2018 IN BEELD

Op en vanuit onze 17
locaties voor wonen en
zorg verleenden we o.a.
dagen
zorg met verblijf en
dagen
thuiszorg.

26.708 mensen

494.285
82.044

2018 IN CIJFERS

werden opgenomen op
onze 3 ziekenhuislocaties

Er vonden
operatieve verrichtingen plaats

2e plaats

4,8%

460.033

6.063 medewerkers en 292 specialisten
boden elke dag hartverwarmende zorg

*Specialisten in loondienst, vrijgevestigde specialisten
en specialisten ouderengeneeskunde

keer werd er een
bezoek gebracht aan
onze spoedeisende hulp

1.750

1.627 vrouwen
bevielen van in totaal
1.636 baby’s

43,31 jaar

30.755

keer werd er een
bezoek gebracht aan
onze poliklinieken

19.283

*

2.300

Onze ruim
vrijwilligers
zijn van onschatbare waarde. Zoals
onze jongste vrijwilliger Travis (9)
en aaihond Nulay

in de Vernet Health Ranking.
Het gemiddeld ziekteverzuim binnen
heel Treant was

keer gedialyseerd

Goede, bereikbare en betaalbare zorg. Dat is waar
Treant voor staat. Om goed te kunnen inspelen op
de veranderende behoeften van de inwoners in onze
regio en te voldoen aan de steeds hogere eisen,
moet Treant de zorg anders organiseren. Dat werd in
2018 mogelijk met onder meer de volgende
ontwikkelingen.
• Met Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander
Ziekenhuis Groningen, Huisartsenzorg Drenthe en
zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis werkte
Treant aan toekomstscenario’s voor zorg in Drenthe
en Zuidoost-Groningen.
• Door een omvangrijk ombuigingsprogramma zijn
de financiën aanzienlijk verbeterd en schrijft
Treant met een positief resultaat van € 9.041.000
weer ‘zwarte cijfers’.
• Vanaf het najaar van 2018 concentreert Treant de
klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde definitief in het Scheper. Poliklinische zorg,
dagbehandeling en voor- en nazorg blijft mogelijk
in Bethesda en Refaja.
• Er is hard gewerkt aan een digitaal patiëntenportaal binnen het ziekenhuis én aan één
elektronisch cliëntendossier op onze locaties voor
wonen en zorg. Daarmee heeft de patiënt,
bewoner en cliënt in de loop van 2019 inzicht in
zijn eigen (medische) gegevens.
• De juiste zorg op de juiste plaats, binnen of buiten
Treant. Dat kan in het ziekenhuis, maar steeds vaker
ook in een van onze locaties voor wonen en zorg
of bij de mensen thuis. Door bijvoorbeeld samen
met huisartsen zorg te verlenen of digitale zorg op
afstand. Die mogelijkheden zijn in 2018 volop
onderzocht en geven richting aan zorg in de regio.

45.988

Door het lage ziekteverzuim in het
ziekenhuis en de ondersteunende
diensten behaalde Treant een

In het dialysecentrum
in Emmen werd

ZORG VOOR DE REGIO

Meer dan
bezoekers
namen in het Scheper een kijkje
achter de schermen tijdens de
open dag. Ook kwamen in
maart veel mensen naar onze
woonwijkcentra tijdens de
Week van Zorg en Welzijn

in ons ziekenhuis

was de gemiddelde
leeftijd van onze
medewerkers

€
Selkersgoorn

25 jaar

Holdert en Refaja

50 jaar

1.776

Feest op de locaties!

Nieuw beweegpad
bij Het Ellertsveld
helpt ouderen
vitaal te blijven
Treant werkt samen
aan betere overgang
tussen ziekenhuis en
thuis voor oudere
patiënten

JAN

FEB

Alle zwangeren in de
regio Emmen krijgen
dezelfde intake bij hun
verloskundige

Julia Bults, stagiaire
op de verpleegafdeling
in Refaja, is
Drentse Kei 2018

APR

Fysiotherapeuten werken
volgens nieuwe intensieve
looptherapie die 80% van
mensen met etalagebenen
helpt

Start onderzoek naar bewust
gebruik van kalmerende
medicijnen voor bewoners
met dementie in Weidesteyn

op voor het goede doel:
Jongeren op Gezond Gewicht.

Cliënten Philadelphia, allen Bewoners Veltman
genieten van
met een verstandelijke
huiselijkheid dankzij
beperking, voortaan aan
het werk in Weidesteyn verbouw en renovatie

Bewoners De Schoel krijgen
fietslabyrint om daarmee
binnen een mooie fietstocht
te maken

Treant concentreert
planbare operaties

MAA

€ 20.000

We namen
klachten
in behandeling: goede input
om onze zorg te verbeteren

2018 DOOR HET JAAR HEEN
Nieuwe CT-scanner
in Refaja geeft
patiënten snellere
diagnose

De coassistenten van Treant
haalden tijdens Treant Benefiet ruim

MEI

JUN

Treant breidt operaties met
Da Vinci robot uit: naast
urologische en gynaecologische
ingrepen ook darmoperaties
mogelijk

Centering Pregnancy, een
nieuwe vorm van begeleiding
van zwangeren in Emmen,
blijkt een succes

Onze specialisten
verenigden zich in het
Medisch Specialisten
Collectief Treant

JUL

Meer comfort en privacy
voor patiënten met
kanker na verbouwing in
het Scheper, dankzij gift
stichting Roparun

160 stakeholders komen
in Westerbork samen
voor dialoogsessie over
regiovisie van Treant

70%

Meer dan
van de
patiënten geeft de warme
maaltijd in ons ziekenhuis een
8 of hoger en is (zeer) tevreden
over de smaak en variatie

Kortdurende Intensieve
Zorgafdeling start in Refaja:
voor ouderen die zichzelf
thuis nog niet kunnen redden

Dankzij mobiele
alarmering kunnen
bewoners Weidesteyn
en Bilderdijk zelfstandig
en veilig op pad

AUG

Patiënten van 70 jaar
en ouder krijgen
persoonlijk bewegingsrecept om meer
te bewegen

Nieuwe lichtcabine
voor lichttherapie in
Bethesda voor p
 atiënten
met huidziekten

Monumentale appartementencomplex Van Lunzenhuis in
Odoorn, nabij De Paasbergen,
wordt feestelijk geopend

Chemotherapie hoeft
niet langer in het
ziekenhuis van Treant:
kan thuis op de bank

SEP

OKT

Eerste baby geboren
in het Ouder & Kind
centrum in Scheper

Treant leidt studenten
via leerafdelingen op
voor baan in de zorg

Centrale Sterilisatie
Afdelingen Treant
introduceren instrumentenvolgsysteem

NOV

Vijftig jaar of ouder en
iets gebroken? Dan
voortaan standaard
een screening op
osteoporose

Afdeling Pathologie
verbetert dienstverlening
dankzij ingrijpende
verbouwing

DEC

COPD-patiënten
Treant krijgen
thuisconsult via
‘beeldbellen’

Cardiologen Treant
openen eigen research
laboratorium voor
verbetering hartzorg

2019

Samen slapen
kan weer dankzij
duobed in
Weidesteyn

Muziektherapie als
behandeling in De
Horst zorgt voor
verbluffende resultaten

