Oktober 2017

TreantZorgnieuws
Sneller herstel na prostaatoperatie
door inzet robot
de operatie, sneller herstel en
kleinere littekens. Sinds de
start van robot geassisteerde
operaties vorig jaar oktober,
zijn al meer dan 150 mannen
met deze robot geopereerd.

Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 10.000 mannen de diagnose prostaatkanker.
Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Daarom staat november
elk jaar in het teken van prostaatkanker, ook bij Treant.
kankerzorg, voor de best
mogelijke diagnostiek en
behandeling van prostaatkanker. Treant is onderdeel
van het Prostaatcentrum
Noord Nederland.
Nieuwste technieken
Als blijkt dat het verwijde-

ren van de prostaat de juiste
behandeling is, dan gebeurt
dit met de Da Vinci robot in
ziekenhuislocatie Scheper in
Emmen. Behalve dat de
chirurg hiermee nóg nauwkeuriger kan opereren, kenmerkt deze operatiemethode
zich ook door minder pijn na

Stomavereniging onderschrijft
goede stomazorg Treant
Het ziekenhuis van Treant Zorggroep heeft
ook dit jaar de keurmerken ontvangen
voor goede stomazorg voor zowel urineals darmstoma’s. En daar zijn we blij mee.
Want onze stomazorg voldoet aan de
normen en sluit aan op de wensen en
behoefte van stomadragers.

ten. We zijn trots dat het net als andere jaren is
gelukt de vinkjes te behalen’, vertelt Henriëtte de
Jonge, stomaverpleegkundige in Bethesda.
‘We investeren continu in nóg betere stomazorg
voor onze patiënten, ook wanneer ze weer thuis
zijn’, vult haar collega Wilma van der Meer uit het
Refaja aan. ‘Zo organiseren we regelmatig bijscholingscursussen voor thuiszorgmedewerkers.’
www.treant.nl/stoma

Een stoma is een opening op de buik, waarop de
dikke of dunne darm of de blaas is aangesloten.
Over de opening wordt een zakje geplakt dat
de ontlasting of urine opvangt. In Nederland hebben ongeveer 38.000 mensen een stoma. De
Nederlandse Stomavereniging beloont ieder jaar
de ziekenhuizen met goede stomazorg met een
groen vinkje in de Stoma Zorgwijzer. Net als vorig
jaar zijn de ziekenhuislocaties Bethesda, Refaja en
Scheper opgenomen in deze Stoma Zorgwijzer.

facebook.com/treantzorg

Persoonlijke begeleiding
Naast 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.
Daarom krijgt iedere patiënt
een zogeheten casemanager
die de patiënt tijdens het hele
traject begeleidt. Janet Boertien, verpleegkundig consulent
oncologie, is casemanager
bij Treant. ‘Tijdens het hele
ziekteproces ben ik het aanspreekpunt. Zowel de patiënt
als zijn partner kunnen altijd
bij mij terecht met vragen en
onduidelijkheden.’
www.treant.nl/prostaatkanker

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

AGENDA
Volg logopedist
OKT Berber van Veen
en fysiotherapeut
3 Auriske Vervloet
NOV
van Kinder- en
jeugdrevalidatie
deze week op
Instagram

@Treantzorg

4
NOV

Open bedrijvendag

14
NOV

Lezing ‘fabels en
feiten over
borstkanker’

Holdert [Emmen]

Toon Hermans Huis Drenthe
[Hoogeveen]

16
NOV

Publiekslezing over
prostaatkanker

16
NOV

Workshop Look
Good Feel Better

21
NOV

Voorlichtingsavond
voor zwangeren

23
NOV

Voorlichtingsavond
over borstvoeding

28
NOV

Informatieavond
zwangerschap en
bevalling

Scheper [Emmen]

Inloophuis De Nardusbloem
[Musselkanaal]

Scheper [Emmen]

Scheper [Emmen]

Bethesda [Hoogeveen]

www.treant.nl/agenda

Meer ruimte en comfort
voor bewoners Veltman
Eerste bewoners verhuisd
Slopen, bouwen en renoveren. Sinds mei dit jaar is het dagelijkse
kost voor de bewoners en medewerkers van Treant-locatie
Veltman in Weiteveen. Toen ging de eerste schop de grond in.
Sinds die tijd is er veel werk
verzet om de locatie om te vormen tot een hedendaagse plek.
Waar de bewoners meer ruimte, comfort en privacy krijgen
in hun eigen appartement mét
eigen huisnummer. Een broodje
eten op bed hoeft niet meer.
De grotere appartementen zijn
ingericht als zit- en slaapkamer.
In oktober zijn de eerste twintig
bewoners verhuisd naar hun
nieuwe plek in de aanbouw.
Want om in de toekomst plaats
te blijven bieden aan de meer
dan negentig bewoners, moest
er ruimte bijkomen.

Trots
‘De vinkjes bevestigen dat we het goed doen. Dat
horen we ook regelmatig terug van onze patiën-

treant.nl

Op de
30

November prostaatkankermaand

In ruim zeventig procent van
de gevallen gaat het om
mannen van 65 jaar of ouder.
Het team prostaatkanker van
Treant Zorggroep bundelt op
de drie ziekenhuislocaties
in Emmen, Hoogeveen en
Stadskanaal alle kennis van en
ervaring met prostaat-

Treant Zorggroep levert
zorg vanuit drie ziekenhuislocaties en zeventien
centra voor wonen en zorg
in de regio HoogeveenEmmen-Stadskanaal.
Maandelijks brengen wij u
zorgnieuws in uw huis-aanhuiskrant.

instagram.com/treantzorggroep

De verdere renovatie vindt
plaats binnen de bestaande
muren van Veltman.
Veltman is voor Noord-Nederland een unieke voorziening.
Hier geven we mensen een
veilig thuis. Wij bieden in
Veltman specialistische zorg
en opvang voor mensen met
psychiatrische of maatschappelijke problemen en/of een
verstandelijke beperking en
niet-aangeboren hersenletsel.
Veel bewoners hebben ook
ernstige alcoholproblemen.
www.treant.nl/veltman

