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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Vergadering Commissie 1e-2e lijn ZGT 

Op maandag 16 februari 2015 heeft de Commissie 1e-2e lijn ZGT vergaderd. 

De volgende punten zijn o.a. aan de orde geweest: 

 Palliatief team 

 E-medicatie 



 Intercollegiaal verwijzen 

Het verslag van deze vergadering wordt na de volgende vergadering (20 april 2015) op de website 

geplaatst. Het verslag van de vorige vergadering (15 december 2014) is inmiddels op de website 

geplaatst en voor u in te zien. Kijk op www.zgt.nl/zgtlijn1-2 > Commissie 1e-2e lijn ZGT > notulen 

(inloggen (beschermde deel)) 

Commissie 1e-2e lijn  

Naar boven 

Activiteitenoverzicht Commissie 1e-2e lijn ZGT 

De medisch coördinatoren hebben voor de Commissie 1e-2e lijn ZGT een overzicht gemaakt van haar 

activiteiten in 2014. Te uwer informatie is het document op de website geplaatst. Kijk 

op www.zgt.nl/zgtlijn1-2 > Commissie 1e-2e lijn ZGT > activiteitenoverzicht (inloggen (beschermde deel)) 

Namens de Commissie 1e-2e lijn ZGT, de medisch coördinatoren 

Naar boven   

Vooraankondiging visitaties 2015 

Op 22 mei kwaliteitsvisitatie van de orthopeden OCON. De reeds aangekondigde enquête voor de 

huisarts wordt op 5 maart a.s. digitaal toegezonden. Op 26 november kwaliteitsvisitatie van de MDL-

artsen. De enquête wordt na de zomervakantie toegestuurd. 

De medisch coördinatoren 

Naar boven 

Werkafspraak verwijzing huisartsenpost naar SEH ZGT 

(locatie Almelo en Hengelo) 

Onderstaande werkafspraak is vorig jaar door de medische staf en tijdens de recente vergadering van 

de Commissie 1e-2e lijn ZGT goedgekeurd. 

Het komt regelmatig voor dat patiënten buiten kantooruren met de huisartsenpost/spoedpost contact 

opnemen voor hulpvragen die voortkomen uit een recente behandeling uitgevoerd door een medisch 

specialist van ZGT. Deze categorie patiënten dient laagdrempelig naar de SEH/dienstdoende specialist 

verwezen te worden, zoals vastgelegd in deze werkafspraak: 

Patiënten die tot twee weken postoperatief of na opname/behandeling in het ziekenhuis bellen met de 

huisartsen-/spoedpost of zich melden als zelfverwijzer bij de huisartsen-/spoedpost, kunnen rechtstreeks 

doorverwezen worden naar de SEH of dienstdoende specialist indien de hulpvraag in relatie staat tot de 
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eerdere opname/behandeling en een spoedeisend karakter heeft. 

Do’s 

 Gastvrij zijn! Toegang tot SEH voor bekende patiënt moet laagdrempelig zijn: wanneer huisarts 

of patiënt dat wenst wordt patiënt zonder discussie ontvangen. 

 Wanneer de patiënt zich van tevoren aanmeldt kan eventueel gestuurd worden op voorkeur van 

ZGT locatie en tijdstip van ontvangst. 

Don’ts 

 Discussie tussen medisch specialist en de huisarts, discussie tussen medisch specialist en 

patiënt, of discussie tussen de medisch specialist en de triagist van de huisartsenpost over de 

noodzaak tot ontvangen van de patiënt. 

Te uwer informatie is het document ook op de website geplaatst. Kijk op www.zgt.nl/zgtlijn1-2 > 

werkafspraken en protocollen (inloggen (beschermde deel)).  

De medisch coördinatoren 

Naar boven 

Telefoonlijsten ZGT 

Zoals u weet maakt ZGT vanaf 6 januari 2015 gebruik van één nieuw centraal telefoonnummer voor 

beide ziekenhuis locaties, 088 708 78 78. 

Bovenstaande ontwikkeling had ook gevolgen voor de telefoonnummers van de aparte overleglijnen voor 

huisartsen. Om die reden heeft u niet in december van het afgelopen jaar al een geactualiseerde 

telefoonlijst van ons ontvangen. Inmiddels zijn alle nieuwe telefoonnummers bekend en ontvangt u de 

telefoonlijsten binnenkort met de post. De telefoonlijsten vindt u ook op onze website www.zgt.nl/zgtlijn1-

2 (inlog).  

Wij vertrouwen erop dat deze lijst bijdraagt aan een goede bereikbaarheid. Wilt u extra exemplaren 

ontvangen dan vernemen we dit graag van u. Mail in dat geval uw verzoek naar zgtlijn1-2@zgt.nl 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Bereikbaarheid transmuraal team Hengelo en MTH-team 

Almelo 

Vanaf 1 maart wordt het transmuraal team Hengelo ondersteund door het secretariaat van bureau ZGT 

lijn 1-2. Binnen kantooruren kunt u voor zowel het MTH team Almelo als het transmuraal team in 
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Hengelo het secretariaat bellen: 088 708 36 69. Buiten kantooruren blijft de Meld- en Zorgcentrale het 

aanspreekpunt: 

 Voor Hengelo 074 255 50 10 

 Voor Almelo: 0900-06 78 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Praktische nascholing: “Handen uit de mouwen” 

(kwartetten) 

De WDH Midden-Twente en de vakgroep chirurgie van ZGT nodigen u, mede namens bureau ZGT lijn 

1-2, van harte uit voor een avondje kwartetten met als thema: “Handen uit de mouwen” op: dinsdag 24 

maart 2015 vanaf 17.45 inloop (met soep en broodjes), 18.30 uur start programma. 

Dit is een voor velen reeds bekende nascholingsvorm waarin kleine groepen huisartsen in carrouselvorm 

verschillende workshops volgen: kleinschalig en interactief, huisartsgericht, direct toepasbaar in de 

praktijk, state of the art. 

Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, kunnen zich in eerste instantie alleen huisartsen uit 

Midden-Twente zich opgeven. 

Het unieke van deze praktische kwartetbijeenkomst is dat de huisartsen samen met de chirurgen op de 

POK poli een aantal verrichtingen (o.a. lipoom verwijderen, ingegroeide teennagel verwijderen, 

atheroomcyste verwijderen) bij patiënten uitvoeren. 

Opgave is mogelijk via de WDH: c.muggen@huisartsenkringtwente.nl 

Deze nascholing levert 2 accreditatiepunten op. 

WDH Midden-Twente 

Vakgroep Chirurgie 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Vooraankondiging Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op donderdag 23 april a.s. de 27e Boerhaave 

bijeenkomst, dit keer in ZGT Hengelo Albert Schweitzerzaal. Vanaf 17.00 wordt u ontvangen met een 

warme maaltijd waarna om 18.00 uur het programma start. 

Deze geaccrediteerde nascholing (2 accreditatiepunten) is voor alle huisartsen uit het ZGT werkgebied 
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Almelo en Hengelo. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Noteer alvast de datum in uw agenda. 

Aanmelding kan via: boerhaave@zgt.nl 

Graag tot dan!! 

Boerhaave voorbereidingscommissie 

Naar boven 

Lezing Elizabeth Teisberg 18 maart geannuleerd 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de lezing van Elizabeth Olmsted Teisberg. 

Helaas wordt deze bijeenkomst afgelast. Hier vindt u het annuleringsbericht dat door de LHV 

Huisartsenkring Twente per e-mail is verstuurd. 

De medisch coördinatoren 

Naar boven 

Poliklinieken Reumatologie bereikbaar onder nieuw 

telefoonnummer 

Sinds 1 februari zijn de poliklinieken reumatologie in Almelo en Hengelo bereikbaar onder het 

telefoonnummer: 088 708 34 03. Patiënten kunnen voor alle poliklinieken, ook die in Goor en Rijssen, 

afspraken maken via dit nummer. Huisartsen en specialisten kunnen ons bereiken via de spoed- en 

overleglijn op nummer: 088 708 39 74. De oude nummers zijn nu nog te gebruiken, maar worden later dit 

jaar opgeheven. 

RVE Reumatologie 

Naar boven 

ZGT polikliniek kindergeneeskunde: aanmelding door 

huisarts 

De polikliniek kindergeneeskunde (Almelo en Hengelo) wil patiënten op basis van de verwijzing gerichter 

inplannen bij de kinderarts met het betreffende aandachtsgebied. 

Op dit moment bellen patiënten, vooral in de omgeving van Hengelo, regelmatig zelf voor een afspraak. 
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Om patiënten gerichter en efficiënter in te kunnen plannen is het wenselijk dat huisartsen patiënten zelf 

aanmelden via fax of e-verwijzing. 

Procedure aanmelding: fax of e-verwijzing 

Huisartsen kunnen patiënten via een verwijsbrief voor kinderarts aanmelden per fax of via een e-

verwijzing. De kinderarts beoordeelt de verwijsbrief en de patiënt ontvangt binnen twee werkdagen een 

schriftelijke afspraakbevestiging en informatie over de werkwijze binnen de polikliniek 

Kindergeneeskunde ZGT. 

Aanmelding per fax 

 Polikliniek Almelo via faxnummer 088 7083465 

 Polikliniek Hengelo via faxnummer 088 7085347 

Bellen voor spoedgevallen 

Voor spoedgevallen bellen met dienstdoende kinderarts: 

 binnen kantooruren via (polikliniek) 088 7085318 

 buiten kantooruren via (receptie) 088 7087878 

RVE Kindergeneeskunde 

Naar boven 

Realisatie Moeder Kind Centrum medio 2016 

Sinds 25 november 2014 is onze prachtige nieuwe afdeling geboorte op onze locatie in Almelo 

operationeel. Alle zwangeren die bevallen in ZGT, bevallen op deze afdeling. De afdeling geboorte is 

onderdeel van het Moeder Kind Centrum dat wij momenteel realiseren. Over de laatste ontwikkelingen 

informeren we u graag. Lees hiervoor verder op onze website zgt.nl. 

RVE Gynaecologie/Verloskunde 

Naar boven 

Medische gegevens beschikbaar stellen 

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven, is een snelle beschikbaarheid van 

medische gegevens belangrijk. Ziekenhuizen mogen deze gegevens alleen beschikbaar stellen aan 

elkaar of aan betrokken specialisten als patiënten hiervoor toestemming geven. We willen graag deze 

toestemming of het bezwaar van onze patiënten vastleggen. 

Hoe vastleggen 

Vanaf 2 maart doen we dit stapsgewijs vanuit het project ‘regionale patiënttoestemming vastleggen’. 

Patiënten die binnenkort een afspraak bij ons hebben ontvingen een brief waarin we hen over dit 

onderwerp informeren en hen vragen om hun toestemming of bezwaar vast te leggen bij onze 
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consulenten. Deze staan zichtbaar op onze locaties in Hengelo en Almelo in de centrale hal. Patiënten 

kunnen met vragen terecht bij de consulenten en bij hen een handtekening zetten voor toestemming of 

bezwaar. 

Daarom een keuze vastleggen 

Vooraf is niet altijd bekend op welke momenten het delen van medische gegevens van belang is. Als wij 

de toestemming of bezwaar van patiënten vastleggen in een systeem, is deze keuze altijd voor alle 

betrokkenen helder. Dit scheelt kostbare tijd en voorkomt eventuele misverstanden. Welke keuze een 

patiënt ook maakt (toestemming of bezwaar), het is belangrijk om deze in ieder geval vast te leggen. Een 

patiënt kan zijn keuze overigens altijd weer wijzigen. 

Meer informatie 

Samen met MST start ZGT met dit initiatief om samen, regionaal de patiënttoestemming vast te leggen. 

Later sluiten hier meer zorgaanbieders bij aan. Dit initiatief is onderdeel van het programma 

ZorgNetOost, een samenwerkingsverband van de zorgaanbieders in de regio. Wij begrijpen dat dit 

initiatief vragen op kan roepen. Op www.zorgnetoost.nl en op www.zgt.nl/patienttoestemming vindt u 

uitgebreide informatie en eventuele antwoorden op uw vragen. 

Informatievoorzieningen 

Naar boven 

Digitaal aanvragen thuisprikken 

Vanaf 15 maart 2015 kan via het ZorgNetOost portaal in module “elektronisch lab aanvragen” een 

aanvraag voor thuisprikken worden geplaatst. De instructies hiervoor zijn toegevoegd als bijlage. In het 

kort komt het erop neer dat u in het eerste scherm kunt selecteren dat er aan huis geprikt moet worden 

en wanneer: U heeft hier dezelfde keuze als op het papieren formulier, namelijk: 

 binnen 3 dagen rondom een datum, of 

 op een specifieke datum. 

De datum kunt u aangeven zoals u gewend bent, als mede eventuele opmerkingen voor de 

bloedafname. Let wel: voor spoedaanvragen (voor dezelfde dag) of elektronische aanvragen voor de 

volgende dag die tussen 16.00 - 17.00 uur nog worden geplaatst, is het nodig om (ook) te bellen met 

Medlon service centrum (088 463 35 66), zodat we een afspraak met de patiënt kunnen maken. Wij 

vertrouwen erop dat we hiermee onze dienstverlening verder optimaliseren. 

Medlon 

Naar boven 

Nieuwe aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek e.a. 

Januari jl. heeft Medlon een set nieuwe formulieren verspreid voor huisarts- en verloskundige praktijken, 

waaronder het nieuwe aanvraagformulier Eerstelijnsdiagnostiek. Veranderingen hebben tijd nodig om te 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zorgnetoost.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/patienttoestemming
http://www.zgt.nl/10247/nieuwsbrief-nr-03-februari-2015/files/medlon%20handleiding%20aanvragen%20thuisafname.pdf


wennen, maar mocht u opmerkingen houden bij het gebruik van de formulieren, willen we u vragen dit te 

melden, zodat we een volgende versie verder kunnen laten aansluiten bij de algemene wensen. Van een 

aantal praktijken hebben we reeds reactie gehad: Eén van de punten waar aandacht voor is, is een 

verbeterde leesbaarheid qua lettergrootte en dikte. Ook is er aandacht voor verdere aansluiting van 

chronische zorg controles t.o.v. de lokale protocollen om aanvragen te vereenvoudigen. Graag uw 

aanvullende opmerkingen melden aan Rick Brouwer, klinisch Chemicus (r.brouwer@medlon.nl of 088 

463 3322) of Marijke Goorhuis, relatiemanager (m.goorhuis@medlon.nl of 088 463 33 99) 

Medlon 

Naar boven 

Albumine methode 

Na een periode van dubbel draaien met twee Albumine bepalingen gaan we per 1 maart a.s. alleen nog 

de Albumine broomcresolpurper bepaling voeren. Uitgebreid onderzoek heeft geleerd dat de uitslagen 

verkregen met deze broomcresolpurper methode weliswaar 6 gram per liter lager uit komen dan met de 

oude methode, echter zeer goed correleren met de gouden standaard methode. De referentiewaarden 

zijn tevens aangepast: 29-46 g/l 

R. Maatman, klinisch chemicus, bereikbaar via 088 463 35 55 

Naar boven 

Hein Bernelot Moens nieuwe voorzitter Nederlandse 

Vereniging voor Reumatologie 

Sinds 23 januari 2015 heeft de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) een nieuwe voorzitter. 

Dr. Moens neemt het stokje over van mevrouw G.A. van Albada-Kuipers die vanaf juni 2011 voorzitter 

was. Hein Moens is in 1984 geregistreerd als internist en in 1986 als reumatoloog. Lees hierover meer.  

Naar boven 

Agenda 

Voor patiënten 

INFORMATIEAVOND 'SLAAP EN RIJVAARDIGHEID', 18 MAART 

Maandag 16 maart t/m zondag 22 maart is het de nationale week van de slaap. ZGT organiseert op 

woensdagavond 18 maart een informatieavond 'slaap en rijvaardigheid'. Deze informatieavond vindt 

plaats op de locatie Hengelo en is van 20.00 - 22.00 uur. Heeft u patiënten die geïnteresseerd zijn in 

deze informatieavond, dan kunt u hen hierop wijzen. Meer informatie over deze avond vindt u op 

www.zgt.nl/agenda  
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Voor professionals 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE GENEESKUNDE, 3 MAART 
(GEANNULEERD) 

Deze informatieavond georganiseerd door de Hoytema Stichting is geannuleerd. Zie ook 

www.hoytemastichting.nl 

NASCHOLING DERMATOLOGIE: ACNE VULGARID, 5 MAART 

Op donderdag 5 maart 2015 organiseert Meda Pharma BV in samenwerking met Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog, de nascholing: Acne Vulgaris. De nascholing wordt gegeven door Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog (Hengelo Ov.). Op onze website www.zgt.nl/zgtlijn1-2 en dan bij agenda leest u hierover 

meer.  

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Deze nieuwsbrief is van en voor de eerste en tweede lijn. Heeft u nieuws voor uw collega’s, zoals 

praktijkovername, wijziging telefoonnummers, enzovoort? Laat het ons weten! Kopij voor de 

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 12 maart 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ZGT van en voor de eerste  

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

Neem contact op met ZGT lijn 1-2 via e-mail: zgtlijn1-2@zgt.nl 

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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Succesvolle nascholing: “kwartetten met gynaecologen” 

Woensdag 28 januari jl. heeft de WDH Almelo samen met de vakgroep gynaecologie en bureau ZGT lijn 

1-2 de nascholing: “kwartetten met gynaecologen” georganiseerd. 

Het was een zeer goed bezochte en geëvalueerde avond, waarbij de onderwerpen goed aansloten bij de 

dagelijkse huisartsenpraktijk. Er was veel interactie en volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De avond heeft de deelnemende huisartsen twee accreditatiepunten opgeleverd. 

WDH Almelo / Vakgroep gynaecologie / Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Visitatie Orthopeden OCON 

Op 22 mei a.s. zal een kwaliteitsvisitatie plaats vinden van de orthopeden OCON. Daarvoor wordt 



binnenkort een enquête uitgezet onder de huisartsen in de ZGT-regio. 

Bureau ZGT lijn 1-2 / OCON / medisch coördinatoren  

Naar boven 

Medische seksuologie 

Vanaf 1 januari jl. blijft rechtstreekse verwijzing van de huisarts naar de medisch seksuoloog mogelijk. 

Echter het consult medische seksuologie valt dan niet onder de ziekenhuiszorg met de daarbij 

behorende vergoeding. De patiënt ontvangt de rekening persoonlijk waarna hij/zij deze zelf bij de 

zorgverzekeraar kan declareren. 

De bestaande verwijslijn via de uroloog of gynaecoloog zal in de meeste gevallen wel worden vergoed 

vanuit de basisverzekering. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met het eigen risico. 

Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met mevrouw E. Heuver via telefoonnummer 088 

708 31 10 of mail naar e.heuver@zgt.nl 

Erna Heuver, unithoofd 

Naar boven   

Kleine verrichtingen vanuit ZGT locatie Hengelo 

Vanaf heden worden de kleine verrichten gepland op onze locatie in Hengelo en niet meer in Almelo. 

Patiënten worden behandeld op het behandelcentrum, routenummer 0.4, locatie Hengelo. 

Kleine verrichten zijn alle kleine ingrepen, zoals cystes (hobbels en bobbels), ingegroeide teennagels, 

triggerfinger, carpaal tunnel syndroom et cetera. 

Patiënten die voor kleine verrichtingen in ZGT worden behandeld krijgen de afspraakbevestiging en de 

folder van kleine verrichtingen thuis toegestuurd. 

Heelkunde 

Naar boven 

Wijziging telefoonnummers heelkunde 

Per woensdag 11 februari a.s. wijzigen de telefoonnummers voor heelkunde (Almelo en Hengelo) als 

volgt: 

 Gastro enterologische en oncologische chirurgie: 088 708 52 31 

 Mammachirurgie: 088 708 52 32 
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 Traumachirurgie: 088 708 52 33 

 Vaatchirurgie: 088 708 52 43 

 Spoednummer voor huisartsen: 088 708 52 44 

Heelkunde 

 Naar boven  

KNF Almelo route 0.5 (neurologie) 

Vanaf 9 februari 2015 melden patiënten zich voor de KNF afdeling bij de balie van de afdeling 

neurologie, route 0.5. Dit i.p.v. route 0.3. 

Wilma van Oostenbrugge, unithoofd 

Naar boven  

Spiegelinformatie Medlon 2014 

Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, heeft u eind januari een persoonlijk overzicht van ons 

ontvangen. In dit persoonlijk overzicht ziet u uw klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek aanvragen 

die u bij Medlon heeft gedaan. 

Deze informatie schetst een beeld van uw aanvraagpatroon over ruim 50 parameters in 2014 vergeleken 

met het gemiddelde patroon van uw collegae uit de regio én ten opzichte van uw eigen aanvraagpatroon 

in de voorgaande jaren. 

We hopen hiermee wederom het zinnig gebruik van laboratoriumdiagnostiek te stimuleren. 

Indien u nascholing wenst in HAGRO verband of anderszins, kunt u contact opnemen met Rick Brouwer, 

klinisch chemicus Medlon (088 463 33 22, r.brouwer@medlon.nl) of Marijke Goorhuis, accountmanager 

Medlon (088 463 33 99, m.goorhuis@medlon.nl). 

Medlon 

Naar boven 

Agenda  

Voor professionals 

  

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE GENEESKUNDE, 3 MAART 

mailto:r.brouwer@medlon.nl
mailto:m.goorhuis@medlon.nl


 Locatie: ZGT locatie Hengelo, Albert Schweitzerzaal 

 Tijd: 18.00 - 21.00 uur 

 Doelgroepen: medisch specialisten en huisartsen en zij die hiervoor in opleiding zijn 

 Kosten: € 120,00 en € 70,00 voor arts-assistenten 

Ook in de geneeskunde is innovatie inmiddels een toverwoord: nieuwe techniek, nieuwe diagnostiek en 

nieuwe medicamenteuze behandeling, vaak ook met nieuwe theoretische achtergronden. Op bepaalde 

gebieden zijn er zoveel nieuwe ontwikkelingen of is de innovatie zo snel gegaan dat het bijna niet meer 

te overzien is. 

Daarom leek het de medisch specialisten commissie van de Dr G.J. van Hoytema Stichting opportuun u 

een inkijkje te gunnen op hetgeen zich op die gebieden afspeelt. 

Wat is het voordeel van Robot-chirurgie en hoe werkt het? Wat zijn de nieuwe mogelijkheden bij maligne 

melanoom? Welke MS patiënt krijgt nu welk middel? 

Misschien zult u denken: een beetje ver van mijn bed show, maar ook u zult te maken krijgen met 

patiënten die ‘geavanceerd’ behandeld worden, en dan is een zekere parate kennis hierover nuttig en 

bijdragend aan een integrale geneeskunde. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hoytemastichting.nl 

Namens de medisch specialisten commissie van de Dr G.J. van Hoytema Stichting 

  

NASCHOLING DERMATOLOGIE: ACNE VULGARIS, 5 MAART 

Op donderdag 5 maart 2015 organiseert Meda Pharma BV in samenwerking met Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog, de nascholing: Acne Vulgaris. De nascholing wordt gegeven door Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog (Hengelo Ov.). 

Onderwerpen die tijdens deze nascholing onder andere worden besproken zijn: 

 Prevalentie en klinische symptomen Acne Vulgaris 

 Oorzaken en gevolgen 

 Behandeling Acne Vulgaris (NVDV richtlijn, NHG standaard, medicamenteuze therapieën, 

nieuwe ontwikkelingen) 

 Casuïstieken. 

Locatie: Restaurant De Zwaan, Langestraat 2 te Delden 

18.00 - 19.30 uur: ontvangst met aansluitend diner a la carte 

19.30 - 21.00 uur: Nascholing met discussie. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/vhs1554/


Accreditatie (2 punten) voor deze nascholing is aangevraagd. 

U kunt zich aanmelden tot donderdag 19 februari 2015 via e-mailadres: paul.wendrich@medapharma.nl 

(Bij dieet wensen/vegetarisch, dan dit graag doorgeven bij de aanmelding). 

dr. David Njoo, dermatoloog 

ELIZABETH TEISBERG 18 MAART NAAR TWENTE! 

Op woensdagmiddag 18 maart komt professor Elizabeth Teisberg, auteur van het belangwekkende boek 

“Redefining Health care”, naar Twente. Zij zal een lezing houden over de principes van waardecreatie in 

de zorg, meten op uitkomsten en samenwerking. Het belooft een bijzondere middag te worden. Het 

definitieve programma volgt. 

De organisatie is in handen van het platform Zenderen waar uw ziekenhuis en huisartsenkring 

deelnemer van zijn: www.zenderen.net. Hebt u interesse naar deze geaccrediteerde bijeenkomst te 

komen laat dit dan weten door een mail te sturen onder vermelding van “Lezing 18 maart”. I.v.m. de 

logistieke organisatie ontvangen wij uw voorlopige aanmelding graag z.s.m. 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Deze nieuwsbrief is van en voor de eerste en tweede lijn. Heeft u nieuws voor uw collega’s, zoals 

praktijkovername, wijziging telefoonnummers, enzovoort? Laat het ons weten! Kopij voor de 

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 19 februari 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ZGT van en voor de eerste  

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

Neem contact op met ZGT lijn 1-2 via e-mail: zgtlijn1-2@zgt.nl 

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

mailto:paul.wendrich@medapharma.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Huisarts Oosterhout beëindigt zijn werkzaamheden als 

huisarts 

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten ben ik per 1 januari 2015 gestopt met mijn werk als huisarts 

in Hengelo. Huisartsenpraktijk Het Erf zal worden voortgezet door mijn associé Miriam Bekke-Hűsken, 

bijgestaan door Marlies Rompen-Coopman. 

http://www.zgt.nl/9289/nieuwsbrief-nr-02-februari-2015/
http://www.zgt.nl/3195/nieuwsbrief-voor-eerste-en-tweede-lijn/confirm?subscriber=qz7tMelEbgF4WL0tRNGAwIH3WOwRUS1l
http://www.zgt.nl/$CookieInfo
http://www.zgt.nl/zgtlijn1-2
https://www.zgt.nl/
http://www.linkedin.com/company/66321
http://www.facebook.com/pages/ZGT/562520167093613
https://twitter.com/zgt_info
https://www.youtube.com/user/zgtinfo


In de afgelopen 28 jaar heb ik mijn werk als zeer prettig ervaren, mede door de contacten met jullie. 

Ik dank jullie allen voor deze prettige samenwerking. 

Gerard Oosterhout 

Naar boven 

Nieuw telefoonnummer huisartsenpraktijk 

Huisartsenpraktijk Vriesendorp en Hesselink & Timmerman, beide gevestigd aan Flemminghof 2 in 

Borne, hebben een nieuw faxnummer: 074 267 18 84. Graag deze mutatie doorvoeren daar waar nodig. 

Bureau ZGT Lijn 1-2 

Naar boven  

Website zgt.nl voor huisartsen 

Op onze website zgt.nl/zgtlijn1-2 vindt u belangrijke informatie voor huisartsen. Kijk voor werkafspraken, 

nascholing, smoelenboek, commissie 1e en 2e lijn et cetera regelmatig op onze website zgt.nl/zgtlijn1-2. 

Komend jaar zal de website op onderdelen worden aangepast en toegankelijker worden gemaakt. 

Bureau ZGT Lijn1-2 

Naar boven 

Secundaire preventie met clopidogrel na TIA of 

herseninfarct 

Trombocytenaggregatieremmers spelen een belangrijke rol bij secundaire preventie na TIA of 

herseninfarct. Naar aanleiding van recent gepubliceerde studies hebben wij een wijziging doorgevoerd in 

ons medicamenteuze beleid. Vanaf nu krijgen patiënten na een TIA of herseninfarct monotherapie 

clopidogrel (eenmalig 300 mg oplaaddosis, daarna 1 dd 75 mg) in plaats van 

carbasalaatcalcium/dypiridamol. 

Namens de vakgroep neurologie, 

Loes Reichman, neuroloog 

Naar boven 

ZGT biedt thuismonitoring aan zwangere patiënten 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/zgtlijn1-2
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/zgtlijn1-2


ZGT biedt vanaf deze week aan zwangere patiënten thuismonitoring aan. Door de behandelend 

gynaecoloog wordt bepaald welke zwangere hiervoor in aanmerking komt. ZGT thuismonitoring is een 

intensieve bewaking van de patiënt en haar ongeboren kind in de thuissituatie, onder deskundige en 

medische begeleiding. Met ZGT thuismonitoring kan in veel gevallen een ziekenhuisopname worden 

voorkomen. 

Thuismonitoring is specifiek bedoeld voor situaties tijdens de zwangerschap die om een intensievere 

bewaking van de zwangere en haar ongeboren kind vragen. Bijvoorbeeld een hogere bloeddruk, 

verminderde groei van het ongeboren kind of te vroeg gebroken vliezen. Een gespecialiseerde 

verpleegkundige bezoekt de zwangere thuis en controleert haar bloeddruk, registreert de conditie van 

het ongeboren kind met behulp van het CTG (cardiotocogram) en brengt de persoonlijke situatie in kaart. 

Vervolgens zorgt zij ervoor dat de medische gegevens bij de behandelend gynaecoloog terecht komen. 

Het team ZGT thuismonitoring wordt zeven dagen per week ingezet. 

Het ontwikkelen en aanbieden van ZGT thuismonitoring is een concreet onderdeel van de plannen die 

ZGT en MST in nauwe samenwerking met de eerstelijns verloskundigen vorig jaar hebben gemaakt om 

de kwaliteit en de uitkomsten van de geboortezorg in Twente verder te verbeteren. 

 

Naar boven 

Nieuw telefoonnummer voor ZGT, herhaalde mededeling 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het nieuw centraal telefoonnummer van ZGT. 



Graag brengen we dit nogmaals bij u onder de aandacht. 

ZGT is per 6 januari 2015 over gegaan op één nieuw centraal telefoonnummer 088 708 78 78. Eén 

nummer benadrukt de uitstraling van ZGT als één ziekenhuis met twee locaties. Daarnaast bevordert het 

een snelle en doeltreffende telefonische bereikbaarheid. Niet alleen de telefoonnummers worden 

omgezet maar ook alle faxnummers worden omgezet (088 708 xx xx). 

Om een goede bereikbaarheid te garanderen, blijft het ziekenhuis gedurende een half jaar na dato ook 

bereikbaar op de bestaande nummers. 

Onze bellers worden met een meldtekst over de nummerwijziging geïnformeerd en daarna 

doorgeschakeld naar het gekozen telefoonnummer. Na een half jaar krijgt de beller een meldtekst te 

horen met het verzoek het nieuwe telefoonnummer te bellen, waarna de verbinding wordt verbroken. 

Om de toegankelijkheid voor huisartsen te verbeteren krijgt elke polikliniek een aparte overleglijn voor 

huisartsen. Daarover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

Raad van Bestuur 

Naar boven 

Agenda 

Voor patiënten 

  

VOORLICHTINGSAVOND VOOR PROSTAATKANKERPATIËNTEN, 4 
FEBRUARI 

Woensdag 4 februari a.s. organiseren ZGT en MST een voorlichtingsavond voor 

prostaatkankerpatiënten en partners. Ook andere naasten en geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Heeft u patiënten die geïnteresseerd zijn in deze voorlichtingsavond? Dan zou u uw patiënten op deze 

avond kunnen attenderen. 

Sprekers/programma 

We openen het programma om 19.30 uur. ZGT uroloog Herman Roelink spreekt over chirurgische 

mogelijkheden en de mogelijkheden wanneer er sprake is van uitzaaiingen. Henriette Leenknegt, 

uroloog in MST informeert over de Brachytherapie. Continentieverpleegkundige Miranda Beets-van 

Essen informeert de aanwezigen over de invloed van prostaatkanker en de gevolgen op seksueel 

functioneren. Na de pauze informeert bekkenfysiotherapeut Ilse Hoepman-Teggeler van ZGT over 

gevolgen voor continentie en bekkenfysiotherapie. Daarna volgt een forum met ruimte voor vragen en 

contact met lotgenoten. 

Uiteraard is er koffie en thee en ruimte om vragen te stellen en met elkaar te spreken. 



Opgave 

Patiënten kunnen zich aanmelden via prostaat.mst.zgt@gmail.com. Aanmelden is niet verplicht maar we 

vinden het fijn om te weten op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen. De bijeenkomst vindt 

plaats in Mozaïek van ZGT locatie Almelo. 

Stichting prostaat kanker 

Op de voorlichtingsavond is tevens de Prostaat kanker stichting aanwezig met een informatiestand. De 

stichting probeert patiënten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vragen en bevordert de 

voorlichting en het lotgenotencontact. 

Vakgroep urologie 

  

Agenda 

Voor professionals 

  

NASCHOLINGSBIJEENKOMST KWARTETTEN 28 JANUARI (WDH ALMELO) 

Op woensdag 28 januari 2015 organiseert de WDH Almelo in samenspraak met de vakgroep 

gynaecologie en bureau ZGT lijn 1-2 wederom een nascholingsbijeenkomst kwartetten. Gedurende de 

avond worden er drie gynaecologische thema’s besproken namelijk: 

 bloedingsproblemen bij anticonceptie; 

 vulvapathologie; 

 pessarium plaatsen. 

De bijeenkomst start om 19.15 uur in de Mozaïek zaal te ZGT Almelo en is geaccrediteerd (2 punten). 

De persoonlijke uitnodiging voor huisartsen en aanmelding loopt via de WDH. 

Aanmelden kan door te mailen naar: nascholingen@huisartsenkringtwente.nl 

Of middels deze link: http://www.wdhtwente.nl/52-191-kwartetten-wdh-almelo.html 

WDH Almelo, vakgroep gynaecologie en bureau ZGT lijn 1-2 

NASCHOLING DERMATOLOGIE: ACNE VULGARIS, 5 MAART 

Op donderdag 5 maart 2015 organiseert Meda Pharma BV in samenwerking met Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog, de nascholing: Acne Vulgaris. De nascholing wordt gegeven door Dr. M.D. Njoo, 

dermatoloog (Hengelo Ov.). 

mailto:prostaat.mst.zgt@gmail.com
mailto:nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.wdhtwente.nl/52-191-kwartetten-wdh-almelo.html


Onderwerpen die tijdens deze nascholing onder andere worden besproken zijn: 

 Prevalentie en klinische symptomen Acne Vulgaris. 

 Oorzaken en gevolgen. 

 Behandeling Acne Vulgaris (NVDV richtlijn, NHG standaard, medicamenteuze therapieën, 

nieuwe ontwikkelingen) 

 Casuïstieken. 

Locatie: Restaurant De Zwaan, Langestraat 2 te Delden 

18.00 - 19.30 uur: ontvangst met aansluitend diner a la carte 

19.30 - 21.00 uur: Nascholing met discussie. 

Accreditatie (2 punten) voor deze nascholing is aangevraagd. 

U kunt zich aanmelden tot donderdag 19 februari 2015 via e-mailadres: paul.wendrich@medapharma.nl 

(Bij dieet wensen/vegetarisch, dan dit graag doorgeven bij de aanmelding). 

dr. David Njoo 

dermatoloog 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Deze nieuwsbrief is van en voor de eerste en tweede lijn. Heeft u nieuws voor uw collega’s, zoals 

praktijkovername, wijziging telefoonnummers, enzovoort? Laat het ons weten! Kopij voor de 

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 29 januari 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ZGT van en voor de eerste  

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

Neem contact op met ZGT lijn 1-2 via e-mail: zgtlijn1-2@zgt.nl 

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 
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