Vrienden helpen Covid-zorg in Tergooi

Met twee substantiële giften heeft de Stichting Vrienden van Tergooi de Covid-zorg een enorme
stimulans kunnen geven. ‘Covid blijft voorlopig nog onder ons en dus optimaliseren wij de
zorg waar mogelijk’, zegt Rutger van Raalte, intensivist op de Intensive Care. ‘Wij zijn enorm
dankbaar voor de giften van de Vriendenstichting waarmee we op de IC een geavanceerde
longmonitor hebben kunnen aanschaffen die gekoppeld kan worden aan de
beademingsmachine. Op de Acute Opname-afdeling kunnen Covid-patiënten nu ondersteund
worden met een nieuw apparaat dat de ademhaling van de patiënten ondersteunt met warme,
vochtige zuurstof.’
Longbehoud
De Covid-patiënten op de IC worden vaak voor meerdere weken achter elkaar beademd. Het
beademen kan echter ongewild schade aanrichten aan de longen. Artsen streven er daarom naar
patiënten zo kort mogelijk aan het beademingsapparaat te leggen en het zo in te stellen dat er zo min
mogelijk schade ontstaat. Deze nieuwe en geavanceerde longmonitor, de Pulmovista, biedt een
speciale techniek. Het apparaat creëert elektrische geleiding door de longen. Hierdoor krijg je een heel
mooi beeld van de longen en hoe ze bewegen tijdens het beademen. Zo kan de arts veel beter
afstellen hoeveel druk het beademingsapparaat moet geven om zo veilig mogelijk te beademen en
krijgen de longen de tijd om op te knappen.
‘Het afgelopen jaar met de drie coronagolven bleken de COVID-patiënten moeilijk in te stellen qua
beademing. Daarom nam de wens voor dit apparaat bij ons op de afdeling toe’, vult Van Raalte aan,
‘COVID-patiënten zullen we voorlopig nog wel houden. Verder zijn er altijd moeilijk te beademen
patiënten waarbij deze longmonitor de komende jaren van groot nut zal zijn, denk bijvoorbeeld aan
patiënten met een ernstige longontsteking. Dat we de Pulmovista nu, dankzij de Vriendenstichting,
kunnen inzetten in onze patiëntenzorg is een waardevolle aanvulling om de Covid-zorg goed te
integreren in onze dagelijkse praktijk’.

Niet naar de IC
De grootste bottleneck in Tergooi en in Nederland met de coronacrisis is de IC-capaciteit. Het is dus
van belang patiënten langer op een gewone verpleegafdeling te behandelen of sneller van de
intensive care terug te nemen. Zo bespaar je ligdagen op de IC en kun je beademing uitstellen en in
sommige gevallen voorkomen. Vorige maand nog, in de staart van de 3e golf, heeft Tergooi zes
Optiflows van de Vriendenstichting gedoneerd gekregen. Via dit apparaat konden patiënten op de
Covid-afdeling (nu op de Acute Opname-afdeling) warme, vochtige zuurstof toegediend krijgen. Een
Optiflow blaast deze warme vochtige zuurstof met een hoge stroomsterkte via je neus richting de
longen, waardoor het slijmvlies niet afkoelt en uitdroogt, je longen zelf makkelijker slijm omhoog
kunnen werken en je het beter kunt ophoesten. Dit zorgt ervoor dat je minder snel op de IC terecht
komt.

’Patiënten voelen zich minder benauwd en comfortabeler met een Optiflow-apparaat dan met normale
zuurstof’, vertelt Longarts Jan-Maarten van Haarst, ‘We kunnen patiënten langer op de afdeling
houden en we denken zelfs bij enkele patiënten, dat die wel op de IC terecht gekomen waren, als we
de Optiflow niet gehad hadden. Met deze donatie heeft de Vriendenstichting niet alleen onze Covidpatiënten, maar ook mensen met andere longziekten en hartfalen, enorm geholpen. We zijn hen zeer
dankbaar.’
Vrienden van Tergooi
‘Wij hebben het afgelopen jaar enorm meegeleefd met patiënten én medewerkers van Tergooi,’ vertelt
Joan de Zwart, voorzitter van het bestuur van de Vriendenstichting. ‘In het afgelopen jaar hebben de
Vrienden al kunnen helpen door tablets te doneren, zodat patiënten contact konden hebben met het
thuisfront en heeft de Intensive Care extra tilmatten gekregen om patiënten uit bed te helpen. Dat
zowel het verblijf van patiënten in het ziekenhuis als het werk voor verpleegkundigen en artsen met de
aanschaf van deze medische apparatuur verbetert, is onze drijfveer en waar we het voor doen.’

De Stichting Vrienden van Tergooi is een onafhankelijke stichting die projecten voor patiënten en
bezoekers ondersteunt waar binnen het zorgbudget geen geld voor is. Zij helpen voorzieningen
mogelijk te maken die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis prettiger maken. Ook
voor de nieuwbouw van Tergooi zal de stichting ondersteunen bij het realiseren van projecten in een
groen en gastvrij ziekenhuis. Uw steun is daarbij hard nodig. Meer informatie leest u op:
www.tergooi.nl/vrienden

