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‘Samen eigentijds  
de allerbeste zorg bieden’

Vijf jaar vernieuwend Bernhoven in Uden,  
ons eerste lustrum in deze speciale editie
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Beste lezers,

Het eerste lustrum van ons nieuwe ziekenhuis in Uden is 
een feit. Vijf jaar geleden openden we het prachtige nieuwe 
ziekenhuis. Een mijlpaal waar we graag bij stil staan. Een periode 
waarin we aan de slag zijn gegaan om de zorg voor de regio 
toekomstbestendig te maken. Bernhoven koos voor de nieuwe 
strategie van ‘zinnige zorg’ en is hiermee trendsetter in Nederland 
en zelfs daarbuiten. Daar zijn we trots op! Wij hopen van harte 
dat u dit ook zo ervaart. Dat u voelt dat u de zorg krijgt die bij u 
past, met een behandeling en begeleiding op maat. Dat u een 
belangrijke partner bent in het zorgproces, het gaat immers om u. 
Dat u als patiënt in uw kracht staat.

Uiteraard draagt het gebouw bij aan de beleving van het bezoek 
aan het ziekenhuis. Het is echter de steun van uw familie, vriend 
of dierbare en de ontmoeting met de dokter, verpleegkundige of 
andere medewerkers of vrijwilligers in het ziekenhuis, die maken 
dat u samen de eigentijdse zorg krijgt waar u recht op heeft. In 
die ontmoetingen willen wij het verschil maken. Elke dag doen we 
daar ons uiterste best voor. 

In deze extra editie van onze huis-aan-huiskrant nemen we u 
mee in de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. We halen 
herinneringen op met patiënten en andere relaties van het 
ziekenhuis. Dankzij een oproep in onze eerdere uitgaven en 
via social media, zijn we overladen met warme en dierbare 
herinneringen, prachtige foto’s van vijfjarige kinderen en 
bijzondere verhalen uit onze organisatie. Hartelijk dank hiervoor. 

Ook leest u in deze uitgave over de ontwikkelingen in de 
chronische zorg. We laten zien hoe we in de praktijk deze zorg 
samen met onze patiënten vormgeven. U bent als patiënt altijd 
ons uitgangspunten staat in het middelpunt van onze aandacht. 

Een ander voorbeeld waarover u leest is de verbeteringen die 
Bernhoven heeft doorgevoerd door meer ervaren SEH-artsen en 
specialisten op de spoedeisende hulp in te zetten. Een voorbeeld 
van zinnige zorg, waarmee Bernhoven is genomineerd voor de 
zinnige zorg award van VGZ.

Wij wensen u veel leesplezier. En uiteraard zien wij u graag aan 
de start van de Peeltocht (voor de racefietsers) of Bernhoven 
loopt warm op 13 juni!

Met vriendelijke groet, 
Geert van den Enden 
Algemeen directeur

Voorwoord

Angèle en Arnoud van Dijke 
over 5 jaar Bernhoven in Uden
“Vijf jaar Bernhoven in Uden is niet alleen terugkijken op opnames en goede zorg. 
Vijf jaar Bernhoven in Uden is óók terugkijken op mooie momenten met Jelle. 
 
Zoals de sponsoractie van De Vrienden van Bernhoven voor ‘een bijzonder bed voor Jelle’. 
Deze actie werd afgesloten met het in ontvangst nemen van een cheque tijdens een sponsordiner bij 
Hullie. Met het geld dat daarmee werd opgehaald kon het bed aangeschaft worden én kon Bernhoven 
nóg meer passende zorg bieden voor kinderen zoals Jelle. 
 
Maar het is ook terugkijken op ‘Bernhoven loopt warm’. Tijdens dit evenement liepen we met Jelle in de 
‘bosrolstoel’, geschonken door de gemeente Uden, door de mooie Maashorst. 

 
Het is ook terugkijken naar momenten bij de piano 
in de hal. Na een polibezoek luisterde Jelle dan naar 
de muziek die door een bezoeker of vrijwilliger werd 
gespeeld. 
 
Vijf jaar Bernhoven in Uden is ook vorige week 
afscheid nemen van dr. Slabbers. 
Vanwege de complexe zorg voor Jelle is het 
RadboudUMC een meer passende plek voor Jelle. 
 
Vijf jaar Bernhoven in Uden ... 
Momenten met een lach en een traan.”

Met een klapkus van Jelle

D e groei van de twee 
vakgroepen is representatief 

voor de ontwikkeling van de 
ziekenhuiszorg in de afgelopen 
decennia. “In mijn begintijd deed 
ik ‘alles’, dus ook de maag-, 
darm- levergeneeskunde. Als 
je ziet hoe de werkzaamheden 
nu gedifferentieerd zijn, kun je 
je dat nauwelijks voorstellen”, 
zegt de van origine Tilburgse 
internist (65). Hij somt de 
differentiaties van het vak interne 
geneeskunde op: algemene 
interne geneeskunde, oncologie, 
hematologie, endocrinologie, 
nefrologie, infectieziekten, acute 
geneeskunde en vasculaire 
geneeskunde. Patiënten met 
maag-, darm-, leverziekten worden 
nu grotendeels door de MDL-
artsen behandeld.

Allesdoener
Peter van den Dries mag dan 
een oudgediende zijn, hij werkt 
nog steeds vol passie en heeft de 
ontwikkelingen in zijn vakgebied 
altijd nauwlettend gevolgd. Was 
hij aanvankelijk een allesdoener, 
in de loop der tijd concentreerde 
hij zich vooral op diabeteszorg 
en de gastro-enterologie (onder 
andere ontstekingsziekten van 

de darmen). “Het mooie van 
het combineren van interne 
geneeskunde en maag-
darmziekten is dat het een breed 
vak is, het is een combinatie van 
denken en doen. Dat ‘doen’ uit 
zich met name in de scopieën 
(maag-/darmonderzoeken) en ‘het 
puzzelen en nadenken’ doet zich 
vooral voor bij moeilijk te duiden 
ziektebeelden. 

Ook mooi is dat je als internist 
met een deel van de patiënten 
een band opbouwt omdat je 
elkaar gedurende langere tijd 
terugziet. Al is het tegenwoordig 
zo dat de huisarts een deel van 

de begeleiding van chronische 
patiënten overneemt. Ik vind dat 
overigens een prima ontwikkeling 
die past in de nieuwe visie op 
zinnige zorg. De huisarts als 
het kan, de specialist in het 
ziekenhuis wanneer het moet. 
Tegelijkertijd moeten we ervoor 
waken dat we de huisarts niet 
overvragen. Gelukkig heeft 
Bernhoven goede contacten met 
het samenwerkingsverband van 
huisartsen Synchroon en zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt over 
(terug)verwijzingen.”

Kwaliteit
Peter van den Dries was erbij 
toen het St. Anna ziekenhuis uit 
Oss en het St. Joseph ziekenhuis 
uit Veghel in 2000 Bernhoven 
werden. “Natuurlijk was er een 
gezonde concurrentie tussen de 
ziekenhuizen. Toch is de fusie 
soepel verlopen. Dat zegt wel iets 
over de sfeer in huis en zeker ook 
in onze vakgroep. Samen is wel 
echt een kenmerk van Bernhoven.”

“Dat neemt niet weg dat we 
moesten wennen toen we vijf jaar 
geleden echt samen kwamen 
in Uden. Maar het heeft veel 
goeds gebracht. Hoewel onze 
administratie nog steeds veel 
tijd opslokt, proberen we zoveel 
mogelijk tijd beschikbaar te maken 
voor de patiënt. Dat is ook wel 
nodig want de zorgvraag is, mede 
door de vergrijzing, complexer 
geworden. De gemiddelde 
verpleegduur is uiterst kort en 
alleen patiënten die echt niet op 
een andere manier geholpen 
kunnen worden, komen in het 
ziekenhuis. Verpleegkundigen 
zijn continu in de weer om 
de benodigde zorg aan vaak 
kwetsbare ouderen te geven. Arts-
assistenten en de superviserend 
internist doen er alles aan om 
medische zorg op een kwalitatief 
hoog niveau te leveren. Wij 
ervaren de komst van de geriaters 
als een grote kwaliteitsimpuls in 
onze zorg. Voeg daar ook de SEH 
(spoedeisende hulp) en de acute 

opname-unit aan toe. Ze vergen 
een grote inzet van de internisten, 
maar de kwaliteit van zorg is 
door de inzet van alle betrokken 
medewerkers alleen maar 
toegenomen.”

Peter van den Dries constateert 
al deze ontwikkelingen nuchter. 
Hij is er de man niet naar om, 
zowel letterlijk als figuurlijk, stil 
te staan. “De interactie met 
andere collega’s, huisartsen en 
verpleegkundigen heb ik altijd als 
een enorme stimulans voor goede 
zorgverlening ervaren en daar gaat 
het tenslotte om!”

‘Samen is echt een kenmerk van Bernhoven’

Een reis door de tijd met 
internist Peter van den Dries
Peter van den Dries kwam op 1 juni 1989 (bijna 
30 jaar geleden!) als vierde internist naar het 
Veghelse Sint Joseph Ziekenhuis. In het Osse 
Sint Anna Ziekenhuis werkten toen vier internisten. 
Bijna dertig jaar later werkt Van den Dries in een 
team van veertien internisten. Uit dit specialisme 
is het MDL-specialisme ontstaan en er is nu een 
vakgroep van twaalf MDL-artsen. We maken 
met Peter van den Dries een tijdreis van twee 
ziekenhuizen toen, naar het nu vijfjarige uit 
Bernhoven in Uden en wat dat voor de patiënt 
betekent.

Mijn vader
2013, het jaar waarin Bernhoven de deuren 
opende in Uden, was een jaar waarin voor 
ons deuren gesloten werden. Was de eerste 
deur die van het hebben van een gezonde 
vader, de laatste deur was die van mijn 
vaders leven. 

Veel van deze deuren werden gesloten, en openden zich weer 
op een kiertje, in Bernhoven. Lachen en huilen gebeurde tussen 
deze muren en uiteindelijk wisten we dat de laatste deur recht 
voor ons stond. Ondanks de pijn en het gemis kijk ik ook terug op 
een bijzondere tijd. Juist wanneer het leven broos is, wordt het 
groots geleefd.
 
Esther van Boekel

Toekomstbestendige zorg voor onze regio in de praktijk

V ijf jaar Bernhoven in Uden. Een nieuw ziekenhuis en 
vijf jaar in bedrijf. Nadat het gebouw in gebruik werd 

genomen ontwikkelde Bernhoven, samen met huisartsen 
en andere partners, een nieuwe visie op zorg voor de 
regio. Wat vindt u daarvan en hoe brengt Bernhoven 
zorg dichtbij? In deze speciale editie leest u verhalen van 
betrokken patiënten en relaties.  

 
Wij nemen u graag mee in de reis die 
Bernhoven de afgelopen jaren heeft gemaakt. 
Hoe heeft de zorg zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld? We kijken ook vooruit. Wat betekent 
toekomstbestendige zorg in de regio in de praktijk 
en hoe betrekken wij u bij ‘ons ziekenhuis’? 
Samen bieden we met u eigentijdse zorg.

Samen is wel 
echt een kenmerk 
van Bernhoven.

Samen versterken we uw kracht als patiënt
U heeft vast al gelezen, of zelf ervaren dat Bernhoven het belangrijk vindt 
dat u de regie houdt over uw eigen gezondheid. Onderzoek wijst uit dat maar 
liefst 94 procent van de Nederlanders dit belangrijk vindt. Het gaat immers 
over uw eigen lijf.

D e vraag is wat voor 
u kwaliteit van leven 

betekent en het antwoord 
daarop is per persoon 
verschillend. Wat doet 
Bernhoven om u hierin bij te 
staan en sterk te maken,  
zodat u de baas blijft over  
uw eigen lijf?

Samen beslissen
Samen met Zorgbelang vonden 
en vinden er trainingen plaats 
onder het motto ‘Samen 
beslissen, zo doe je dat’. In de 
training leert de deelnemer het 
juiste gesprek te voeren met de 
zorgverlener.

Drie goede vragen
De 3 goede vragen (voor zowel 
volwassenen als kinderen) helpen 
u om zaken goed op een rijtje te 
krijgen voordat u een bepaalde 
behandeling kiest. Die drie 
vragen luiden: 1. Wat zijn mijn 
mogelijkheden? 2. Wat zijn de voor- 
en nadelen van die mogelijkheden. 
3. Wat betekent dat in mijn situatie? 
Samen met uw arts zet u de 
mogelijkheden op een rijtje.

Keuzehulpen
De keuzehulp helpt u (en uw 
arts) de voor- en nadelen van 
een behandeling op een rijtje te 
zetten. Met de uitkomst van een 

keuzehulp in de hand bespreekt 
u vervolgens wat voor u de beste 
behandeloptie is. We hebben nu 
17 keuzehulpen, maar dat aantal 
zal snel groeien.

Op onze website (www.
bernhoven.nl/patienten/
patienteninformatie/samen-
beslissen/) vindt u meer 
informatie over samen beslissen, 
waarom we dat belangrijk vinden 
en hoe het werkt. Heeft u nog 
vragen? Praat erover met uw 
zorgverlener. Want daar gaat het 
om: samen het goede gesprek 
voeren zodat u de zorg krijgt die 
bij u past!

http://www.bernhoven.nl/patienten/patienteninformatie/samen-beslissen/
http://www.bernhoven.nl/patienten/patienteninformatie/samen-beslissen/
http://www.bernhoven.nl/patienten/patienteninformatie/samen-beslissen/
http://www.bernhoven.nl/patienten/patienteninformatie/samen-beslissen/
info
Notitie
uitgangspunt en  (moet los!  ik nu pas)
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DE ZOMER
PAST JO U

de Leijgraaf
ROC

FELICITEERT HAAR
OPLEIDINGSPARTNER
BERNHOVEN

Jaar

De haarwerk-
specialist bij u 
in de buurt.

Haaruitval door chemo, een aandoening aan het haar of een (hoofd)huidziekte? 

Bij de salons van Mijnkapper.today in Veghel, Uden, Oss en Den Bosch kunt u 

terecht voor een passend haarwerk.

We ontvangen u in een aparte ruimte voor optimale privacy. Onze gespecialiseerde 

medewerkers kunnen u alles vertellen over soorten en kwaliteiten, onderhoud en 

reparatie. Ook verzorgen we de contacten met uw ziektekostenverzekeraar.

Laat uw haar u niet belemmeren, dat is absoluut niet nodig. 

Kom naar Mijnkapper.today voor een duurzame en vakkundige oplossing. 

Of bel voor een vrijblijvende kennismaking.

Haarmode Van de Water, Violierstraat 3, Uden. Telefoon 0413 - 266 655

Haarmode Van de Water, Sterrebos 22, Oss. Telefoon 0412 - 638361

De Gruijter Haarmode, Heilig Hartplein 12, Veghel. Telefoon 0413 - 364044

Kappers met Stijl, Pettelaarseweg 186h, Den Bosch. Telefoon 073 - 6900670

Of kijk op www.mijnkapper.today 

D e dag van de verhuizing, 
1 april 2013, staat hem 

nog helder voor de geest. “Het 
moment dat de eerste patiënt 
vanuit de vrachtwagen de hal 
van het ziekenhuis in werd 
gereden en iedereen begon 
te klappen …, ja dat was echt 
een kippenvelmoment. Het was 
bijzonder om deze patiënt te 
verwelkomen, maar ook om met 
deze dag tien jaar voorbereiding 
en bouw af te ronden. Het 
ziekenhuis was klaar. 
De keuze voor een nieuw 
ziekenhuis op één locatie heeft 
de positie van Bernhoven in de 
regio versterkt. Niet alleen komt 
dit door het nieuwe gebouw dat 
aan alle eisen van de moderne tijd 
voldoet, maar ook door de richting 
die Bernhoven is ingeslagen. Het 

is een regionaal ziekenhuis, maar 
toonaangevend in Nederland. 
Eerst door het in dienst nemen 
van de artsen, vervolgens met de 
projecten die zijn opgestart om 
de zorg te verbeteren. Steeds 
meer zorg wordt geleverd door 
de huisarts, dicht bij de mensen. 
Patiënten gaan alleen naar het 
ziekenhuis als het niet anders 
kan. Hierdoor heeft Bernhoven 
de zorg voor de hele regio 
toekomstbestendig gemaakt.”

De Maashorst
“Het ziekenhuis ligt in de 
voortuin van De Maashorst 
en heeft veel bijgedragen aan 
het groene karakter van het 
gebied. Het nieuwe pand werd 
ingericht volgens het principe 
‘healing environment’ en bracht 

de natuur van buiten naar 
binnen. Maar ik denk ook aan de 
vitaliteitsgedachte, Biowalking, de 
nieuwe wandelpaden vanuit het 
ziekenhuis naar De Maashorst en 
bijvoorbeeld het voedingsconcept 
van Hutten die de producten vers 
afneemt van de boeren uit de 
Maashorst. Ik kan wel zeggen 
dat Bernhoven in de regio een 
gezondheidsgedachte in gang 
heeft gezet.”

Toekomst
“De zorg verandert snel. Het is 
lastig te voorspellen hoe deze er in 
onze regio over vijf jaar uitziet. We 
hebben te maken met vergrijzing 
en het feit dat mensen steeds 
langer thuis wonen. Hier heeft de 
gemeente direct mee te maken 
via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Een motie om van 
Uden een dementievriendelijke 
gemeente te maken is unaniem 
aangenomen in de gemeenteraad. 
Het is het snijvlak tussen zorg 
en gemeente en hier hebben 

Bernhoven en de gemeente 
met elkaar te maken. We willen 
allebei goede zorg bieden aan de 
inwoners in de regio.”

Burgemeester Hellegers werd in 2010 burgemeester van Uden. Drie jaar 
later beleefde hij de opening van Bernhoven in Uden en de gemeente 
deed Bernhoven bij deze gelegenheid een wandelpad, het Bernhovenpad, 
cadeau. Hij is er trots op zo’n toonaangevend ziekenhuis in ‘zijn’ gemeente 
te hebben. “Bernhoven heeft een gezondheidsgedachte in de regio in gang 
gezet.” Hij blikt met ons terug en vooruit. 

Burgemeester Hellegers van de gemeente Uden 

‘Bernhoven heeft de zorg voor de regio 
toekomstbestendig gemaakt’

‘Bernhoven heeft een 
gezondheidsgedachte in 
de regio in gang gezet’
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H eeft deze speciale 
editie van 

Natuurlijk Bernhoven 
je geïnspireerd? En 
heb je interesse in een 
baan bij Bernhoven? 
Wij bieden vele 
mogelijkheden zowel 
in de zorg als in de 
ondersteunende 
diensten. We nodigen je graag uit om kennis te maken met Bernhoven. 
Je kunt ons volgen op Social Media. Elke vrijdag (#vacaturevrijdag) 
plaatsen wij daar onze actuele vacatures. Op onze website 
www.bernhoven.nl/werken-en-leren/vacatures tref je alle  
vacatures aan. Tot ziens!

Ben jij onze nieuwe collega?

Van den Akker Mercedes-Benz. Met passie voor perfectie.
• Mercedes-Benz service en onderhoud, voor personen- en bestelwagens
• Smart service en onderhoud
• Onderhoudscontracten tot 300.000 km
• Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel inclusief ruitvernieuwing
• Levering van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens
• Wagenparkbeheer

• Levering van originele Mercedes-Benz onderdelen
• Garantie werkzaamheden alsmede het verlengen van garantie
• Financieringen met tussentijdse boetevrije beëindiging mogelijk
• Mercedes-Benz occasions
• Back leasing van Mercedes-Benz 
    personen- en bestelwagens

Mercedes-Benz Van den Akker Uden, Vluchtoord 35, 5406 XP Uden tel. 0413-251951
Mercedes-Benz Van den Akker Oss, Gasstraat Oost 30L, 5349 AV Oss tel. 0412-782540 www.vdakker.nl info@vdakker.nl

Van den Akker
Officieel Mercedes-Benz service partner
voor personen- en bestelwagens en Smart

Welke zorg biedt Bernhoven Diagnostisch 
Centrum aan haar patiënten?
• Trombosedienst en bloedafnamedienst: Op onze 

prikposten kunt u terecht voor bloedafname en voor de 
afgifte van ander onderzoeksmateriaal, zoals urine. Op de 
website (www.dcbernhoven.nl) vindt u een overzicht van 
onze 50 prikposten. 

• Administratie-oproepdienst: Deze dienst biedt zorg op 
maat, onder meer aan patiënten die een aantal keren per 
jaar hun bloed moeten laten onderzoeken of oogfoto’s 
moeten laten maken. Curatief, maar ook preventief.

• Echocentrum: Onze patiënten kunnen hier via hun 
verloskundige of gynaecoloog terecht voor prenatale 
screening.

• Radiologie: Voor radiologische onderzoeken bent u 
welkom op onze locaties Uden en Oss.

Bernhoven Diagnostisch 
Centrum biedt diagnostiek 
dichtbij. U kunt hier terecht 
voor laboratoriumonderzoek, 
functieonderzoek en 
radiologische onderzoeken.

Prikposten Uden 
Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden 
Openingstijden 
Iedere werkdag van 7.30 tot 17.30 uur 
Dinsdag van 7.30 tot 19.30 uur

Prikposten Veghel 
Medisch Huis  
Leo van der Weijdenstraat 21, 5461 EH Veghel 
Openingstijden 
Iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur

Prikposten Oss 
Polikliniek Oss 
Plein Zwanenberg 
Gezondheidslaan 1a, 5342 JW Oss 
Openingstijden 
Iedere werkdag van 07.30 tot 17.00 uur

Overige prikposten 
www.dcbernhoven.nl/patienten/prikposten

Diagnostiek 
dichtbij!

Bernhoven Diagnostisch Centrum | Postadres: Postbus 707 5400 AS Uden | Telefoon 0413 - 40 30 00 www.dcbernhoven.nl

Kijk voor 
openingstijden 

rondom feestdagen 
en schoolvakanties op 
www.dcbernhoven.nl/
patienten/prikposten

W e weten dat chronische patiënten verschillende 
behoeften hebben en hier zien we de eerste 

ontwikkelingen. Positieve gezondheid verlegt de focus 
van gezondheid naar zinvol leven. Zorg moet aansluiten 
op de persoonlijke behoeften van patiënten en meer 
zijn dan alleen medische zorg. Zo wordt de patiënt meer 
verantwoordelijk voor het leren leven met een chronische 
ziekte. Nieuwe technologieën maken continue monitoring 
mogelijk en is niet gebonden aan het ziekenhuis. Er zijn 
steeds meer verschillende zorgaanbieders bij betrokken 
en daarom is afstemming tussen ziekenhuis, huisartsen, 
patiënten, thuiszorgorganisaties en gemeenten noodzakelijk.

In Bernhoven hebben we vastgesteld dat chronische 
zorg een andere vorm van zorg vereist: van zorg voor, 
naar ondersteuning en coaching van de patiënt. In 
onze organisatie wordt dit expliciet gemaakt doordat 
we de chronische zorg apart gaan organiseren. Samen 
ontdekken we hoe we de zorg zo goed mogelijk op maat en 
persoonlijk kunnen organiseren. Dat doen we altijd samen 
en in overleg met onze patiënten. Zowel in het opnieuw 
organiseren van onze processen als ook in het aanbieden 
van een passende begeleiding met zelfmanagement in 
overleg met de patiënt.

In de komende twintig jaar zal het aantal chronische patiënten aanzienlijk 
toenemen. Omdat we op een toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare manier 
met deze toegenomen zorgbehoeften om willen gaan, moeten we een andere 
manier vinden om chronische zorg te organiseren.

Van zorg voor, naar het coachen 
van de zorg rondom de patiënt

Film
Angelo Schuurmans, diabetespatiënt uit Oss, legt 
uit hoe hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
gezondheid. Met de juiste steun en expertise vanuit 
het Bernhoventeam krijgt hij de juiste begeleiding. 
Diabetesverpleegkundige Anita van den Berk en 
internist Annemiek Coremans geven hem deze 
begeleiding vanuit Bernhoven. 
Kijk deze film op www.bernhoven.nl, zoek op 
Experience Day.

Fietst u mee voor de Vrienden van Bernhoven?

D e Stichting Vrienden van Bernhoven zet zich in om iets extra’s te doen voor de 
patiënten van Bernhoven. Op 13 juni kunt u hen sportief ondersteunen door 

mee te doen aan de Peeltocht. Deze 110 kilometer lange fietsroute brengt u op de 
fiets langs de mooiste plekjes van het Brabantse en Limburgse land.
De medewerkers van Vliegbasis Volkel organiseren deze tocht en dit jaar zijn de 
Vrienden van Bernhoven het goede doel.

Deelname
kost 7,50 euro per persoon, 
inclusief een lunchpakket en 
soep. Vanaf 10.00 uur is de start 
vanaf de vliegbasis in Volkel. 
Inschrijven kan tot maandag 
4 juni door een mail te sturen naar 
vkl.militaire.sport@mindef.nl of 
te bellen naar 0413 - 27 61 29.

Annemiek CoremansAnita van den BerkAngelo Schuurmans
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Puzzel
Doe mee en maak kans op een picknick 
in de Maashorst voor 2 personen, 
inclusief fietsen en routekaart.

Stuur uw oplossing voor 1 juli o.v.v. puzzel mei 2018 
per e-mail naar info@bernhoven.nl of per post naar: 
Bernhoven, t.a.v. afdeling communicatie & relaties  
Postbus 707, 5400 AS Uden

Oplossing
H

Vul hiernaast de antwoorden in:
1.  Ziekenhuis voor regio Oss-Uden-Veghel
2. Gebouw waar zorg wordt verleend
3.  Lustrum
4.  Karikatuur 

5.  Eerste maand van het jaar 
6.  Natuurgebied rondom Bernhoven
7.  Huidarts
8.  Burgemeester van Uden 

9.  Naam van gebouw polikliniek Oss: Plein …
10. Moderne benaming van ‘vroedvrouw’
11. Bernhoven in Uden ligt aan de …weg
12. Dag na vandaag 

13. Arts die werkt op de Intensive Care 
14. Loopevenement op 13 juni 

15. Maag Darm Lever (afkorting)
16. Atletiekvereniging in Uden

17. Arts die opereert 
18. Voornaam internist Van den Dries
19. Specialisme met spreekuur in de Watersteeg 
20. Functie van Jeanne van Lanen (vrouwelijk)
21. Fietstocht op 13 juni door Brabant en Limburg

“Wist u dat …
U na ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan 
een polikliniek, direct bij de apotheek terecht kunt 
voor de juiste medicijnen? U vindt de apotheek 
naast de hoofdingang van het ziekenhuis.  
Onze medewerksters staan 24/7 voor u klaar. ”

T  0413 40 87 80
F  0413 40 87 86 

  regioapotheek.bernhoven@ezorg.nl 
www.regioapotheekinbernhoven.nl

www.laverhof.nl

Revalideren, logeren 
of herstellen?

Bent u tijdelijk door ziekte of een 
operatie niet in staat om voor uzelf 
te zorgen? Of moet u na ziekenhuis-
opname nog verder herstellen, 
maar kunt u nog niet naar huis? 
Bij Laverhof kunt u revalideren, 
logeren of herstellen. U krijgt op 
maat verzorging, verpleging en 
behandeling, met als doel weer 
terug naar huis te gaan. 

Ook bij tijdelijke afwezigheid van 
uw mantelzorger kunt u logeren 
bij Laverhof. 

De vergoeding en/of eigen bijdrage is 
afhankelijk van uw indicatie.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met onze medewerkers 
in Heeswijk of Schijndel. Bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
Zij helpen u graag.

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

Laten we elkaar blijven inspireren! 
Kijk eens op www.hutten.eu/blog of volg ons via:

GENIET!  
WIJ DOEN DE REST

Hutten is naast trotse partner van Bernhoven tevens totaalorganisator van feesten, 
evenementen en andere zakelijke- en privéactiviteiten door heel Nederland. Voor 
het organiseren van een onvergetelijk evenement moet er een juiste combinatie 

zijn tussen locatie, catering, inrichting, styling en entertainment. Samen inspireren 
we elkaar en bedenken we een maatwerkoplossing. Persoonlijke 

aandacht staat hierbij centraal, van ontvangst tot vertrek.

Lingerie - Bijoux - Mammacare

Lingerie, onder-,
nacht- en badmode Mammacare

www.sterrin.nl
mail@sterrin.nl
0413-294017

                                                       “Voel je goed.....”
Met passende borstprotheses
en bijbehorende lingerie kunt
u weer de kleding dragen die
u wilt.

Wij helpen u met persoonlijk
en vakkundig advies en bieden
een ruime keuze in modische
merken.

Een moderne speciaalzaak
met gedegen service en
gespecialiseerde vakkennis.

Ook de allernieuwste mode
ontbreekt niet en ook voor
heren en kinderen is er een 
modieus aanbod aan onder-,
nacht- en badmode.

Maar het zijn het Corset en
de Pantylet die de collectie
compleet maken.

Er is ook een ruime collectie
in grotere maten voorradig.

“Een lichaam voelt zich
prettig in goed passende
Lingerie en Ondermode”

Z e heeft al langer buikklachten die dan 
ook weer afnemen. Een duidelijke 

diagnose ontbreekt tot nu toe. Nu is het niet 
meer te houden. Mevrouw moet worden 
opgenomen en komt op de kraamafdeling. 
Niet omdat ze barensweeën heeft, maar 
omdat er veel patiënten zijn opgenomen in 
het ziekenhuis en op deze afdeling nog een 
bed over is! 

Mevrouw komt onder de zorg van 
gynaecoloog Jantien van der Heijden die 
een abces met een agressieve bacterie 
ontdekt. Het lukt haar om het juiste 
antibioticum te vinden en de infectie de 
baas te worden. Mevrouw kan de humor 
van haar opname op de kraamafdeling 
wel inzien. “Bijna negentig jaar en dan 
verblijven tussen barende jonge vrouwen!” 
Ze is geweldig geholpen door het team van 
de gynaecoloog, vindt ze. Hulde ook aan 
het verplegend en verzorgend team van de 
kraamafdeling dat alle aandacht heeft voor 

deze bijzondere patiënte op hun afdeling. 
Zo vaak gebeurt het niet dat daar een 
patiënte met zo’n respectabele leeftijd wordt 
opgenomen op de kraamafdeling. Mevrouw 
geeft de zorg die ze hier ontvangen heeft 
maar liefst vijf sterren! 

Gerrie van der Rijt is de mantelzorger 
van mevrouw Van D. en ondersteunt 
haar al geruime tijd. Gerrie vindt het 
vooral bijzonder dat de arts niet óver 
maar mét de patiënt sprak. “Zulke artsen 
moet je koesteren, net zoals trouwens 
de vrijwilligers”, zegt ze in een brief die 
ze namens mevrouw Van D. stuurt om 
iedereen in Bernhoven te bedanken voor 
de aandacht, de zorg en de gastvrijheid. 
Namens de goed herstelde patiënt stuurt 
Gerrie een afschrift van deze bedankbrief 
naar het zorgkantoor en zelfs naar de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zo’n 
brief te mogen ontvangen is een pareltje 
voor iedereen die in Bernhoven werkt. 

Een bijzondere patiënt op de kraamafdeling
In september 2017 krijgt de kraamafdeling een heel bijzondere 
patiënt. De achtentachtigjarige Mevrouw S. van D. heeft 
onhoudbare buikpijn en moet daarom worden opgenomen.

‘Bijna negentig jaar en 

dan verblijven tussen 

barende jonge vrouwen!’
De grootste gebeurtenissen in een mensenleven 
vonden hier plaats (tussen bossen, hei en polders)

van het ‘Dorp aan de rivier’ tot aan de ‘Stad aan de Maas’
uit de wereld van Antoon Coolen en van het land
dat zuidelijk tegen de rivierpolders aanleunt
kwamen de bewoners naar het Sint Anna Ziekenhuis,

later vanaf 1 januari 2000 gefuseerd met het Sint Joseph Ziekenhuis in 
Veghel tot Bernhoven

de oudsten in dit Ziekenhuis geborenen vieren
dit jaar hun eeuwfeest terwijl de laatsten
die hier geboren werden dit jaar hun eerste verjaardag vieren

vele duizenden mensen ondergingen op deze plaats de diepste emoties
wereldburgers werden welkom geheten in onze wereld
terwijl enkele gangen verderop anderen dezelfde wereld
verlieten en weer anderen onder hetzelfde dak genezing vonden
middels een ingreep en verlost van een kwaal, die hen naar
het leven stond, als herboren de ziekenhuisdeuren
achter hun rug konden sluiten

Maarten van den Elzen
Uden/Hoenderbosch, 1 april 2013

Bij de opening van de polikliniek van Bernhoven in Oss, werd dit gedicht van Maarten van 
den Elzen onthuld.
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Z e is een grote fan van 
Bernhoven. “Ik voel me er 

heel erg thuis, ook in Uden,” 
zegt Wilma. “Natuurlijk heb ik 
getobd, maar ik heb er nooit 
een drama van gemaakt.” 
Wilma’s verhaal begint vijftig jaar 
geleden als ze vanwege een 
blindedarmontsteking in het Sint 
Joseph Ziekenhuis in Veghel 
belandt. Vermoedelijk als gevolg 
van de langdurige narcose krijgt 
ze enkele maanden na de operatie 
een eerste epileptische aanval 
(insult). Wilma is dan veertien jaar.

Franse les
“Ik kwam onder de hoede 
van dokter Schröder, hij was 
zenuwarts, zoals dat destijds 
heette. Vergeet niet dat we over 

heel andere tijden spreken dan 
nu. Voor een ruggenprik werd je 
nog opgenomen in het ziekenhuis. 
Ik kreeg regelmatig een insult 
en moest op medicatie worden 
ingesteld. Ik lag regelmatig in het 
ziekenhuis. Dan kwam dokter 
Schröder aan mijn bed zitten en 

overhoorde hij mij voor de Franse 
les. Omdat ik officieel epilepsie 
had mocht ik niet zwemmen, 
fietsen of op dansles. Ik mocht 
eigenlijk niets op eigen houtje. Mijn 
moeder zorgde ervoor dat er altijd 
iemand bij me was zodat ik ook 
leuke dingen kon doen.”
Door haar eigen ervaringen wilde 
Wilma graag in een laboratorium 
of de verpleging gaan werken. 
Maar de mensen om haar heen 
vonden een kantoorbaan veiliger, 
en zo kwam Wilma bij CHV 
terecht. Intussen leert ze haar 
man Rien kennen. Met hem heeft 
ze nog dertien jaar café De Pits 
in Zeeland gerund - “Zelf dronk ik 
geen druppel alcohol!”. Er volgden 
nog een paar mooie banen totdat 
Wilma rond haar 58ste steeds 

meer last van migraine kreeg. 
Ook kreeg ze negen jaar geleden 
een eerste TIA waardoor haar 
hobby lezen nu op een wat lager 
pitje staat. “Komt het door de 
epilepsie, is het de leeftijd? Het 
is een kip-ei-vraag. Hoe dan 
ook, toen ik vier jaar geleden last 
van tremoren (trillingen) kreeg 
was ik wel even bang voor de 
ziekte van Parkinson. Ik gebruik 
anti-epileptica maar langdurig 
zulke medicijnen gebruiken geeft 
ook bijwerkingen. Een EEG in 
Bernhoven sloot ongerustheden 
uit.”

Deskundig
Vijftig jaar na het begin ziet 
Wilma dat de zorg zich enorm 
heeft ontwikkeld in kennis, 
maar ook in hoe je als patiënt 
benaderd wordt. “Ik vind het 
goed dat je als partner wordt 
gezien en dat de dokter van zijn 
voetstuk is gekomen. De dokter 
is professioneel deskundig, de 
patiënt is de deskundige als het 
over diens eigen lichaam gaat. Ik 
vind het een goede ontwikkeling 
dat ziekenhuis en huisarts 
steeds nauwer met elkaar 
samenwerken. Tegelijkertijd vind 
ik het voor mij een prettig idee 
dat ik minimaal eens per jaar in 
het ziekenhuis door de neuroloog 
word gezien.” Hoewel het zeker 
niet altijd gemakkelijk is geweest, 
kijkt Wilma vooral naar de 
positieve kanten van het leven. 
“Ik moet toch maar blijven 
lachen.  
Ik ben dankbaar voor de goede 
zorg die we in ons land hebben, 
dat is echt een zegen.”

Op een normale werkdag op de polikliniek neurologie heeft neuroloog 
Mariëlle Bartholomeus een controleafspraak met Wilma Manders-Korsten 
uit Veghel. Wilma overhandigt haar neuroloog een doos met koekjes voor 
alle medewerkers op de poli. “Voor bij de koffie. U mag me namelijk wel 
feliciteren,” zegt Wilma, “ik vier een bijzonder jubileum. Ik ben nu vijftig 
jaar patiënt bij Bernhoven.” Alle reden om met Wilma te praten over dit 
opmerkelijke jubileum.

Een opmerkelijk jubileum voor Wilma Manders-Korsten

‘Blijven lachen en de zorg 
als een zegen zien’

P atiënten met neurologische 
klachten kunnen terecht in 

woonzorgcentrum de Watersteeg 
in Veghel. Hier houden neurologen 
Joy Lion en Angela Bouwmans 
afwisselend iedere maandag 
spreekuur. 

kunnen bieden. Als je slecht ter 
been bent is het een hele toer om 
naar Uden te reizen. Hier in Veghel 
komen mensen vaak lopend naar 
het spreekuur toe en veel van onze 
patiënten wonen in de Watersteeg. 
Alleen als er aanvullend onderzoek 
nodig is waarvoor de apparatuur 
in Veghel ontbreekt, laten we de 
patiënt naar Uden komen”, aldus 
dokter Lion.

De heer en mevrouw Van der 
Velden komen uit Loosbroek. 
De heer Van der Velden heeft 
al zeker 35 jaar de ziekte van 
Parkinson. Hij kwam altijd in het 
ziekenhuis in Veghel. Nu hij sinds 
een jaar of acht dokter Lion als 

Zorg, Els 
Coppens, en de 
neuroloog. Het 
is hier rustiger 
dan in Uden, en 
de afstand van 
de auto naar 
de afspraak is 
kleiner. Het is 
hier voor ons 
veel fijner.”

Ook Geert en José Ebben 
bezoeken het spreekuur in de 
Watersteeg. Voor hen is het 
combispreekuur van Els Coppens 
en neuroloog Lion doorslaggevend. 
“Twee keer per jaar kom ik op het 
Parkinsonspreekuur”, vertelt Geert 
Ebben. “We wonen in Berghem en 
mijn vrouw rijdt auto. De locatie 
maakt ons eigenlijk niet uit, maar ik 
wil het aantal overdrachtmomenten 
zo klein mogelijk maken. De enige 
mogelijkheid om Coppens én Lion 
tegelijk te zien, is op het spreekuur 
in de Watersteeg. Ik heb het extra 
reizen er graag voor over, want 
het bevalt ons erg goed om de 
consulent en de neuroloog in één 
afspraak te zien.”

D e heer Plakolli lijdt aan vitiligo, een huidaandoening waarbij de huid 
pigment verliest. Hiervoor krijgt hij drie keer per week lichttherapie 

op de polikliniek. “Ik plan het bijvoorbeeld in de pauze van mijn werk.”

De heer Plakolli is voor zijn huidaandoening in behandeling bij 
dermatoloog Else Kop. Zij adviseerde hem lichttherapie. Het ultraviolette 
licht (uv-licht) in de gesloten lichtcabine stimuleert de aanmaak van 
pigment. Hiermee startte hij in januari 2017. De therapie duurt anderhalf 
jaar.

Plakolli: “Drie keer per week ga ik naar de polikliniek in Oss. De 
behandeling onder de lamp duurt maar 1 minuut en 28 seconden. Dus 
een bezoek duurt in totaal maar 5 minuten, inclusief uit- en aankleden. 
Wat een uitkomst dat ik hiervoor terecht kan in de polikliniek in Oss. Ik 
werk in Oss en woon in Berghem. Ik plan het bijvoorbeeld in de pauze 
van mijn werk. Of op een vrije dag, dan fiets ik naar Oss.

Eens in de zes weken zie ik de 
dermatoloog. Meestal zie ik haar 
op de poli in Oss, een enkele keer 
lukt dat niet qua planning en ga ik 
naar Uden. Ook geen probleem 
hoor, want ik ben er zo. Maar dat die 
behandeling in Oss kan plaatsvinden 
is natuurlijk super.”

Plakolli is inmiddels een bekend 
gezicht op de polikliniek in Oss. “Als 
ik aankom herkennen ze me al en 
hoef ik mijn naam niet te noemen. 
Iedereen is supervriendelijk. Terecht 
hoor, die prijs voor meest gastvrije 
ziekenhuis!”

Zorg in Oss
In januari 2014 werd begonnen met de sloop van 
het oude ziekenhuis in Oss. Alleen de kapel bleef 
bewaard. De ‘oude zustersflat’ bleef nog een tijdje 
staan en hierin kwam de tijdelijke polikliniek. Op 
1 februari 2016 werd Plein Zwanenberg geopend, 
het nieuwe gezondheidscentrum voor Oss en 
omgeving. Hier bieden organisaties ieder hun 
eigen vorm van zorg en welzijn en werken zo 
samen aan een gezonder Oss. Ook de nieuwe 
polikliniek van Bernhoven maakt er deel van uit. 

Zorg in Veghel
Bij het opnieuw inrichten van de zorg komt het 
ziekenhuis steeds vaker naar de patiënt. Ook 
neemt de huisarts meer taken van de specialist 
over bij de zorg voor chronische patiënten. 
Specialisten van Bernhoven draaien spreekuur op 
diverse locaties. Bijvoorbeeld in woonzorgcentrum 
de Watersteeg in Veghel.

1

3

2

1   Dermatologie
 Medisch Huis Veghel
 Leo van der Weijdenstraat 21
 5461 EH Veghel 

2   Urologie
 Medisch Huis Veghel 
 Leo van der Weijdenstraat 21
 5461 EH Veghel

3   Neurologie 
 BrabantZorg De Watersteeg 
 Reigerdonk 37
 5467 AN Veghel

Wilt u een afspraak in Veghel?
Vraag naar de mogelijkheden bij 
uw specialist. 

Het adres van de polikliniek is Gezondheidslaan 1a, Oss. 
Hier kunt u terecht voor eenvoudige behandelingen en 
controles. Daarnaast is er een prikpost voor bloedafname, 
kleinschalige diagnostiek en worden er enkele behandelingen 
en onderzoeken verricht. Ook houden medisch specialisten 
van Bernhoven er spreekuur. Op www.bernhoven.nl ziet u 
voor welke specialismen u terecht kunt in Oss. 

Wilt u een afspraak maken voor de polikliniek? Kijk dan op 
welke dag de arts beschikbaar is. U kunt dan in overleg met 
de telefoniste een afspraak plannen. Is de wachttijd voor 
uw afspraak in Oss te lang? Bespreek dan of een afspraak 
in Uden u beter past. De polikliniek in Oss is geopend van 
07.30 uur tot 17.00 uur, parkeren is gratis en onze vrijwilligers 
hebben de koffie voor u klaar staan!

Kijk voor onze openingstijden in de schoolvakanties of 
feestdagen op www.bernhoven.nl

‘Fijn dat ik terecht kan op de polikliniek in Oss’
De heer Plakolli krijgt drie keer per week lichttherapie

“In de Watersteeg 
hebben we een 
onderzoekskamer. 
Hier voeren we 
controles uit, 
bijvoorbeeld bij 
mensen met 
Parkinson. Als er 

neuroloog heeft, gaat hij naar 
het Parkinsonspreekuur in de 
Watersteeg. “We komen hier 
twee keer per jaar en zien dan de 
Parkinsonconsulent van Brabant 

aanvullend onderzoek nodig is, 
wijken we toch uit naar Uden.
Fijn dat we deze extra service 

  Prikposten
 In Veghel, Eerde, Boerdonk, Erp, Heeswijk-Dinther, Herpen, Keldonk, 

Mariaheide, Nijnsel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Volkel, Zijtaart heeft 
Bernhoven Diagnostisch Centrum prikposten ingericht.

 Kijk voor een overzicht van prikposten en openingstijden op de 
www.dcbernhoven.nl/prikposten

Beste Buren 
van Buurtschap 
Hengstheuvel,

I n het begin van het 
ziekenhuis moesten onze 

dieren eraan wennen dat 
er een ziekenhuis in de 
buurt was gekomen. Ed 
het varken was zijn wei uit 
‘gevruut’ en richting het 
ziekenhuis geknord. Hij had 
het er reuze naar zijn zin!

Willem van den Brand
Buurtschap Hengstheuvel

Bijzondere 
ervaring in 
Bernhoven

O p 12 juni 2015 werd 
ik vader van mijn 

prachtige dochter Vive. 
Tijdens de bevalling raakte 
ik aan de praat met een 
verpleegkundige. Na wat 
gepraat te hebben over 
mijn werk als docent 
rekenen, keek ze me nog 
eens goed aan. Ik was toch 
niet die man van YouTube 
waarvan ze zojuist met haar 
collega’s online les over 
Verpleegkundig Rekenen 
gehad hadden? Na dit 
bevestigd te hebben was 
het de dagen hierna een 
feest der herkenning op 
de afdeling. Hoi Meneer 
Megens! Doei Meneer 
Megens!

Dirk Megens
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I n Bernhoven is 24/7 een 
spoedeisende hulp-arts 

aanwezig. Daarnaast draait 
een aantal vakspecialisten 
dienst op de SEH. Hierdoor 
kan er beter als team 
worden samengewerkt. 
Symptomen die directe actie 
vereisen worden sneller 

herkend, uiteindelijk worden er 
minder mensen opgenomen én 
patiënten hoeven minder vaak later 
terug naar de poli voor nacontrole. 
Deze werkwijze lijkt duurder, maar 
doordat vele ziekenhuisopnames 
worden voorkomen, wordt de zorg 
per saldo juist goedkoper. 
Naast Bernhoven zijn er nog 

tien genomineerde projecten. 
Zij dingen mee naar de drie 
prijzen: de Gouden, Zilveren en 
Bronzen award. De winnaars 
krijgen financiële ondersteuning 
én praktische hulp van VGZ bij 
de verdere ontwikkeling van hun 
zorgvernieuwing. Het Nederlandse 
publiek bepaalt wie de vijf finalisten 
zijn door te stemmen op www.
zinnigezorgaward.nl. Via social 
media kon iedereen stemmen tot 
27 mei. Een vakjury beoordeelt op 
29 mei tijdens een speciale finale-
avond wie er met de awards naar 
huis gaan. De prijsuitreiking vindt 
plaats in het hoofdkantoor van 
VGZ in Arnhem.

Groepsfoto ExperienceDay Bernhoven 2 mei 2018

Bernhoven als inspiratiebron voor internationale collega’s

Experience Day Bernhoven groot succes

I k ben Emy van Breda uit Megen en heb in oktober 2013 
vier weken in het ziekenhuis gelegen in verband met 

darmproblemen. Ik was toen zes jaar. Het was echt niet altijd 
leuk maar gelukkig heb ik ook leuke herinneringen die ik graag 
met jullie wil delen.

De speeltuin buiten waren ze toen aan het opbouwen. Deze 
was bijna klaar. Ik was buiten en een meneer had net de 
schommel opgehangen en vroeg of ik hem wilde uitproberen. 
Dat wilde ik natuurlijk wel, het was echt leuk om als eerste in 
de schommel te mogen. In deze periode was er ook een open 
dag, het was heel bijzonder wat er allemaal te zien was.

Veel tijd heb ik in de speelkamer doorgebracht. Wat zijn ze 
daar lief en ik heb daar leuke dingen gedaan. Vooral het 
knutselen vond ik leuk. Ook de zusters zijn erg lief en als 
dokter Geesing in het ziekenhuis was, kwam ze altijd even 
langs.

Dus voor alle kindjes: ook in het ziekenhuis zijn er leuke 
dingen!

Berichtje van Emy!

Emy van Breda vertelt …

Vijf jaar vrijwilliger in Uden

‘Bijdragen aan een positief 
gevoel stemt dankbaar’
Jeanne van Lanen (71) uit Uden viert, net 
als Bernhoven, haar eerste lustrum als 
vrijwilliger. Toen Bernhoven in april 2013 
in Uden neerstreek begon Jeanne haar 
vrijwilligerscarrière in het ziekenhuis.

Mensenmens
Nu is Jeanne al vijf jaar een van de gastvrouwen. Bovendien zorgt 
ze eens per twee weken voor de bloemen op de verpleegafdelingen. 
“Gastvrouw zijn vind ik het leukst, ik ben een mensenmens, maar 
daarnaast heb ik het getroffen met mijn geweldige collega Diny van 
de Lee. Zij steunt en helpt mij want zij heeft al vele jaren ervaring als 
vrijwilliger. Samen versterken we elkaar.”

Helpen
Jeanne verzorgt ook met veel 
plezier de bloemen. “Dat doe 
je in een groter team, een 
andere manier van werken, 
maar ook erg plezierig.” Jeanne 
was tot haar pensioen in 2009 
onderwijzeres in het onderwijs 
voor zeer moeilijk lerende 
kinderen. “Het zal wel in mijn 
aard zitten, ik maak gemakkelijk 
contact met mensen, ben van 
nature nieuwsgierig en als ik iets 
niet weet vraag ik het na zodat 
ik andere mensen verder kan 
helpen. Als vrijwilliger leveren 
we een zinvolle bijdrage. Wat 
ook zo goed doet is te voelen 
dat iedereen in Bernhoven de 
inzet van de vrijwilligers oprecht 
waardeert. Dat we nu drie keer 
het meest gastvrije ziekenhuis 
geworden zijn is mede aan ons 
te danken en daar ben ik trots 
op. Wij betekenen iets voor 
gasten die soms gewoon even 
hun verhaal bij ons kwijt willen. 
Want zodra je het ziekenhuis 
binnenkomt doet dat iets met 
je. Het roept hoe dan ook een 
spanning op. Als wij dan een 
steentje kunnen bijdragen aan 
een positief gevoel, dan is dat 
heel dankbaar.”

Z e kwam weleens in Veghel in het 
ziekenhuis, zag de gastvrouwen in 

de hal en dacht toen al ‘dat wil ik ook’. 
“Maar ik rijd zelf geen auto en wil niet van 
anderen afhankelijk zijn. Toen Bernhoven 
naar Uden kwam zag ik mijn kans 
schoon, want nu kan ik met de fiets naar 
het ziekenhuis.”

Hans Maertens, voorzitter Cliëntenraad 

‘De Cliëntenraad is een 
afspiegeling van inwoners 
uit de hele regio’
Het ziekenhuis in Uden was net een jaar 
geopend toen Hans Maertens lid werd van 
de Cliëntenraad (CR). “Als Cliëntenraad 
vertegenwoordigen we de inwoners uit de 
hele regio. De tevredenheid van patiënten 
over Bernhoven is groot, het ziekenhuis in 
Uden is ‘goed geland’.” De voorzitter kijkt 
terug op en vooruit naar de rol van de CR.

De afgelopen vijf jaar hebben we een interessante maar ook 
hectische periode achter de rug. In Bernhoven was iets aparts 
gaande: de zorg op een andere manier organiseren. Een 
innovatief maar nu al onomkeerbaar proces. De taak van de 
Cliëntenraad is om alle ontwikkelingen te volgen vanuit het oog 
van de patiënt. Bij alles vragen wij onszelf af: wat betekent dit 
voor de patiënt?”

Het blijft een uitdaging voor de Cliëntenraad te kijken naar hoe 
we in contact komen met patiënten. “We gebruiken onder andere 
Zorgkaart Nederland om te zien hoe de patiënt Bernhoven 
beoordeelt. De scores zijn zeer goed te noemen, de patiënt voelt 
zich er gezien en gehoord. Daarnaast zijn we bezig om samen 
met Bernhoven een digitaal klantenpanel op te zetten.”

Toekomst
Aandachtspunten voor de Cliëntenraad in de komende vijf jaar? 
Maertens: “Het denken vanuit de patiënt gebeurt al goed in 
Bernhoven. We willen dit graag verankeren in het zorgproces. 
Dus dat in ieder proces de vraag vastligt: en wat betekent dit voor 
de patiënt?”
Een ander punt is de digitalisering van de zorg. “Dit gaat de 
komende jaren echt vorm krijgen, voor alle patiënten. De 
Cliëntenraad neemt deel aan werkgroepen en overlegt hierover 
met ICT. Heel belangrijk om dit vanuit de patiënt te bekijken.” 
Als derde punt noemt Maertens het aansluiten van de huisarts 
bij het ziekenhuis. “Dat meer zorg wordt verricht door de huisarts 
vinden wij een juiste ontwikkeling, maar: faciliteer deze dan wel 
voldoende, zodat de huisartsen de extra zorg kunnen opvangen.”

Maertens sluit af met een compliment aan alle medewerkers 
van Bernhoven. “Het is op de werkvloer niet altijd gemakkelijk 
geweest vanwege de vele veranderingen. Men kan trots zijn op 
wat er samen is bereikt door de inzet van al die hardwerkende 
medewerkers.”

Z e zijn een afspiegeling van de 
inwoners uit de hele regio. De 

zeven leden van de Cliëntenraad 
wonen in Oss (2), Ravenstein, 
Maren-Kessel, Uden, Volkel en 
Schijndel. Wij zoeken heel bewust naar 
leden die verspreid wonen in de regio, 
zodat de belangen van patiënten breed 
vertegenwoordigd zijn.

Men kan trots zijn op wat er samen 
is bereikt door de inzet van al die 
hardwerkende medewerkers.

Op woensdag 2 mei was Bernhoven een locatie voor de Experience day van 
het IHI congres in Amsterdam. Een jaarlijks terugkerend congres dat dit jaar 
van 2 tot 4 mei plaatsvond in onze hoofdstad. Meer dan 3500 collega’s van 
over de hele wereld lieten zich tijdens dit congres inspireren over innovatie in 
de zorg. Bernhoven is trots dat ze op deze dag een Experience Day mochten 
organiseren. Zij ontvingen op deze dag honderd (zorg)professionals van over 
de hele wereld.

Bernhoven opnieuw genomineerd voor Zinnige Zorg Award
In Nederland zijn we gewend dat jonge artsen op 
de spoedeisende hulp staan. Zij stellen de eerste 
diagnose en roepen de ervaren specialist erbij als 
ze twijfelen. Bernhoven draait het om en zet juist 
ervaren dokters op de SEH waardoor sneller de 
juiste zorg geleverd wordt. Met dit initiatief komt 
Bernhoven in aanmerking voor de VGZ Zinnige Zorg 
Award 2018, de publieksprijzen die zorgverzekeraar 
VGZ toekent aan zorgvernieuwingen 
die leiden tot zinnige zorg. Vorig jaar 
behaalde Bernhoven de derde plaats 
bij de Zinnige Zorg Award.

B ernhoven is een ‘thought 
leader’ ofwel trendsetter 

met de nieuwe strategie 
‘Toekomstbestendige zorg voor 
de regio’. Tijdens deze dag 
hebben we onze internationale 
gasten laten kennismaken 
met Bernhoven. Vanuit de 
hele organisatie hebben we 
laten zien hoe wij onze nieuwe 
manier van werken in de 
praktijk brengen. 
Aan het einde van de dag 
was er terugkoppeling van 
de aanwezigen op de dag. Zij 
hadden inspiratie opgedaan 
in Bernhoven om mee terug 
te nemen naar hun eigen 
organisatie. 

Zo maken we samen de zorg 
toekomstbestendig! Niet alleen 
in Uden en omgeving, ook buiten 

Nederland en dragen we zelfs een 
steentje bij aan de ontwikkeling 
van zorg op internationaal vlak! 

Werken bij Bernhoven 
Bernhoven zoekt diverse collega’s. Iets voor jou? 

Kijk op www.bernhoven.nl/werken-en-leren/vacatures  
voor verdere informatie.

Charles Stevens en Heleen Huisman. (Bekijk de film op www.bernhoven.nl)

Jeanne van Lanen en Diny van de Lee
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Colofon

Ook het Bernhovenpad  
dat de gemeente Uden 
het ziekenhuis cadeau 
deed is vijf jaar. Op 
zondag 17 juni wordt 
de vernieuwde entree 
van de Maashorst aan 
de Lagerbosweg naast 
het ziekenhuis feestelijk 
geopend. De gemeente 
Uden nodigt u van harte 
uit voor dit ‘Feest in de 
Maashorst’.

U maakt kennis met het  
 vernieuwde Bernhovenpad 

dat een nieuwe routeaanduiding 
heeft gekregen. Het Bernhovenpad 
kunt u niet meer missen. 
Eekhoorntjes markeren namelijk 
de routeaanduiding.
Het Bernhovenpad begint bij 
het bord in de voortuin van 
het ziekenhuis. Het pad kent 
verschillende routes. De eekhoorns 
op het blauwe bordje sturen u 
langs de korte route (2 kilometer). 
Via de oranje bordjes neemt u de 
langere route van ongeveer vijf 
kilometer. De routes lopen deels 
parallel aan elkaar. Daar waar 
ze van elkaar afwijken volgt u de 
eekhoorn met aanduiding C (korte 
comfortroute) of de eekhoorn met 
aanduiding A voor de langere 
avontuurlijke route.
De wandeling voert u onder meer 
door bospercelen uit de 19de eeuw 
en daarmee zijn dat de oudste 
bossen van Uden. U komt langs 
150 jaar oude keuterboerderijtjes 
en struint door heidelandschap. 
Een nieuwe folder met de route 
en achtergrondinformatie over 
de omgeving is verkrijgbaar bij 
PatiëntService in de hal van 
het ziekenhuis. Daar is ook een 
rolstoel met extra brede banden te 
leen.

Feest in de Maashorst
Het feest begint om 10.30 uur en 
tot 15.00 uur zijn er op diverse 
locaties in de Maashorst allerlei 
activiteiten, bijvoorbeeld in het 
beweegbos, het speelbos en het 
belevingsbos. 

Bernhovenpad: 
op pad met 
de eekhoorns

Bernhoven loopt warm

W e liepen letterlijk en figuurlijk warm voor de 
ingebruikname van de nieuwe locatie in Uden die toen 

nog volop in aanbouw was.

Een hele uitdaging was het destijds om de loop te 
organiseren. Het ziekenhuis was in aanbouw, dus overal lag 
zand en bouwmateriaal. De sfeer was bijzonder en de avond 
werd een groot succes. Een jaarlijks terugkerend evenement 
was geboren. 

‘Bernhoven loopt warm voor de 
nieuwbouw’, zo heette het allereerste 
handloopevenement dat plaatsvond op 
woensdag 30 mei 2012. Met dit initiatief 
van de Vrienden van Bernhoven gingen 
we samen de omgeving De Maashorst 
verkennen. 

De Keien bedankt!

Dank aan alle vrijwilligers die 
Bernhoven loopt warm weer 
mogelijk maken. Maar een 
speciaal woord van dank aan 
Atletiekvereniging de Keien, 
die het sportieve gedeelte 
al jaren organiseert. Een 
geweldige partner voor de 
Vrienden van Bernhoven. Met 
hun deskundigheid en enorme 
inzet is de loop al jaren een 
groot succes! 

2012: het ziekenhuis is in aanbouw 2014: Anky van Grunsven geeft het startsignaal

2012 en 2016: Bas van de Goor geeft het 
startschot

3-gangen 

Lever deze advertentie in en ontvang 
€ 5,- korting op een 3- gangen menu!

* Deze actie is uitsluitend voor Humphrey's Uden – niet geldig op zaterdag – 
max. 8 personen per bon – max. 2 bonnen per tafel – niet geldig op feestdagen

niet te combineren met andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten 
excl. surplusprijzen – geldig tot 1 augustus 2018.

We hebben weer 
een nieuwe kaart vol 
heerlijke gerechten! 

Bezoek Humphrey’s Uden 
aan de Boekelsedijk 17. 

Bekijk de menukaart op 
www.humphreys.nl 

en reserveer online of 
bel 0413 - 260101.

Humphrey’s Uden! 
De perfecte plaats 

voor een gezellig en 
knus avondje uit.

Kindercentrum het groenehuis
feliciteert Bernhoven 
met het 1e lustrum

www.kchetgroenehuis.nl

udensduyn

Udens Duyn is een erkend zorghotel

www.zorghoteludensduyn.nl

Zorghotel Udens Duyn 
helpt u er bovenop!

› Herstel na operatie

› Ondersteuning mantelzorg 

› Vakantie met zorg

› Eerstelijns Verblijf / overbruggingszorg 

› Geriatrische revalidatie

Stelt u zich voor, na een succesvolle operatie wordt u ontslagen uit het 
ziekenhuis maar ineens staat u er weer alleen voor. Er is niemand in uw 
nabije omgeving die de zorg op zich kan nemen en er zijn onvoldoende 
zorgvoorzieningen in uw eigen woning. Waar kunt u dan terecht? 

Udens Duyn is een comfortabele en gastvrije plek tussen zorg en thuis! 
Udens Duyn staat voor een hotelbeleving, waarbij 24-uurs zorg en tal van 
behandelaren aanwezig zijn.

U kunt bij Udens Duyn veilig op krachten komen. Wij werken met u samen aan 
uw herstel en vertrouwen om het zelfstandig weer aan te kunnen.   

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een zorghotel? 
Een verblijf in Udens Duyn wordt in de meeste gevallen voor een deel of 
zelfs geheel door de zorgverzekeraar vergoed. Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden van een zorghotel? Neemt u dan gerust contact met ons op. 
Onze medewerkers staan u graag te woord en u bent van harte welkom voor 
een vrijblijvende rondleiding.

Annaboulevard 6  |  5406 PZ  Uden  
0413 - 712 550  |  info@udensduyn.nl Udens Duyn in onderdeel van Brabantzorg

€ 22,50!(i.p.v. € 27,50)

Dit jaar vindt Bernhoven loopt 
warm plaats op 13 juni. Het is 
de zesde keer dat deze loop 
gehouden wordt. Doet u ook 
weer mee? Aanmelden kan via 
www.vriendenvanbernhoven.nl

Ook dit jaar organiseert 
Atletiekvereniging de Keien 
het sportieve gedeelte van 
de loop en helpt de Lionsclub 
Uden/Veghel met de opbouw 
en bemant de waterpunten 
tijdens de route. De start en 
finish vinden plaats bij de 
entree het ziekenhuis. De 
route loopt dwars door het 
prachtige natuurgebied van 
De Maashorst. De opbrengst 
is voor de Stichting Vrienden 
van Bernhoven, het goede 
doel van het ziekenhuis. De 
stichting draagt bij aan het 
vergroten van het welzijn van 
de patiënten in Bernhoven. 
 

De huisarts uit de regio aan het woord

Vijf jaar Bernhoven in Uden betekent voor mij …
Bernhoven is een fijn ziekenhuis. Als je wilt overleggen met een specialist heb je die vlot aan de lijn. 
We staan als huisarts naast de specialist voor goede zorg. Onze patiënten voelen zich er thuis. Kortom; 
Bernhoven is een ziekenhuis met de juiste menselijke maat. Sjaak van Dorst, huisarts te Oss

Een mooi, gastvrij, betrouwbaar ziekenhuis voor mijn patiënten. Als patiënt heb ik er ook al een keer 
gebruik van gemaakt. Naar alle tevredenheid. Dan Hoevenaars, huisarts te Uden

Prachtig landelijk opgezet ziekenhuiscomplex. Gastvrijheid voorop met ‘Brabantse’ openheid en 
gelijkwaardige omgang of wel ‘warme’ zorg. Gericht op innovatie en persoonsgerichte zorg. Chapeau!

Pieter Antonides, huisarts te Erp

Iets verder weg maar toch dichtbij. Door de toegenomen samenwerking lijkt alles dichterbij en samen 
gaan en staan we voor zinnige zorg. Milan Poucki, huisarts te Veghel

v.l.n.r.: Pieter Antonides, Dan Hoevenaars, Milan Poucki, Sjaak van Dorst
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1. Sare Turlings 2. Vive Megens 3. Fynn van Vlijmen 4. Pien Bex 5. Daan Verouden 6. Joes van der Velden 7. Bo Peters 8. Alexander Stokfisz 9. Kaelynn Kunkels 
10. Matts van der Rijt 11. Gina Meijer 12. Lana Oppers 13. Lisa Lunenburg 14. Lena Kempelaars 15. Jacey van Maasakker 16. Duke van Uden 17. DyllanGage 
18. Jens Ligtenberg 19. Cacper Gowkielewicz 20. Dex Willems 21. Megan van Dijk 22. Duke van Aksteren 23. Dena van Erp 24. Aron van Oort 25. Matz de Visser 
26. Christina Habbaba 27. Tim Verbruggen 28. Nymphe van Boxtel 29. Lena Domika 30. Yael Boertjens 31. Merle Gruijters 32. Auke van Tiel 33. Lenn Heesters 
34. Ismail Mouhrara 35. Floris Schiffeleers 36. Finn de Veer 37. Pijke van der Lee 38. Noortje Fransen 39. Bram van Schijndel 40. Tobi van der Hagen 41. Yasmin Miakhel 
42. Jason van Mol 43. Pip Fleskens 44. Dex de Vries 45. Elin de Bruin 46. Jay Manders 47. Jade van den Hout 48. Mels Schouten 49. Sverre Hurkmans 50. Teun de Groot 
51. Jazz van Kessel 52. Pien van Helvoirt 53. Liv van Mierlo 54. Lieve van Orsouw 55. Roan van Lent 56. Wessel Fransen 57. Miley van der Burgh 58. Pim van Doorn 
59. Vinz van Doorn 60. Daan Oppers 61. Moos Arts 62. Thijs Verwijmeren 63. Daisey Boudaout-Krete

We kijken terug, samen met u!
Op 1 april 2013 opende Bernhoven haar deuren aan de 
Nistelrodesweg in Uden. Nu, vijf jaar later, vieren we ons eerste 
lustrum. Samen met u!

W ij waren benieuwd naar uw ervaringen en plaatsten een oproep op de Facebookpagina 
van Bernhoven en in de krant Natuurlijk Bernhoven van maart 2018. De reacties waren 

overweldigend. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle mooie foto’s en de ontroerende 
ervaringen die wij hebben mogen ontvangen. Alle verhalen en foto’s zijn met toestemming van de 
inzender geplaatst in deze krant of op de sociale media.

Beste 5-jarigen, Gefeliciteerd! 
Jullie zijn vijf jaar geleden geboren in het nieuwe ziekenhuis in Uden. Wat zijn jullie allemaal 
gegroeid! Wij kregen zoveel leuke foto’s binnen dat we niet konden kiezen. Daarom hebben we 
geprobeerd ze allemaal te plaatsen. Dat is bijna gelukt. Kijk maar of je jezelf ziet!
We hebben drie winnaars geloot voor de VIP-middag. Dat zijn geworden: Lana Oppers, Ismail 
Mouhrara en Vinz van Doorn. Zij hebben hierover al bericht gekregen. Veel plezier tijdens de VIP-
middag in het ziekenhuis! 

En wat ons betreft zijn jullie allemaal toppers …

Winnaar
VIP 

middag

Winnaar
VIP 

middag

Winnaar
VIP 

middag
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