Gezondheidsnieuws van

Spoedeisende zorg

Meander Medisch Centrum

Hoe werkt dat eigenlijk?
Bij acute gezondheidsproblemen kunt u na verwijzing door

vragen aan een andere arts

Spoedeisende Hulp (SEH) van Meander Medisch Centrum. Bij acute,

de tijd dat u moet wachten.

de huisarts of Huisartsenpost Eemland terecht op de afdeling

levensbedreigende situaties komen patiënten per ambulance bij
de SEH. Hoe werkt de spoedeisende zorg eigenlijk?
De huisarts is bij uitstek de

De volgorde van de behandeling

medische hulp te verlenen.

bepaald door de urgentie van de

hulpverlener om spoedeisende
Buiten kantoortijden is

de huisartsenpost eerste

aanspreekpunt voor al uw

spoedeisende klachten. De

huisartsenpost is open van
17.00 uur tot 8.00 uur de
volgende morgen. In het

weekend en op feestdagen is
er een 24-uursdienst. De SEH
is 24 uur per dag en zeven

dagen per week geopend voor
alle patiënten. De SEH heeft
meerdere behandelkamers,

waaronder twee traumakamers,
een reanimatiekamer en een

speciale kamer voor de opvang
van zieke kinderen.
Wachttijd

Wij streven ernaar u zo spoedig
mogelijk te helpen op de SEH.

vraag het de dokter:
“Wat kan ik doen tegen

kan ook van invloed zijn op

overmatig zweten?”

Deze werkt vaak op een andere
afdeling en is daardoor niet

Noor van Oosten,

altijd direct beschikbaar.

dermatoloog

van patiënten wordt met name

Behandeling

“Overmatig transpireren is een zeer veel voorko-

klacht en niet door de volgorde

de arts en eventuele

groot zijn. Hyperhidrosis, zoals de wetenschap-

van binnenkomst. Dit bepaalt

dus ook de wachttijd. Patiënten
die met de ambulance worden
binnengebracht, kunnen

voor langere wachttijden

zorgen. Andere factoren die de

wachttijd kunnen beïnvloeden,
zijn de beschikbaarheid

van de behandelkamer die

voor uw behandeling nodig
is, de beschikbaarheid van

onderzoeksafdelingen (bijv.

van bloedonderzoeken duren
minimaal een uur. Het advies

van het lichaam voorkomen maar onder andere

zal de behandeling daarna

uitvoeren. Het kan ook zijn dat

okselzweten komt vaak voor en wordt gezien als

u moet worden opgenomen

brief voor uw huisarts. Deze

dan via de Spoed Observatie

uw bezoek aan de SEH. Indien

Als lokale behandeling onvoldoende effect geeft

vervolgafspraak mee voor de

met een MiraDry apparaat worden overwogen. De

op een verpleegafdeling. U zult
Unit verder gereed gemaakt
worden voor opname in ons
ziekenhuis.

bent behandeld en weer naar

SEH uitgevoerd. Uitslagen

extreem zweten. Het kan op verschillende plekken

De arts of een verpleegkundige

op verschillende poli’s en

worden nu op één dag op de

ting heeft één op de 100 Nederlanders last van

de arts de behandeling met u.

Vervolg

afdelingen plaatsvinden,

pelijke naam luidt, komt vaak voor. Naar schat-

onderzoeksuitslagen bespreekt

röntgen). Onderzoeken die

anders gedurende een week

mend en vervelend probleem. De schaamte kan

Na het onderzoek door

Wanneer u voor uw klachten

is hiermee op de hoogte van

nodig krijgt u bij ontslag een

polikliniek. Wanneer eventueel
opnieuw klachten optreden,

kunt u contact opnemen met
uw huisarts.

zeer hinderlijk.

kan een botoxbehandeling of een behandeling

stof botuline-toxine, oftewel botox, vermindert de
aanmaak van zweet. Het heeft over het algemeen
een werking van zes tot negen maanden. Daarna
is het middel uitgewerkt en kan het opnieuw

worden toegediend. Bij de MiraDry wordt op een

veilige manier de huidlaag waarin de zweetklieren

huis mag, schrijft de arts een

zich in de oksel bevinden verhit. Dit gebeurt door

U vindt de SEH in Meander Medisch Centrum aan de Maatweg 3
te Amersfoort. Huisartsenpost Eemland vindt u naast de SEH.

middel van radiofrequente golven, zoals ook bij

een magnetron, en tegelijkertijd het koelen van de
huid. Door deze verhitting gaan de zweetklieren
kapot. Zij kunnen niet herstellen, waardoor een

definitieve vermindering van het zweten wordt

De zorg van morgen

Navigeren door de neus

Voor lastige bijholteoperaties gebruiken de

Het systeem combineert de

sinds kort een geavanceerd navigatiesysteem.

live beelden uit het inwendige

KNO-artsen van Meander Medisch Centrum
“Dit is een uitkomst voor patiënten met

chronische bijholteontstekingen, bij wie
eerdere minder uitgebreide ingrepen

onvoldoende leken te werken”, aldus KNO-arts
Wietske Richard.

beelden van een CT-scan met de
van de neusbijholten.

Door deze technologie is het

mogelijk om nog nauwkeuriger

Voor de juiste behandeling kunt u terecht in het
Hyperhidrosis Expertisecentum van Meander
Medisch Centrum.

Agenda

www.meandermc.nl/agenda

te opereren. Voorafgaand aan

de operatie wordt een CT-scan

gemaakt van het hoofd van de
patiënt. Het navigatiesysteem
gebruikt de gegevens van de

CT-scan en op twee schermen
worden zowel de live beelden
van het hele operatiegebied

als de positie van de operatie-

Online ziekenhuisdossier
MijnMeander verder
uitgebreid

verkregen.”

instrumenten aangegeven op de
CT-beelden in beeld gebracht.

De arts kan daardoor zorgvuldig
kwetsbare structuren omzeilen

Informatiebijeenkomst schildklier & medicatie
16 april, 19.30 – 21.30 uur, Foyer
Informatiemiddag over Indolente Non-Hodgkin
Lymfomen
21 april, 14.00 - 16.15 uur, Foyer
Voorlichtingsavond ‘Hoe bevalt het?’
8 mei, 19.30 – 21.30 uur, Auditorium
Voorlichtingsavond borstvoeding
23 mei , 19.30 – 21.30 uur, Auditorium
Publieksavond over hardlopen en gezondheid
28 mei, 19.30 – 21.30 uur, Auditorium
Routebeschrijving: www.meandermc.nl/route

en uitgebreider opereren.

Patiënten kunnen in hun patiëntenportaal
nu de uitslagen inzien van cel- en

weefselonderzoek en uitslagen van

onderzoek naar infecties veroorzaakt

door bacteriën, virussen, parasieten en

schimmels. Daarnaast zijn ook verslagen

van beeldvormend onderzoek zoals röntgen,
echo’s, MRI en PET-CT beschikbaar in het
online patiëntenportaal MijnMeander.
www.mijnmeander.nl

Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Telefoon algemeen 033 - 850 50 50
Telefoon afspraken 033 - 850 60 70
Locaties in Baarn, Barneveld, Leusden en Nijkerk

www.meandermc.nl
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