
P recies veertig jaar na de oprichting van 
de Bloedafnamedienst Oostelijk Zuid-
Limburg (BOZL) in 1978, vierden (oud)-

medewerkersin Heerlen het robijnen jubileum.

De Bloedafnamedienst begon relatief klein met acht 
mensen die voortaan in de buitendienst werkten. 
Mia Poetschlack (71), betrokken bij de start van de 
BOZL, herinnert zich dat moment nog goed. ‘Het 
was bijzonder dat het ziekenfonds hier toestemming 
voor gaf, daarvoor hebben we dan ook veel moeten 
regelen. De huisbezoeken waren in eerste instantie 
bedoeld voor patiënten die slecht ter been waren. Later 
deed een computersysteem zijn intrede om patiënten 
in te voeren en een beter overzicht te krijgen.’ De 
Bloedafnamedienst Zuyderland prikte in 2018 in 
Parkstad ruim 300 keer per dag aan huis. Er zijn ruim 
50 Zuyderland-prikpunten in de regio’s Oostelijke en 
Westelijke Mijnstreek waar per prikpunt gemiddeld 
zo’n twintig patiënten per dag geprikt worden. Ook 
op de Zuyderlandlocaties in Heerlen, Sittard-Geleen, 
Brunssum en Kerkrade is de Bloedafname nog steeds 
actief.

Feestelijke uitreiking Zuyderland Speld
T ijdens twee feestelijke bijeenkomsten 

werden in april de winnaars van de 
Zuyderland Speld 2018 bekend gemaakt. 

De speld voor Medisch Centrum werd gewonnen 
door Jack Vrancken, voormalig teamleider op 
de Operatiekamers. Debby Vink (medewerker 
Huishoudelijke Hulp, extramuraal) en Wil 
Krijgsman (transportmedewerker Glana, 
intramuraal) ontvingen het gewilde sieraad voor 
het organisatieonderdeel Care.

De drie winnaars ontvingen het sieraad, bloemen en 
een cheque ter waarde van €2500,- Het geld wordt 
besteed aan nog onvervulde wensen die de cliënten- 
en patiëntenzorg vanuit hun eigen team naar een nog 
hoger plan tillen. De Zuyderland Speld werd in 2014 
geïntroduceerd binnen Zuyderland Zorg; afgelopen 

Zuyderland opent eerste Limburgse vondelingenkamer
Op zeer bijzondere en intieme wijze werd 
donderdag 21 juni de vondelingenkamer op locatie 
Heerlen geopend. Het is de eerste Beschermde 
Wiegkamer (vondelingenkamer) van de landelijke 
Stichting Beschermde Wieg in Limburg. Het doel 
van de Beschermde Wiegkamer is hulp en een 
veilige plek bieden aan een moeder die in al haar 
radeloosheid haar pasgeboren baby te vondeling 
wil leggen.

Een baby die in de Beschermde Wiegkamer wordt 
gelegd, krijgt (medische) verzorging van een 
kinderarts en een kinderverpleegkundige van 
Zuyderland. Daarna wordt de baby overgedragen aan 
de kinderbescherming en jeugdzorg.

Bloedafnamedienst 
Oostelijk Zuid-Limburg 
viert 40e verjaardag

jaar deed Zuyderland Medisch Centrum voor het eerst 
mee. Medewerkers, patiënten en vrijwilligers kunnen 
Zuyderlanders nomineren die in hun ogen écht het 
verschil maken in het dagelijkse werk. 
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Minister Bruins maakt kennis met Zuyderland

Renovatie brengt 
Zuyderland Kerkrade
weer tot leven
N a een grondige renovatie opende Zuyderland Medisch Centrum Kerkrade in juni de deuren van 

de vernieuwde poliklinieken en dagbehandeling. Hetzelfde gebouw, dezelfde specialismen, maar 
in een volledig nieuw jasje. 

Nu en in de toekomst blijft de zorg van Zuyderland dichtbij en kunnen patiënten in Kerkrade terecht voor 
Bloedafname en de specialismen KNO, Psychologie en Psychiatrie, Oogheelkunde, Dermatologie en Revalidatie.

M inister Bruno Bruins (Medische Zorg) 
heeft in augustus een werkbezoek 
gebracht aan Zuyderland Medisch 

Centrum Sittard-Geleen. Tijdens het bezoek van 
twee uur maakte hij kennis met medewerkers, 
specialisten en huisartsen. Ook werd er uitgebreid 
gesproken over samenwerking binnen de zorg. ‘Ik 
ben onder de indruk van de regionale organisatie 
van zorg’, zei hij na afloop.

Tijdens de korte rondgang door het ziekenhuis werd 
de minister hartelijk verwelkomd in Borstcentrum 
Zuyd. Hier ging hij in gesprek met diverse 
medewerkers en liet hij zich uitgebreid informeren 
over het multidisciplinaire karakter van dit 
centrum. Vervolgens stond een speciale bijeenkomst 
met medewerkers van Zuyderland Thuiszorg, 
MeanderGroep en huisartsen gepland. Hier werd met 
name samen gesproken over de toekomststrategie van 
zorg in Zuid-Limburg en de gevolgen voor de patiënt 
in deze regio.

What Matters To You?-dag
Extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus 
op wat voor hem of haar belangrijk is: dat was de kern 
van de internationale What matters to you?-dag op 
woensdag 6 juni. Tientallen medewerkers gingen aan 
de slag om juist die dag nog een stapje extra te zetten 
voor de patiënt. Het resulteerde in prachtige initiatieven 
door het hele ziekenhuis. Een kort overzicht (+foto):

1. ‘Hart voor de patiënt’ – West 46 Sittard-Geleen
2. Smoothies op poli Urologie Sittard-Geleen
3. Heel de AOA bakt! – Heerlen
4. Kienen met de patiënt op etage 11 - Heerlen

Center Court
Met het vernieuwen van de locatie in Kerkrade, 
wil Zuyderland ook een flinke impuls geven aan de 
ontwikkeling van het Center Court in Kerkrade, één 
van de topprioriteiten van het college van B&W.

Opening 
Op 12 september vond de officiële opening plaats. 
Na een korte toespraak van David Jongen (Raad 
van Bestuur Zuyderland), Jos Som (burgemeester 
Kerkrade) en Hessel Meijer (Wyckerveste) mocht 
medewerker Nel Klompmakers symbolisch het lint 
doorknippen: de start van een nieuw hoofdstuk in de 
lange geschiedenis van ziekenhuiszorg in Kerkrade.
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Foto: opening Zuyderland Kerkrade



Een aantal patiënten met een zorgverzekering bij VGZ 
moest bij Zuyderland vanaf oktober acht weken langer 
wachten op hun behandeling. Het ging met name 
om knie- en heupoperaties en enkele planbare KNO-

aandoeningen. Inmiddels 
hebben Zuyderland en 
VGZ goede afspraken 
gemaakt voor 2019 
waarmee optimale zorg 
voor alle patiënten is 
gegarandeerd.

Z uyderland Medisch Centrum heeft 
in december officieel de STZ-status 
behaald. STZ staat voor Samenwerkende 

Topklinische (opleidings)Ziekenhuizen. Voor 
het eerst is daarmee de STZ-status voor heel 
Zuyderland Medisch Centrum toegekend. Deze 
status geldt voor een periode van vijf jaar.

Ook zijn er door STZ maar liefst 12 erkenningen voor 
topklinische functies toegekend! Hiermee zijn we 
landelijk koploper binnen de 26 STZ-ziekenhuizen 
met veruit het meeste aantal erkenningen.

Wat is een topklinische functie?
Een topklinische functie is op grond van een 
ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling 
aantoonbaar onderscheidend ten opzichte van de 
reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis.

Om welke onderdelen gaat het?
De twaalf erkende STZ topklinische functies binnen 
Zuyderland zijn:

Onderhandelingen met 
zorgverzekeraar VGZ

Carnaval op de Dialyse
Jaarlijks roept de afdeling Dialyse met carnaval 
een eigen prins en prinses uit! Ook in 2018 werd 
er een nieuwe prins en prinses gekozen. Een 
mooi voorbeeld van belevingsgerichte zorg.

Wil je op de hoogte blijven van 
het laatste Zuyderland-nieuws?

Abonneer je dan op onze online 
nieuwsbrief! Deze krijg je 

maandelijks in jouw mailbox. 
Ook ontvang je vier keer per 
jaar een interactief, digitaal 

magazine.

Ga snel naar
zuyderland.nl/nieuwsbrief en 

meld je ook aan!

1. Academisch MS-centrum – Neurologie

2. Bariatrische Chirurgie – Heelkunde

3. Bekkenbodemcentrum – Gynaecologie

4. Borstcentrum Zuyd – multidisciplinair

5. Centrum voor thoraxwandaandoeningen - Heelkunde

6. Centrum voor minimaal invasieve longchirurgie – Heelkunde

7. Heup- en knieprothesiologie – Orthopedie

8. Gerontofarmacologie - Ouderengeneeskunde

9. Interstitiële longaandoeningen (ILD) - Longgeneeskunde

10. IBD (Inflammatory Bowel Disease) – MDL

11. PCI – Cardiologie

12. Maag- en Slokdarmcentrum –Heelkunde

Wat betekent dit?
Zuyderland biedt op bovenstaande elementen 
aantoonbaar topklinische zorg, onderscheidend van 
andere ziekenhuizen. Vijf jaar na de start van de fusie 
behoort Zuyderland nu tot de beste STZ-ziekenhuizen 
van Nederland, met veruit de meeste erkenningen. 
Bovendien hebben we als eerste fusieziekenhuis de 
STZ-status verkregen. Een zeer solide basis voor een 
gezonde toekomst van ziekenhuiszorg in onze regio.

Opa Herman kan weer met 
Noël en Lucas naar de speeltuin

N a twee herniaoperaties in het verleden blijft Herman Jansen (61) last houden van nieuwe 
rughernia’s. In 2017 worden de klachten zo heftig dat hij bijna niet meer kan bewegen. Zijn rug 
is zó gevoelig dat de fysiotherapeut en de chiropractor hem niet meer kunnen behandelen. Na 

een half jaar gaat Herman, ten einde raad, weer naar de huisarts. Deze keer voor een verwijzing voor 
de pijnpoli van Zuyderland. Dan gaat alles snel. Dr. Dirk Peek, pijnspecialist en anesthesioloog, zegt 
meteen als hij het verhaal van Herman hoort, dat hij hulp kan bieden. In december 2017 wordt Herman 
behandeld. Na een maand voelt hij zich weer mens.

Herman: ‘Ik ben gewend aan pijn, maar deze keer overheerste de pijn alles. Waar ik veel verdriet van had, was dat 
ik niks meer kon ondernemen met mijn kleinkinderen Noël en Lucas. Via mensen in mijn omgeving hoorde ik 
van de pijnpoli en de goede behandelresultaten. Ik wilde mijn leven terug krijgen en ging naar dr. Peek. Dat had 
ik veel eerder moeten doen.’

‘Binnen een maand na de behandeling voel ik me een ander mens, ik bloei op, kan weer van alles doen en heb veel 
minder last van de hernia’s’, vertelt Herman. ‘Natuurlijk blijven er beperkingen door mijn slechte rug, maar dat 
moet ik accepteren en oplossingen zoeken. Ravotten met Noël en Lucas in de speeltuin gaat niet. Ik ga wel mee. 
Ik zit dan op een bankje met Jannes naast mijn voeten en geniet ervan hoe de jongens klimmen en schommelen. 
Ravotten doen we gezellig thuis op de bank. Ik heb weer een positieve blik op de toekomst. Ik kijk naar de dingen 
die ik wél kan in plaats van wat niet meer lukt.’

Zuyderland behaalt STZ-status 
en 12 erkenningen topklinische 
functies

In Zuyderland Medisch Centrum:

362 medisch specialisten

21 operatiekamers

1800 verpleegkundigen



B orstcentrum Zuyd is afgelopen jaar gestart 
met het aanbieden van een keuzehulp voor 
patiënten die de keuze moeten maken voor 

een operatie bij borstkanker.

Door het invullen van deze online keuzehulp, krijgt de 
patiënt een duidelijk beeld over de voor- en nadelen 
van een bepaalde operatie (borstsparende operatie of 
een amputatie met of zonder reconstructie). Zo komen 
patiënt en arts samen tot de beste keuze. Op deze manier 
kan de behandeling optimaal worden afgestemd op de 
wensen en behoeften in elke persoonlijke situatie.

Bedsidetermials Sittard-
Geleen vervangen door 
iPads

O p alle verpleegafdelingen in Sittard-Geleen is de bedsideterminal 
(computer aan het bed) vervangen door iPads. Via de iPad kunnen 
patiënten eenvoudig maaltijden bestellen, spelletjes spelen, TV 

kijken en de verlichting bedienen. Ook heeft de patiënt op elk moment snel 
en eenvoudig toegang tot gerichte informatie zoals voorlichtingsfolders- of 
video’s.  

Ook voor medewerkers biedt het nieuwe systeem van ‘BeagleBoxx’ voordelen: 
de patiënt evalueert direct de geboden zorg en geeft eenvoudig inzicht in 
verbetermogelijkheden. Indien gewenst worden deze samen met de patiënt 
tijdens de opname besproken. In 2019 wordt het project uitgebreid met uitrol op 
de verpleegafdelingen in Heerlen. Door deze brede toepassing wordt een sterke 
bijdrage geleverd aan de verhoging en verbetering van de patiënttevredenheid en 
gastvrijheid.

Keuzehulp bij borstkanker: 
patiënt beslist mee!

Limburgse dotterprimeur
voor afdeling Cardiologie

O p de Hartkatherisatiekamer (HCK) in 
Heerlen zijn in 2018 de eerste patiënten 
met een nieuwe techniek gedotterd: 

Optische Coherentie Tomografie (OCT). Het is 
een beeldvormende techniek om met nog betere 
precisie de conditie van de vaatwand te bekijken 
en daarmee een gerichte cardiologische ingreep te 
starten. Zuyderland had hiermee de primeur voor 
Limburg. 

Tot voor kort was het angiogram (CAG) de standaard 
voor diagnostiek van de kransslagvaten van het hart, 
maar met de ontwikkeling van de nieuwe beeldvorming 
is het mogelijk om de vetafzetting in de vaatwand nog 
beter te bekijken en vast te stellen. Ook is het mogelijk 

Nieuwe SPECT-CT voor 
Medische Beeldvorming
Bij het specialisme Nucleaire Geneeskunde worden radioactieve stoffen 
gebruikt om de functie van organen en het skelet te analyseren. De meeste 
stoffen verblijven maar kort in het lichaam en de mogelijke stralingseffecten 
zijn minimaal: vergelijkbaar met die van röntgenonderzoek.

In november heeft de afdeling op locatie Sittard-Geleen een mooie verbeterslag 
gemaakt. Daar is namelijk een splinternieuwe SPECT-CT scanner in gebruik 

genomen. ‘Een SPECT-CT is een combinatie van een gamma-camera en CT-scan’, 
zegt Youri Verwers. Hij is laborant op de Nucleaire Geneeskunde en werkt met 
de nieuwe scanner. ‘Bij sommige nucleaire onderzoeken kan het waardevol zijn 
om nog een CT-scan te maken. De meerwaarde van een SPECT-CT scan is dat de 
beelden die met de gamma camera’s zijn opgenomen gefuseerd kunnen worden met 
de CT-scan. Hiermee kunnen we afwijkingen nog beter opsporen en aanduiden. 
Met de nieuwe scanner kunnen we nu ook in Sittard-Geleen bijvoorbeeld 
calciumscores bij hartpatiënten aanbieden. De calciumscore is een onderzoek naar 
het calciumgehalte in de kransslagader. De verwachting is dat ongeveer 2.000 
patiënten op jaarbasis gebruik zullen maken van de nieuwe SPECT-CT. De nieuwe 
scanner ondersteunt vrijwel alle specialismen in het ziekenhuis, van Neurologie 
tot Reumatologie en van Nefrologie tot Orthopedie.

om de grootte en positie 
van de stent voor, tijdens en 
na de interventie te bepalen 
en evalueren. De nieuwe 
techniek betekent minder 
kans op complicaties en 
een duurzaam resultaat. 
Bij Zuyderland worden 
ongeveer 300 patiënten 
per jaar via deze techniek 
behandeld.



Unieke samenwerking 
tussen Zuyderland
Aldenhof en Daelzicht

Het oude klooster Antonius in Echt is al een aantal jaren 
via een verbindingsgang verbonden met Zorgcentrum 
De Egthe. Door het afnemen van het aantal 
kloosterlingen is er binnen Antonius veel vrije ruimte 
ontstaan. In 2018 heeft een ingrijpende verbouwing 
plaatsgevonden waarbij samenvoeging van kamers 
heeft geresulteerd in 34 moderne zorgappartementen 
met alle gebruikelijke faciliteiten. Ook zijn er vier 
kamers voor kortdurende opname gerealiseerd. In 
september werd Antonius officieel geopend.

Griepgolf speelde 
Zuyderland parten

D e landelijke griepgolf in januari en 
februari 2018 zorgde ook bij Zuyderland 
voor de nodige hinder. Belangrijkste 

oorzaak was een toename in het aantal ernstige 
griepgevallen, in combinatie met ziekte onder het 
medisch personeel. Enkele tientallen geplande 
operaties werden helaas afgezegd; spoed- en 
oncologieoperaties gingen te allen tijde door. 

Voor de griepgolf van 2019 heeft Zuyderland extra 
maatregelen genomen om goed voorbereid te zijn. Zo 
zijn er extra ‘wijkteams acute zorg’ actief op de SEH 
en Huisartsenpost om onnodige ziekenhuisopnames 
te voorkomen. Zij kunnen in een eerder stadium de 
patiënt thuis bezoeken. Ook zijn er 22 Eerstelijns 
Verblijfsbedden ingericht binnen Zuyderland 
Zorgcentra en is de beddencapaciteit binnen het 
ziekenhuis tijdelijk uitgebreid.

Week van de
Psychiatrie bij
Zuyderland GGz
Zuyderland GGz heeft in maart met veel enthousiasme 
deelgenomen aan de Week van de Psychiatrie. 
Zo werd er een eigen marktje georganiseerd door 
dagactiviteitencentrum ‘Het Karwei’, verzorgde 
het Team Social Run 2017 een fotoexpositie en 
was Sjraar Cox, burgemeester van Sittard-Geleen, 
aanwezig bij de kunstexpositie van het aanlooplokaal 
in Sittard. De week werd besloten met een speciaal 
GGz-symposium op vrijdag, waarvoor zich meer 
dan 100 belangstellenden hadden aangemeld. 
Cliënten, naasten, professionals, studenten en andere 
belangstellenden gingen hier samen in gesprek. Met 
verschillende werkvormen ontstond er een mooie  en 
dynamische verbinding tussen alle deelnemers. 

Herplaatsing St. Joseph 
in Kerkrade

O p de nieuwe polikliniek Psychologie & 
Psychiatrie in Kerkrade is een mooie 
plek ingericht voor het St. Josephbeeld, 

gemaakt van glas in lood. Na vele omzwervingen is 
hij daarmee weer terug op zijn oude plek. 

Het glas-in-loodraam met de afbeelding van St. Joseph 
(genoemd naar het voormalige St. Josef-ziekenhuis in 
Kerkrade) verhuisde allereerst mee vanuit Kerkrade 
naar de toenmalige ziekenhuislocatie in Brunssum. Het 
glas-in-loodraam kreeg een mooi plekje op de nieuwe 
afdeling en fungeerde als een soort beschermheilige 
van de PAAZ. Na enkele jaren Brunssum volgde 
weer een verhuizing: nu naar locatie Heerlen. Hier 
had St. Joseph een plek op de Medisch Psychiatrische 
Unit (MPU), voordat het glazen kunstwerk na de 
heropening van locatie Kerkrade weer terug kwam op 
zijn vertrouwde grond.

E en unieke samenwerking tussen Aldenhof en Stichting Daelzicht heeft afgelopen jaar gestalte 
gekregen. Daelzicht biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, onder 
andere door externe arbeidsmatige dagbesteding. 

Sinds maart 2018 werken acht cliënten van Daelzicht wekelijks als ‘vrijwilliger’ bij Aldenhof in Born. Een status 
waar ze reuze trots op zijn. Ze zijn aan de slag op de dagverzorging, bij het restaurant, in de ontmoetingsruimte en 
de technische dienst. Ook helpen ze mee bij de schoonmaak op de afdelingen en bij het halen en brengen naar de 
fysiotherapie. Zowel Zuyderland als Daelzicht is ontzettend blij met de nieuwe samenwerking! En ook de cliënten 
zijn tevreden: volgens begeleidster Jacqueline Dols (Aldenhof) komen ze elke woensdag ‘met trots naar hun werk’. 

Klooster Antonius 
Echt omgebouwd tot 
zorgappartementen

Bovenstaande foto: Zuyderland Aldenhof



Sacramentsprocessie in Hoogstaete 
en Lemborgh
Elk jaar viert de kerk op de tweede donderdag na 

Pinksteren de zogenaamde Sacramentsdag. De 
priester trekt door de parochie om de gelovigen de 
heilige Hostie te tonen en hen ermee te zegenen. Om de 
cliënten van Zuyderland dit gevoel te laten herbeleven, 
organiseerde de geestelijk verzorger voor de 13 keer de 
processie van Lemborgh (eerst door het zorgcentrum) 
naar een rustaltaar in Hoogstaete en weer terug naar 
Lemborgh.

Dit past bij de belevingsgerichte zorg- en 
welzijnsaanpak van Zuyderland. Het organiseren van 
de Sacramentsprocessie vergt veel voorbereiding en 
is niet mogelijk zonder de inbreng van de parochie, 

Waardigheid 
en Trots
Z uyderland Zorgcentra organiseert in het 

kader van het landelijke programma 
Waardigheid en Trots diverse activiteiten.

Dit om te komen tot toekomstbestendige 
verpleeghuiszorg. Een van de voorbeelden is 
‘BIMMEN’: bewegen in muziek. Een geweldige wijze 
van zintuigprikkeling en werken met muziekbeleving 
in de zorg. Daarnaast wordt er op een structurele 
manier wensen van cliënten geïnventariseerd. Elk 
jaar met hun verjaardag, en afgelopen jaar ook met 
Kerstmis, mogen de cliënten een wens doen. Dat gaat 
meestal om kleine dingen, zoals nog eens een ijsje eten, 
een dagje naar de dierentuin of Mondo Verde. Op deze 
manier gingen in 2018 talloze wensen van cliënten in 
vervulling! Op de foto: cliënten van de Kollenberg en 
de Baenje gingen samen een dagje naar het Gaia Park 
in Kerkrade.

Uitstekend jaar voor Zuyderland Thuiszorg
Z uyderland Thuiszorg heeft een 

uitstekend jaar achter de rug. De 
patiënttevredenheidsscore is ten opzichte 

van 2017 verder gestegen en er zijn nieuwe 
initiatieven ontstaan om de samenwerking tussen 
de zorgleveranciers te optimaliseren. Zuyderland 
Thuiszorg levert verpleging, verzorging en 
begeleiding aan huis in de Westelijke Mijnstreek. 
In 2018 ontvingen bijna 5.000 cliënten zorg; 
dagelijks gaat het gemiddeld om ruim 2.600 
cliënten.

‘We hebben afgelopen jaar flinke stappen voorwaarts gezet om de cliëntenzorg nog verder te verbeteren’, zegt 
Ingrid van der Veld, directeur van Zuyderland Thuiszorg. ‘Zo zijn er vanaf mei in de avond- nacht, en weekenduren 
medewerkers van het Transmuraal Thuiszorg Team actief op de Huisartsenpost/Spoedeisende Hulp van het 
ziekenhuis. Onder de noemer ‘Wijkteam Acute Zorg’ kan de HAP en SEH een beroep doen op de wijkverpleging 
om naar de cliënt toe te rijden en ‘zo thuis mogelijk’ het acute probleem op te lossen. Hierdoor worden veel 
onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen. De resultaten zijn uitstekend en in 2019 wordt het Wijkteam Acute 
Zorg uitgebreid.’

Een ander positief aspect is de samenwerking tussen Thuiszorg en Medisch Centrum. Van der Veld: ‘De 
Transitieverpleegkundige werkt nu vanuit het adviesbureau in de centrale hal van het ziekenhuis en is daardoor 
steeds meer aangesloten bij diverse afdelingen om de transfer naar huis vroegtijdig goed te organiseren.’ 
Tenslotte werken de Preventie Wijkverpleegkundigen, actief in Sittard, Geleen en Born, steeds nauwer samen 
met de Sociale Wijkteams van de gemeente en fungeren als ‘ogen en oren’ in de wijk.’

vrijwilligers (o.a. basisschoolleerlingen, schutterijen, 
dameskoor) en muzikanten van de Zuyderland HAFA-
band bestaande uit (ex-) medewerkers van Zuyderland 
Zorg.

Zuyderland Thuiszorg heeft in 2018 in totaal 4914 
cliënten in zorg gehad. Vrouwen (60%) vormen een groter 
aandeel binnen de cliëntengroep dan mannen (40%). Ook 
zijn vrouwen gemiddeld genomen wat ouder (72 jaar, tegen 
70 jaar voor mannen). Alles bij elkaar is er door Zuyderland 
Thuiszorg 352.691 uren zorg ‘achter de voordeur’ geleverd. 

47% van de cliënten komt in zorg na een 
ziekenhuisopname, 22% uit eigen zorgvraag en 17% 
van de cliënten komt binnen na doorverwijzing van de 
huisarts. 

In 62% van de gevallen stopt de zorg omdat deze niet 
meer nodig is. Bijna 15% van de cliënten wordt overgedragen 
aan zorgcollega’s in het ziekenhuis of verpleeghuis en in 9% 
van de gevallen stopt de zorg omdat de cliënt overleden is.

Bijna tweederde van alle cliënten heeft in november 
meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. De Net 
Promotor Score viel met +49% een stuk hoger uit dan 
in 2016 (+34%). De NPS score wordt uitgedrukt als een 
getal tussen -100 en +100. Een positieve NPS wordt als 
goed beschouwd. Daar zit Zuyderland Thuiszorg dus 
dik boven.
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de veranderde zorg in de toekomst. Wij zijn immers de 
patiënten van de toekomst.’ Lisa: ‘Het is prachtig om 
te zien hoe het netwerk groeit. De doelen die we ons 
gesteld hebben voor 2018 zijn behaald. Zo is het aantal 
leden gegroeid naar 60 en onze denktank is een aantal 
keren ingezet bij Zuyderland-thema’s.’

Stijn: ‘Iedereen is welkom, of je nu in een medische 
of in een niet medische functie werkt. Medewerkers 
ouder dan 35 die jong van geest zijn en zich tot Jong 
Zuyderland voelen aangetrokken zijn uiteraard 
ook van harte welkom! We blijven onze schouders 
eronder zetten, want Jong Zuyderland is een welkome 
toevoeging aan onze mooie organisatie.’

Ontwikkeling ‘Hof 
van Serviam’ in 
hartje Sittard

Om te kunnen blijven voldoen aan de (woon)
wensen van cliënten en familie bouwt Zuyderland 
op diverse locaties mooie, nieuwe woningen. Zo 
ook in hartje Sittard, waar het nieuwe ‘Hof van 
Serviam’ wordt gerealiseerd. In december werd 
het huurcontract officieel ondertekend.

Roel Goffin, Raad van Bestuur Zuyderland: ‘Met dit 
grote project kunnen we ouderen in Sittard voor 
tientallen jaren de plek bieden die ze verdienen. 
Hierdoor kunnen hulpbehoevende en kwetsbare 
ouderen met onze hulp en zorg midden in de 
samenleving genieten van hun laatste levensjaren.’ 
De bouw van dit multifunctioneel woonzorgcentrum 
met 114 woonzorgappartementen, 30  plaatsen in 
5 groepswoningen voor mensen met dementie en 
diverse dienstruimten zoals een ontmoetingsruimte en 
restaurant, start begin 2019. De oplevering is voorzien 
in 2020.

Uitstekende audit voor 
Zuyderland Huishoudelijke Hulp

Z uyderland Huishoudelijke Hulp kan 
2018 bijschrijven als een succesvol jaar! 
Huishoudelijke Hulp draagt eraan bij dat 

cliënten in een kwetsbare positie thuis kunnen 
blijven wonen. 

In het kader van kwaliteit en kwaliteitsborging is de 
externe audit van 2018 met een zeer goed resultaat 
afgesloten: boeien en binden als beleidskader, het 
kennen van de medewerker en leiderschap en cultuur 
waren belangrijk waarneembare waarden. De eigen 
regie en verantwoordelijkheid van de huishoudelijke 
medewerker worden als een belangrijke tool gezien.

Op het gebied van krapte op de arbeidsmarkt is 
ingespeeld op alternatieven, zoals het werken op  
zaterdagochtend waardoor jongeren aangetrokken 
worden. Ook is samen met de gemeente Maastricht 
en Podium 24 is een pilot opgestart waar aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt  een opleiding met 
stageplek wordt geboden. Op deze manier krijgen zij 
kans kwalificaties te verwerven met uitzicht op een 
arbeidsplaats .

Jong Zuyderland 
timmert aan de weg
Jong Zuyderland, opgericht in 2018, is een 
jongerennetwerk dat bestaat uit enthousiaste 
jonge professionals (<35 jaar) die binnen 
Zuyderland werken. Doel van het netwerk 
is dat de leden elkaar vinden, verbinden, 
inspireren, kennis met elkaar delen en informeel 
samenkomen. Lisa Cornelissen (Beleidsadviseur 
Medische Opleidingen) en Stijn Lambregts 
(afdelingshoofd Kwaliteitsverbetering) behoren tot 
de initiatiefnemers.

Lisa: ‘In januari 2018 zijn we gestart met een 
behoeftepeiling. Daar kwam duidelijk naar voren 

dat (door)ontwikkeling zowel op professioneel, als 
op persoonlijk vlak een belangrijke reden is om je als 
jonge professional aan te sluiten bij Jong Zuyderland. 
Met deze informatie gingen we vervolgens aan de slag.’

Stijn: ‘We organiseerden twee grote evenementen met 
inspiratiesprekers. Een olympisch kampioen vertelde 
over hoe je de top bereikt. Dr. Pasupathy, longarts bij 
Zuyderland, legde uit hoe hij zijn carrière opbouwde 
en zijn droom om arts te worden heeft bereikt. 
Daarnaast planden we twee kleinere bijeenkomsten: 
een leiderschapssessie met een lid van het corps 
Commando’s in het kader van doorontwikkeling en 
een informele zomerborrel. We discussiëren ook over 

Foto: Jong Zuyderland initiatiefnemers Lisa en Stijn

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
zoekt samenwerking voor toekomst

Zuyderland JGZ heeft afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het project ‘1 JGZ’: één samenwerkende 

organisatie voor alle jeugdgezondheidszorg voor 
kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 1 januari 2020 moet 
deze samenwerking tussen Zuyderland, Envida, 

MeanderGroep en GGD Zuid-Limburg definitief vorm 
krijgen. De eerste drie organisaties bieden momenteel 
jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar; 
GGD Zuid-Limburg richt zich nu nog op kinderen en 
jongeren van 4 tot 18 jaar.



Livestream lower body lift operatie – Plastische 
Chirurgie Heerlen

Livestream themabijeenkomst Trombose en 
Kanker – Sittard-Geleen

Livestream operatie neusbijholte – KNO Heerlen

Livestream opening Zuyderland Medisch 
Centrum Kerkrade

Livestream Carpaal Tunnel Syndroom – 
Plastische Chirurgie Heerlen

In 2018 voerde het team Operatiekamers in totaal 30.019 

operaties uit! 

Zuyderland heeft in 2018 geïnvesteerd in de inkoop 
van zogenaamde groene energie. Hierdoor is de CO2-
footprint voor Zuyderland Medisch Centrum met maar 
liefst 30% gereduceerd. 

Op locatie Heerlen zijn afgelopen jaar de centrale 

liften gerenoveerd. Er wordt nu gebruik gemaakt van zeer 

energiezuinige centrales. 

In Heerlen is een groot deel van de oude TL-verlichting 
vervangen door LED-lampen. Behalve dat dit beter is 

Livestreams Facebookpagina Zuyderland 2018

Kan niet, 
bestaat niet’

V anaf 2013 is Hub Busch (66) een aantal 
dagdelen per week te vinden in Hospice 
Mariaveld in Susteren. Hub is een van 

de vrijwilligers die hier werkzaam zijn. Hub: ‘Ik 
heb in mijn leven al van heel wat mensen afscheid 
moeten nemen.  Dat is verdrietig en ik heb geleerd 
om hiermee om te gaan. Toen ze vrijwilligers 
zochten bij het hospice sprak me dat meteen aan. 
Vanaf het begin doe ik dit werk met hart en ziel. 
We zijn hier één grote familie.’

In de hospice werken 24 vrijwilligers. Allemaal hebben 
ze hun eigen talenten. De een helpt met het onderhouden 
van de tuin, een ander zorgt dat het aquarium altijd 
piekfijn verzorgd is en weer een ander kan heerlijke 
soep koken. Hub: ‘Mijn talent is dat ik goed kan 
luisteren en goed ben in het geven van zorgmassages. 
Wil een bewoner een voet- of handmassage, dan haal 
ik mijn koffertje en ga aan de slag. Ik laat de bewoner 
genieten en dat zorgt voor een stukje ontspanning. Ik 
doe ook massages bij kankerpatiënten op de afdeling 
Oncologie in Zuyderland Sittard-Geleen. Het is mooi 
om iets voor mensen te doen die ernstig ziek zijn. Als 
iemand een massage wil en ik ben niet aanwezig, dan 
kom ik daarvoor terug. Dat is geen enkel probleem. 
Mijn motto is dan ook: kan niet, bestaat niet.

Zuyderland 
zoekt: jou!

Werken en leren stond afgelopen jaar weer 
hoog op de Zuyderland-agenda. Zowel 

bij Zuyderland Medisch Centrum als bij Zuyderland 
Zorg werden honderden nieuwe verpleegkundigen 
en verzorgenden opgeleid! Ook het binnenhouden 
van zorgpersoneel had in 2018 hoge prioriteit. Via een 
moderne arbeidsmarktbenadering is onze organisatie 
hard aan de slag om ook voor de toekomst voldoende 
gekwalificeerd personeel te binden. Zo is bijvoorbeeld 
meer inzet van video’s en ambassadeurs een van de 
uitgangspunten. Dat geldt ook voor live-reportages 
achter de schermen bij diverse afdelingen. De 
afdeling Personeel & Organisatie bezoekt scholen en 
banenmarkten en verschillende medewerkers hebben 
in 2018 meegedaan aan de campagne IkZorg, waarin ze 
vertellen hoe mooi het werken in de zorg is! Benieuwd 
wat Zuyderland jou te bieden heeft? Check dan snel 
werkenbijzuyderland.nl!

Feiten en weetjes Zuyderland

‘

Foto: P&O - werving zorgpersoneel

Opleiding in Zuyderland Medisch Centrum

25 medische vervolgopleidingen

180 verpleegkundigen in opleiding

215 artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS)

120 artsen niet in opleiding tot medisch specialist (ANIONS)

118 semi-artsen

99 co-schappen
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Via de Facebookpagina van Zuyderland kijk je regelmatig mee achter de schermen van onze organisatie! 
Behalve operaties zijn we ook live met bijvoorbeeld chatspreekuren of openingen. Een overzichtje van 
afgelopen jaar:

Zuyderland Live! vanaf de Spoedeisende Hulp

Livestream operatie knieprothese – Orthopedie 
Sittard-Geleen

Chatspreekuur World Kidney Day - Dialyse 
Heerlen

Livestream Pijnpolikliniek Sittard-Geleen

Livestream dotterbehandeling -  Cardiologie 
Heerlen
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voor het milieu, geeft het ook voor medewerkers en 
patiënten een veel rustiger beeld op de afdelingen. 

Zuyderland Zorgcentra
- 3700 cliënten

- gemiddelde leeftijd is 84 jaar

- gemiddelde verpleegduur is 400 dagen 

- waardering Zorgkaart Nederland:

   8.4 uit 628 waarderingen

Zuyderland Medisch Centrum:
- 450.000 eerste polikliniekbezoeken

- 45.000 opnames 

- 253.000 verpleegdagen
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Compliment Zuyderland JGZ
Soms laten ouders op een bijzondere manier hun blijk 
van waardering zien. Deze foto is gemaakt op de stoep 
van het consultatiebureau in Geleen.


