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Patiëntenpanel
Het CTbM wil de patiënt meer gaan betrekken bij de
ontwikkelingen in de zorg.
U als patiënt heeft veel informatie over uw ziekte en
manier waarop u behandeld wordt.
U als patiënt (of mantelzorger) maakt de zorg dagelijks
mee en u weet daardoor hoe de zorg in de praktijk werkt.
Van deze ervaring wil het CTbM gebruik gaan maken
en heeft daarom een aantal patiënten benaderd om deel
te gaan nemen in een patiënten panel.
Het doel is om de mening, ervaring of wensen van de
panelleden te vragen over onderwerpen die spelen in de
gezondheidszorg. En ook over de manier waarop het
CTbM de zorg regelt. We verwachten dat de inbreng
van de “ervaringsdeskundigheid” van de patiënt
het CTbM kan helpen met hoe de zorg beter kan.
Het panel heeft een adviserende rol hierbij.
De eerste bijeenkomst is afgelopen 21 november
geweest. Het was een plezierig en nuttig overleg.
We zullen regelmatig via de Nieuwsbrief doorgeven
wat besproken en afgesproken is. En ook op de
website kunt u het binnenkort teruglezen.

Toestemming voor gebruik
van uw gegevens door CTbM
Begin oktober heeft u van ons een brief ontvangen
over het gebruik van uw gegevens door het CTbM.
Vanuit de wet is het nodig dat het CTbM vastlegt dat
u het goed vindt dat wij bepaalde gegevens gebruiken.
Ook het doel waarvoor. Bij de brief zat een formulier
waarop u kon aangeven voor welke uitwisseling u
akkoord geeft. Dat gaat over het gebruik van uw e-mail
door CTbM, het verstrekken van persoonsgegevens
aan Vivisol en het ontvangen van de nieuwsbrief
CTbM.
Wij hebben de brief en het formulier aan al onze
patiënten verstuurd, (850) Er zijn nu 540 ingevulde
formulieren terug gekregen. Fijn dat zoveel mensen
dit al gedaan hebben!
Als u het formulier nog niet heeft verstuurd, wilt u dat
dan alsnog doen? Het is voor het CTbM belangrijk dat
we de voorkeuren van iedereen hebben vastgelegd.

European
Respiratory
Society
Congress
Jaarlijks vindt er een groot Europees
congres plaats voor longartsen en
andere medewerkers uit de zorg uit
heel Europa (en zelfs daarbuiten).
Het doel is om op de hoogte te blijven
van de laatste (wetenschappelijke)
ontwikkelingen zodat wij onze
patiënten de beste zorg kunnen
bieden. Ook vanuit het Centrum voor
Thuisbeademing Maastricht reisde
er een delegatie af naar Madrid voor
het bijwonen van het congres. De
delegatie bestond uit een longarts,
een verpleegkundig specialist en een
verpleegkundige. Dit jaar hadden we
een extra goede reden om naar het
congres te gaan, want onze verpleegkundig specialist Sander Steijns had
de eer om een presentatie te mogen
houden over ons landelijke onderwijsprogramma. Over dit onderwijsprogramma (het LMS, Leer Management Systeem) hebben we u eerder
verteld in onze nieuwsbrieven.
Aangezien het een unieke situatie

Afspraak
huisbezoek

is dat wij in Nederland een landelijk onderwijsprogramma hebben
dat grotendeels digitaal te volgen
is, waren onze Europese collega’s
hier erg in geïnteresseerd. Sander
heeft hier uitgebreid over verteld in
een mooie Engelstalige presentatie.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in
ons onderwijsprogramma, kijk dan op
www.ctbscholing.nl.

Een afspraak voor een
huisbezoek door een
medewerker van het CTbM
wordt steeds vaker via de
mail gepland in plaats van
telefonisch. In de mail staat
de datum met de tijdruimte
van het bezoek vermeld.
Het is heel belangrijk dat u
deze mail beantwoordt, ook
als de afspraak wel akkoord is.
Als de afspraak niet kan
doorgaan s.v.p. uiterlijk 36 uur
van tevoren afmelden.

Weetje!
Opladen reserve accu’s.
U bent zelf verantwoordelijk
voor het opladen van alle
(reserve) accu’s. In sommige
gevallen, bijvoorbeeld bij
(lange) stroomstoring kan
dit levensreddend zijn.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
Team CTbM

Openingstijden CTBM Kerst 2019
Maandag 23 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Vrijdag 27 december
Maandag 30 december
Dinsdag 31 december
Woensdag 1 januari
Donderdag 2 januari
Vrijdag 3 januari

Normale bereikbaarheid
Vanaf 15.00 gesloten
Gesloten
Gesloten
Ochtend bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur , middag gesloten
Ochtend bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur , middag gesloten
Ochtend bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur , middag gesloten
Gesloten
Normale bereikbaarheid
Normale bereikbaarheid

Denkt u eraan om tijdig uw
disposables te bestellen bij Vivisol!
Even voorstellen
Hallo, graag wil ik me aan jullie voorstellen.
Ik ben Wilmy Ceulen-Prikken. Sinds afgelopen
16 september ben ik werkzaam bij het CTbM
als logistiek medewerker. Ik zal bij u de meet
apparatuur komen brengen en/of ophalen.
Ik ben in 2000 gestart met werken bij het MUMC+
en heb op meerdere afdelingen als secretaresse
gewerkt. Ik zal vanaf nu mijn voorganger Bert
vervangen. Ik kom bij u langs.

Kijk op onze website www.longziekten.mumc.nl

Aanbesteding apparatuur CTB
De vier Universitaire ziekenhuizen met een Centrum van
Thuisbeademing hebben de gezamenlijke bedoeling om
apparatuur te vervangen. Het doel van de gezamenlijke
vervanging is om meer eenheid te krijgen op het gebied van zorg,
onderwijs en onderzoek. De aanbesteding is hier een onderdeel
van en is in het derde kwartaal van 2019 van start gegaan.

Het is belangrijk voor het CTbM
om dit te weten, omdat er in de
toekomst steeds vaker apparatuur op
afstand wordt u
 itgelezen en dus data
worden gedeeld. Dat zal natuurlijk
alleen gebeuren als de patiënt daar
toestemming voor heeft gegeven.

Het aanbesteden van apparatuur
gaat volgens een proces met een
doorlooptijd van 1-2 jaar.
Uw apparatuur zal pas vervangen
worden als de afschrijvingstermijn
benaderd is en of het apparaat zijn
maximaal aantal uren heeft gemaakt.

In het verdere traject van de
aanbesteding wil het CTbM
de patiënten betrekken bij de
gebruikerstest. Dit is ook met het
patiënten panel besproken, dat
hier graag aan mee wil doen.

In juli van dit jaar is een enquête
uitgevoerd onder een aantal van
de CTbM patiënten over de huidige
apparatuur van het Centrum van
Thuisbeademing. Hiermee krijgt
het CTbM nog duidelijker in kaart
waar de wensen en belangen van de
patiënt als gebruiker liggen.

Het is lastig om uit de resultaten
goede conclusies te trekken, omdat
het CTbM veel verschillende groepen
patiënten heeft. Bijvoorbeeld invasief
en non invasief, meer en minder uren
beademd, volwassenen enkinderen.
Daar horen dan v erschillende soorten
apparatuur bij en dat bepaalt hoe
men over die apparatuur denkt.
Duidelijk is wel dat gewicht een
belangrijke rol speelt en ook de
capaciteit van het apparaat en de
accu. Dat is dan weer afhankelijk
van de ziekte die men heeft. Geluid
van apparatuur kan ook als storend
worden ervaren.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij staan altijd open voor suggesties.
Centrum voor
Thuisbeademing Maastricht
P. Debyelaan 25

De enquête is verstuurd aan in
totaal 73 personen, hiervan hebben
34 mensen deze ingevuld.

De vraag over het delen van data
is over het algemeen positief
beantwoord. Hierbij moet wel de
betrouwbaarheid goed zijn.

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

Gaat u op vakantie met beademing?
Neem 6 weken voor vertrek contact op met het secretariaat van
het CTbM. Of raadpleeg uw informatieklapper of onze website
voor de procedure.

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.

