Beroerte zeer snel behandeld
in LangeLand Ziekenhuis
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Bij een patiënt met een acute beroerte is snel handelen enorm

belangrijk. Het vergroot de kans op een effectieve behandeling en
daarmee een goed herstel. Bij de Stroke Unit van het LangeLand,

de acute opname unit voor patiënten met een acute beroerte, start
de behandeling gemiddeld binnen 20 minuten. Die tijd ligt onder
het landelijk gemiddelde en behoort tot de snelste in de regio.
Snelste in 2018

Neuroloog Zylicz is vanaf de start in 2017 bij de
Stroke Unit betrokken. Hij is trots op de korte
doorlooptijd: “We noemen dat de door-to-needle
tijd. Het is de tijd van binnenkomst van de patiënt
met een herseninfarct op de spoedeisende hulp, tot
het moment waarop een bloedverdunner via infuus
wordt toegediend. Met 20 minuten waren we in
2018 het snelste ziekenhuis in de regio. Uiteraard
gaan we dit jaar opnieuw voor dit resultaat!”

Scherp blijven en verbeteren

Hoe behaal je die goede resultaten dan? “Door
constant scherp te blijven op wat je doet”,

antwoordt Zylicz. “Ons personeel is goed getraind
en we houden precies bij wat we doen en in
welke volgorde. Zit er ergens vertraging? Dan
zoeken we uit hoe dat komt en hoe we sneller
kunnen zijn. Zo scherpen we het proces steeds
verder aan.
Daarnaast bekijken we regelmatig hoe nieuwe
ontwikkelingen onze zorg verder kunnen versnellen
en verbeteren. Ook de goede samenwerking tussen
onze afdelingen SEH, Neurologie, Radiologie en het
Lab maken deze intensieve maar dankbare zorg
mogelijk.”

Neuroloog Zylicz is trots op de korte tijd waarin
behandeling van een patiënt met een acute beroerte
plaatsvindt in het LangeLand Ziekenhuis.

Dit gebeurt er wanneer 112 wordt gebeld in Zoetermeer voor een patiënt met verdenking op een beroerte:
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Ambulance

De ambulance is zo snel mogelijk ter plaatse.
Het ambulancepersoneel onderzoekt of er sprake is
van een mogelijke beroerte. Vervolgens bepalen
ze welk ziekenhuis het dichtst bij is en melden
de spoedeisende hulp dat ze eraan komen
met een patiënt met een mogelijke beroerte.
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Voorbereiding
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Diagnose
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Behandeling

Als het veilig is om te behandelen, dan wordt al op de
radiologieafdeling gestart met een sterke bloedverdunner die
via infuus wordt toegediend. De bloedverdunner kan het door
een bloedstolsel verstopte bloedvat in de hersenen weer openen.
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Wanneer de ambulance belt, krijgt het team neurologie een spoedmelding. Ze weten dat er iemand met een mogelijke beroerte aankomt en laten
alles vallen waar ze mee bezig zijn. De spoedeisende hulp en
radiologieafdeling worden voorbereid op de komst van de patiënt.

Bij binnenkomst wordt de patiënt
meteen doorgereden naar de CT-scan.
Hier wordt vastgesteld of het echt om een
beroerte gaat en of er dan sprake is van
een herseninfarct of een hersenbloeding.
Dat is bepalend bij de beslissing of er
behandeld kan worden.

Observatie

Is er geen aanvullende behandeling nodig,
dan wordt de patiënt overgebracht naar de Stroke
Unit op de verpleegafdeling neurologie. Daar wordt
de patiënt gedurende de eerste 24 uur nauwlettend
geobserveerd. Als dat nodig is, kan hier zeer snel op
complicaties worden ingespeeld.
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Herstel

Dankzij het snelle ingrijpen wordt de schade aan de hersenen
zoveel mogelijk beperkt. Na 24 uur wordt de eerste balans opgemaakt.
Nu begint het revalidatieproces, waarbij neurologie samenwerkt met
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en psychologische begeleiding.
Leefstijlveranderingen kunnen ook een groot onderdeel zijn van een
goed herstel en voorkomen van toekomstige beroertes.

Orthopedisch chirurg LangeLand Ziekenhuis Ruud de Ridder:

“Als ik goed luister, vertelt de patiënt mij vaak de diagnose.”

“Wanneer een patiënt op mijn spreekuur komt
neem ik vooral tijd om te luisteren”, zegt hij. “Bij
mensen met beenklachten vraag ik: Kunt u nog
fietsen? Kunt u een winkelwagen duwen? Als u even
gaat zitten, gaat het daarna weer? Soms blijkt dan
dat pijn in de benen ontstaat door een vernauwing
in de wervelkolom, dus in de rug, waardoor zenuwen
die de benen bedienen klem komen te zitten.
Beenpijn kan natuurlijk ook ontstaan door problemen
met de heup. Met de juiste vragen en aanvullend
lichamelijk onderzoek kun je meestal bepalen waar
het probleem zit. Lukt dat niet, dan kan zo nodig
met een verdoving van de heup bekeken worden of
het toch aan de heup ligt. Ik kies dan ook minder
snel voor het maken van een MRI-scan van de rug.
Zo voorkom je dat alleen nog maar gekeken wordt
naar de foto van de rug.”

Aanwijzingen

“Deze aanpak vergt wel vaak extra tijd, al is het
maar om uit te leggen waarom ik niet direct een
MRI-scan laat maken. Patiënten vinden het vaak
plezieriger als dat wel gebeurt. En eerlijk is eerlijk:
voor het ziekenhuis levert het ook meer geld op.
Dat is wat mij betreft geen goede prikkel. Ik weeg
vooraf veel liever af: ga ik wel wat doen met de
uitslag? Is de patiënt hierbij uiteindelijk echt
gebaat? Het risico van een MRI in een te vroeg

Ruud de Ridder:

“Wanneer een patiënt op mijn
spreekuur komt neem ik vooral
tijd om te luisteren.”
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Ruud de Ridder is orthopeed bij het LangeLand Ziekenhuis en medisch
leider van de vakgroep Orthopedie. Hij deelt graag zijn visie op hoe
goede, zinnige zorg voor zijn patiënten ook heel kostenefficiënt kan
zijn.
Ruud de Ridder:

“Sommige patiënten zijn prima
geholpen met fysiotherapie of
medicatie.”
stadium is toch dat je belangrijke andere
aanwijzingen voor een goede diagnose over het
hoofd ziet en dat je de foto gaat behandelen in
plaats van de patiënt.”

Lagere zorgkosten

“Daarnaast kunnen huisartsen volgens mij veel
betekenen voor orthopedische patiënten. Door ook
hier goed te luisteren en zorgvuldig te diagnosticeren,
zijn sommige patiënten prima geholpen met fysiotherapie of medicatie. Dat is allereerst beter voor
de patiënt, die soms nodeloos terecht komt in een
molen van ziekenhuiszorg. Daarnaast zou het een
goede stap zijn in de richting van lagere zorgkosten
en de juiste zorg op de juiste plek.”

Perspectief

“Ik heb chirurgische ervaring met zowel de rug
als het heupgewricht. Dat geeft soms een heel
ander perspectief op de daadwerkelijke oorzaak
van klachten. Pijn in de rug kan ontstaan door
een verkeerde houding als gevolg van een probleem
met de heup. Onlangs kon ik een patiënte goed
helpen die vanwege een ingreep aan haar rug
alleen nog heel krom kon lopen. Door haar een
nieuwe heup te geven kon ze weer rechtop lopen
en waren er geen pijnklachten meer. Dat is een
heel dankbaar resultaat van een complete visie
op de patiënt.”

Als collega’s kennen we elkaar.
Dat is fijn werken bij het LangeLand!

Orthopeed De Ridder deelt zijn visie op zinnige zorg.

Diagnose

“Mijn spreekuur loopt wel eens uit, wanneer blijkt
dat een patiënt meer tijd nodig heeft. Verderop
in het traject bespaart dit echter veel tijd en
mogelijk ook klachten en nodeloze ingrepen.
Maar mijn ervaring is dat wanneer ik genoeg tijd
neem om te luisteren, de patiënt mij zelf vaak de
juiste diagnose vertelt.”

Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio.
Poliklinieken zijn dagelijks (telefonisch)
bereikbaar van 8.00 - 16.30 uur voor het
maken van afspraken. Spoedeisende zorg is
24 uur per dag beschikbaar.
Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26 W: www.langeland.nl
LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17,
2662 GM Bergschenhoek
T: (079) 346 43 33
LangeLand Huidkliniek & bloedafname
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86
Teksten: MeerdanTaal & Liesbeth van Houten
Vormgeving: BC Uitgevers

Bij het LangeLand is altijd ruimte voor nieuwe, leuke collega’s. Bén jij die leuke collega of ken je iemand
die je zó in ons ziekenhuis ziet werken? Check www.llz.nl voor onze vacatures en ontdek wat werken in
het LangeLand zo leuk maakt!

Volg het LangeLand Ziekenhuis op Facebook
LinkedIn, Twitter en Instagram voor regelmatige
updates en het laatste nieuws.

