
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Wij staan altijd open voor ideeën. 

Centrum voor 
Thuisbeademing Maastricht 
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

T.  +31 (0)43 387 63 84
F.  +31 (0)43 387 63 44
E.  ctbm@mumc.nl
W.  www.mumc.nl

Abonneren op deze nieuwsbrief? 
Meld dat dan op bovenstaand mailadres. 
Aanmelden kan ook via onze website. 
U kunt zich trouwens ook te allen tijde 
afmelden voor de nieuwsbrief. 

Vergeet niet uw bestelling 
op tijd te plaatsen! 

De firma Vivisol is gesloten op 
vrijdag 25 december en op 

vrijdag 1 januari.

Openingstijden CTbM Kerst &
Nieuwjaar 2020

Donderdag 24 december Vanaf 15.00 uur gesloten
Vrijdag 25 december Gesloten
Zaterdag 26 december Gesloten
Zondag 27 december  Gesloten
Maandag 28 december Bereikbaar van 09.00-12.00 uur, middag gesloten
Dinsdag 29 december Bereikbaar van 09.00-12.00 uur, middag gesloten
Woensdag 30 december Bereikbaar van 09.00-12.00 uur, middag gesloten
Donderdag 31 december Vanaf 15.00 uur gesloten
Vrijdag 1 januari Gesloten
Zaterdag 2 januari Gesloten
Zondag 3 januari Gesloten

Maandag 4 januari zijn wij weer normaal telefonisch bereikbaar.
Voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar via de telefooncentrale van 
het MUMC+. Zij verbinden u door met de dienstdoende 
verpleegkundige van het CTbM. Telefoon 043-3876543.

We wilden graag weten wat onze patiënten 
van de Nieuwsbrief vinden. Daarom hebben 
we een korte telefonische enquête gedaan. 
We belden via een steekproef 35 mensen op. 
Van deze 35 personen heeft ruim de helft de 
Nieuwsbrief gelezen. De algemene indruk 
was dat deze groep tevreden is over de 
onderwerpen in  de Nieuwsbrief. De lezer gaf 
de Nieuwsbrief een  gemiddeld cijfer van 7,8. 
Het viel maar een paar mensen op dat we de 
laatste Nieuwsbrief in eenvoudige taal 
schreven. De mensen die we belden misten 
geen belangrijke onderwerpen in de 
Nieuwsbrief.

Enquête 
tevredenheid 
Nieuwsbrief
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Even voorstellen!
Goedendag,
 
Mijn naam is Leon Seijsener. Ik zal het komend jaar de voorzitter zijn van 
het patiëntenpanel van het CTbM. 
Mijn rol als voorzitter zal vooral bestaan uit contact met u als patiënt.
U kunt bij mij terecht voor het stellen van vragen over het patiëntenpanel. 
U kunt bij mij ook eventuele onderwerpen/vragen voorstellen om in het 
panel te bespreken. 

Leon Seijsener
seijsenr@planet.nl /+31(0)646381084

Heeft u als zorgvrager via een PGB budget 
ZZP-ers in dienst? 

Omdat u de zorgverlener inhuurt, bent u er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of de ZZP-er de juiste opleiding heeft. Neemt u 
een medewerker aan via uw eigen PGB budget? Deze moet een geldig certificaat in bezit hebben om voorbehouden handelingen te 
mogen uitvoeren.  Het certificaat is nodig om te voorkomen dat de zorgverlener ondeskundig handelt bij de voorbehouden handelingen. 
U controleert dat door te vragen om een geldig certificaat te laten zien.  Een certificaat is 3 jaar geldig. Voorbehouden handelingen bij 
Centrum voor Thuisbeademing zijn “uitzuigen” en “een buitencanule wisselen”. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze landelijke 
scholingswebsite www.ctbscholing.nl.  Onder tabblad mediatheek, kennisbank Chronische beademing Volwassenen vindt u info over de 
Wet BIG en Veldnorm Chronische ademhalingsondersteuning.



Voor het aan -en afkoppelen 
van de nachtelijke transcutane 
meting hebben we een filmpje 
gemaakt. Dit filmpje kunt u 
bekijken door de QR-code te 
scannen. De sticker plakt op het 
meetapparaat. Dit kunt u met uw 
telefoon of tablet doen door de 
camera op de QR-code te richten. 
Dan komt er automatisch een 
link naar voren, klik daarop. Test 
het maar eens met uw telefoon 
of tablet. Lukt het niet? 
Download dan een QR-scanner 
app op uw telefoon. 
De medewerker die het apparaat 
brengt kan u daarbij helpen.
We geven nog steeds bij het 
brengen de uitleg van het 
apparaat. We testen dan ook de 
meting bij u. 

Wat? We melden trots dat er naast het Leerhuis Volwassenen nu ook het Leerhuis 
kinderen online beschikbaar is. Het leerhuis Kinderen is een digitaal leerplatform.
De 4 Centra voor Thuisbeademing in Nederland hebben samen een 
scholingsprogramma ontwikkeld.

Waarom? Het leerhuis Kinderen is gemaakt met als doel de kwaliteit van scholing 
bij alle CTB’s in Nederland gelijk te maken Daarmee zal de kwaliteit van zorg in 
Nederland verbeteren voor kinderen met thuisbeademing tot 18 jaar. 

Voor wie? Voor iedereen!

Voor mantelzorgers:
U volgt de mantelzorgleerroutes. Er is in de digitale omgeving ook een kennisbank 
en mediatheek te vinden die vrij toegankelijk is. Er staan bijvoorbeeld 
handelingsschema’s (protocollen) op en informatie over maskerbeademing. 
De informatie kan verschillen per CTB. Zo heeft CTB Maastricht  andere 
beademingsapparaten dan de andere centra. 
Deze informatie vindt u op de website.

Voor professionals:
Als professional volgt u de professionele leerroutes. Deze leerroutes bestaan ook 
uit een e-learning. Voor deze leerroutes moet u betalen. U doet eerst een 
kennistoets. Daarna krijgt u vaardighedenonderwijs. Dan heeft u een periode in 
de praktijk zodat u zich alles eigen kunt maken. 
Daarna wordt u afgetoetst en ontvangt u een certificaat dat 3 jaar geldig is. 

Hoe? U kunt via www.ctbscholing.nl op de website komen. Als mantelzorger 
hoeft u zich niet te registreren. Alle beschikbaar gestelde onderdelen zijn vrij 
toegankelijk. Maar, wanneer u als mantelzorger een vergoeding uit het PGB 
(persoonsgebonden budget) ontvangt, heeft u een certificaat nodig.  
Dan volgt u de professionele leerroutes. Deze leerroute moet u wel betalen. 
Bent u een professionele zorgverlener? 
Heeft u een certificaat nodig om de zorg van een kind met Thuisbeademing te 
mogen uitvoeren? 
Dan moet u zich registreren en de professionele leerroute starten. 

Vragen? Bij vragen kunt u altijd mailen met ctbm@mumc.nl . Wij proberen uw 
vraag binnen een week te beantwoorden.

Leerhuis kinderen is sinds 
26 november 2020 online! 

Sticker met 
QR-code op het 
Sentec-
meetapparaat 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
Team CTbM



Kijk op onze website www.longziekten.mumc.nl 

Op 22 oktober 2020 ging  Ria Gulpers met pensioen. Zij werkte bij het CTbM  als medisch maatschappelijk werker 
vanaf mei 2011. Ria ondersteunde het CTbM  bij de organisatie van passende zorg thuis. Dit is een eerste levens-
behoefte om een veilige thuisbehandeling te kunnen krijgen. Dat was een grote uitdaging door de veranderende 
Wet- en regelgeving en beleidsregels. Ook zijn er verschillen in uitleg van deze regels. En dan is het lastig om 
passende zorg thuis te regelen. Ria ging die uitdaging met veel passie en verbondenheid met de patiënten aan. 
Ze gebruikte haar kennis ook om veel voorkomende problemen te vertalen naar algemene vraagstukken. 
Die besprak ze met beleidsmakers, waardoor ze vaker problemen konden oplossen. Door de corona beperkingen 
kon Ria geen afscheid nemen van de patiënten waarmee ze een intensief contact had. 
Op deze plek zegt zij dat als volgt:
 

 Ik voel mij verbonden met alle patiënten en hun naasten waarmee ik de  
 laatste tien jaar heb mogen werken, die mijn leven hebben verrijkt en  
 die ik alle goeds toewens!
Wij wensen haar toe dat ze haar “pensionada tijd” in goede gezondheid kan genieten. 
En dat ze al die dingen kan doen waar ze voorheen geen tijd voor had.

Wijzigingen medisch 
maatschappelijk werk CTbM 

Wesley Hollands is haar opvolger. 
Hij stelt zich even voor.
Mijn naam is Wesley Hollands en ik ben 30 jaar oud.  Sinds 
01-10-2020 werk ik als Medisch Maatschappelijk Werker bij het 
CTbM. Sommige patiënten heb ik al ontmoet. Mijn levensmotto is 
“Amat Victoria Curam” , vertaald “geen overwinning zonder strijd”. 
Dit is ook de wijze waarop ik in mijn werk sta. 
Ik weet dat bijvoorbeeld het regelen van zorg ontzettend ingewikkeld 
en frustrerend kan zijn. Zeker als je er zelf niet uit komt. Ik wil u graag 
ondersteunen en in dit proces begeleiden. Ook kunt u een beroep op 
mij doen bij psychosociale klachten. Zoals bijvoorbeeld  
acceptatieproblemen door gezondheidsverlies, 
vragen bij verergeren van een ziekte, overbelasting van mantelzorg 
en andere problemen. Ik werk van maandag tot en met donderdag. 
U kunt mij altijd bellen wanneer u mijn ondersteuning kunt 
gebruiken!  Ook als u twijfelt of een bepaalde vraag wel bij mij hoort, 
kunt u mij bellen. ik ben bereikbaar via tel. 043-3876384. Mogelijk 
heb ik ook dan bruikbare tips! Ik kijk uit naar een mooie 
samenwerking!


