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Tweewekelijkse zorgbijlage van MC Groep

Gratis glucosetest
tijdens diabetesweek
‘In Nederland hebben ongeveer een
Tijdens de diabetesweek van
miljoen mensen diabetes. Verwacht
13 t/m 17 november 2017
wordt dat dit aantal de komende
organiseert MC Groep voor het
jaren blijft toenemen. Dit geldt vooral
7e jaar verschillende activiteiten.
voor diabetes type 2.
In MC Zuiderzee, MC Emmeloord
en MC Dronten kunnen mensen
‘Binnen MC Groep
onder andere het
hebben we veel
glucosegehalte
‘Ons gezamenlijke doel
kennis in huis en
in hun bloed
is de patiënt zo goed
volgen we actief de
gratis laten
opmeten door
mogelijk te leren zijn/haar nieuwste ontwikkelingen op het
diabetesverdiabetes te managen’
gebied van de diapleegkundigen.
betesbehandeling.
Ons gezamenlijke doel is de patiënt
‘Door deze bloedglucosetest gratis
zo goed mogelijk te leren zijn/haar
aan te bieden, hopen we de diabetes
diabetes te managen’, vertelt ze.
in een vroeg stadium bij mensen te
ontdekken’, zegt diabetesverpleegkundige Nicole Versteeg, één van de
diabetesverpleegkundigen bij
MC Groep.

Samenwerking
Verschillende disciplines binnen het
ziekenhuis werken samen.
‘We stemmen de zorg op elkaar af en
bespreken patiënten in multidisciplinaire teams.’ Iemand met diabetes
heeft het meest te maken met de
internist (of kinderarts bij kinderen en
jongeren tot 18 jaar), de (kinder)diabetesverpleegkundige en de diëtist.
foto: Fotostudio Wierd

‘Daarnaast onderhouden wij nauw
contact en verwijzen wij mensen
door naar onder andere de oogarts
en indien nodig naar de dermatoloog, orthopeed, fysiotherapeut,
pedicure, maatschappelijk werker,

psycholoog, wondverpleegkundigen
of chirurg.’
Iedere dag diabetes-spreekuur
De gespecialiseerde verpleegkundi-

GRATIS uw glucosegehalte laten testen
Belangstellenden kunnen van maandag 13 november t/m vrijdag
17 november o.a. gratis hun glucosegehalte in hun bloed laten testen
door de diabetesverpleegkundigen van MC Zuiderzee.

Vorige jaar werd bij 1354 mensen
een test afgenomen. 21,5% van hen
had een te hoge glucosewaarde.
Deze mensen hebben adviezen
meegekregen en zijn verwezen
naar de huisarts.

In MC Emmeloord kan dit op woensdag 15 november en in MC Dronten
op donderdag 16 november op vastgestelde tijden.
Wilt u weten waar en wat er nog meer tijdens de Diabetesweek te doen
is? Kijk dan op www.mcgroep.com, onder het kopje Agenda.

AGENDA
Maandag 13 t/m vrijdag 17 november: Diabetesweek
Maandag 13 november: Bijeenkomst over borstvoeding

‘Ik onderzoek samen met
mijn collega’s bloed en
andere lichaamsvloeistoffen,
zoals urine en ontlasting.
Ondanks dat we nauw
samenwerken met andere
ziekenhuizen, doen we de
meeste onderzoeken in
MC Zuiderzee’, zegt Wim
Bergmans, klinisch chemisch
analist. ‘De afwisseling en onregelmatigheid van mijn werk
vind ik het leukst. Ons team
is flexibel, we werken hard en
we beschikken over moderne
apparatuur.’

Donderdag 30 november: Bijeenkomst over prostaatkanker
Vrijdag 1 december: Gratis hiv-sneltest
Maandag 11 december: Bijeenkomst over borstvoeding
Meer informatie vindt u op www.mcgroep.com onder het kopje Agenda.

Informatieavond Prostaatkanker
Op donderdagavond 30 november
wordt in het ziekenhuis MC Zuiderzee
in Lelystad een bijeenkomst gehouden
over prostaatkanker.
Sprekers zijn onder andere urologen
Niels Wondergem en Geurt Commelin

Ook afgelopen weken werden weer veel baby’s geboren in MC Zuiderzee.
Wij ontvingen een mooie foto van de pasgeboren Maksymilian.

Bent u onlangs in
MC Zuiderzee bevallen en wilt u een foto
van uw kindje in de
zorgbijlage? Stuur
dan een foto o.v.v.
naam en geboortedatum naar
info@mcgroep.com

Wij zijn altijd op zoek naar
enthousiaste collega’s!

Zeker weten!

‘Mensen met diabetes worden dagelijks geconfronteerd met hun aandoening. Het heeft een grote invloed
op hun leven. Samen zoeken we naar
een manier waarop we de kwaliteit
van leven zo hoog mogelijk kunnen
krijgen en houden. Wij leren mensen
om te gaan met hun aandoening.
Daarbij is het vooral belangrijk om
aan te geven wat er kan, niet wat er
moet’, zegt Nicole Versteeg.

Gelezen op
Zorgkaart
Nederland
‘Ik ben opgenomen geweest voor een
gastric bypass operatie. Dat is allemaal
prima gegaan. Zowel voor en na traject
alle lof voor iedereen dus met name
dr. Schouten en de verpleging.
Voelde me heel veilig en verzorgd.’

en bekkenbodemfysiotherapeut Rixt
Knip. Uiteraard is er voldoende tijd
voor het stellen van vragen aan de
sprekers.
Meer informatie vindt u op
www.mcgroep.com/agenda

Kijk voor alle vacatures
op onze website

gen houden in MC Zuiderzee iedere
dag spreekuur voor mensen met
diabetes. In MC Emmeloord en
MC Dronten houden de diabetesverpleegkundigen elke 2 weken een dag
spreekuur.

Uw dokter op
Omroep Flevoland
Elke donderdagmiddag van 16.15
tot 16.45 uur vertelt een medisch
specialist van MC Groep over
actuele gezondheidsthema’s in het
radioprogramma Medische Zaken.

Deel ook uw ervaring op
www.ZorgkaartNederland.nl

MC Groep
Bezoektijden
Bezoek is welkom van 15.00 -16.00 uur
en van 19.00 - 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende
bezoektijden op www.mcgroep.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77 8253 PD Dronten
T. 0320 271 010
MC Emmeloord
Urkerweg 1
Postbus 5000 8300 GA Emmeloord
T. 0527 637 150
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
Postbus 5000 8200 GA Lelystad
T. 0320 271 888

Maksymilian

We moeten
wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntpas (indien nog in uw bezit) en geldig identiteitsbewijs mee.
Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert dit voor uw eigen patiëntveiligheid.

Volg MC Groep op Facebook, Twitter,
Instagram en LinkedIn

