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Leeftuin in gebruik genomen

Grote behoefte aan relaxstoelen

“Het is belangrijk voor pa-
tiënten van het Maaszie-
kenhuis dat zij verblijven 
in een aangename omge-
ving. Een ziekenhuisver-
blijf moet zo comfortabel 
mogelijk zijn om de pijn 
van ziekte enigszins te 
verzachten. De Stichting 
Vrienden van het Maas-

ziekenhuis maakt zich hier hard voor. Denk 
bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van 
relaxmassages voor kankerpatiënten die een 
zware chemokuur hebben ondergaan of speel-
goed voor zieke kinderen. De stichting werft 
gelden voor deze extraatjes die niet onder de 
zorgverzekering vallen.

Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
is opgericht door een aantal maatschappelijk 
betrokken inwoners uit het Land van Cuijk 
en Noord-Limburg. Samen zetten zij zich 
belangeloos in voor een nog leefbaarder, aan-
genamer, sfeervoller en aantrekkelijker Maas-
ziekenhuis. Zij doet dit via maatschappelijk 
betrokken ondernemers, fondsenwerving en 
de Club van Vrienden. 
 
De Vrienden van het Maasziekenhuis zijn 
natuurlijk nergens zonder de hulp van do-
nateurs. We zijn trots op wat we tot nu toe 
hebben kunnen realiseren, maar het werk is 
nooit af. Giften zijn daarom altijd van harte 
welkom. Een aangenaam, sfeervol en aantrek-
kelijker Maasziekenhuis; daar gaan we voor!”
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Maasziekenhuis Pantein heeft op maandag 13 april zijn Leeftuin officieel in gebruik geno-
men. De tuin is geschikt voor meerdere doeleinden. Aan de achterzijde van het ziekenhuis 
kunnen patiënten buiten en in een rustige omgeving revalideren en oefenen.

Lees verder op pagina 6. 

Gezien de grote behoefte aan slaap/ligstoelen zijn er naast de reeds in 2012  
geschonken twee slaap/ligstoelen zes extra relaxstoelen geschonken. De stoelen 
kunnen op alle afdelingen van het ziekenhuis worden gebruikt. 
Bezoek kan dan in een slaap/ligstoel de nacht (en eventueel over-
dag) doorbrengen in de nabijheid van hun dierbare. De normale 
stoelen, die bestemd zijn voor het bezoek, zijn daarvoor niet ge-
schikt. Henny Swinkels

voorzitter
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De Leeftuin van het Maasziekenhuis werd door Dien Cornelissen geopend. Zij overleed helaas kort voor het verschijnen van 
deze special. Zij droeg zowel het Maasziekenhuis, als Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis een zeer warm hart toe.
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De Sint Maartenskliniek werkt al lang inten-
sief samen met Maasziekenhuis Pantein. Zo 
worden in het Maasziekenhuis alle speciali-
saties op het gebied van revalidatie, reuma-
tologie en orthopedie door de Maartenskli-
niek aangeboden. Kort na de zomerperiode 
komt daar ook nog eens een bovenregionaal 
opererende kinderkliniek bij. Deze richt zich 
in eerste aanleg vooral op orthopedie, ofwel 
houding en beweging voor kinderen uit het 

hele land. Later volgen ook poliklinieken 
voor revalidatie en reumatologie voor kinde-
ren.

De kinderkliniek is een gevolg van de grote 
vraag naar deze expertise. Verder speelt ook 
de uitstekende moderne en volwaardige zie-
kenhuisomgeving van het Maasziekenhuis 
met onder meer OK’s en een (verpleeg)afde-
ling kindergeneeskunde, mee in deze keuze.

Chris Kepser van Kepser Pro-Metaal uit Cuijk draagt het Maaszie-
kenhuis een warm hart toe. “We mogen blij zijn met zo’n regionaal 
ziekenhuis. De Brabantse hartelijkheid heb ik 
als patiënt zelf mogen ervaren. Hier ben je abso-
luut geen nummer.”

Kepser Pro-Metaal is al zestig jaar actief in de metaal. Ze zijn toeleve-
rancier van complete modules, waarbij producten en complete instal-

laties de hele wereld overgaan. “Onze roots liggen in het Land van 
Cuijk; dan vind ik dat je goede doelen in de regio moet ondersteunen. 

Wij hebben maatschappelijk verantwoord onder-
nemen hoog in het vaandel”, aldus Kepser.
“Het mooie van Vrienden van het Maasziekenhuis 
is dat zij projecten realiseren die echt van meer-

waarde zijn voor de patiënten. Daar wordt goed over nagedacht, zo-
dat iedere euro goed terecht komt.”

Cybox is één van de ambassadeurs van Vrienden van het Maaszie-
kenhuis. Het Boxmeerse bedrijf dat al sinds 1997 websites maakt, 
doet achter de schermen het nodige werk. Mede- 
eigenaar Bas Hendriks vertelt.

“Maatschappelijk betrokken ondernemen is voor 
ons niets nieuws. Al jaren ondersteunen wij diverse organisaties en 
verenigingen in de regio. Wij doen graag iets voor het goede doel. 

Vrienden van het Maasziekenhuis past dus perfect in ons straatje.”
Cybox heeft ervoor gekozen om zich echt in te zetten voor de stich-

ting. Hendriks legt uit: “Iedereen moet doen waar hij 
of zij goed in is. Daarom hebben wij een website ont-
wikkeld voor Vrienden van het Maasziekenhuis. Ook 
voor het onderhoud hiervan blijven wij verantwoor-

delijk. Daarnaast hebben we de stichting ook voorzien van een di-
gitale nieuwsbrief, zodat ze eenvoudig nieuws kunnen verspreiden.” 

Ambassadeur aan het woord Ambassadeur aan het woord 

... en in praktijk: 
Als vrijwilliger werkt Mascha Oremus mee 
aan Look Good… Feel Better, maar ook aan 
verwendagen van oncologiepatiënten. Zij is 
echter ook regelmatig als professional in het 
Maasziekenhuis om de workshop ‘Kleur & 
Stijl’ te geven. “Ik vind het gewoon leuk om 
mee te werken aan ‘Look Good… Feel Bet-
ter’. Dat sluit ook prima bij mijn eigen werk 
aan. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om 
de buitenkant. Patiënten zijn dan ook even 
een moment bezig met iets anders. Ze geven 
vaak aan het lastig te vinden om aandacht aan 
de buitenkant te besteden, terwijl ze zich niet 
lekker voelen. En dan aan het einde van de 
workshop hoor je: ‘hé, dat doet je toch goed!’ 
Nou, dáár gaat het dus om.”

Bas Hendriks

Patiënt aan  
het woord 

Anita uit Beugen ging in op de uitnodiging 
van activiteitenbegeleidster Len de Bruin om 
deel te nemen aan ‘Look Good… Feel Better’. 
“Sowieso is het prettig dat je extra aandacht 
krijgt. Alles wat je uiterlijk kan oppeppen is 
meegenomen. Kijk, je kunt je van binnen wel 
ellendig voelen, maar dat hoef je dan nog niet 
aan de buitenkant te zien. Je krijgt dan ook 
andere reacties uit je omgeving. Je wordt 
het ook een keer moe om steeds maar weer 
de vraag ‘hoe gaat het met je’ te moeten be-
antwoorden. Met een fraai gezicht wordt die 
vraag veel minder gesteld. Eigenlijk zegt de 
naam ‘Look Good… Feel Better’, alles…”

(de naam van deze patiënt is geanonimiseerd)

”Erg praktische en waardevolle 
informatie. Je voelt je echt beter”

Look Good ... Feel Better, 
‘geschenk’ voor kanker patiënten:

Sint Maartenskliniek breidt 
uit in Maasziekenhuis

Chris Kepser

Foto’s via Stichting ‘Look Good…Feel Better’

‘Iedereen moet doen  
waar hij of zij goed in is’

‘Mogen blij zijn met zo’n  
regionaal ziekenhuis’

De workshops ‘Look Good… Feel Better’ 
voor mensen met kanker in Maaszieken-
huis Pantein worden erg gewaardeerd. Dat 
blijkt uit de reacties van deelnemers. En dat 
is precies wat de gelijknamige stichting wil: 
mensen een goed gevoel geven en ze onder-
steunen bij hun uiterlijke verzorging, zodat 
ze weer meer zichzelf kunnen zijn. Een goed 
verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrou-
wen. Dat geldt voor gezonde mensen, maar 
zeker ook als je ziek bent. En als je er goed 
uitziet, voel je je vaak ook beter. 

Vrouwen én mannen die in het Maaszieken-
huis worden behandeld voor kanker nemen 
deel aan deze speciale, gratis workshops. 
Naast de lichamelijke en emotionele proble-

men, die kanker met zich meebrengt, kan het 
uiterlijk ook behoorlijk veranderen. Soms 

door de ziekte zelf, soms door de behande-
ling.

Adviezen in ontspannen sfeer
Maximaal twaalf deelnemers krijgen in een 
ontspannen sfeer professionele adviezen 
over huid- en haarverzorging. 

Speciaal getrainde schoonheidsspecialisten 
en visagisten laten in twaalf stappen zien op 
welke manier de patiënt zijn huid het beste 
kan verzorgen en welke make-up het beste 
bij haar past. Een haarwerker/kapper laat 
zien welke mogelijkheden pruiken bieden 
en er is gelegenheid te experimenteren met 
sjaals en andere alternatieven.

Luisterend oor
Al enkele jaren organiseert Stichting ‘Look 
Good… Feel Better’ deze workshops. De 
deelnemers zijn lovend. “Ik keek in de spie-
gel en herkende mezelf weer.” En: “De tijd 
vloog voorbij, erg goed voor de afleiding.” 

‘Erg praktische en waardevolle 
informatie. Je voelt je echt beter’

‘Mam, wat zie jij er goed uit! Kreeg 
ik te horen toen ik thuis kwam’

‘Het heeft duidelijk een functie, want ik 
ga nu veel makkelijker de deur uit’

‘Ik heb veel geleerd en wat een 
goede sfeer; een echte oppepper’

De aanwezigheid van een haarwerker en 
visagisten maar ook de tips en adviezen om 
zelf aan de slag te gaan met cosmetica wor-

den telkens weer enthousiast ontvangen. De 
sfeer tijdens de workshops is ontspannen en 
deelnemers vinden een luisterend oor bij el-
kaar.

Financiële steun
Het organiseren van de workshops is fi-
nancieel mogelijk door de bijdrage van de 
Vrienden van het Maasziekenhuis, maar 
ook door de stichting Roparun (gesponsor-
de estafettelopen) en Kiwanis, een interna-
tionale organisatie van serviceclubs.

Voor meer informatie: 
maasziekenhuispantein.nl of 
vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl

100% belastingvrij schenken
100% belastingvrij schenken aan Vrienden van het Maasziekenhuis? Dat 
kan, omdat wij aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Als een goed doel aangemerkt is als ANBI weet u zeker dat er geen 
schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over de schenking of erfrechtelijke verkrij-
ging. Wilt u van dit voordeel gebruik maken en ons steunen, lees dan meer over de voorwaar-
den op www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl/notarieel-schenken. Penningmeester Theo van Bracht 
kan u er ook alles over vertellen. 

Bel voor meer informatie 0485-571863 of mail naar info@vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl. 



P5Wilt u een bijdrage doen voor onze stichting en bijdragen aan een goed ziekenhuis met de nodige extra’s?
Doneer via onze site: www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl

Boxmeer

Massages oncologiepatiëntenPatiënt aan  
het woord 
Anne-Marie uit Cuijk is ongeneeslijk ziek en 
komt momenteel driewekelijks in het Maas-
ziekenhuis. “Ik kan door de chemokuur bijna 
niet op mijn voeten staan, maar na een voet-
massage kan ik er weer een paar dagen tegen 

aan. Het vermindert de effecten van de che-
mo echt. Met mijn handen gaat het iets beter, 
maar ook hier verlicht de massage. Voor mij 
is dit ideaal en een heerlijk ontspanningsmo-
ment bovendien.”

(de naam van deze patiënt is geanonimiseerd)

“Voor mij is dit ideaal en een 
heerlijk ontspanningsmoment 

bovendien”.

... en in praktijk: 
Ex-patiënt Corry Vervoort geeft na een kor-
te cursus nu zelf handmassages aan patiën-
ten van het Maasziekenhuis. “Omdat ik het 
zelf als heel prettig heb ervaren, heb ik mij 
als vrijwilliger gemeld bij de werving voor 
handmassages. Ik heb te maken met aller-
lei oncologiepatiënten. Als het zo ter sprake 
komt, vinden ze het fijn om hun verhaal te 
delen met iemand die hetzelfde heeft doorge-
maakt. Vorige week had ik nog iemand die 
hier al een week lag, zonder familie of vrien-
den. De afleiding en aandacht met de hand-
massage was meer dan welkom…”

Het komt geregeld voor dat patiënten de verpleegkundigen wil-
len bedanken voor de goede zorgen. Dit kan ook door een do-
natie te doen. U kunt op de website heel gemakkelijk bijdragen 
aan een nog prettiger verblijf en een hele fijne werkplek voor 
het personeel van het Maasziekenhuis. Dit kan al vanaf € 10,-.

Met uw financiële bijdrage kunnen wij namelijk extra aandacht 
geven aan het welbevinden van patiënten. Extraatjes die ervoor 
zorgen dat de pijn van de ziekte enigszins wordt verzacht. Die pa-
tiënten - ook al is het maar tijdelijk - ‘een prettig gevoel’ geven. De 
opbrengst gaat onder andere naar:
• Relaxmassages voor kankerpatiënten, die zojuist een zware che-

mokuur hebben ondergaan.
• De inrichting van een stiltecentrum, waar patiënten tot rust kun-

nen komen.
• Bijeenkomsten met lotgenoten, waar ervaringen worden uitgewisseld.

Het Maasziekenhuis kan deze extraatjes niet uit eigen midde-
len betalen, omdat ze niet onder de zorgverzekering vallen. Het 
Maasziekenhuis heeft daarvoor de hulp van anderen nodig. En 
die wil de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis bieden. 
Want we zijn trots op ons ziekenhuis. Om dat te kunnen doen 
hebben we voldoende ambassadeurs nodig die bereid zijn jaar-
lijks of eenmalig een financiële bijdrage te betalen.

De club van vrienden
Het is ook mogelijk een jaarlijks bedrag te doneren. Daarvoor is 
de Club van vrienden opgericht. Leden van de Club van vrienden 
sympathiseren met het doel van Vrienden van Maasziekenhuis. Zij 
geven uiting aan hun sympathie door jaarlijks een bedrag van in 
principe € 100,- te doneren. U kunt elk jaar weer besluiten uw lid-
maatschap op te zeggen.

Column
Bedanken door middel van doneren 

Een stoelmassage is een massage waarbij de 
ontvanger zich - volledig gekleed - kan ont-
spannen in een stoel, die speciaal voor deze 
massage ontwikkeld is. Het is een massage 
van hoofd, nek, schouders, armen, rug en 
heupen.

Gebleken is dat patiënten, die een chemokuur 
ondergaan, veel baat hebben bij massages 
vóór, tijdens en na de chemokuur. Een mas-
sage bij kankerpatiënten en hun partner geeft 
niet alleen rust en vertrouwen, maar ook het 
negatieve effect van stress op het lichaam kan 
daardoor verminderen.

Voortaan ook handmassages
Sinds kort geven getrainde vrijwilligers in 
het Maasziekenhuis ook gratis handmassa-

ges. Hoofdzakelijk aan oncologiepatiënten en 
kwetsbare, oudere patiënten.

En ook hierbij geldt: een moment van ontspan-
ning, extra aandacht voor de patiënt, even 
ook afleiding van pijn en ziekte. Behalve en-
kele verpleegkundigen zijn het vooral speciaal 
daarin getrainde vrijwilligers, die zich liefde-
vol aan deze taak wijden.

Mensgerichte Planetree-gedachte
Het is één van die extraatjes vanuit de mens-
gerichte Planetree-gedachte die het Maaszie-
kenhuis aanhangt. Elke ochtend van 9.30 tot 
12.30 uur zijn enkele van de twaalf massa-
ge-vrijwilligers in huis voor de handmassages. 
Patiënten worden in samenspraak met de ver-
pleegkundigen op hun afdeling ingeroosterd 
voor deze massages.

‘Ontspanningsmassages halen 
de scherpe randjes er van af’

Kwaliteit en vakmanschap, daar valt volgens Gebr. Janssen uit Beugen 
ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder. “Voor ons geen 
loze termen, maar een vanzelfsprekendheid. Het steunen van Vrienden 
van het Maasziekenhuis is hier één van de onderdelen 
van”, aldus mede-eigenaar Robert van den Heuvel.

Gebr. Janssen is al sinds de start ambassadeur van de 
stichting. “Daar hebben we geen moment over getwijfeld. Het is goed dat 
er op deze wijze verschillende zaken worden gerealiseerd waar patiënten 

echt behoefte aan hebben, maar waar het ziekenhuis zelf de middelen 
niet voor heeft.” 

“Op dit moment ondersteunen wij de stichting financieel. 
Maar als ze onze expertise kunnen gebruiken dan weten 
ze ons te vinden. We hebben bij de bouw van het zieken-
huis, bijvoorbeeld de daken gedaan en onderhouden deze 

nog steeds. Naast dakbedekking ben je bij ons aan juiste adres voor sani-
tair, riool- en installatietechniek.”

Ambassadeur aan het woord Robert vd Heuvel

“We hebben geen  
moment getwijfeld”

Beste Vrienden,
 
Oorspronkelijk gesticht door de zusters van Julie Postel is het Maaszie-
kenhuis inmiddels tientallen jaren geworteld in de regio Land van Cuijk 
en Noord-Limburg. Niet alleen bij onze patiënten, maar ook bij onze 
medewerkers; veelal ook afkomstig uit onze regio. Kortom het Maaszie-
kenhuis wordt gedragen in en door de regio. Mensen voelen zich bij ons 
thuis. Kennen elkaar en spreken dezelfde taal.
 
Inmiddels slaat het Maasziekenhuis zijn vleugels uit en wordt het ook 
bovenregionaal omarmd. Dat blijkt uit de wederzijdse samenwerking met grote spelers als 
het Radboudumc en de Sint Maartenkliniek. Simpel gezegd zijn wij elkaars voordeur om de 
beste zorg op de beste plek te bieden. Zo veel mogelijk dichtbij wat kan en alleen verder weg 
wat echt moet.
Maar het Maasziekenhuis biedt op tal van terreinen iets extra’s, zoals u in deze krant kunt 
lezen. En dat gaat niet vanzelf, maar met hulp van buitenaf. Want vaak gaat dit over zaken, 
die niet in het normale budget van een ziekenhuis zitten. Laten we eerlijk zijn, niemand ligt 
graag in een ziekenhuis. En als het dan toch moet, dan is wat extra aandacht en verwennerij 
heel prettig. Je voelt je er beter door en ik ben ervan overtuigd dat dit ook het genezingspro-
ces van patiënten bevordert.
 
En met die hulp van buitenaf kom ik weer uit bij de stevige wortels die ons ziekenhuis in deze 
regio heeft. Al jaren prijzen wij ons gelukkig met de prachtige stichting ‘Vrienden van het 
Maasziekenhuis’. Voor al die extra’s werven onze ‘Vrienden’ geheel belangeloos en met een 
nimmer aflatend enthousiasme geld om die mogelijk te maken. En dat Vriendenfonds wordt 
gevuld door individuele mensen, gewoon inwoners uit ons gebied. Voor een ander, belangrijk 
deel door donateurs en ambassadeurs, zeg maar het bedrijfsleven van klein tot groot.
Met deze krant staan zij een keer extra in de schijnwerpers. En terecht.
 
Ik ben niet alleen trots op deze waardevolle verbinding die ons ziekenhuis met de Vrienden 
en het Land van Cuijk / Noord-Limburg heeft, maar mede namens onze patiënten ook dank-
baar daarvoor.
 
Die relatie met de regio is de stevige basis onder ons ziekenhuis. Nu en in de toekomst.
 

Theo Mennen
directeur Maasziekenhuis Pantein.

‘Ik heb veel pijnklachten aan 
mijn voeten en benen gekregen, 
maar jouw massage heeft veel 

geholpen tegen de pijn’

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
Aandacht hebben voor mens, milieu en maat-
schappij én daar het beleid op aanpassen; dat 
is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). En dan niet alleen door een sponsor-
bijdrage te doen, maar ook door uw invloed, 
netwerk, kennis en/of kunde in te zetten om 
anderen te kunnen helpen. Steeds meer on-
dernemers zien de noodzaak en voordelen 
van maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Een initiatief ondersteunen zoals Vrien-
den van het Maasziekenhuis sluit hier perfect 
op aan. We vertellen u graag meer over de 
MVO-kansen voor uw bedrijf. Mail voor in-
formatie naar info@vriendenvanhetmaaszie-
kenhuis.nl.  

Wij steunen

Steunt u de stichting dan kunt deze 
button op uw website plaatsen.
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Maasziekenhuis Pantein heeft 
medio april zijn Leeftuin offici-
eel in gebruik genomen. Het is 
één van de grotere projecten die 
financieel mogelijk zijn gemaakt 
door de Vrienden van het Maas-
ziekenhuis.

De helaas vorige maand over-
leden Dien Cornelissen, pro-
minent lid van het Comité van 
Aanbeveling van de Vrienden, 
kreeg de eer om het lint door te 
knippen. Zij droeg het Maaszie-
kenhuis vanaf het begin - en la-
ter ook de ‘Vrienden’ - een zeer 
warm hart toe.

De tuin is geschikt voor meer-
dere doeleinden. Aan de ach-
terzijde van het ziekenhuis 
kunnen patiënten buiten en in 
een rustige omgeving revalide-
ren en oefenen. Verder biedt 
de tuin patiënten, maar ook 
familieleden, bezoekers en zie-
kenhuismedewerkers de moge-
lijkheid om er te ontspannen, te 
herstellen of gewoon een praat-
je te maken.

Oefentoestellen 
In de tuin staan Vrien-
den-bankjes en sinds kort zijn 
ook enkele oefentoestellen ge-
plaatst. De Leeftuin heeft ook 

Forse bijdrage ‘Vrienden’ aan 
Leeftuin Maasziekenhuis

Maak kennis met Vrienden van  
het Maasziekenhuis

Fysiotherapeute Desiree Hilbrands:

Belangrijk om in realistische  
situatie te oefenen 

De Stichting Vrienden van het Maaszieken-
huis is opgericht door een aantal maatschap-
pelijk betrokken inwoners uit het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg. De stichting en het 
bestuur zetten zich belangeloos in voor een 
nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en 
aantrekkelijker Maasziekenhuis. Zij doet dit 
via maatschappelijk betrokken ondernemers, 
fondsenwerving en de Club van vrienden. 

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zet-
ten mensen zich belangeloos in voor Stichting 
Vrienden van het Maasziekenhuis. In de statu-
ten is vastgelegd dat de bestuurders geen belo-
ning voor hun werkzaamheden ontvangen. Zij 
hebben uitsluitend recht op vergoeding van de 
door hen in de uitoefening van hun functie ge-
maakte kosten. Er blijft dus niets aan de strijk-
stok hangen.

Wij stellen het bestuur graag aan u voor:
• Henny Swinkels, voorzitter 
• Jan van Raaij, vice-voorzitter 
• Johan Smedema, secretaris
• Theo van Bracht, penningmeester
• Bart Cox, bestuurslid
• Paul Geurts, bestuurslid

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door 
twee adviseurs: 
• Theo Mennen, directeur van het Maasziekenhuis
• Hans Peters, cardioloog in het Maasziekenhuis

Het is voor een kleine stichting als de onze van 
groot belang dat wij gesteund worden door 
bekende personen die naast (bestuurlijke) 
ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid 
van de stichting kunnen vergroten door hun 
naam hieraan te verbinden. Het Comité kan 

helpen door de stichting bij instanties, bedrijven 
of particulieren aan te bevelen indien zij over-
wegen iets voor de maatschappij te doen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
• De heer Mr. Drs. W. (Willem) Gradisen 

Burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar 
• De heer W.A.G. (Wim) Hillenaar 

Burgemeester van de gemeente Cuijk  
• De heer P.J.H.M. (Peter) de Koning 

Burgemeester van de gemeente Gennep
• Mevr. M.H.E. (Manon) Pelzer  

Burgemeester van de gemeente Bergen
• De heer L. (Lex) Roolvink  

Burgemeester van de gemeente Grave
• Mevr. M.L.P. (Marleen) Sijbers 

Burgemeester van de gemeente Sint Anthonis
• De heer K.W.Th. (Karel) van Soest    

Burgemeester van de gemeente Boxmeer
• De heer Drs. M. Timmermans    

Pastor Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer
• De heer A.A.M.J. Walraven    

Burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert
• De heer J.J.W.H. Wijn     

Ex voorzitter Raad van Commissarissen Pantein
• Industriële Kring Land van Cuijk en 

Noord Limburg Samenwerking op vele fronten om 
te komen tot een betere aansluiting opleidingen op de 
marktvraag, revitalisering bedrijventerreinen, betere 
ontsluiting regio, bevordering toerisme en recreatie. 

Bestedingscommissie
De stichting vergadert elke twee maanden en 
evalueert de voortgang van projecten en in-
komsten op een continue basis. Elk jaar wordt 
er door accountantsbureau Bol de jaarrekening 
opgemaakt. Er is een bestedingscommissie die 
bepaald welk project gefinancierd wordt. Een 
kascommissie controleert of dit goed is gedaan.

Vervolg voorpagina: 

paden van diverse materialen. 
Hierop kunnen patiënten oefe-
nen met bijvoorbeeld een rol-
stoel of rollator.
 
Wens afdelingen
De afdelingen Fysiotherapie 
en Cardiologie van het Maas-
ziekenhuis hadden al langere 
tijd de wens om een Leeftuin te 
realiseren. Met deze voorzie-
ning kunnen patiënten immers 
al tijdens hun verblijf in het 
ziekenhuis ook in de buiten-
lucht oefenen en revalideren 
en werken aan lichamelijk en 
geestelijk herstel. Ook wordt 
hun fitheid bevorderd, zodat 
zij beter worden voorbereid op 
hun terugkeer naar huis.
 
Planetree
De multifunctionele tuin is ont-
worpen volgens de principes van 
de Planetree-gedachte van mens-
gerichte zorg: de patiënt staat hier 
centraal in een, mooie, helende 

en veilige omgeving van water en 
planten.
 
Financiële bijdragen
Behalve door de bijdrage van 
tienduizend euro van de Vrien-
den van het Maasziekenhuis is 
de Leeftuin mede mogelijk ge-
worden door financiële bijdragen 
het Revalidatiefonds, het Fonds 
NutsOhra met elk vijfduizend 
euro. Het resterende bedrag is 
door het Maasziekenhuis zelf be-
taald.

Dien Cornelissen 
(1924-2015)

Met groot respect gedenken 
wij mevrouw G.P.M. (Dien) 

Cornelissen, lid van ons Comité 
van aanbeveling, die op 25 

mei j.l. op 91-jarige leeftijd is 
overleden. Wij wensen haar 

familie, vrienden en bekenden 
veel sterkte met het verlies. 

Omdat zij Stichting Vrienden 
van het Maasziekenhuis een 
warm hart toe droeg, hebben 
we als redactie besloten om 

het artikel over de door haar 
geopende Leeftuin als eerbetoon 

te plaatsen. We verliezen in haar 
een kundige dame met oog en oor 

voor haar medemens.

* Op de foto opent Dien Cornelissen de Leeftuin met Maasziekenhuis-directeur 
Theo Mennen (l.) en voorzitter Henny Swinkels (r.) van Vrienden van het Maas-
ziekenhuis. 

Fysiotherapeute Desiree Hilbrands is ontzet-
tend blij met de realisatie van de Leeftuin. Ze 

kan – net als haar collega’s van verschillende afdelingen – nu met 
haar revalidatie-patiënten naar buiten om in een realistische situa-
tie te oefenen. “Dat is heel belangrijk.”

“Als je bij het oude ziekenhuis naar buiten liep, stond je zo in centrum 
Boxmeer. Je had er verkeer, stoepranden, drempels, allerlei soorten 
ondergronden – allemaal zaken die belangrijk zijn als je gaat oefenen 
met revalitatie-patiënten, die een rollator of scootmobiel gebruiken. 
Op de nieuwe locatie waren de mogelijkheden beperkt, maar gelukkig 
hebben we nu de Leeftuin.”

Hilbrands is blij met de hulp van Vrienden van het Maasziekenhuis. 

“Echt alle lof! Zonder hun inzet was het nooit zo mooi geworden. Om-
dat het nu zo breed opgezet is, kunnen veel disciplines er gebruik van 
maken. Denk bijvoorbeeld ook aan ergotherapeuten,  maar ook in de 
hartrevalidatie. Daarnaast is het natuurlijk heerlijk voor ieder – ook 
voor het personeel – om er eens een rondje te lopen of fietsen. Maak 
er gebruik van!”

Wensen 
Aanvullingen op de reguliere zorgmiddelen kosten veel geld. “En we 
weten allemaal dat het in de zorg erg karig is. Daarom is de ondersteu-
ning vanuit de stichting zo fijn. Onze volgende aanvraag ligt al klaar; 
we hebben namelijk behoefte aan een e-bike. Steeds meer patiënten 
zijn gewend om hier op te fietsen. Dan wil je dat in de revalidatie na-
tuurlijk ook oefenen. Wie weet wie ons bij deze wens kan helpen.”

0%

Troostcadeau kinderen
kosten € 1.000,-

lees meer doneer

Aankleding Radiologie
kosten € 11.000,-

lees meer doneer

100%

Activiteitenbegeleiding
kosten € 500,-

lees meer doneer

100%

16%

Reuze kerstboom, Atrium
kaosten € 1.650,-

lees meer doneer

100%

Slaap/ligstoelen
kosten € 12.000,-

lees meer doneer

100%
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Maasziekenhuis Pantein

 

Maasziekenhuis Pantein biedt medisch 
specialistische diensten op het terrein van 
gezondheid en welzijn. Belangrijkste doel-
groep vormen de inwoners van het Land 
van Cuijk en Noord-Limburg.

Om als ziekenhuis dichtbij huis de best mo-
gelijke zorg te kunnen bieden, zijn in het 
Maasziekenhuis ook diverse specialismen 
van het Radboudumc en de Sint Maartens-
kliniek ondergebracht. De patiënt hoeft 
daardoor minder ver te reizen en is verze-
kerd van zowel de best mogelijke basiszorg 
als uitstekende specialistische zorg.
 
Het Maasziekenhuis staat voor:
• uitstekende kwaliteit
• snelle service
• adequate informatievoorziening
• gastvrijheid voor klanten
• betrokkenheid bij medewerkers en
• gerichtheid op samenwerking met partners

Professioneel en gastvrij
In de visie op zorg staan professionaliteit en 
gastvrijheid centraal. Dit komt tot uiting in:
• het zorgaanbod
• de informatieverstrekking
• de focus op preventie

• de omgang met de patiënt én
• de omgeving en de faciliteiten die worden ge-

boden

Het Maasziekenhuis wil jong en oud interesse-
ren voor een gezonde leefstijl die bij hen past 
én die ervoor zorgt dat mensen vitaal zijn, blij-
ven of weer worden. Voorkomen is beter dan 
genezen.
 
U staat centraal
De patiënt centraal. Dat is voor het Maaszie-
kenhuis geen loze kreet. Onze medewerkers 
proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan uw persoonlijke wensen en behoeften. Dat 
begint dus met héél goed naar u te luisteren. 
Bij het Maasziekenhuis kunt u rekenen op per-
soonlijke, mensgerichte, respectvolle zorg in 
een helende omgeving.
 
Preventie
Als basisziekenhuis van de regio wil het Maas-
ziekenhuis een 'vraagbaak-functie' vervullen. 
Met name vragen op het gebied van medisch 
specialistische dienstverlening worden door het 
Maasziekenhuis opgepakt en beantwoord. Of 
onder regie van het ziekenhuis elders belegd.

Wil je niets missen, volg de verrichtingen 
van Vrienden van het Maasziekenhuis dan 
op de voet. We zetten alle mogelijkheden 
voor je op een rijtje.

Nieuwsbrief:
Het is mogelijk om je in te schrijven voor 
onze nieuwsbrief. Op onze site www.vrien-
denvanhetmaasziekenhuis.nl staat het aan-
meldformulier. Natuurlijk is het laatste 
nieuws ook op de website terug te vinden.

Facebook:
Like ons op Facebook! Ga naar www.face-
book.com/VriendenvhMaasziekenhuis. Bij-
na vierhonderd personen volgen hier onze 
verrichtingen. Vind jij ons al leuk?
Twitter:
Actief op Twitter dan vind je ons op http://
twitter.com/VriendenMaaszie. Hier worden 
naast onze Facebook updates ook aanvullen-
de berichten geplaatst. Wil je niets missen, 
volg ons dan!

Niets missen...

Contact
Vrienden van het Maasziekenhuis
Johan Smedema
Logterberge 6 
6591 HH Gennep
0485-540099 of 06 53 34 76 44
info@vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl

Bezoekersadres 
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
Postadres 
Maasziekenhuis Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer
0485 84 50 00 of: 84 51 00

Elke dag 3 
geboorten en 400 
keer bloedprikken
Wist u van het Maasziekenhuis:
• dat het 190 bedden heeft en deze zijn 

verdeeld over 98 kamers
• er 640 medewerkers werken en 

90 specialisten
• dat er jaarlijks ruim 1100 baby’s 

worden geboren; dit er gemiddeld 
3 per dag zijn

• dat er dagelijks 400 bloedafnames zijn; 
per bloedafname gemiddeld 4 buisjes 
bloed wor den afgenomen; dat dit in 
totaal 1600 bloedbepalingen per dag 
betekent

• dat het ruim 700 parkeerplaatsen heeft
• dat de apotheek de 7 dagen in de week 

is geopend
• behalve op zondag de thuiszorgwinkel 

ook 7 dagen in de week is geopend


