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Mei 2018
Het WZA op weg naar de toekomst!

“WZA wil goede
en veilige zorg
blijven aanbieden
in de regio”
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen staat al meer dan 110 jaar
voor veilige en vertrouwde zorg in de Drentse hoofdstad. Wij
willen ervoor zorgen dat u ook in de toekomst in uw eigen regio
behandeld en verpleegd kunt blijven worden door uitstekende
zorgprofessionals. Daarom maakt het WZA nu al plannen voor
straks. Dat doen we samen met andere zorgpartijen in Drenthe.
Drenthe is niet de Randstad.
Gelukkig maar! De rust en de ruimte
zijn ons dierbaar, de sfeer en de
inwoners hier misschien net wat
gemoedelijker.

Agenda
Juni 2018
• 4 juni, 19.30 uur
Voorlichtingsbijeenkomst
‘Gezond zwanger’
• 10 juni, 10.15 uur
Oecumenische viering
• 13 juni, 13.30 uur
	Voorlichtingsmiddag voor
slechtziende ouderen
(telefonisch aanmelden bij het
serviceloket van Hendrik Kok,
0592-24 20 20)
• 25 juni, 19.30
	
Voorlichtingsbijeenkomst
‘Borstvoeding… heel gewoon’
• 27 juni, 19.30 uur
Voorlichtingsbijeenkomst over
de bevalling
Meer informatie vindt u op
www.wza.nl/actueel/agenda.

WZA online
WilhelminaZiekenhuisAssen
WilhelminaZiekenhuis
WZA_Ziekenhuis

www.wza.nl

Maar deze regio is ook dunbevolkt,
en de gemiddelde leeftijd van de
Drent ligt steeds hoger. Dat betekent
dat mensen meer zorg nodig
hebben én dat er minder jonge
mensen zijn die als zorgprofessional
willen en kunnen werken. Patiënten
hebben daarnaast steeds vaker de
wens om de zorg zo dicht mogelijk
bij huis of zelfs thuis te ontvangen.
Door technologische ontwikkelingen
kán dat voor een deel ook. Tel
daarbij op dat de kwaliteitseisen
in de zorg steeds strenger worden
en het plaatje is compleet. De zorg
verandert en wij moeten mee!
Zorg in de regio behouden
Als WZA willen we vóór alles goede
en veilige zorg blijven aanbieden
in deze mooie regio. Daarom
moeten we nadenken over andere,
vernieuwende manieren om dat te
doen. Samenwerking is daarbij de

sleutel. Wij zijn ervan overtuigd dat
nauwe samenwerking met andere
zorgpartijen zoals huisartsen, wijk-,
verpleeg- en thuiszorg maar ook
andere ziekenhuizen, ervoor zorgt
dat u straks niet naar Groningen of
Zwolle hoeft voor uw spoedgeval,
medisch-specialistische behandeling
of bevalling.
Wat wil het WZA bereiken?
Ons uitgangspunt is het behouden
van goede zorg in Drenthe. Samen
met veel zorgpartijen ontwikkelen
we daarom een innovatief ‘Drents’
zorgconcept waarin de patiënt
en zijn zorgvraag voorop staan.
We willen zorg leveren in één
geïntegreerde zorgketen, van
goede kwaliteit én op de juiste
plek: dichtbij de patiënt als het
kan, verder weg als het moet.
Het WZA speelt in deze keten een
belangrijke rol. Persoonlijk, helder
en verbonden, zoals u van ons
gewend bent.

E-health:
patiënt centraal
Technologische en ICTontwikkelingen maken het
mogelijk dat patiënten de zorg
steeds vaker zo dicht mogelijk
bij huis of gewoon thuis
ontvangen. Bijvoorbeeld met
E-health of telemonitoring. Denk
aan patiënten met chronische
aandoeningen zoals COPD of
diabetes. Moeten zij echt een
paar keer per jaar naar het WZA
komen of kan het ook anders
georganiseerd worden? Het WZA
houdt zich met deze vraagstukken
bezig: uiteindelijk gaat het erom de
patiënt écht centraal te stellen.

Wij houden u op de hoogte!

Zorg op de juiste plek
Patiënten willen de zorg steeds
vaker zo dicht mogelijk bij huis
of gewoon thuis ontvangen.
Hoe doe je dat, als ziekenhuis?
Samenwerking is de sleutel.
Een voorbeeld uit de praktijk:
meneer Van der Veen*.
Meneer Van der Veen is kort
geleden in het WZA aan zijn heup
geopereerd. Hij is 86 jaar en woont
nog zelfstandig, samen met zijn
vrouw van 84. Nu wacht hij in het
ziekenhuis op revalidatie. Maar
meneer Van der Veen wil graag
naar huis. Hij maakt zich zorgen
over zijn vrouw. Er is net een nare
aandoening bij haar geconstateerd,
hij wil gewoon bij haar zijn en niet in
het ziekenhuis.
De vraag die dan centraal staat is:
wat kunnen we regelen zodat deze

patiënt naar huis kan? Welke zorg
heeft hij nodig? Welke zorgpartners
hebben wij als WZA dan weer nodig
om dat voor hem voor elkaar te
krijgen?

Persoonlijke oplossing
Meneer Van der Veen was de eerste
patiënt in een gloednieuwe pilot van
het WZA met revalidatiecentrum
de Boshof. In deze pilot wordt de
patiënt kortdurend opgenomen
in de Boshof ter revalidatie en
gaat vervolgens – soms al na één
dag – met ontslag naar huis. Thuis
kan hij dan gebruikmaken van
intensieve ambulante therapie. Dit
was voor meneer Van der Veen dé
oplossing: kort opgevangen worden
en optimaal revalideren, plus zo snel
mogelijk terug naar zijn echtgenote
thuis, en dan vanuit huis ook nog
doorrevalideren. Dat is precies waar
we als WZA naartoe willen.
* De naam van meneer Van der Veen
is verzonnen, de voorbeeldsituatie is
gebaseerd op een echte patiënt.

Vier vragen over
de nieuwe
WZA-website
Op donderdag 31 mei gaat de
nieuwe website van het WZA
live. Een frisse en moderne
online bron van informatie, die
natuurlijk ook goed te bekijken is
op smartphones en tablets.
1 Waarom een nieuwe website?
De oude website was bijna
negen jaar oud en draaide op
een verouderd en instabiel
systeem. Daarnaast was de
website niet geschikt om op
smartphones en tablets te
bekijken. Tot slot heeft het WZA
begin 2017 een nieuwe huisstijl
ingevoerd. Hoog tijd voor een
nieuwe website dus!
2 Wat is het verschil met de
oude website?
Allereerst is de website in
de nieuwe huisstijl: veel
overzichtelijker, veel rustiger.
Een groot verschil is verder de
manier waarop u informatie
vindt. Net zoals bij Google
staat de zoekfunctie centraal.
Zo kunt u informatie in zo min
mogelijk klikken vinden. Ook
de teksten zijn helderder en
gemakkelijker leesbaar. Voor
bezoekers die slechtziend zijn
of niet goed kunnen lezen, is er
een voorleesfunctie.
3 Is er nu geen informatie meer
op papier te krijgen?
De website wordt samen
met het patiëntenportaal
het hart van de digitale
patiëntencommunicatie. De
komende jaren werkt het
WZA ernaar toe dat patiënten
informatie over onderzoeken
en behandelingen digitaal
krijgen, tenzij er een goede
reden is om het toch op papier
te geven.
4 Kan ik nu ook mijn
patiëntendossier online inzien?
Nee, dat project staat los van
de nieuwe website. Achter
de schermen is het WZA wel
bezig met de voorbereidingen
hiervoor. We verwachten
dat patiënten eind 2019 hun
elektronisch patiëntendossier
kunnen inzien. In ons
patiëntenportaal kunt u al
wel uw afspraken inzien, uw
verhuizing doorgeven en uw
e-mailadres aanpassen. Bij
twee poliklinieken kunt u via
het portaal online afspraken
maken.
Wat vindt u van onze nieuwe
website wza.nl? We horen het
graag!
U kunt uw mening mailen naar
communicatie@wza.nl.

