedereen. Dat kan al heel gemakkelijk,
door bijvoorbeeld twee keer in de week
te hardlopen of een stevige wandeling te
maken. Maar zoek vooral een sport die
je leuk vindt en die je volhoudt.’
Op het blessureconsult komen mensen
met klachten die zijn ontstaan tijdens het
sporten of bewegen. Van een knieblessure tot inspanningsastma en van
maag-darmklachten bij inspanning tot
een achillespeesblessure bij hardlopen.
De sportarts helpt en begeleidt patiënten bij het behalen een sportief doel of
gezondheidsdoel. Dat kan zijn herstel
van een ziekte, (weer) beginnen met
sporten of het beoefenen van topsport.
De sportarts werkt nauw samen met de
orthopeed. En waar nodig met andere
medische specialisten en/of uw fysiotherapeut. Voor een afspraak hebt u een
verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Ook voor sportmedische
keuringen kunt u terecht bij de sportarts
van Treant.

www.treant.nl/blessureconsult

