
1200 Bevallingen: dat was de 
inschatting van het Ouder en Kind-
centrum voor heel 2021. In november 
meldt de 1200ste baby zich al. We 
zijn benieuwd waar de teller op 
uitkomt eind dit jaar! Gemiddeld 
worden er in het WZA zo’n 100 baby’s 
per maand geboren. Hoe dan ook, 
genoeg reden voor een traktatie!  

Hoe kunnen we patiënten op het 
operatiecomplex het beste helpen 
om minder pijn of angst te ervaren: 

met een virtual reality (VR)-bril of 
met een laptop? Om dat uit te zoeken 
start de vakgroep anesthesiologie een 
wetenschappelijk onderzoek. Het is al 
bewezen dat virtual reality patiënten 
kan helpen om minder pijn en angst te 
ervaren in het ziekenhuis. Het onder-
zoek moet uitwijzen of hetzelfde effect 
met een laptop bereikt kan worden.

Op het dak van de poli Cardiologie 
worden 233 zonnepanelen 
geplaatst. Elk zonnepaneel levert 
een opbrengst van 400 Watt op.  
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Het vaccineren tegen het corona- 
virus is officieel begonnen. Eerst 
krijgen de medewerkers van de 
IC, de Spoedeisende Hulp en de 
corona-afdeling de vaccinatie. Ook 
ambulancepersoneel is in deze eerste 
ronde aan de beurt, net als een 
grote groep kwetsbare patiënten. 
Huisartsen kunnen twee weken later 
in het WZA langskomen voor een 
vaccinatie. De GGD-Drenthe start op 

Via een virtuele tour zijn de 
gloednieuwe verloskamers en 
kraamkamers in het Ouder en Kind-
centrum van het WZA nu thuis vanaf 
de bank te bekijken. Net echt!

Een koele verrassing op een warme 
dag. Specialistisch verpleegkundige 
Hans van het Ouder en Kind-centrum 
wint een prijs: honderden ijsjes voor 
alle medewerkers in het WZA

Het Medisch Centrum Wilhelmina  
aan de Borgstee in Assen gaat eind  
dit jaar sluiten. De Seksuologiepoli,  
Fertiliteitskliniek en Bekkenbodem- 
kliniek verhuizen van het Medisch  
Centrum Wilhelmina (MCW) naar  
Gezondheidscentrum Noorderpark. De 
Diabetespoli verhuist in december naar 
de hoofdlocatie van het WZA.

Ziekenhuizen, en dus ook het WZA, 
starten met het geven van booster- 
prikken aan eigen zorgpersoneel,  
huisartsen en medewerkers van de  
ambulancediensten. Zo beschermen 
we zorgpersoneel beter tegen  
Covid-19. Vaccineren blijft van groot 
belang om ernstige ziekte en zieken-
huisopname te voorkomen. Want het 

Drentse Covid-patiënten kunnen 
voortaan langer thuis blijven, mét 
de juiste zorg. Dit komt door een 
mooie samenwerking tussen het 
WZA, Treant Zorggroep, de Drentse 
huisartsen en Zorgcentrale Noord. Met 
thuismonitoring worden de Covid-
patiënten nauwlettend in de gaten 
gehouden en kunnen ze in hun eigen 
vertrouwde omgeving herstellen.  

Het WZA gebruikt sinds eind vorig jaar het thuismeetprogramma Onco-Connect. Patiënten krijgen tijdens hun 
chemotherapie begeleiding vanuit het ziekenhuis via de Thuismeten-app. In september lanceert het WZA versie 2.0.  
Die is nog persoonlijker. Andere thuismeet-apps die het WZA zijn patiënten aanbiedt zijn Hartfalen en Hartrevalidatie,  
PDS-Connect, OK-Connect, IBD (chronische darmontsteking)-Connect; COPD- en Scopie-Connect staan in de steigers.

Na veel spitten, snoeien, graven en 
planten kan ie dan officieel open: 
de Roodbaardtuin. De historische 
tuin aan de achterzijde van het 
WZA was jarenlang ‘wel oké’ maar 
is nu helemaal in ere hersteld in 

samenwerking met Landschapsbeheer 
Drenthe en de gemeente Assen. 
Romantische slingerpaden en mooie 
doorkijkjes nodigen uit tot een 
ontspannen wandelingetje. Voel je 
welkom!

Ondanks de coronamaatregelen 
kunnen veel afspraken in het 
ziekenhuis toch doorgaan. Patiënten 
kunnen beeldbellen of chatten met 
hun arts via de app BeterDichtbij.

Twaalf partijen (vijf ziekenhuizen en zeven zorgorganisaties) gaan met elkaar 
de oncologische zorg in de regio naar een nog hoger niveau brengen: het 
Oncologienetwerk Groningen-Drenthe. De patiënt ontvangt zorg dichtbij huis 
als het kan en verder weg wanneer dat nodig is. Er is veel persoonlijke aandacht 
voor de patiënt; de zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.Het startsein voor het bouwen 

van zes moderne en geavanceerde 
operatiekamers en een gloednieuw 
chirurgisch dagcentrum wordt 
gegeven. “Een mooie stap in het 
toekomstbestendig maken van ons 
mooie ziekenhuis”, zegt Paul van 
der Wijk, voorzitter van de raad van 
bestuur bij het ondertekenen van 
de bouwovereenkomst. Het is een 
uitdaging, want het is bouwen ‘met de 
winkel open’: de zorg in het ziekenhuis 
gaat zoveel mogelijk door. In oktober 
wordt het hoogste punt bereikt!

Het WZA start met AYA-zorg, oftewel zorg voor jongvolwassenen met kanker. 
Het WZA is het eerste ziekenhuis in Drenthe dat deze zorg verleent. AYA’s 
(Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die voor 
het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Voor hen is dat anders dan 
voor oudere patiënten omdat zij andere vragen hebben zoals over opleiding, 
kinderwens en voor het eerst een huis kopen. Daarom verdienen zij zorg op 
maat. Wij zijn blij dat wij deze zorg nu in Drenthe kunnen bieden. 
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het TT-circuit met het vaccineren van 
zorgmedewerkers. De ervaring die het 
WZA al heeft opgedaan komt daarbij 
goed van pas.

Gerda Kamminga
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Evelien Krabbendam Yvette de Jong

Iedere maand vertelt een medewerker van het WZA in de Asser Courant 
over zijn of haar werk in de rubriek Mensen van het WZA. In 2021 zijn 
dat bijvoorbeeld Evelien, Gerda en Yvette. Teruglezen? Dat kan op wza.nl 
(zoek naar ‘mensen van’). Ook werken in het WZA? Op wza.nl vind je onze 
vacatures. Of volg ons op Facebook.

Mei Mensen van het WZA

De 40 coassistenten van het WZA 
roepen chirurg Irene Donse en de 
afdeling Longgeneeskunde uit tot 
arts en afdeling van het jaar!
Irene Donse krijgt de prijs omdat 
ze volgens de coassistenten een 
aardige en betrokken mentor is die 
ruimte geeft om zelf dingen te leren. 
De afdeling Longgeneeskunde wordt 
gewaardeerd omdat de drie artsen 

Arts van het jaar

op deze afdeling echt de tijd nemen 
voor de coassistenten en overal mee 
willen helpen. 

aantal positieve coronatesten blijft 
verder stijgen. Daarmee neemt ook het 
aantal ziekenhuisopnames en dus de 
druk op de zorg toe. Het WZA bereidt 
zich grondig voor op code zwart.


