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Verhuizing en opvolging huisartspraktijken Hengelo 

Huisartspraktijk Lodewijkstraat (Evert van der Wel en Anja van Zon) gaat per 15 september verhuizen 

naar een nieuwe locatie in dezelfde straat: van nummer 61 verhuist deze naar nummer 30. 

Huisartspraktijk Van der Vecht (aan de Schalkburgerstraat) wordt per 1 oktober overgenomen door 

Caroline Elferink en Evan Valkenburgh en zal per 1 oktober verder gaan aan de Lodewijkstraat 61 onder 

de naam Medisch Centrum Hengelo. 

 

De nieuwe adresgegevens zijn: 

Huisartspraktijk Lodewijkstraat 

E. Van der Wel en A. van Zon 



Lodewijkstraat 307553 LB Hengelo 

Tel: 074-2918171 

Intercollegiaal: 074-2503274 

Fax: 074-2501022  

 

Medisch Centrum Hengelo 

C. Elferink en E. Valkenburgh, huisartsen 

Lodewijkstraat 61 

7553 LN Hengelo 

Tel: 074-2917400 

Intercollegiaal: 074-2917400 toets 2 

Fax: 074-2501487  

 

bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Beschikbaarheid gynaecologen op vrijdagmiddag 

Vanaf 2 oktober 2015 zal er op de vrijdagmiddag geen gynaecoloog meer aanwezig zijn in  ZGT, locatie 

Hengelo. Op de locatie Almelo zijn vanaf deze datum twee gynaecologen aanwezig op de vrijdagmiddag 

voor acute vragen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 088 708 40 00. 

RVE gynaecologie 

Naar boven 

Veranderingen op het gebied van casemanagement 

dementie 

Per 1 januari 2015 is er een grote verandering op het gebied van casemanagement dementie 

opgetreden. Casemanagement werd voorheen vanuit de dementie ketens geboden (aparte organisatie), 

nu valt het onder de aanspraak wijkverpleegkundige zorg binnen de zorgverzekeringswet.  

Voor meer informatie: casemanagement dementie. 

Aanmelden kan ook via bovenstaande link waar alle 06 nummers worden vermeld van de “nieuwe” 

casemanagers bij de zorgorganisaties. 

Bron: dementietwente 

bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.dementietwente.nl/voor-huisartsen-en-andere-verwijzers/aanmelden-casemanagement/aanmelden/


POH-GGZ in uw praktijk? 

ZGT afdeling psychiatrie kan de functie van Praktijkondersteuner huisarts verzorgen (POH-GGZ). 

Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de 

POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de 

generalistische basis GGZ of de specialistische. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder 

verantwoordelijkheid van een huisarts. De POH-GGZ van ZGT heeft meestal een plaats in de 

huisartsenpraktijk. Daarnaast is de POH-GGZ werkzaam binnen de afdeling psychiatrie van ZGT.  

Voordelen POH-GGZ van ZGT 

 Goed opgeleide professional met sociaal psychiatrisch verpleegkundige achtergrond in de 

ziekenhuispsychiatrie 

 Actuele kennis sociale kaart in de regio  

 Beschikt over korte lijnen en kan direct terugkoppelen  

 Kan psychiater inschakelen voor consultatie 

 Zijn geschoold om kortdurende behandelingen uit te voeren  

 Heeft een goede verwijsrelatie naar andere zorgaanbieders in de eerste of tweede lijn 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erna Heuver, unithoofd psychiatrie ZGT.  

Email: e.heuver@zgt.nl, telefoon: 088 708 31 50. 

 

RVE psychiatrie 

Naar boven 

Deeltijdprogramma ouderen 

De afdeling psychiatrie is medio augustus gestart met een pilot in de vorm van twee deeltijdprogramma’s 

voor ouderen. Graag brengen we dit bericht opnieuw bij u onder de aandacht.  

Patiënten van 65 jaar en ouder met (een mengbeeld van) cognitieve, psychiatrische en somatische 

problematiek kunnen worden aangemeld voor een observatieprogramma van 6 weken, 1 ochtend per 

week. Wanneer poliklinische screening onvoldoende informatie geeft kan hier middels observatie 

inclusief meetinstrumenten worden onderzocht hoe in een relatief ontspannen situatie met diverse 

bezigheden in klein gezelschap het functioneringsniveau op praktisch, sociaal en cognitief gebied is. Bij 

aanmelding wordt verzocht concrete observatievragen te stellen. 

Daarnaast kunnen patiënten van 65 jaar en ouder met milde psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld 

lichte tot matig ernstige depressie, angst, stagnerende rouw) en somatische of beperkte cognitieve 

comorbiditeit worden aangemeld voor een behandelprogramma van 2-6 maanden, 2 middagen per 

week. Middels reminiscentietherapie wordt gewerkt aan versterking van veerkracht en flexibiliteit, met 

aandacht voor rouw, voor rolverandering, voor omgang met verlies van bijvoorbeeld gezondheid, 

autonomie of naasten. 

mailto:e.heuver@zgt.nl


Vanwege de landelijke regelgeving kunnen aanmeldingen uitsluitend door de huisarts worden gedaan, 

uiteraard kan de medisch specialist met de huisarts overleggen over deze mogelijkheid. 

Vraagt u zich af of uw patiënt geïndiceerd kan worden voor een van beide programma’s? Belt u dan 

gerust met één van de psychiaters via telefoonnummer 088 708 31 10. 

RVE psychiatrie 

Naar boven 

Nieuwe poli bloedafname en nieuwe prikpost 

Op donderdag 22 oktober verhuist Medlon naar de nieuwe bloedafname-ruimtes in MST Oldenzaal. Poli 

22 wordt vanaf dan:  Route 089.Tijdens de verhuizing kunnen patiënten niet voor bloedafname terecht in 

het ziekenhuis in Oldenzaal. Indien gewenst, kunnen patiënten wel geprikt worden op de volgende 

adressen: 

Medisch Centrum Berghuizen 

Havikstraat 2a 

7574 BD  Oldenzaal 

Geopend van 07.30 – 10.00 uur 

Verzorgingshuis de Zonnestraal 

Johanna van Burenlaan  

47576 AV  Oldenzaal 

Geopend van 07.30 – 09.30 uur 

 

Gezondheidscentrum Oldenzaal 

Medlon heeft op 2 september een nieuwe prikpost in het nieuwe gezondheidscentrum in Oldenzaal aan 

de Haverstraat 15 geopend. Iedere week zijn we open op maandag en woensdag 07.30-10.00 uur. 

Meer informatie: www.medlon.nl of www.zoekeenprikpost.nl 

Medlon 

Naar boven 

Rapportage leukocytendifferentiatie: atypische 

lymfocyten 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over de toelichting die mee gerapporteerd wordt indien er 

atypische lymfocyten gezien worden bij de microscopische beoordeling van een leukocytendifferentiatie. 

Voorheen werd bij atypische lymfocyten alleen de gradatie +, ++ of +++ aangegeven. Sinds enige 

maanden wordt naast deze gradatie tevens aangegeven of deze atypische lymfocyten eerder passend 

zijn bij een (viraal) geprikkeld / reactief beeld of bij een ‘niet pluis’ beeld. In het eerste geval wordt als 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zoekeenprikpost.nl


toelichting “atypische lymfocyten suspect reactief” en in het tweede geval wordt als toelichting “atypische 

lymfocyten suspect maligne” mee gerapporteerd. Hierin volgen wij de recente richtlijn uitgegeven door 

de Vereniging van Hematologische Laboratoria (VHL). In het laatste geval zal altijd contact met 

aanvrager opgenomen worden om te overleggen over eventueel vervolg onderzoek en/of verwijzing naar 

de tweede lijn.  

Medlon 

Naar boven 

Taakdifferentiatie in de zorg 

Bij de zorg van de patiënt in de 1e en 2e lijn zijn veel zorgprofessionals betrokken, zowel binnen als 

buiten het ziekenhuis. In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitleg gegeven over het in 2012 door ZGT 

geïntroduceerde procesgestuurde zorgmodel. Een model waarbij gebruik gemaakt wordt van 

taakdifferentiatie. De minder complexe taken worden gedelegeerd aan opgeleide medische 

professionals, anders dan specialisten. Bijvoorbeeld aan een Physician Assistant (PA). In de vorige 

nieuwsbrief vertelde PA Matthijs ter Horst over de specifieke taken die hij uitvoert en de contacten die hij 

onderhoudt met huisartsen en andere professionals in de keten. In deze nieuwsbrief komt Manon Lowik, 

diabetes verpleegkundige aan het woord.  

 

 
  

Lees het verhaal van Manon op zgt.nl. 

Naar boven 

ZGT ontvangt opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk 

Ziekenhuis 

ZGT heeft wederom het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2015 gekregen. Ziekenhuizen krijgen dit 

keurmerk wanneer ze voldoen aan vijftien, met ondersteuning van onderzoeksbureau MediQuest 

opgestelde, kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor goede zorg aan ouderen.  

 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/11590/taakdifferentiatie/


 
 

Meer informatie: zgt.nl. 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers 

Noteer alvast in uw agenda! Op maandag 9 november (ziekenhuislocatie Hengelo, vanaf 17.30 uur) en 

woensdag 25 november (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 18.00 uur!) houdt ZGT weer 

themabijeenkomsten voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen poliklinieken 

ZGT.   

Dit keer met als onderwerp ‘prostaatkankerzorg in ZGT’. De uitnodiging met daarin het programma volgt 

binnenkort. 

  

RVE urologie, bureau ZGT lijn 1-2 en bureau communicatie 

Naar boven 

Vooraankondiging Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op donderdag 12 november aanstaande de 29e 

Boerhaave bijeenkomst, dit keer in ZGT Almelo in de Twentezaal. Vanaf 17.15 uur wordt u ontvangen 

met een warm en koud buffet waarna om 18.00 uur het programma start.Deze geaccrediteerde 

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

Het programma is gevarieerd en interactief. 

 

Aanmelding kan via: boerhaave@zgt.nl 

 

Graag tot dan! 

 

Boerhaave voorbereidingscommissie 

 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/11628/zgt-ontvangt-opnieuw-keurmerk-seniorvriendelijk-ziekenhuis/
http://www.zgt.nl/11730/nieuwsbrief-nr-13-september-2015/files/Uitnodiging%20Boerhaave%20bijeenkomst.pdf
mailto:boerhaave@zgt.nl


ZGT benefietgala op 15 januari 2016  

Het heeft even geduurd, maar vrijdag 15 januari 2016 zal de vierde editie van het ZGT Benefietgala 

plaatsvinden! Het belooft een spetterend galadiner te worden, georganiseerd voor specialisten, arts-

assistenten, coassistenten en huisartsen uit de regio van Ziekenhuisgroep Twente. Deze editie staat 

Stichting Tweega Medica centraal, een stichting die door middel van het uitzenden van tropenartsen, de 

gezondheidszorg in Oost-Afrika naar een hoger niveau probeert te brengen. Om dit goede doel te 

steunen, zullen voorafgaand aan het gala verschillende pre-events worden gehouden. Nadere informatie 

over de kaartverkoop voor het gala en de pre-events zal volgen op www.zgtbenefietgala.nl. 

ZGT Benefietgala 

 

Naar boven  

Agenda voor professionals 

ZENDEREN NETWERKCONFERENTIE, 14 OKTOBER 2015, 15.00-19.00 UUR, HET SEMINAR 

(ZENDEREN) 

Meer informatie: WDH Twente, programma en aanmelden.  

THEMABIJEENKOMST ‘PROSTAATKANKERZORG IN ZGT’ VOOR DOKTERSASSISTENTEN, 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS EN SECRETARESSEN POLIKLINIEKEN, MAANDAG 9 NOVEMBER 

2015, VANAF 17.30 UUR, ZGT LOCATIE HENGELO EN WOENSDAG 25 NOVEMBER, VANAF 18.00 

UUR, ZGT LOCATIE ALMELO    

 

MINISYMPOSIUM ‘IS HET GOED (TE) STERVEN IN ZGT?’, MAANDAG 9 NOVEMBER 2015, 17.30- 

22.00 UUR, TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging  

 

BOERHAAVE-BIJEENKOMST, DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015, VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO    

 

SYMPOSIUM ‘GEZOND OUDER WORDEN IN OVERIJSSEL’, DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015, 

15.00-19.00 UUR, GROLSCH VESTE, ENSCHEDE 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT BENEFIETGALA, OPBRENGST TEN BEHOEVE VAN STICHTING TWEEGA MEDICA, VRIJDAG 

15 JANUARI 2016, GALADINER VOOR SPECIALISTEN, ARTS-ASSISTENTEN, COASSISTENTEN 

EN HUISARTSEN    

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgtbenefietgala.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.wdhtwente.nl/52-218-zenderen-iii.html
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.tussendelijnen.nl/agenda/programma-netwerkbijeenkomst-zenderen-iii-def.pdf
mailto:bestuur@huisartsenkringtwente.nl
http://www.zgt.nl/11730/nieuwsbrief-nr-13-september-2015/files/uitnodiging%20avondsymposium%209-11%20digitaal.pdf
http://www.zgt.nl/11730/nieuwsbrief-nr-13-september-2015/files/Symposium%20Gezond%20ouder%20worden%20in%20Overijssel.pdf


WOENSDAG 7 OKTOBER 2015, 9.30 - 11.30 UUR, DINKELKAMER, ZGT LOCATIE ALMELO   

Deze ochtend kunnen patiënten met rugklachten praten met een ervaringsdeskundigen van de 

vereniging. De ervaringsdeskundigen geven advies, informatie en voorlichting over rugklachten. Meer 

informatie: www.ruginfo.nl/. 

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 8 oktober 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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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De voetbalderby van het jaar: huisartsen – medisch 

specialisten 

Op woensdag 9 september 2015 wordt wederom de, niet te missen, voetbalderby gespeeld: de 

huisartsen tegen de ZGT medisch specialisten / arts-assistenten. 

De wedstrijd wordt gespeeld in het Heracles-Polman stadion te Almelo, www.heracles.nl. Aan de 

deelnemers wordt gevraagd om op 18.30 uur op het veld aanwezig te zijn waarna om 18.45 uur wordt 

afgetrapt. Er wordt 2x30 minuten gespeeld. 

Publiek is natuurlijk van harte welkom voor de nodige aanmoediging. De toegang is gratis en biedt 

belangstellenden een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het vernieuwde stadion. 

Graag tot 9 september! 

Lennard Hiltermann, huisarts en Wouter ten Cate, traumachirurg 

 

Naar boven 

Vergadering Commissie 1e-2e lijn ZGT 

Op maandag 31 augustus 2015 heeft de Commissie 1e-2e lijn ZGT vergaderd. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.heracles.nl/


De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: 

 informatie Zenderen themagroep ‘Samenwerking 1e en 2e lijn’ 

 verslaglegging poliklinische ECG’s 

 (komende) visitaties 

 casemanager 

Het verslag van deze vergadering wordt na de volgende vergadering (12-10-2015) op de website 

geplaatst. Het verslag van de vergadering van 29-06-2015 staat op de website en is voor u in te zien 

(beschermde deel). 

bureau ZGT lijn 1-2, medisch coördinatoren 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

Toegetreden tot ZGT: 

01-09-2015 O.D. Vijlbrief, radioloog 

    

Ik ben afgestudeerd in Den Haag als radioloog. En gespecialiseerd in neuroradiologie en 

hoofd/halsradiologie. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met mijn collega's en huisartsen.  

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

 

Naar boven 

Transmurale / regionale afspraken huisartsen - ZGT met 

betrekking tot NOAC prescriptie bij AF 

Sinds november 2012 is de “Leidraad begeleide introductie NOAC ’s” van kracht. 

Deze stelt voorwaarden aan de prescriptie van de NOAC ’s waaraan ook de vergoeding door de 

zorgverzekeraar is gekoppeld. In ZGT is een bloedingsprotocol opgesteld en is een werkgroep 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/223/commissie-1e-en-2e-lijn-zgt/


samengesteld met afgevaardigden van de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, huisartsen uit de 

regio Almelo en Hengelo en ZGT specialisten. 

De inspanningen van deze werkgroep hebben geleid tot transmurale / regionale afspraken met 

betrekking tot prescriptie van NOAC bij atrium fibrilleren. Ook vindt u het protocol op onze website onder 

het item werkafspraken en protocollen. 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met de dienstdoende cardioloog. 

RVE cardiologie 

Werkgroep NOAC 

 

Naar boven  

Hoe lang is een verwijzing geldig? 

Uit: NZa, DBC zorgproducten tariefapplicatie/ vraagstukken 

Bij deze vraag dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee situaties: 

1. De periode tussen de verwijzing vanuit de eerste lijn en de eerste afspraak met de medisch 

specialist. 

2. De periode waarbij een patiënt reeds in behandeling is of is geweest bij een medisch specialist 

en terugkomt in het kader van dezelfde zorgvraag. 

Bij de eerste situatie is artikel 14 uit de Zorgverzekeringswet van belang. Lid 6 van dit artikel geeft aan 

dat de verwijzing geldt voor de periode waarvoor de verwijzing is verleend. Als de verwijzing is voorzien 

van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan moet de verzekerde 

opnieuw een verwijzing aanvragen of toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als de verwijzing niet 

voorzien is van een datum, dan is de verwijzing in principe onbeperkt geldig. Al kan de zorgverzekeraar 

hier voorwaarden aan stellen in de polis, dus voor een consument is het verstandig dit te controleren bij 

een zorgverzekeraar. 

Zie onderstaand artikel 14, lid 6 uit de Zorgverzekeringswet: 

Art. 14 Zorgverzekeringswet. 

Lid 6. Voor zover een verzekerde ingevolge zijn zorgverzekering toestemming behoeft van de 

zorgverzekeraar dan wel een verwijzing of een recept van een deskundige is vereist voor het verkrijgen 

van de verzekerde prestaties, en de verzekerde in het bezit is van deze toestemming, deze verwijzing of 

dit recept, geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept als titel voor het verkrijgen van de 

verzekerde prestaties gedurende de periode waarvoor de toestemming is verleend of de verwijzing of 

het recept geldig is, en verlangt een nieuwe zorgverzekeraar niet nogmaals dat toestemming wordt 

gevraagd of dat een verwijzing of recept wordt overgelegd. 

In de tweede situatie is de geldigheid van een verwijzing afhankelijk van de behandelstatus. Er is geen 

nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig op het moment dat in het kader van de 

behandeling van de patiënt het noodzakelijk is om de patiënt structureel terug te laten komen bij de 

http://www.zgt.nl/11611/nieuwsbrief-12-september-2015/files/Protocol%20RTA%20AF-NOAC's%20ZGT.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/113/werkafspraken-en-protocollen/


medisch specialist. De patiënt is dus nog niet overgedragen aan de eerste lijn. Als de medisch 

specialistische behandeling is afgesloten en de patiënt (weer) overgedragen is aan de eerste lijn dan is 

er wel een nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig. Het is de verantwoordelijkheid 

van de hoofdbehandelaar om te beoordelen of een patiënt is uitbehandeld, hier dient de 

hoofdbehandelaar transparant over te zijn naar de patiënt en de huisarts. 

Commissie 1e-2e lijn ZGT 

Naar boven 

Nu ook link naar nieuwsbrieven op uw 

App/snelkoppeling contactgegevens voor eerste en 

tweede lijn 

Al eerder bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

“App”/snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de 

overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. Voordeel van deze voorziening: u hebt deze 

contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

Aan deze “App” zijn nu ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, 

toegevoegd. Kortom, actuele informatie bij de hand! 

Mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-

2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 088 708 36 69. 

bureau ZGT lijn 1-2, medisch coördinatoren 

Naar boven 

Taakdifferentiatie in de zorg 

Bij de zorg van de patiënt in de 1e en 2e lijn zijn veel zorgprofessionals betrokken, zowel binnen als 

buiten het ziekenhuis. In 2012 introduceerde ZGT het procesgestuurde zorgmodel. Dit is een manier van 

werken die uitgaat van de vraag van de patiënt. ZGT wil de zorg voor de patiënt zo veilig en efficiënt 

mogelijk organiseren. Een procesgestuurde benadering van de zorg richt zich op patiëntenstromen en 

capaciteiten over afdelingen en reikt tot in de keten. Met de invoering van het procesgestuurde 

zorgmodel verwacht ZGT de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening te verhogen en wordt 

ingespeeld op de stijgende vraag naar zorg waarbij er steeds minder (financiële) middelen ter 

beschikking zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van taakdifferentiatie dat wil zeggen dat de minder complexe taken 

gedelegeerd worden aan opgeleide medische professionals, anders dan specialisten. Met de komst van 

een aantal nieuwe opleidingen en veranderende wetgeving ontstaan meer mogelijkheden. In een reeks 

van artikelen stellen we u in de komende uitgaven een aantal professionals voor die specifieke taken 

uitvoeren en contacten onderhouden met huisartsen en andere professionals in de keten. Aan het woord 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


komen de Physician Assistant (PA), de kaderhuisarts, de Verpleegkundig Specialist (VS), de 

specialistisch opgeleide verpleegkundige, de verpleegkundige met een specifiek aandachtsgebied en de 

doktersassistente. 

 

  

Op zgt.nl/professionals/taakdifferentatie leest u het verhaal van Matthijs ter Horst. Matthijs is Physician 

Assistant. 

Naar boven 

Praat mee over de zorg in Twente: Zenderen III 

Op woensdag 14 oktober aanstaande vindt van 15.00-19.00 uur de volgende netwerkbijeenkomst 

“Zenderen” plaats. 'Zenderen' is de naam voor het overleg over de herinrichting van het Twentse 

zorglandschap, waartoe de huisartsenkring in 2013 het initiatief heeft genomen, met als doel om samen 

met alle partners inhoud te geven aan de vraag 'Hoe kunnen we samen de zorg in Twente 

toekomstbestendig maken?' (www.zenderen.net). 

Op deze bijeenkomst zal een inspirerende spreker, Philip Idenburg, auteur van onder andere het boek 

Diagnose 2025, ons meenemen in het thema Value Based Healthcare en de waarde van werken in 

netwerken. De huisartsenkring Twente nodigt u bijzonder graag uit voor deze bijeenkomst! Wij hopen op 

een inspirerende bijeenkomst, en dit vooral door uw massale opkomst. In verband met onze logistieke 

voorbereiding horen wij graag voor 8 september aanstaande via het emailadres 

m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl of u wilt komen (graag even uw naam en e-mailadres doorgeven). 

Hierna ontvangt u dan een definitieve uitnodiging met meer details omtrent locatie en programma. 

LHV HuisartsenKring Twente 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

AVONDSYMPOSIUM ‘MIEREN IN DE THEE’, DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015, 18.00-21.00 UUR, 

MEDIANT HELMERZIJDE, BROEKHEURNERING 1050, ENSCHEDE 

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op het (vroegtijdig) herkennen en behandelen van een delirium. 

www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/mieren-in-de-thee/ 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/11590/taakdifferentiatie/
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LIVE-UITZENDING PROSTATECTOMIE, DINSDAG 22 SEPTEMBER, VANAF 8.45 UUR 

ZGT neemt geïnteresseerden ongeveer 5 uur lang live mee in de OK in Almelo. De operatie is live te 

volgen via: www.zgt.nl/liveoperatie 

MINISYMPOSIUM PATIENT IN LAATSTE LEVENSFASE, MAANDAG 9 NOVEMBER 2015, 17.30- 

22.00 UUR, TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO  

Meer informatie: minisymposium  

BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015, VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op 12 november de 29e Boerhaave bijeenkomst. Vanaf 

17.15 is de ontvangst met een warm- en koud buffet waarna om 18.00 uur het programma start. De 

Boerhaave is voor alle huisartsen uit het ZGT werkgebied Almelo en Hengelo en alle ZGT specialisten. 

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd met 2 punten voor zowel huisartsen als specialisten. Nadere 

informatie volgt zo spoedig mogelijk. Aanmelden kan via: boerhaave@zgt.nl. 

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 17 september 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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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Mutaties medisch specialisten ZGT 

TOEGETREDEN TOT ZGT  

01-07-2015 S.M. van Raak, radioloog 

06-07-2015 G.M. van Couwelaar, chef de Clinique plastische chirurgie 

  

01-08-2015 mw. M.P. Hilgerink, klinisch fysicus 



  

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Röntgen-inloopspreekuur: alleen voor spoed! 

Het röntgen-inloopspreekuur (tussen 08.00 en 17.00 uur) is uitsluitend bestemd voor patiënten met een 

spoed indicatie (verdenking fractuur et cetera). Alle overige reguliere röntgenonderzoeken worden 

ingepland om de patiëntenstromen goed te kunnen verdelen en een onnodige wachttijd te voorkomen.  

Patiënten kunnen op werkdagen telefonisch (088 – 708 3700) een afspraak plannen of digitaal via het 

patiëntenportaal op www.zgt.nl/mijnzgt. De gemiddelde wachttijd voor röntgenonderzoek is 1 tot 2 

dagen. 

RVE radiologie 

Naar boven 

ZGT voldoet aan de normen uit de Stoma Zorgwijzer 

De Nederlandse Stomavereniging heeft aan de hand van de door haar opgestelde kwaliteitseisen de 

normen voor goede stomazorg bepaald en opgenomen in de Stoma Zorgwijzer. Voor zowel colo- (dikke 

darm)/ileo- (dunne darm) stomazorg als urinestomazorg voldoet ZGT aan de normen voor goede 

stomazorg! Meer informatie: zgt.nl.  

 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt
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ZGT ontvangt Vaatkeurmerk 2015 

ZGT heeft van De Hart&Vaatgroep het vernieuwde Vaatkeurmerk 2015 toegekend gekregen. Het 

keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt 

aangeboden. Het Vaatkeurmerk 2015 geeft een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de arteriële 

vaatzorg dan voorheen. Er wordt nu meer inzicht geboden in de zorg rondom behandelingen aan 

aneurysma (bloedvatmisvorming) en de halsslagader. Meer informatie: zgt ontvangt vaatkeurmerk 2015. 

 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN 'DE WERVELKOLOM', 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2015, 9.30 - 11.30 UUR, MOZAIK, ZGT LOCATIE ALMELO 

Deze ochtend kunnen patiënten met rugklachten praten met een ervaringsdeskundigen van de 

vereniging. De ervaringsdeskundigen geven advies, informatie en voorlichting over rugklachten. Meer 

informatie over 'de Wervelkolom': www.ruginfo.nl. 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYALAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 7 SEPTEMBER 

2015, 10.00 - 11.30 UUR, STUDIO 1, ZGT LOCATIE ALMELO 

Tijdens het inloopuur zijn leden van de vereniging aanwezig om vragen van patiënten te beantwoorden 

en hen informatie te geven. Meer informatie over FES: www.fesinfo.nl. 

INFORMATIEBIJEENKOMST SARCOIDOSE BELANGENVERENIGING NEDERLAND, DONDERDAG 

10 SEPTEMBER 2015, 19.30 – 20.30, ALBERT SCHWEITZERZAAL, ZGT LOCATIE HENGELO 

De sprekers zijn ZGT longarts C.L. van Felius en fysiotherapeute Bianca Buitenweg. Patiënten die de 

informatiebijeenkomst willen bijwonen moeten zich vooraf aanmelden via zgt.nl. 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 
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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 27 augustus 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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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 R. Lieverse, Chef de Clinique maagdarmleverziekten ZGT 

 Mutaties medisch specialisten ZGT 
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 Online afspraken plannen polikliniek KNO 
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 Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de zomervakantie 

 ZGT trots op toekenning roze lintje Borstkankervereniging 

 Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Zenderen III 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Huisartsenpraktijk J.A. Kwee 

Vanaf 1 april 2015 heb ik de huisartsenpraktijk van Edward Kriek voortgezet. Edward heeft zijn werk als 

huisarts verder vorm gegeven in Frankrijk. Velen kennen mij (nog) als huisarts uit Oldenzaal waar ik 

jaren met veel plezier mijn praktijk heb gevoerd. Echter om persoonlijke redenen ben ik opnieuw 

'begonnen', nu in een stadspraktijk in Almelo. Ik hoop de goede samenwerking en de korte lijnen die ik 

met de meesten had verder te kunnen uitbouwen! 

Gezien de hectische periode die met de praktijkovername samenhangt zullen de meeste contacten in 

eerste instantie per telefoon plaatsvinden, echter ik hoop allen t.z.t. persoonlijk de hand te kunnen 

schudden, zowel binnen de muren van ZGT als tijdens de vele cursussen extramuraal..... 

Langs deze weg wil ik een ieder alvast een goede vakantie toewensen! 

  

Andy Kwee 

Huisartsenpraktijk J. A. Kwee 

Twenthe Plein 1 F 

7607 GZ Almelo 

T: 0546 82 68 86 

F: 0546 82 68 12 



M: 06 20 03 22 66 

Naar boven 

R. Lieverse, Chef de Clinique maagdarmleverziekten 

ZGT 

RECTIFICATIE: 

Met ingang van 1 juni 2015 is R. Lieverse in dienst getreden als Chef de Clinique, 

maagdarmleverziekten in ZGT. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT  

TOEGETREDEN TOT ZGT: 

01-07-2015 mw. dr. P.M.J. Moonen, uroloog 

 

UIT DIENST: 

01-07-2015 C.H.J.M. Ticheler, nucleair geneeskundige 

Naar boven 

Deeltijdprogramma ouderen 

De afdeling psychiatrie start medio augustus met een pilot in de vorm van twee deeltijdprogramma’s voor 



ouderen. 

Patiënten van 65 jaar en ouder met (een mengbeeld van) cognitieve, psychiatrische en somatische 

problematiek kunnen worden aangemeld voor een observatieprogramma van 6 weken, 1 ochtend per 

week. Wanneer poliklinische screening onvoldoende informatie geeft kan hier middels observatie 

inclusief meetinstrumenten worden onderzocht hoe in een relatief ontspannen situatie met diverse 

bezigheden in klein gezelschap het functioneringsniveau op praktisch, sociaal en cognitief gebied is. Bij 

aanmelding wordt verzocht concrete observatievragen te stellen. 

Daarnaast kunnen patiënten van 65 jaar en ouder met milde psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld 

lichte tot matig ernstige depressie, angst, stagnerende rouw) en somatische of beperkte cognitieve 

comorbiditeit worden aangemeld voor een behandelprogramma van 2-6 maanden, 2 middagen per 

week. Middels reminiscentietherapie wordt gewerkt aan versterking van veerkracht en flexibiliteit, met 

aandacht voor rouw, voor rolverandering, voor omgang met verlies van bijvoorbeeld gezondheid, 

autonomie of naasten. 

Vanwege de landelijke regelgeving kunnen aanmeldingen uitsluitend door de huisarts worden gedaan, 

uiteraard kan de medisch specialist met de huisarts overleggen over deze mogelijkheid. 

Vraagt u zich af of uw patiënt geïndiceerd kan worden voor een van beide programma’s? Belt u dan 

gerust met één van de psychiaters via telefoonnummer 088 708 31 10. 

RVE psychiatrie 

Naar boven 

Online afspraken plannen polikliniek KNO 

Per 1 juli jl. kunnen patiënten nu ook online een nieuwe afspraak of een herhaalafspraak bij de polikliniek 

KNO plannen. Dit is mogelijk via het patiëntenportaal MijnZGT en dit is mogelijk voor onderstaande 

afspraken. 

ONLINE PLANNEN VAN NIEUWE AFSPRAKEN BIJ KNO 

Onderstaande nieuwe afspraken kunnen online worden gepland: 

 Slechthorendheid, Oorsuizen en Tinnitus 

 Duizeligheidsklachten 

 Snurken 

 Overige keel, neus- en oorklachten. 

ONLINE PLANNEN VAN HERHAALAFSPRAKEN BIJ KNO 

Alle herhaalafspraken kunnen via MijnZGT online worden gepland, in zowel ZGT Almelo, ZGT Hengelo 

en de buitenpolikliniek Rijssen. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt


Informatie over het patiëntenportaal MijnZGT en de functionaliteiten van dit portaal leest u op: 

www.zgt.nl/mijnzgt 

Polikliniek KNO 

Naar boven 

Afwijkende openingstijden zomerperiode 

buitenpoliklinieken ZGT 

In de buitenpoliklinieken Rijssen en Goor worden in week 30, 31 en 32 (20 juli t/m 7 augustus) geen 

spreekuren gehouden. Wel zijn de poliklinieken van de vakgroepen in ZGT bereikbaar en is het mogelijk 

om afspraken te maken. 

Buitenpoliklinieken ZGT 

Naar boven 

Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de 

zomervakantie 

In de zomerweken van 6 juli t/m 16 augustus hanteert Medlon aangepaste openingstijden op sommige 

locaties. Een overzicht van deze locaties met de aangepaste openingstijden kunt u vinden op 

www.medlon.nl 

Wij wensen u een fijne vakantie! Meer informatie: www.medlon.nl of www.zoekeenprikpost.nl 

Medlon 

Naar boven  

ZGT trots op toekenning roze lintje 

Borstkankervereniging 

ZGT heeft het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg toegekend gekregen van 

Borstkankervereniging Nederland (BVN). Borstkankervereniging Nederland heeft de criteria van de 

Monitor Borstkankerzorg in 2015 aangescherpt. ZGT voldoet dit jaar wederom aan de normen die BVN 

stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Via de monitor monitorborstkanker.nl zijn alle gegevens in te 

zien. Lees verder. 
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Naar boven 

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Zenderen III 

Op woensdag 14 oktober a.s. vindt van 15.00-19.00 uur de volgende netwerkbijeenkomst in Zenderen 

plaats. 

“Zenderen” is de naam voor het overleg over de herinrichting van het Twentse zorglandschap, waartoe 

de huisartsenkring in 2013 het initiatief heeft genomen, met als doel om samen met alle partners inhoud 

te geven aan de vraag “Hoe kunnen we samen de zorg in Twente toekomstbestendig maken?” Hoe 

doen we dit in samenhang en hoe kunnen we elkaar versterken? (zie ook www.zenderen.net voor meer 

informatie). 

 Voor deze bijeenkomst hebben we een inspirerende spreker gevonden; Philip Idenburg, auteur van 

onder andere het boek Diagnose 2025. Hij zal ons meenemen in het thema Value Based Healthcare en 

de waarde van werken in netwerken. 

Ook willen we verslag doen van de resultaten van de themagroepen van Zenderen; samenwerking 1e-2e 

lijn, Ouderenzorg, GGZ, Acute Zorg en Jeugdzorg. 

Gezien de veranderingen in het zorglandschap vinden wij het van belang dat zowel zorgprofessionals, 

management als bestuurders naar de netwerkbijeenkomst komen. 

Wij nodigen u daarom bijzonder graag uit voor deze bijeenkomst! 

Wij hopen op een inspirerende bijeenkomst, en dit vooral door uw massale opkomst. In verband met 

onze logistieke voorbereiding horen wij graag voor 1 september a.s. via het emailadres 

m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl of u wilt komen (graag even uw naam en emailadres doorgeven). 

Na 1 september ontvangt u dan een definitieve uitnodiging met meer details omtrent locatie en 

programma. 

LHV HuisartsenKring Twente 

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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net
mailto:m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl


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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 06 augustus 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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mobiel of iPad? 

 Wijziging zoekterm in zorgaanbiedersgids 

 Lange toegangstijd polikliniek oogheelkunde 

 ZGT start met scannen patiëntendossiers voor derden 

 Kennismaken met revalidatiearts K. Kuijpers 

 R. Lieverse, Chef de Clinique interne geneeskunde ZGT 

 Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de zomervakantie 

 Nieuwe versie van formulier eerstelijnsdiagnostiek Medlon 

 Jaarbericht Medlon 

 Grote belangstelling symposium diabetische voet 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Commissie 1e – en 2e lijn ZGT 

Op maandag 29 juni heeft de Commissie 1e-2e lijn ZGT vergaderd. De volgende punten zijn o.a. aan de 

orde geweest: 

 crisisprotocol 

 diabeteszorg 

 visitaties 2e lijn 

Het verslag van deze vergadering wordt na de volgende vergadering (31-08- 2015) op de website 

geplaatst. Het verslag van de vorige vergadering (20-04- 2015) is inmiddels op de website geplaatst en 

voor u in te zien. Ga naar www.zgt.nl-> inloggen (beschermde deel) -> ZGT lijn 1-2 -> Commissie 1e-2e 

lijn -> notulen. 

commissie 1e-2e lijn ZGT 

naar boven 

Afwijkende openingstijden zomerperiode 

buitenpoliklinieken ZGT 

In de buitenpoliklinieken Rijssen en Goor worden in week 30, 31 en 32 (20 juli t/m 7 augustus) geen 

spreekuren gehouden. Wel zijn de poliklinieken van de vakgroepen in ZGT bereikbaar en is het mogelijk 

om afspraken te maken. 

buitenpoliklinieken ZGT 

naar boven 

Maakt u al gebruik van de App/snelkoppeling 

contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl


mobiel of iPad? 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg 

dan deze ‘App’. Voordeel van deze voorziening: u hebt deze contactgegevens direct bij de hand en altijd 

up to date. 

Mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-

2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 088 708 36 69. 

bureau ZGT lijn 1-2, medisch coördinatoren 

naar boven 

Wijziging zoekterm allergologie in zorgaanbiedersgids 

Naamgeving allergologie ZGT bij ZNO e-Verwijzen 

Vanaf donderdag 25 juni 2015 vindt u de polikliniek allergologie van ZGT in de ZorgAanbiedersGids 

onder de naam ZGT Hengelo - allergologie. Dit in plaats van ZGT Hengelo - interne geneeskunde - 

allergologie. Hierdoor is dit specialisme makkelijker te vinden bij verwijzingen. 

bureau ZGT lijn 1-2 

naar boven 

Lange toegangstijd polikliniek oogheelkunde 

Voor de polikliniek oogheelkunde van ZGT is de toegangstijd op dit moment langer dan drie maanden. 

Wij realiseren ons dat u wellicht op kortere termijn een afspraak voor uw patiënt wenst. Wij bieden onze 

patiënten graag zo snel mogelijk toegang tot onze zorg. In dit geval is de termijn langer dan wij wensen, 

als gevolg van een tekort aan oogartsen en ook de daarmee samenhangende capaciteit orthoptie. 

Deze ontwikkeling speelt al langer in heel Twente. Natuurlijk zoeken we actief naar mogelijkheden voor 

een vlottere toegang tot onze polikliniek oogheelkunde. Die mogelijkheden lijken op korte termijn niet 

voorhanden. 

Wij adviseren patiënten, die zich niet kunnen vinden in de termijn waarop zij terecht kunnen bij onze 

polikliniek, contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Deze partij heeft de mogelijkheden om te 

bemiddelen, zodat patiënten ergens anders op kortere termijn terecht kunnen. 

RVE oogheelkunde 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


naar boven 

ZGT start met scannen patiëntendossiers voor derden 

De afdeling digitalisering van ZGT is verantwoordelijk voor het scannen van ruim 2,3 miljoen medische 

patiëntendossiers van ZGT. Binnenkort starten zij met het scannen van patiëntendossiers voor de 

huisartsenpraktijk De Anemoon gevestigd in Almelo. Voorafgaand aan de verhuizing van De Anemoon 

zullen alle patiëntendossiers digitaal zijn. 

De huisartsenpraktijk is enthousiast over het feit dat ZGT deze dienstverlening kan uitvoeren. Na afloop 

van dit project is het ook mogelijk om patiëntendossiers op structurele basis bij te laten scannen door de 

afdeling digitalisering. Wellicht biedt dit perspectief om meer scanwerkzaamheden voor derden in de 

toekomst uit te kunnen voeren. 

Mocht uw praktijk belangstelling hebben voor het uitbesteden van scanwerkzaamheden, neem dan 

contact op met bureau ZGT lijn 1-2, telefoonnummer 088 708 36 69 of via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

facilitair bedrijf ZGT, afdeling logistiek 

naar boven 

Kennismaken met Kamiel Kuijpers, revalidatiearts 

Sinds 1 juli is Kamiel Kuijpers (37), als revalidatiearts werkzaam in de RVE revalidatiegeneeskunde. Zijn 

aandachtsgebieden binnen de revalidatiegeneeskunde zijn de volwassenenrevalidatie, de chirurgische-

orthopedische revalidatie en algemene revalidatie. Kamiel: "Samen met drie collega artsen vormen wij 

de vakgroep revalidatiegeneeskunde. We hebben alle vier ons eigen aandachtsgebied maar werken 

intensief samen. Daarbij staat patiëntgerichtheid, innovatie en multidisciplinair werken hoog in het 

vaandel. Deze aspecten zorgen voor een werksfeer die wij alle vier als zeer prettig ervaren. 

Revalidatiegeneeskunde richt zich met name op complexe problematiek binnen het houdings- en 

bewegingsapparaat en de neurologische problematiek. Onze specialiteit is het stellen van een 

functionele diagnose met haalbare doelen om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in 

de maatschappij. Zorg gaat verder dan alleen het behandelen van een gebroken bot. Zaken als 

comorbiditeit, cognitieve vermogens en psychosociale factoren bepalen uiteindelijk de uitkomst van een 

behandeling. Een goed voorbeeld is de patiënt met chronische pijn van het bewegingsapparaat. Een 

type klacht die veler artsen soms tot wanhoop kan drijven. Meer dan twintig procent van de Nederlandse 

bevolking lijdt hier aan, een flink percentage dus. Door multidisciplinair te werken en de koppen bij elkaar 

steken, kunnen we de meest complexe gevallen dikwijls succesvol behandelen. Ik ben van mening dat 

multidisciplinaire samenwerking onnodig onderzoek en dus onnodige kosten voorkomt. Uiteindelijk is het 

duidelijk en fijner voor de patiënt. 

De sfeer in ZGT sluit hier goed bij aan. Er bestaat een bepaalde laagdrempeligheid die bijdraagt aan het 

multidisciplinair denken. Ik ben van mening dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt. 

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met het retaureren van klassieke automobielen en motoren. 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Sinds de afronding van mijn promotieonderzoek lijk ik daar weer wat tijd voor te kunnen vrijmaken. 

Hoewel, werk in ZGT (en MST) en ons gezin van drie kinderen maakt een druk bestaan. Maar ik doe het 

met allemaal evenveel plezier!" 

 

revalidatiegeneeskunde 

naar boven 

R. Lieverse, Chef de Clinique maagdarmleverziekten 

ZGT 

Rectificatie: 

Met ingang van 1 juni 2015 is R. Lieverse in dienst getreden als Chef de Clinique, 

maagdarmleverziekten in ZGT. 

 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

naar boven 

Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de 

zomervakantie 

In de zomerweken van 6 juli t/m 16 augustus hanteert Medlon aangepaste openingstijden op sommige 



locaties. Een overzicht van deze locaties met de aangepaste openingstijden kunt u vinden op 

www.medlon.nl 

Wij wensen u een fijne vakantie! Meer informatie: www.medlon.nl of www.zoekeenprikpost.nl 

Medlon 

naar boven  

Nieuwe versie van formulier eerstelijnsdiagnostiek 

Medlon 

Begin 2015 heeft Medlon het probleem-georiënteerde aanvraagformulier eerstelijnsdiagnostiek in een 

nieuw jasje gestoken. Inmiddels is er een tweede versie beschikbaar gekomen waarin een aantal 

verbeteringen zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit een aantal gebruikers en 

onze huisartsen adviesraad. Vanaf heden leveren wij alleen nog het nieuwe formulier. U kunt het 

formulier bestellen op medlon/nl/professional (webshop) of op bestellen.medlon.nl/ 

De belangrijkste aanpassingen betreffen een verbetering van de leesbaarheid en een aantal inhoudelijke 

veranderingen. Met name nadere afstemming van de regionale chronische diabetes diagnostiek in 

samenwerking met de kaderartsen van THOON en FEA. Voor verbetering van de leesbaarheid is het 

lettertype aangepast, zijn op de voorzijde niet functionele doublures weggehaald en is een aantal weinig 

gebruikte testen naar de achterzijde verplaatst. Ook zijn de individuele testen op de achterzijde op 

hoofdlijnen gecategoriseerd. 

 Wij vertrouwen erop dat hiermee de belangrijkste punten zijn verbeterd. Mochten er desondanks nog 

aanvullende suggesties zijn, neem dan contact op met Rick Brouwer, klinisch chemicus Medlon. 

Telefoonnummer 088 46 33 322 of e-mail r.brouwer@medlon.nl 

Medlon 

naar boven 

Jaarbericht Medlon 

 Hierbij het jaarbericht 2014 van Medlon. Deze korte impressie laat zien hoe Medlon zich ontwikkelt in de 

sterk veranderende diagnostiekmarkt. Veel leesplezier.  

Mede namens de collegae klinisch chemici en al onze medewerkers,  

Dr. C.J.A. Doelman, voorzitter directie Medlon BV 

 naar boven 

Grote belangstelling symposium diabetische voet 

http://www.medlon.nl/
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Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 mei was Den Haag dé plaats voor tal van internationale 

deskundigen op het gebied van de diabetische voet. Meer dan 1500 professionals uit honderd landen 

verzamelden zich in het World Forum waar het zevende International Symposium on the Diabetic Foot 

plaatsvond. Met negentien collega´s was ZGT sterk vertegenwoordigd. Zo was dr. van Baal lid van het 

organisatiecomité, voorzitter van een aantal sessies en leider van twee workshops. Een van de 

onderdelen van deze workshops was het verhaal van twee patiënten van ZGT die zij zelf aan het 

gezelschap presenteerden. Daarnaast hielden zes ZGT collega’s een presentatie van eigen 

wetenschappelijk onderzoek. 

Tijdens het symposium werden de hernieuwde internationale richtlijnen van de International Working 

Group on the Diabetic Foot gepresenteerd. De richtlijnen zijn opgesteld door een aantal werkgroepen uit 

diverse landen. Dr. van Netten, wetenschap coördinator van ZGT, zat in de editorial board van deze 

werkgroepen en was auteur van richtlijn over preventie. 

“Het presenteren van de internationale richtlijnen aan de 1500 deelnemers was een hoogtepunt en een 

mooie afsluiting van een interessante periode waarin ik met topwetenschappers en –artsen uit de hele 

wereld mocht samenwerken om dit document te schrijven,” aldus van Netten. Dr. Van Baal is 

toegetreden tot de board van de tijdens het symposium opgerichte International Association of Diabetic 

Foot Surgeons. 

Jaap van Netten, research coördinator 

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 16 juli 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

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:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
      

 

Nieuwsbrief nr. 08, juni 2015  

 

In deze nieuwsbrief  
 Huisarts Bosscha beëindigt zijn werkzaamheden 

 Overname huisartsenpraktijk Bosscha 

 Afscheidsreceptie Clemens Ticheler 

 Handelswijze bij versnelling afspraak 

 Werkafspraak 'verdenking trombosebeen' 

 Eerste Harthulp ZGT Hengelo weer 7x24 uur bereikbaar 

 Echospreekuren voor lokale reumatische problemen nu ook op polikliniek Reumatologie in ZGT 

ziekenhuislocatie Hengelo 

 Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de zomervakantie 

 Jaarverslag 2014 Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente 

 Mutaties medisch specialisten ZGT 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Huisarts Bosscha beëindigt zijn werkzaamheden 

Beste collega’s uit de 2e lijn, 

Na ruim 26 jaar hoop ik te stoppen met mijn werk als praktijkhoudend huisarts. De patiënten en het werk 

zijn mij zeer dierbaar geworden. Het afscheid valt me zwaar! En dat laatste kan ik ook van harte zeggen 

als het gaat om het afscheid van u. Natuurlijk ken ik niet iedereen van u even goed of even lang. Maar 

de samenwerking in onze gezamenlijke zorg voor de patiënt heb ik zeer gewaardeerd. Ik kon altijd 

terecht voor een vraag of een overleg. Heb met heel veel plezier (en trots) ook de groei en ontwikkeling 

van ‘ons’ ziekenhuis gezien.  

http://www.zgt.nl/11109/nieuwsbrief-nr-09-juli-2015/
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Inmiddels heeft donderdag 11 juni jl. mijn afscheidsreceptie plaats gevonden. En per 1 juli a.s. neemt 

mevrouw Sanne Meijer mijn praktijk over. 

Het ga u goed. Hopelijk tot ziens. 

Marten Bosscha 

Naar boven 

Overname huisartsenpraktijk Bosscha 

Per 1 juli 2015 neemt Sanne (Koertshuis) – Meijer de huisartsenpraktijk van Marten Bosscha over. De 

praktijk blijft gevestigd op de huidige locatie: 

 Huisartsenpraktijk Meijer 

 Beethovenlaan 3, 7604 GC Almelo 

 Telefoonnummer: 0546 81 20 93 (= overleglijn) 

Naar boven 

Afscheidsreceptie Clemens Ticheler 

Na ruim 21 jaar als nucleair geneeskundige in ZGT werkzaam te zijn geweest beëindigt Clemens 

Ticheler per 1 juli 2015 zijn werkzaamheden bij ZGT. Hij gaat zijn loopbaan vervolgen als nucleair 

geneeskundige en opleider bij het LUMC te Leiden. 

U wordt van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid van hem te komen nemen op: 

 Woensdag 17 juni van 16.30-18.30 uur 

 In de Oriënt in ZGT ziekenhuis locatie Hengelo. 

Raad van Bestuur ZGT  

Cadeautip: bijdrage aan een binnenkort aan te schaffen "grachtenbootje" 

Naar boven 

Handelswijze bij versnelling afspraak 

Op herhaald verzoek van de eerste lijn hebben wij geïnformeerd bij het RVE management hoe in de 

toekomst het wellicht te voorkomen is dat medewerkers van de poliklinieken ZGT, tegen aandringende 

patiënten die hun polikliniek afspraak willen bespoedigen, zich laat ontvallen: “Als uw huisarts zelf belt 

kan de afspraak sneller”. 

De reacties van de RVE managers en bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT hebben tot het 

volgende advies geleid: 

 Assistente van de huisarts deelt patiënt bij verwijzing mee dat het geen spoed is. 



 Assistente op de polikliniek kan de patiënt aangeven dat bij spoed de huisarts zelf de specialist 

gebeld zou hebben. 

Medische coördinatoren 

Naar boven 

Werkafspraak 'verdenking trombosebeen' 

Graag brengen we de werkafspraak 'Verdenking trombosebeen' weer onder uw aandacht. 

 Tijdens kantooruren (door de week tussen 08.00 – 17.00 uur) blijven de werkafspraak en het 

formulier “Verdenking trombosebeen” onverminderd van kracht. Deze formulieren zijn te 

downloaden vanaf www.zgt.nl/professionals en dan bij: huisartsen/werkafspraken. Omdat op de 

ZGT locaties verschillende telefoonnummers en balie nummers gelden, staan er locatie 

specifieke formulieren (Almelo en Hengelo) op de website. 

 Uitsluitend voor de dienstdoende huisartsen op de CHP Almelo bestaat nu ook de mogelijkheid 

alle dagen van de week tussen 17.00 – 20.00 uur en in de weekenden overdag, gebruik te 

maken van een aangepast formulier “verdenking trombosebeen”. Dit speciale formulier is te 

verkrijgen op de CHP Almelo. 

Medische coördinatoren 

Naar boven 

Eerste Harthulp ZGT Hengelo weer 7x24 uur bereikbaar 

Mensen met acute hartproblemen kunnen vanaf nu ook weer ’s avonds en ’s nachts terecht voor 

opname op de Eerste Harthulp van ZGT, locatie Hengelo. De tijdelijke opnamestop die overigens alleen 

gold buiten kantooruren (tussen 17.00 tot 8.00 uur) is opgeheven. Hiermee is de Eerste Harthulp in 

Hengelo weer 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor mensen met acute hartproblemen. 

Door onder meer een tijdelijk tekort aan arts-assistenten was de Eerste Harthulp in Hengelo enkele 

maanden alleen buiten kantoortijden gesloten voor opname. Mensen met acute hartproblemen die zich 

's avonds en 's nachts meldden, werden in ZGT locatie Almelo opgenomen. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

Echospreekuren voor lokale reumatische problemen nu 

ook op polikliniek Reumatologie in ZGT 

ziekenhuislocatie Hengelo 

http://www.zgt.nl/follow?to=https%3A//www.zgt.nl/professionals


Sinds 2006 bestaat in ZGT ziekenhuislocatie Almelo een speciaal echospreekuur voor lokale 

reumatische problemen. Dit spreekuur wordt erg goed bezocht en wordt daarom vanaf nu ook op de 

polikliniek van de ziekenhuislocatie Hengelo aangeboden. 

DOEL 

Doel van het echospreekuur is om patiënten met lokale klachten van gewrichten, pezen en/of 

slijmbeurzen een snelle service te bieden. “Onze ervaring met aandoeningen van het 

bewegingsapparaat in combinatie met onze echografische expertise maakt het mogelijk om snelle 

diagnostiek en therapie te bieden”, zegt reumatoloog en medisch manager Edgar Colin. “Het spreekuur 

is bestemd voor patiënten met lokale problematiek van vermoedelijk reumatische aard die waarschijnlijk 

met één polikliniekbezoek geholpen kunnen worden. Dit gebeurt volgens het one-stop principe waarbij 

de onderzoeken in één polikliniekbezoek plaatsvinden. Indien nodig kan ook direct een behandeling met 

een echogeleide injectie worden uitgevoerd. Patiënten met uitgebreidere problematiek waarvan het 

vermoeden bestaat dat de reumatologische begeleiding langduriger is, kunnen beter naar het reguliere 

spreekuur verwezen worden.” 

De uitbreiding van de reumatologische echospreekuren is mogelijk door de komst van twee nieuwe 

reumatologen: Dianne Berendsen en Dennis Boumans. Beiden zijn tijdens hun opleiding tot reumatoloog 

ook opgeleid in echografie van het bewegingsapparaat. De combinatie van echografie met 

reumatologische kennis en kunde heeft meerwaarde voor onze patiënten. Voor verwijzers zal informatie 

over indicaties en mogelijkheden worden geplaatst op de website van de afdeling reumatologie. 

RVE reumatologie 

Naar boven 

Aangepaste openingstijden Medlon tijdens de 

zomervakantie 

In de zomerweken van 6 juli t/m 16 augustus hanteert Medlon aangepaste openingstijden op sommige 

locaties. Een overzicht van deze locaties met de aangepaste openingstijden kunt u vinden op onze 

website.  

Meer informatie: www.medlon.nl of www.zoekeenprikpost.nl 

Medlon 

Naar boven 

Jaarverslag 2014 Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en 

Noordwest-Twente 

Zoals gebruikelijk leggen de Netwerken Palliatieve Zorg verantwoording af over hun handelen en over de 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zoekeenprikpost.nl


activiteiten die plaats hebben gevonden in het afgelopen jaar. Dit kunt u lezen in: 'Jaarrapportage 2014 

Netwerken Pallitatieve Zorg'. 

Agnes van Berkum, coördinator Gerda Kievitsbosch, coördinator 

Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente  Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente 

Tel. 06 1093 7897 Tel. 088 70 83 226 

a.vanberkum@carintreggeland.nl  g.kievitsbosch@zgt.nl  

Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest Twente 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST: 

01-04-2015 

mw. C. de Ridder,  

GZ-psycholoog 

 

01-05-2015  

W.A. Jaket,  

psychiater 

 

18-05-2015  

D. Boumans,  

reumatoloog 

 

01-06-2015  

R. Lieverse,  
 

http://www.zgt.nl/10959/nieuwsbrief-nr-08-juni-2015/files/Jaarrapportage%202014%20Netwerken%20Pallitatieve%20Zorg.pdf
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Chef de Clinique maagdarmleverziekten 

UIT DIENST: 

 01-05-2015 H.S. Thé, psychiater 

 15-05-2015 mw. J.A. Smit, GZ-psycholoog 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

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 25 juni 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail: 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 

vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/zgtlijn1-2
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Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 

bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  

Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 

Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 

http://www.zgt.nl/10847/nieuwsbrief-nr-07-mei-2015/files/Herhaalmedicatie%20Uit%20de%20ZGT.pdf
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Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 

wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 



plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 

 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/10813/opening-nieuwe-apotheek-zgt/


Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 

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 04 juni 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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.roessingh.nl/nieuws/Bijeenkomst-CVA-keten-Twente
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 
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vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 

Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 

bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  

Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 
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Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 

Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 

wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 

plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 

 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt


een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 

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 04 juni 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail: 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/10813/opening-nieuwe-apotheek-zgt/
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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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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 

vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 

Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 

bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  
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Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 

Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 

Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 

wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 

plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 
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 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 
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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 04 juni 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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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In deze nieuwsbrief 

 Uitwisselingsproject “kiek’n” 

 Herhaalmedicatie 

 Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw mobiel of iPad 

 Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT voor Huisartsen 

 Nieuwe plastisch chirurgen 

 Patiëntenportaal MijnZGT 

 Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

 Agenda 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 

vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 

Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 
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bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  

Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 

Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 

Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 
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wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 

plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt


VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 

 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/10813/opening-nieuwe-apotheek-zgt/


 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 

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 04 juni 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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 

vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 
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Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 

bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  

Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 

Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 
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Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 

wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 



plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 

 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt
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Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 

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 04 juni 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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.roessingh.nl/nieuws/Bijeenkomst-CVA-keten-Twente
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Uitwisselingsproject “kiek’n” 

Sinds 1 december 2014 is het project: “kiek’n” (kijken in elkaars keuken) weer opgestart. Ondertussen 

zijn er 15 uitwisselingen geweest en staan er nog 13 ingepland. De ervaringen van de deelnemers zijn 

tot nu toe positief. Graag willen we dit project continueren en nogmaals onder de aandacht brengen. 

De deelname van de specialisten blijft relatief achter en we hopen dat door middel van deze oproep 
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vooral specialisten en nog meer huisartsen zich zullen aanmelden. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht 

ter sprake te brengen bij uw collegae van de vakgroep of hagro/coöperatie? 

Opgave kan via de website van ZGT: www.zgt.nl/zgtlijn1-2. Of via deze link. 

Meer weten? Dat kan via bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69 of e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!! 

Miriam Bekke, huisarts Hengelo 

Leo van Bergeijk, medisch coördinator 

Herman Droste, cardioloog 

Jeanette Greven, huisarts Nijverdal 

Goos Laverman, nefroloog 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder 

Naar boven 

Herhaalmedicatie 

Met enige regelmaat bereiken ons uit de eerste lijn berichten betreffende het niet voorschrijven van 

herhaalmedicatie door ‘specialisten’ dan wel het terugverwijzen hiervoor naar de huisarts door 

medewerkers van een polikliniek. Dit betreft dan medicatie die door de specialist is geïntroduceerd, 

waarbij de patiënt nog steeds onder controle staat van de specialist en niet is terugverwezen naar de 

huisarts. 

De afspraak tussen de lijnen is dat deze medicatie door de specialist wordt voorgeschreven (zie deze 

bijlage uit het stuk 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg'). 

Na bespreking in de Commissie 1e-2e lijn ZGT is overeengekomen u de afspraak toe te sturen. Aan het 

management van ZGT wordt gevraagd om de betrokken medewerkers over deze afspraak te instrueren 

opdat zij zich hieraan ook kunnen houden en niet de patiënt hiervoor terugsturen naar de huisarts. 

Victor Coopman en Leo van Bergeijk 

medische coördinatoren 

Naar boven  

Contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad 

Onlangs bent u geïnformeerd over de mogelijkheid snel toegang tot contactgegevens te hebben via een 

snelkoppeling op het bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische 

telefoonnummers te maken. Voordeel: u hebt deze contactgegevens, net als met een app, direct bij de 

hand en altijd up to date. 
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Mocht u het mailbericht hebben gemist of niet ontvangen, neem dan even contact op met bureau ZGT 

lijn 1-2 via de mail: zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch: 088 708 36 69 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Medisch coördinatoren 

Naar boven 

Wijziging telefonische bereikbaarheid Chirurgen ZGT 

voor Huisartsen 

Onze telefonische bereikbaarheid voor huisartsen is gewijzigd. De telefonische bereikbaarheid van 

chirurgen is als volgt: 

 Tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar de poli chirurgie 088 708 52 44 (=spoedlijn/ 

overleglijn). Secretaresse poli chirurgie vraagt welke dienstdoende chirurg (Vaat / Trauma / 

Onco-Ge) de huisarts wenst te spreken en de huisarts wordt direct doorverbonden met de 

betreffende chirurg. Uiteraard kan ook doorverbonden worden via het centrale nummer telefonie: 

088 708 78 78. 

 Buiten kantoortijden bellen met centrale nummer telefonie 088 708 78 78. De telefoniste verbindt 

door met dienstdoende arts assistent chirurgie op de SEH Almelo, tenzij de huisarts vraagt om 

de dienstdoende (Vaat / Trauma / Onco-Ge) chirurg zelf, dan zal hij/zij hiermee doorverbonden 

worden. 

Wij hopen hiermee onze bereikbaarheid geoptimaliseerd te hebben en de huisarts op deze manier goed 

van dienst te kunnen zijn. Mochten er onverhoopt toch nog problemen zijn qua bereikbaarheid dan horen 

wij dat graag! 

Vakgroep chirurgie 

Naar boven 

Nieuwe plastisch chirurgen 

Op 12 mei jl. is de nieuwe Chef de Clinique Mw. Berbel Sluijter gestart bij ZGT. Mw. Sluijter is 

voornamelijk in Almelo aanwezig op de dinsdag en woensdag. 

Op woensdag 13 mei is plastisch chirurg dr. Oliver Zöphel in ZGT gestart. Dr. Zöphel werkt zowel in 

Almelo als in Hengelo op de woensdag en vrijdag. Dr. Zöphel is opgeleid als Algemeen chirurg en is zich 

vervolgens gaan specialiseren in de Plastische, Reconstructieve, Hand-& Polschirurgie. Hij is sinds 2005 

werkzaam in onze regio binnen de Coöperatie PC-Oost. Dr. Zöphel heeft veel ervaring in de 

microchirurgie en is internationaal geaccrediteerd Hand- & Pols Chirurg (FESSH). 

Beide plastisch chirurgen zijn te bereiken via het secretariaat plastische chirurgie. 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


 Locatie Almelo, 088 708 37 33 

 Locatie Hengelo 088 708 52 45 

RVE plastische chirurgie 

Naar boven 

Patiëntenportaal MijnZGT 

Het patiëntenportaal MijnZGT is een beveiligde digitale omgeving waar patiënten zelf een aantal zaken 

rondom zijn/haar behandeling kunnen regelen. Bijvoorbeeld een afspraak voor een ziekenhuisbezoek 

plannen of verzetten, online vragenlijsten invullen of de registratie controleren. Het patiëntenportaal is te 

vinden op onze website via zgt.nl/mijnzgt. 

PER 7 MEI LIVEGANG MIJNZGT VIER VAKGROEPEN 

Per 7 mei 2015 maken ook de vakgroepen gynaecologie, verloskunde, heelkunde en de borstkliniek 

gebruik van het patiëntenportaal MijnZGT. De functionaliteiten zijn per vakgroep verschillend. Patiënten 

kunnen dit uitgebreid lezen in de folders en/of op onze website. 

LIVEGANG VAKGROEP RADIOLOGIE OP KORTE TERMIJN 

Op korte termijn gaat ook de vakgroep radiologie gebruik maken van het patiëntenportaal MijnZGT. 

Patiënten kunnen dan digitaal een afspraak voor een echo en/of foto plannen. Momenteel is de vakgroep 

radiologie het verwijsformulier o.a. hiervoor aan het herzien. En wordt een pilot met enkele huisartsen 

gestart. We houden u hierover op de hoogte. 

VAKGROEPEN DIE EERDER ZIJN UITGEROLD 

MijnZGT werd eerder al uitgerold bij de vakgroepen: 

 psychiatrie; 

 urologie; 

 doorverwijzing fundusfoto via huisarts; 

 interne geneeskunde; 

 plastische chirurgie; 

 maag-darm- en leverziekten (MDL); 

 dermatologie. 

Werkgroep patiëntenportaal 

Naar boven 

Opening nieuwe apotheek ZGT locatie Almelo 

Op dinsdag 19 mei 2015 is onze nieuwe poliklinische apotheek officieel geopend. De ZGT apotheek is 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt


een onderdeel van de afdeling klinische farmacie. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de 

dagbehandeling of patiënten die na een opname met ontslag gaan, kunnen voor hun medicatie bij de 

ZGT apotheek terecht. Op deze manier beschikken patiënten direct na een ziekenhuisbezoek over 

medicatie. Het assortiment is hiertoe zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, 

verpleegkundigen en afdelingen. 

De ZGT apotheek is geopend van 8.00–17.30 uur en is telefonisch bereikbaar op 088 708 39 68. Tijdens 

avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek, Zilvermeeuw 1, 

7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De ZGT apotheek is gelegen in de rechterzijvleugel van de 

zorgboulevard op de begane grond van de ziekenhuislocatie Almelo. Meer over de nieuwe apotheek 

leest u op onze website zgt.nl.  

Naar boven 

Agenda 

Professionals 

BIJEENKOMST CVA-KETEN TWENTE 15 JUNI 

Bent u als professional werkzaam in de CVA-zorg? Houdt dan op maandag 15 juni ruimte vrij in uw 

agenda. De CVA-keten Twente organiseert een bijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in de 

CVA-zorg. Er wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden door de verschillende 

partijen uit CVA-keten Twente. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende 

ketenpartners. 

 Wat? Bijeenkomst CVA-keten Twente 

 Voor wie? Professionals die werkzaam zijn in de CVA-zorg 

 Waar? Universiteit Twente in Enschede, gebouw de Waaijer 

 Wanneer? Maandag 15 juni van 16.00 uur tot 21.00 uur 

Meer informatie over het programma en accreditatie vindt u op de wesbsite van het Roessingh.  

CVA Keten Twente 

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 04 juni 2015 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail: 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 
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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  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
      

 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/10847/nieuwsbrief-nr-07-mei-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

