
 

Nieuwsbrief nr. 01, januari 2016  

 

In deze nieuwsbrief 

 Overname praktijk Krakers 

 Overname praktijk Hogenbirk door praktijk “De Kolk” 

 Fusie praktijken Aesculaap en LSV  

 Reacties op artikel second opinion 

 Nieuwe chirurgen  

 Spoedzorg mogelijkheden per locatie van ZGT  

 Verwijzing polikliniek allergologie ZGT  

 Telefoonnummer Obesitascentrum  

 E-verwijzen Obesitascentrum 

 ZGT biedt unieke service in Twente: ruggenprik op de geboortekamer  

 Met procedurele sedatie en analgesie kan een patiënt met minder ongemak, pijn, angst en/of 

stress een onderzoek of ingreep doorstaan  

 Verhuizing prikpost Vroomshoop en poli bloedafname naar nieuwe MST 

 Taakdifferentiatie in de zorg 

 Agenda voor professionals 

 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Overname praktijk Krakers 

Per 1 januari 2016 is de praktijk van huisarts Krakers te Oldenzaal overgenomen door de heer Van der 

Krabben (voorheen werkzaam als waarnemer bij huisarts Krakers). 

De heer Van der Krabben werkt samen met huisartsen mevrouw M. Roek en mevrouw A. Wagenvoort in 

de huisartsenpraktijk welke gevestigd is: 

Haverstraat 15 

7573 GK Oldenzaal 



Tel: 0541-570362 

Naar boven 

Overname praktijk Hogenbirk door praktijk “De Kolk” 

Vanaf 1 januari 2016 is praktijk Hogenbirk overgenomen door praktijk De Kolk. Dat houdt in, dat het 

cliëntenbestand van huisarts Hogenbirk is toegevoegd aan het bestand van huisarts Duiveman. Het hele 

team van Nicolaas Hogenbirk is aan het team “De Kolk” toegevoegd. Nicolaas Hogenbirk is gestopt als 

praktijkhouder, maar is als zelfstandig huisarts inzetbaar in huisartsenpraktijk “De Kolk”. 

Huisartsenpraktijk “De Kolk” 

Bornerbroeksestraat 38 

7607 KH Almelo 

0546 – 673995 

Info@praktijkdekolk.nl 

www.praktijkdekolk.nl 

Naar boven 

Fusie praktijken Aesculaap en LSV 

De huisartsenpraktijken de Aesculaap en LSV in het Medisch Centrum te Nijverdal zijn vanaf 1 januari 

2016 samen gegaan in Huisartsenmaatschap MCN. 

Wij wensen u allen een zeer voorspoedig 2016 en rekenen erop dat we ook in de toekomst plezierig 

zullen samenwerken! 

 

(vlnr) Willem Veerman, Jan Schellekens, Jeannette Greven, Frank ten Hove, Mirna Veenema en Jaap 

van Soest. 

Huisartsenmaatschap MCN 

Nijkerkendijk 38-01 

7442 LS Njverdal 

mailto:Info@praktijkdekolk.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://praktijkdekolk.nl/


0548-616263 (voor collegiaal overleg gevolgd door een 2) 

Naar boven 

Reacties op artikel second opinion 

Op ons artikel over second ‘opinion’ in nieuwsbrief nr.15, november 2015 kregen wij veel reacties. Wij 

zijn blij met deze reacties. Een kleine greep uit de reacties: 

 Moeten nu de huisartsen ook nog de second opinion voor de specialist gaan regelen? 

 Er is ooit, ongeveer 20 jaar geleden een congres 1e-2e lijn ZGT geweest waarop is afgesproken 

dat de specialist dit zou verzorgen. 

 Een arts assistent weigerde een second opinion voor patiënt te regelen die vervolgens bij zijn 

huisarts kwam met de vraag of die het wilde doen. 

In de “Gedragsregels voor artsen” van de KNMG staat in artikel II.19 het volgende beschreven:De arts 

honoreert het verzoek om een verwijzing ten behoeve van een tweede mening (second opinion), tenzij 

hij zwaarwegende argumenten daartegen heeft, die gemotiveerd kenbaar worden gemaakt.” 

De hierboven geciteerde gedragsregel voor artsen laat naar onze mening aan duidelijkheid weinig te 

wensen over. Voor zover ons bekend is het met name de specialist die met deze vraag van de patiënt 

geconfronteerd zal en kan worden. 

De patiënt kan ook na een poliklinisch consult of opname bedenken dat hij/zij een second opinion wil en 

daarvoor dan te rade gaan bij huisarts, patiëntenfederatie of zorgverzekeraar. 

Het antwoord op bovenstaande reacties luidt: 

 Nee, het is de behandelend arts die dit in principe regelt. 

 Dit was het symposium “De patiënt is de boodschapper niet“ van eerste en tweede lijn ZGT 

ergens op de Veluwe omstreeks 1995. In de workshop “Second opinion” werden twee punten 

behandeld: ‘verduidelijking begrip second opinion en ‘komen tot afspraken hoe de second 

opinion te hanteren’. In de discussie kwam destijds aan de orde dat de patiënt deze vraag nogal 

eens bij de huisarts neerlegde zonder dat dit was besproken met de behandelend specialist. Als 

juiste werkwijze werd gesteld dat de patiënt dit verzoek met de behandelend specialist diende te 

bespreken en deze, indien hij/ zij het daarover met de patiënt eens kon worden, het verder zou 

regelen. 

 Dit is duidelijk een leermoment voor deze arts assistent en de opleider. Onjuiste gang van zaken. 

Mocht de communicatie tussen patiënt en behandelend specialist ernstig verstoord zijn dan kan de 

huisarts desgewenst een rol spelen om deze gestrande communicatie weer vlot te trekken. 

Medisch coördinatoren 

 

Naar boven  



Nieuwe chirurgen 

Op 4 januari is de heer Y.K. Sze gestart als fellow chirurgie. Hij richt zich vooral op de colorectale 

chirurgie en zal deels op de locatie Almelo werkzaam zijn en deels in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in 

Hardenberg (Saxenburgh Groep). Hij is bereikbaar via de polikliniek chirurgie, telefoonnummer 088 708 

52 31. 

Op 18 januari komt de heer dr. B.L. Reichmann als vaatchirurg in ZGT en is de Vaatsectie weer 

compleet. Dr. Reichmann heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van 

Utrecht/UMC en het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij is op 04-04-2013 gepromoveerd op het onderzoek 

naar de ‘Therapeutic perspective of the revascularised carotid artery’. Hij is bereikbaar via de polikliniek 

chirurgie, telefoonnummer 088 708 52 33. 

RVE heelkunde 

 

Naar boven 

Spoedzorg mogelijkheden per locatie van ZGT 

Op verzoek van de huisartsen heeft bureau ZGT lijn 1-2 samen met de SEH een overzicht gemaakt 

welke spoedverwijzingen mogelijk zijn per locatie. Dit document is geaccordeerd door de SEH 

commissie, de medische staf en het bestuur van de huisartsenpost Hengelo. Het actuele document staat 

op de website en via de app is het actuele overzicht voor u als huisarts ook te allen tijde beschikbaar. Op 

de huisartsenposten Almelo en Hengelo zijn geplastificeerde kaarten uitgereikt. 

SEH en bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Verwijzing polikliniek allergologie ZGT 

Bij verwijzing naar de polikliniek allergologie verzoeken wij om niet meer de oude naam Centrum voor 

Allergologie bij adressering en correspondentie te gebruiken, maar te verwijzen naar polikliniek 

allergologie van ZGT. Verwezen patiënten komen dan in aanmerking voor vergoeding door de 

zorgverzekeraar. 

De internistallergologen W.M.A.J. Miesen en R. Ossekoppele leveren poliklinische allergologische zorg 

niet meer onder de naam Centrum voor Allergologie Twente e.o. (CAT). Het CAT bestaat niet meer. De 

zorg door CAT wordt dus niet meer gecontracteerd en niet meer vergoed door verzekeraars. 

In 2014 zijn we intramurale polikliniek allergologie van het ziekenhuis ZGT geworden. Onze zorg op de 

polikliniek allergologie ZGT wordt dus vergoed door alle verzekeraars, die ons ziekenhuis gecontracteerd 

hebben. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/12406/spoedzorg-per-locatie/


RVE allergologie 

Naar boven  

Telefoonnummer Obesitascentrum 

Graag attenderen we u, als aanvulling op de telefoonkaart die onlangs is verstrekt, op de 

contactgegevens van het obesitascentrum. 

 Secretariaat 088 708 49 25 

 Overleglijn 088 708 38 36 

 Fax 088 708 51 53 

Obesitascentrum 

 

Naar boven  

E-verwijzen Obesitascentrum 

Vanaf 15 januari is het mogelijk rechtstreeks digitaal naar het Obesitascentrum te verwijzen. In de 

Zorgaanbiedersgids kunt u het Obesitascentrum vinden onder ZGT Hengelo Obesitascentrum. 

Bij deze nogmaals de criteria voor verwijzen voor een bariatrische ingreep: 

 Tussen de 18 en 65 jaar 

 Langer dan 5 jaar obesitas 

 BMI hoger dan 40 

 BMI tussen 35 en 40 met bijkomende lichamelijke problemen (diabetes, gewrichtsklachten, 

hypertensie, OSAS) 

 Zelf poging ondernomen om af te vallen (incl. begeleiding diëtist) en dit is maximaal 5 jaar 

geleden. 

 Psychisch stabiel 

 Geen ernstige lichamelijke beperking 

 Niet bekend met drugs- of alcoholmisbruik 

Obesitascentrum 

Naar boven  

ZGT biedt unieke service in Twente: ruggenprik op de 

geboortekamer 

Vrouwen die tijdens de bevalling een ruggenprik voor pijnstilling wensen, krijgen deze bij ZGT in de 

geboortekamer. Deze 24 uurs service van ZGT is uniek in de regio Twente. Zo’n tien tot vijftien keer per 



week wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Een ruggenprik in de geboortekamer biedt de zwangere 

en haar partner rust en comfort, doordat zij tijdens de hele bevalling samenzijn. De kwalitatief 

hoogwaardige service sluit naadloos aan bij onze visie op geboortezorg, waarbij alles draait om het 

gezin. Hoewel de service uniek is in de regio is het voor ZGT bijna gewoon. Wij bieden deze service 

namelijk al sinds de introductie van de ruggenprik als pijnbestrijding bij de bevalling. Reacties van 

zwangeren en hun partners zijn door de jaren heen ronduit enthousiast. Zij vinden het erg fijn dat zij 

samen op de geboortekamer kunnen verblijven, ook tijdens het plaatsen van een ruggenprik. Meer 

informatie over bevallen bij ZGT leest u op zgt.nl/verloskunde. 

RVE verloskunde/RVE anesthesiologie 

 

Naar boven  

Met procedurele sedatie en analgesie kan een patiënt 

met minder ongemak, pijn, angst en/of stress een 

onderzoek of ingreep doorstaan 

Sinds kort kunnen patiënten binnen ZGT een onderzoek of ingreep ondergaan onder procedurele 

sedatie en analgesie (PSA). Dit is eigenlijk een vorm van verdoving die tussen volledige narcose en een 

‘roesje’ in zit. Sedatie verlaagt het bewustzijn van een patiënt, door het toedienen van medicatie via een 

infuus. Daarbij verlaagt analgesie de pijn. Door middel van PSA kan een patiënt met minder ongemak, 

pijn, angst en/of stress een onderzoek of ingreep doorstaan. 

In de december editie van @ZGT, de nieuwsbrief voor relaties van ZGT, leest u er meer over.  

 

V.l.n.r.: Henk Dikkers, Mariël Bertelink, Jessica de Winter, Rob Oude Meilink, Bart Schoot Uiterkamp 

RVE anesthesiologie 

Naar boven  

Verhuizing prikpost Vroomshoop en polikliniek 

bloedafname naar nieuwe MST 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/verloskunde
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12347/at-zgt-nieuwsbrief-voor-relaties-van-zgt-nr-5-december-2015/


PRIKPOST IN VROOMSHOOP VERHUIST 

Per 18 januari 2016 gaat de prikpost in Vroomshoop verhuizen. Lees meer>>> 

PATIËNTEN OOK IN 2015 TEVREDEN OVER MEDLON! 

Wederom heeft Medlon een hoge score weten te behalen voor het patiënttevredenheidsonderzoek dat in 

2015 door Markeffect is uitgevoerd. Lees meer>>> 

VERHUIZING POLIKLINIEK BLOEDAFNAME NAAR NIEUWE ZIEKENHUIS 
MST 

Sinds 11 januari zijn patiënten welkom op de nieuwe polikliniek bloedafname Route B03. Lees meer >>> 

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

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. In de vorige nieuwsbrieven vertelden Physician Assistant (PA) 

Matthijs ter Horst, diabetes verpleegkundige Manon Löwik, kader(huis)arts Suzan van Vliet, Wendy 

Pouls, specialistisch verpleegkundige oncologie, verpleegkundig specialist (VS) René Bloo en Ellis 

Folbert (VS) acute zorg met het aandachtsgebied traumatologie over de specifieke taken die zij 

uitvoeren en de contacten die zij onderhouden met huisartsen en andere professionals in de keten. In 

deze nieuwsbrief komt Esther Tijhuis, doktersassistente op de polikliniek plastische chirurgie aan het 

woord. 

 

Lees het verhaal van Esther op zgt.nl.  

 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/prikpost-Vroomshoop-verhuist/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Pati%25C3%25ABnten-ook-in-2015-tevreden-over-Medlon/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Bloedafname-in-nieuwe-ziekenhuis-MST/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zoekeenprikpost.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/11590/taakdifferentiatie/


Naar boven  

Agenda voor professionals 

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

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

EN HUISARTSEN 

SYMPOSIUM ‘OUD EN NIEUW’, DONDERDAG 21 JANUARI 2016, KULTURHUS KRUIDENWIJK 

NIJVERDAL  

Meer informatie: uitnodiging  

EXTRA BIJEENKOMST SCHOLING ‘FLOWCHART BIJ VERMOEDEN COGNITIEVE 

STOORNIS/DEMENTIE’, DINSDAG 9 FEBRUARI 2016, INLOOP VANAF 17.00 UUR, ZWANENHOF IN 

ZENDEREN  

Meer informatie: uitnodiging  

NASCHOLINGSBIJEENKOMST: ‘KWARTETTEN MET UROLOGEN’, DONDERDAG 18 FEBRUARI 

2016, ZGT LOCATIE ALMELO, ROUTE 0.5)  

Meer informatie: uitnodiging  

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 3 februari 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO 

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

vereniging. De ervaringsdeskundige geeft advies, informatie en voorlichting over rugklachten. 

http://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 28 januari 2016 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 

http://www.zgt.nl/12514/nieuwsbrief-nr-1-januari-2016/files/Symposium%20Oud%20en%20Nieuw.pdf
http://www.zgt.nl/12514/nieuwsbrief-nr-1-januari-2016/files/Uitnodiging%20scholing%20dementie%209%20februari.pdf
http://www.zgt.nl/12514/nieuwsbrief-nr-1-januari-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20urologen%2018-02-2016.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


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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Per 15 februari 2016 wordt de huisartsenpraktijk van Willem Vriesendorp en Jet Vriesendorp in Borne 

voortgezet door Marjan de Wolde en Marco Krukerink. De praktijk blijft op dezelfde locatie gevestigd. 

Huisartsenpraktijk Fleminghof 

Fleminghof 2 

7622 MB Borne 

Telefoonnummer: 074 266 15 21 

Naar boven 

Uw eerste aanspreekpunt 

Diverse specialisten hebben zich, namens hun vakgroep, beschikbaar gesteld om als contactpersoon 

voor de eerste lijn op te treden. Voor aangelegenheden op medisch inhoudelijk en logistiek gebied kunt u 

per mail contact opnemen met de personen die in dit overzicht zijn genoemd. Zowel positieve, neutrale 

en minder positieve zaken kunnen met hen overlegd worden. Het overzicht staat ook op 

www.eentweezgt.nl. 

Bureau ZGT lijn 1-2, medisch coördinatoren 

Naar boven  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

15-01-2016 dr. P.E. Spronk, waarnemer intensivist 

20-01-2016 M.L. Erkamp, waarnemer intensivist 

UIT DIENST 

18-01-2016 dr. R.J. Beuk, waarnemer vaatchirurgie 

18-01-2016 dr. R. Meerwaldt, waarnemer vaatchirurgie 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven  

Informatieavond ernstig overgewicht 

Op woensdag 9 maart aanstaande organiseert het ZGT Obesitascentrum een algemene informatieavond 

over operaties bij mensen met ernstig overgewicht. Hier zullen de internist en de bariatrisch chirurg hun 

visie op de behandeling van overgewicht presenteren. Ook de overige disciplines en 

ervaringsdeskundigen zullen informatie verstrekken over hun aandeel in het begeleidingstraject. Het doel 

http://www.zgt.nl/12744/nieuwsbrief-nr-2-februari-2016/files/aanspreekpunt%20eerstelijn%202016.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/


is om een gezonder gewicht met minder klachten, minder medicijnen en minder risico’s te 

bewerkstelligen. Voor de één is hiervoor een sleeve resectie (maagverkleining) een uitstekende 

oplossing en voor de ander een bypass(omleiding) of een omega loop (mini) bypass. 

De bijeenkomst wordt gehouden van 19.15 tot circa 21.45 uur in onze ziekenhuislocatie Hengelo in de 

Albert Schweitzerzaal, route 0,10. 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.zgt.nl/obesitascentrum. 

Obesitascentrum 

Naar boven 

Nieuwe ontwikkelingen dermatologie: nu ook in Almelo 

een eczeempoli 

Naast het al bestaande succesvolle kindereczeem spreekuur in Hengelo, zijn we nu ook in Almelo 

gestart met een eczeempoli. In Almelo worden patiënten met eczeem van alle leeftijden gezien, kinderen 

en volwassenen. Een intake gesprek kan na aanvraag binnen twee weken plaatsvinden. De patiënt krijgt 

een intake gesprek van een half uur waarbij uitleg wordt gegeven over de aandoening en de 

behandeling. Dit intake gesprek vindt plaats onder begeleiding van een arts-assistent dermatologie en 

een eczeem verpleegkundige. De patiënt krijgt uitgebreide uitleg over het te volgen behandelschema, 

waarbij het smeren ook op het spreekuur wordt gedemonstreerd. Dit blijkt voor bijna alle patiënten met 

eczeem een enorme meerwaarde op te leveren. Ook voor patiënten die al vele jaren eczeem hebben, 

blijkt dat hernieuwde uitleg toch grote verbetering van hun klachten geeft. De ervaring is dat eczeem 

veelal binnen twee weken rustig is te krijgen. We zien patiënten nog één keer ter controle terug na twee 

weken om eventuele vragen te beantwoorden en uitleg te geven over onderhoud behandeling. Mocht het 

onverhoopt niet goed gaan dan houden we patiënt zo nodig langer onder controle. 

RVE Dermatologie 

Naar boven  

ZGT Benefietgala haalt 32.000 euro op voor stichting 

Tweega Medica 

Vrijdag 15 januari vond het ZGT Benefietgala plaats in Van der Valk Theaterhotel in Almelo. Met 

verschillende acties, zoals een pubquiz, voetbaltoernooi, kerstbrodenverkoop en een collecte was er de 

afgelopen maanden al geld opgehaald. Tijdens het Benefietgala waren huisartsen, specialisten, arts-

assistenten en coassistenten uit ZGT aanwezig. Zij konden meebieden tijdens de veiling, stille veiling en 

lootjes kopen voor de loterij. De veilingmeester, Erik Hulzebosch, zorgde voor een gezellige sfeer en 

mooie biedingen op de veilingstukken. Aan het eind van de avond is 32.000 euro aan stichting Tweega 

Medica overhandigd. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12708/voorlichtingsbijeenkomsten/


 

ZGT Benefietgala 

Naar boven 

Nieuwe versie aanmeldformulier Trombosedienst 

Medlon 

Recent is er weer een nieuwe versie van het Trombosedienst (her)aanmeldformulier beschikbaar 

gekomen. Lees verder >>> 

Medlon 

 

Naar boven  

Agenda voor professionals 

EXTRA BIJEENKOMST SCHOLING ‘FLOWCHART BIJ VERMOEDEN COGNITIEVE 

STOORNIS/DEMENTIE’, DINSDAG 9 FEBRUARI 2016, INLOOP VANAF 17.00 UUR, ZWANENHOF IN 

ZENDEREN  

Meer informatie: uitnodiging   

NASCHOLINGSBIJEENKOMST: ‘KWARTETTEN MET UROLOGEN’, DONDERDAG 18 FEBRUARI 

2016, ZGT LOCATIE ALMELO, ROUTE 0.5) 

Meer informatie: uitnodiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 2 maart 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

vereniging. De ervaringsdeskundige geeft advies, informatie en voorlichting over rugklachten. 

http://www.ruginfo.nl/ 

INFORMATIEAVOND VOOR MENSEN MET ERNSTIG OVERGEWICHT, WOENSDAG 9 MAART 2016, 

19.15 - 21.45 UUR, ALBERT SCHWEITZERZAAL, ZGT LOCATIE HENGELO. Belangstellenden worden 

door deskundigen en ervaringsdeskundigen geïnformeerd over operaties die door ZGT worden 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/
http://www.zgt.nl/12744/nieuwsbrief-nr-2-februari-2016/files/Uitnodiging%20scholing%20dementie%209%20februari.pdf
http://www.zgt.nl/12744/nieuwsbrief-nr-2-februari-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20urologen%2018-02-2016.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl/


uitgevoerd bij patiënten met ernstig overgewicht. 

www.zgt.nl/obesitascentrum 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 14 MAART 2016, 

10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

OPEN DAG 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg. 

 

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 18 februari 2016 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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Overname praktijk huisarts Komen 

Na 35 jaar heeft dokter Komen per 1 januari 2016 zijn praktijk overgedragen aan Maarten Jansen. 



Maarten Jansen zet samen met Ron van der Cammen de praktijk voort. 

De praktijk blijft gevestigd op het zelfde adres: 

M.H. Jansen en H.A.M. van der Cammen 

HC Pootstraat 5 

7552 WZ Hengelo (OV) 

Praktijknummer: 074 291 21 31 

 

Bureau ZGT lijn 1-2  

 

Naar boven  

  

Verhuizing praktijk Wind en Bruns (Hengelo) 

Per 29 februari verhuist de praktijk van Jan Anne Wind en Sandra Bruns naar het gezondheidscentrum 

Kompas in Groot Driene, Hengelo. 

Nieuwe praktijknaam en adresgegevens: 

Huisartsenpraktijk Wind en Bruns, Kompas 

Jacques Perkstraat 3 

7552 JR Hengelo 

Praktijknummer: 074 240 73 33 

Overleglijn: 074 240 73 35  

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

  

Vooraankondiging visitatie 

Op 17 juni aanstaande vindt er een kwaliteitsvisitatie plaats van de vakgroep oogheelkunde ZGT, locatie 

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Daarom vragen wij u om de 

enquête voor de huisarts in te vullen. De enquête wordt in de maand maart digitaal toegezonden. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

 



 

Koninklijke onderscheiding voor dr. Bart Witsenburg 

Dr. Bart Witsenburg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bart Witsenburg kreeg 

donderdag 25 februari de onderscheiding opgespeld door burgemeester Schelberg, burgemeester van 

Hengelo. Dr. Witsenburg is ruim 32 jaar werkzaam geweest bij MST en ZGT als kaakchirurg. Hij 

verdiende lokaal, regionaal, nationaal en internationaal zijn sporen binnen zijn vakgebied. 

 

Wij feliciteren dr. Witsenburg met zijn Koninklijke onderscheiding. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

01-02-2016 mw. D.A. Kroes- Bockholts, waarnemer oogheelkunde 

UIT DIENST 

08-01-2016 J. Kleinefeld, anesthesioloog 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

 

Naar boven 

 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

In het kader van kijken in elkaars keuken kunnen we huisartsen bij wijze van pilot een gevarieerd 

dagdeel bij de polikliniek cardiologie aanbieden. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13048/benoeming-bart-witsenburg-kaakchirurg-tot-officier-in-de-orde-van-oranje-nassau/


Het programma tijdens dit dagdeel op donderdag 19 mei 2016 bevat: 

 ontvangst om 08.30 uur op de polikliniek cardiologie ZGT Hengelo. 

 samen met de specialist nieuwe patiënten zien en nabespreken (2 uur). 

 hartfunctie onderzoek bijwonen (1 uur). 

 tijdens het spreekuur van de cardiologen is er ruim tijd gepland om met elkaar in gesprek te gaan 

en vragen te stellen. 

 afsluitend vinden er patiëntenbesprekingen (mogelijkheid tot inbrengen van eigen patiënten) 

plaats onder genot van een gezamenlijke lunch met de vakgroep cardiologie. 

 het programma eindigt om 13.00 uur. 

Aan het programma kunnen maximaal vier huisartsen deelnemen. Iedere huisarts wordt die dag aan een 

cardioloog gekoppeld. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. 

Opgeven kan via: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Graag tot kiek’ns!! 

Werkgroep kiek’n en vakgroep cardiologie 

Naar boven 

 

Gezocht: geïnteresseerde huisarts in RLS 

In dit voorjaar worden in het hele land een aantal Patiënt Value Tables georganiseerd met als thema 

RLS, waarbij verschillende stakeholders aan tafel zitten. 

Neuroloog / slaapspecialist Theo Tacke neemt hieraan deel en is op zoek naar een huisarts uit de regio, 

die interesse heeft in de aandoening Restless Legs Syndrome (RLS) en die wil participeren. Meer 

informatie: Patiënt Value Table.  

Bent u geïnteresseerd in deelname? Geeft u zich dan op door te mailen naar: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Theo Tacke, neuroloog / slaapspecialist 

Naar boven 

 

Mammapoli: uitbreiding team 

Op 1 maart start Marlies van der Heide als mammadokter. Na de inwerkperiode start ze vanaf 1 april met 

haar eigen spreekuren. Ze ziet nieuwe patiënten en verzorgt een deel van het follow-up traject. Marlies is 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13045/nieuwsbrief-nr-3-februari-2016/files/RLS%20(Restless%20Legs%20Syndrome).pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


bereikbaar op 088 708 52 32. 

 

  

Borstkliniek Oost-Nederland 

Naar boven 

 

Wijziging verwijzing naar mammapoli 

Vanaf 23 maart 2016 hoeft u geen MDF-formulier meer mee te geven aan de patiënt. Vanaf deze datum 

gaan wij binnen ZGT over naar digitaal orderen voor de röntgen. 

Wat wel nodig blijft: 

1) De verwijsbrief 

2) Het vragenformulier 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de mammapoli, 088 – 708 5232 

Borstkliniek Oost-Nederland 

Naar boven 

 

Wijziging ECG-beoordeling door cardioloog 

Met regelmaat krijgt de afdeling cardiologie ECG’s per fax aangeboden met het verzoek deze te 

beoordelen. Tot op heden werd daar met het oog op collegialiteit altijd wel gevolg aan gegeven. Er 

kleven echter ook een aantal nadelen aan: vaak is het ECG per fax niet goed leesbaar, ontbreekt de 

mogelijkheid tot adequate verslaglegging en is de uitslag telefonisch, waarbij de bekende problemen 

gepaard gaande met een mondelinge overdracht kunnen ontstaan. Tevens is naar het oordeel van de 

KNMG email- en faxverkeer niet veilig genoeg voor het verzenden van patiëntgegevens (evenals 

WhatsApp). 

Om het verslaan van het ECG en de bijbehorende verslaglegging op professionele en kwalitatief 

adequate wijze voor u uit te voeren zijn er vanaf nu de volgende mogelijkheden voor het laten 

beoordelen of vervaardigen van een ECG: 

 Op afstand middels teleconsultatie via KSYOS 



 Laten vervaardigen van een ECG op de polikliniek cardiologie (locaties Almelo en Hengelo) 

Graag wijzen wij u er op dat voor het laten vervaardigen van een huisartsen-ECG op de polikliniek 

cardiologie geen telefonische aanmelding meer noodzakelijk is, ook niet voor spoedaanvragen. Vermeld 

u bij een spoedaanvraag wel duidelijk dat het gaat om een spoedaanvraag voor directe beoordeling; de 

laborant kan hier dan rekening mee houden bij de beoordeling. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

 

Online herhaal afspraak plannen polikliniek 

revalidatiegeneeskunde via MijnZGT 

Patiënten kunnen nu ook online een herhaal afspraak maken bij de polikliniek revalidatiegeneeskunde. 

Dit is mogelijk via het patiëntenportaal MijnZGT voor onderstaande afspraken: 

 Een herhaalafspraak voor het schoenenspreekuur. 

 Een herhaalafspraak voor het aanmeten of controleren van een prothese en ter controle van 

braces, enkel-voet ortheses en/of spalken. 

 Een reguliere herhaalafspraak voor uzelf bij de revalidatiearts voor bij ons bekende klachten. 

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

www.zgt.nl/mijnzgt. 

RVE revalidatiegeneeskunde 

Naar boven 

 

Jaarrapportage 2015 

Een dezer dagen ontvangt u de jaarrapporten over 2015, waarin we uw aanvraagpatronen rapporteren 

ten opzichte van het gemiddelde van Medlon. Tevens ontvangt u de trendoverzichten over 2013, 2014 

en 2015. 

In het trendoverzicht volumes hebben we dit jaar naast de aantallen orders voor thuisprikken en cito, ook 

het aantal analyses per order weergegeven ten opzichte van het gemiddelde van Medlon. 

Gezien het feit dat het gezamenlijk bespreken van deze spiegelinformatie erg zinvol is, verzorgen we 

ook dit jaar graag voor u zo’n bespreking. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klinisch chemicus 1e 

lijn: 

R.Brouwer@medlon.nl / 088 463 33 22 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/mijnzgt
mailto:R.Brouwer@medlon.nl


Medlon 

Naar boven 

 

Rapportage CDT analyse 

Transferrine is een plasma eiwit dat het transport van ijzer verzorgt. Het eiwit heeft twee suikerketens, 

waarbij elke suikerketen eindstandig twee siaalzuurresiduen heeft. Bij gezonde niet/nauwelijks alcohol 

consumerende personen zijn er 4 siaalzuurresiduen. Onder invloed van alcohol zijn er minder siaalzuur 

residuen, dit wordt koolhydraatdeficiënt transferrine of CDT/CDTect genoemd. Met de bij Medlon 

gebruikte methode wordt het percentage transferrine dat 2 siaalzuurresiduen heeft, het zogenaamde 

disialotransferrine (% DST), bepaald. Deze test voldoet aan onder andere de eisen van het Centraal 

Bureau Rijvaardigheid (CBR) voor het aantonen van chronisch alcoholgebruik. Conform de richtlijn van 

de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) wordt de uitslag van de CDTect analyse 

gerapporteerd in %DST, hetgeen eerder vermeld stond als %CDT. De referentiewaarden voor de 

Medlon methode zijn 0,5-1,4 %DST. De afkapwaarde waarbij er sprake is van chronisch alcohol gebruik 

is > 1,7% DST. CDT heeft een halfwaarde tijd van ongeveer 10 dagen. Het duurt 4-6 weken voordat de 

CDT uitslagen genormaliseerd zijn. Bij elke uitslag wordt standaard onderstaande uitleg vermeld: 

Normaal =<1,4 %DST 

Dubieus >1,4% en =<1.7% DST 

Positief >1,7% DST 

Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot R. Maatman, klinisch chemicus, 088 463 33 23. 

Medlon 

Naar boven 

 

Vooraankondiging 30e Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op donderdag 7 april aanstaande de 30e Boerhaave 

bijeenkomst. Wederom in de Twentezaal, ZGT locatie Almelo. Vanaf 17.15 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 in het verzorgingsgebied 

van ZGT en medische specialisten van ZGT (ook 2 punten). 

Het programma is gevarieerd en interactief. 

Aanmelding kan al via 'aanmelden 30e Boerhaave bijeenkomst'.     

Of door een mail te sturen naar: nascholingen@huisartsenkringtwente.nl. 

http://www.zgt.nl/13045/nieuwsbrief-nr-3-februari-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.wdhtwente.nl/52-460-boerhaave-bijeenkomst.html
mailto:nascholingen@huisartsenkringtwente.nl


Graag tot dan!! 

Boerhaave voorbereidingscommissie 

Naar boven 

 

 

 

Nascholingsbijeenkomst: 'Kwartetten met OCON' 

De WDH Midden-Twente en de vakgroep OCON nodigen de huisartsen uit Almelo e.o. en Midden-

Twente van harte uit op: woensdagavond 20 april 2016 voor een avondje 'kwartetten'.  

In carrousel vorm volgen kleine groepen huisartsen verschillende workshops. 

Ontvangst vindt plaats vanaf 17.30 uur in wachtruimte OCON sport (ZGT Hengelo) met luxe broodjes en 

soep. Om 18.15 uur start het programma. Het programma is gevarieerd en direct toepasbaar.  

Aanmelden kan door een mail te sturen aan: nascholingen@huisartsenkringtwente.nl. 

Of via: aanmelden 'Kwartetten met OCON'.   

De kwartetbijeenkomst is geaccrediteerd met 2 punten. 

Graag tot dan! 

WDH Midden-Twente, OCON, bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

  

 

Opening Nocepta 

Graag nodigen wij u uit voor de opening van Nocepta. Op 18 maart 2016, vanaf 16.00 tot circa 18.00 uur 

bent u van harte welkom in ons centrum voor specialistische pijnzorg. Meer informatie: uitnodiging.  

Nocepta 

Naar boven  

  

Agenda voor professionals  

OPENING NOCEPTA, VRIJDAG 18 MAART 2016, 16.00 -18.00 UUR, ROUTE 1.11, ZGT LOCATIE 

http://www.zgt.nl/13045/nieuwsbrief-nr-3-februari-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%20.pdf
mailto:nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.wdhtwente.nl/52-461-kwartet-wdh-midden-twente.html
http://www.zgt.nl/13045/nieuwsbrief-nr-3-februari-2016/files/Opening%20Nocepta.pdf


HENGELO  

Meer informatie: uitnodiging  

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO.  

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven  

  

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 2 maart 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

vereniging. De ervaringsdeskundige geeft advies, informatie en voorlichting over rugklachten. 

www.ruginfo.nl/ 

INFORMATIEAVOND VOOR MENSEN MET ERNSTIG OVERGEWICHT, WOENSDAG 9 MAART 

2016, 19.15 - 21.45 UUR, ALBERT SCHWEITZERZAAL, ZGT LOCATIE HENGELO. Belangstellenden 

worden door deskundigen en ervaringsdeskundigen geïnformeerd over operaties die door ZGT worden 

uitgevoerd bij patiënten met ernstig overgewicht. 

Meer informatie: www.zgt.nl/obesitascentrum 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 14 MAART 2016, 

10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

OPEN DAG: ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg. 

 

Naar boven   
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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 10 maart 2016 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  
      

 

Nieuwsbrief nr. 04, maart 2016  

 

In deze nieuwsbrief 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13045/nieuwsbrief-nr-03-februari-2016/
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


 Vertrek medisch coördinatoren 

 Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch coördinatoren  

 Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

 Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

 Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

 Mutaties medisch specialisten ZGT 

 Eenmalig consult medisch specialist  

 Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg poliklinische patiënten neurologie  

 Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland  

 PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar via app  

 Benefietgala  

 Innova symposium, donderdag 12 mei  

 Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

 Vooraankondiging themabijeenkomsten doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo)  

 ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de 

bariatrische patiënt  

 Agenda voor professionals 

 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 



Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

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


Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 



7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 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/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/


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 31 maart 2016 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 
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

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


in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
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Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 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/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 
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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 31 maart 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 
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 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

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


in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 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/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
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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 31 maart 2016 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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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

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


in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
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Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 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/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 
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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 31 maart 2016 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  
      

 

Nieuwsbrief nr. 04, maart 2016  

 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-04-maart-2016/
http://www.zgt.nl/3195/nieuwsbrief-voor-eerste-en-tweede-lijn/confirm?subscriber=qz7tMelEbgF4WL0tRNGAwIH3WOwRUS1l
http://www.zgt.nl/$CookieInfo
http://www.zgt.nl/zgtlijn1-2
https://www.zgt.nl/
http://www.linkedin.com/company/66321
http://www.facebook.com/pages/ZGT/562520167093613
https://twitter.com/zgt_info
https://www.youtube.com/user/zgtinfo


In deze nieuwsbrief 

 Vertrek medisch coördinatoren 

 Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch coördinatoren  

 Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

 Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

 Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

 Mutaties medisch specialisten ZGT 

 Eenmalig consult medisch specialist  

 Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg poliklinische patiënten neurologie  

 Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland  

 PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar via app  

 Benefietgala  

 Innova symposium, donderdag 12 mei  

 Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

 Vooraankondiging themabijeenkomsten doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo)  

 ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de 

bariatrische patiënt  

 Agenda voor professionals 

 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

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


in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 
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Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/


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 31 maart 2016 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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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

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


in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net


Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20PaTz%20symposium%2031-03-2016.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/UITNODIGING%20Boerhaave.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf


Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 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/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12539/zgt-houdt-ook-in-2016-open-dag-kom-kijken-in-het-hart-van-de-zorg/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 



n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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


Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 

huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 



(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
mailto:c.pipers@zenderen.net
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenennoordwesttwente/Hulpverleners/Actueel/tabid/7557/ctl/Details/ArticleID/16073/mid/17960/PalliArts-alle-relevante-informatie-over-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app.aspx


obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 

Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf
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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 31 maart 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Vertrek medisch coördinatoren 

In 2008 startte in ZGT locatie Hengelo, Albert Kienhuis als medisch coördinator, in 2009 in ZGT locatie 

Almelo gevolgd door Victor Coopman en in 2012 door Leo van Bergeijk. Na vele jaren als 

“oliemannetjes” tussen de eerste en tweede lijn te hebben gefunctioneerd zijn wij na overleg met de 

Raad van Bestuur ZGT en de eerste en tweede lijn tot de conclusie gekomen dat de smering die het 

raderwerk aanvankelijk behoefde thans door de tijd achterhaald is zoals, wel vaker in de geschiedenis. 

De hedendaagse organisatie van eerste en tweede lijn heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten 

opzichte van tien jaren geleden. Teamwork is inmiddels een prominentere rol gaan spelen in de zorg 

voor de patiënt die helaas ook sterk budgettair bepaald wordt hetgeen weer zijn eigen dynamiek met 

zich meebrengt. 

Als medisch coördinatoren zijn wij de mening toegedaan dat beide lijnen er zeker uit zullen komen door 

vooral met elkaar samen te werken. Wij hebben met groot genoegen en plezier samengewerkt met de 

eerste en tweede lijn en wensen de werkers in de zorg in Twente een goede gezamenlijke toekomst toe. 

Wij zijn per 1 maart gestopt met onze werkzaamheden en hebben lopende zaken overgedragen aan 

eerste en tweede lijn, en niet in het minst, bureau ZGT lijn1-2. 



 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking 

tijdens de afgelopen jaren. 

Leo van Bergeijk, Victor Coopman mede namens Albert Kienhuis, medisch coördinatoren ZGT 

Naar boven  

Veranderingen ten gevolge van vertrek van de medisch 

coördinatoren 

Het beëindigen van de werkzaamheden van de medisch coördinatoren heeft een aantal veranderingen 

met zich meegebracht. 

Nicole Wekamp, relatiebeheerder, is nu het 1e aanspreekpunt voor zowel de eerste als tweede lijn. Haar 

contactgegevens zijn: 

Nicole Wekamp - Bokdam 

n.bokdam@zgt.nl 

088 708 36 97 

werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Zij is eveneens te bereiken via bureau ZGT lijn 1-2: zgtlijn1-2@zgt.nl, 088 708 36 69 

 

Ook is er een verandering doorgevoerd met betrekking tot de overlegstructuren. 

De commissie 1e en 2e lijn ZGT is met ingang van 1 januari 2016 opgehouden te bestaan. Hiervoor in 

de plaats is het bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gekomen met een vertegenwoordiging van de CMS, 

huisartsen, Centrale huisartsenposten en Raad van Bestuur ZGT. Bovendien is er een “klankbordgroep” 

mailto:n.bokdam@zgt.nl
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in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit 

een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. 

Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij Nicole Wekamp- Bokdam. 

Als bureau ZGT lijn 1-2 bedanken wij Leo van Bergeijk en Victor Coopman, voor de fijne samenwerking 

en de vele werkzaamheden die zij hebben verricht voor zowel de eerste als ook de tweede lijn. 

Medewerkers Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Associatie huisartsenpraktijk Willems & Dijkman 

Marja Dijkman & Amanda Willems, huisartsen in Medisch Centrum de Oliphant in Goor, hebben na drie 

jaar prettige samenwerking besloten, geassocieerd verder te werken. De praktijk heet per 1 januari 2016 

'Huisartsenpraktijk Willems & Dijkman'. Gevestigd: 

Irisstraat 2-13 

7471 AV Goor 

Praktijknummer 0547 27 27 93 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Dennis Olde Riekerink (Ootmarsum) 

Per 1 april aanstaande neemt Maureen de Boer – van Alst de huisartsenpraktijk van Dennis Olde 

Riekerink over. 

Praktijkgegevens: 

Huisartsenpraktijk M.M. van Alst 

Molenstraat 10-d 

7631 AZ Ootmarsum 

Praktijknummer: 0541 28 02 06 

Intercollegiale lijn: 0541 28 02 08 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Overname praktijk Oebele Dijkstra (Delden) 

Per 1 april aanstaande neemt de heer B. Prenger, thans huisarts in Balkbrug / Dedemsvaart, de 



huisartsenpraktijk van Oebele Dijkstra over. Oebele blijft voorlopig nog 2 dagen in de week werkzaam in 

de praktijk. 

De praktijk blijft gevestigd: 

Huisartsenpraktijk Prenger 

Markt 2 

7491 AT Delden 

Praktijknummer: 074  376 14 66 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

22-02-2016 mw. E. Provoost, fellow radiologie 

IN DIENST 

14-03-2016 J.J. Kootstra, traumachirurg 

De heer J.J. Kootstra is ook deels werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg 

(Saxenburgh Groep). Hij is te bereiken via de polikliniek traumachirurgie, 088 708 52 33. Dr. Kootstra 

heeft zijn opleiding tot arts en chirurg gevolgd aan de Universiteit van Groningen. De differentiatie 

traumachirurgie heeft hij gevolgd in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken in 

Zwolle. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Eenmalig consult medisch specialist 

De werkgroep Zenderen " Samenwerken eerste tweede lijn" heeft het eenmalig consult medisch 

specialist gekozen als kansrijk project om zorg dicht bij de patiënt, waar mogelijk, in de eerste lijn te 

leveren. De kern van het project is dat de huisarts de verantwoordelijkheid houdt over een patiënt 

waarbij hij eenmalig de expertise van de medisch specialist vraagt, om daarna de behandeling in de 

eerste lijn te kunnen voortzetten. De pilot start binnenkort in samenwerking met een aantal 

huisartsenpraktijken en de vakgroepen interne geneeskunde, neurologie en reumatologie. Wilt u meer 

weten over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, c.pipers@zenderen.net. 

Carin Pipers, projectleider 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net/projecten/twente-helpt-ouderen-in-de-regio/
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Naar boven 

Inzet verpleegkundig specialisten bij nazorg 

poliklinische patiënten neurologie 

Vanaf 14 maart 2016 is de functie van gespecialiseerde verpleegkundige op de polikliniek neurologie 

gestopt. De al aanwezige verpleegkundig specialisten zullen de poli’s van CVA, MS en Parkinson 

overnemen van de gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Voor de patiënten en huisarts zal er in beginsel weinig veranderen, behalve dat er andere gezichten zijn. 

Mogelijk dat er in de loop van de tijd op onderdelen een taakverschuiving plaatsvindt tussen neuroloog 

en verpleegkundig specialist. Maar hierover zullen we dan nader berichten. 

RVE neurologie 

Naar boven 

Oprichting Kinder Expertisecentrum Oost Nederland 

Twentse zorgverleners starten pilot voor één centraal punt in diagnostiek voor jonge kinderen. 

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw 

expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost 

Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. 

Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Lees 

verder >> 

Naar boven 

PalliArts, informatie over palliatieve zorg beschikbaar 

via app 

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele 

telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 

afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. 

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant. Met dit idee won het netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL 

en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief. Op 8 maart vindt de lancering van de app plaats 

tijdens een landelijke bijeenkomst van alle netwerkcoördinatoren.. Voor meer informatie: lees verder >> 

Naar boven 

Benefietgala 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/
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Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdrage aan het vijfde ZGT Benefietgala. Het gala, inclusief 

de veiling was een groot succes. Mede dankzij uw hulp konden we het fantastische bedrag van 

€32.000,- ophalen voor Stichting Tweega Medica. 

 

Stichting ZGT Benefietgala 

Runa, Marjan, Linda, Tom, Simone, Luutzen, Marijke, Ester, Enzo, Noor, Pepijn & Mirthe 

Naar boven 

Innova symposium, donderdag 12 mei 

Het afgelopen jaar is in de diverse toonaangevende tijdschriften en door de diverse verenigingen weer 

zeer veel relevante informatie gepresenteerd. Het is niet redelijk van u te verwachten dat u op de hoogte 

bent van al deze belangrijke artikelen of nieuwe richtlijnen. 

Tijdens het Innova Symposium informeren wij u in vogelvlucht over alle nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld diabetes, hypercholesterolemie, chronische nierschade, hypertensie en 

obesitas. Dit gebeurt door het presenteren van een overzicht van de belangrijkste studies, nieuwe 

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De focus ligt dit jaar op diabetes, CVRM en innovaties in de zorg. Meer informatie: uitnodiging. 

Naar boven 

Pilotproject Kiek’n bij de cardiologie 

Kom een ochtend een kijkje nemen op de polikliniek cardiologie in Hengelo. In het kader van ‘kijken in 

elkaars keuken’ nodigen we huisartsen hiervoor van harte uit. Het programma tijdens deze ochtend, op 

donderdag 19 mei 2016, leest u hier. 

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. Aanmelden kan via zgtlijn1-2@zgt.nl 

Graag tot kiek’ns 

Namens de werkgroep 

Naar boven 
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Vooraankondiging themabijeenkomsten 

doktersassistenten en POH-ers (locatie Almelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op donderdag 26 mei (ziekenhuislocatie Almelo, vanaf 17.30 uur) houdt 

ZGT weer een themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen 

poliklinieken ZGT. Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het 

programma volgt binnenkort. 

De themabijeenkomst voor locatie Hengelo staat in het najaar gepland. 

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

Naar boven 

ZGT Huisartsensymposium; Wanneer afslanken geen 

uitkomst meer biedt: Het zorgpad van de bariatrische 

patiënt 

Van de 1.000 obese patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert 

ZGT de behandelingen gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. Op het 

symposium verzorgen diverse medisch specialisten een voordracht over het peri-operatieve zorgtraject 

van de bariatrische patiënt binnen ZGT. Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 26 mei in 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

PaTz SYMPOSIUM ‘VAN PILOT TOT PAREL, VAN 0 NAAR 100 PaTz-GROEPEN, DONDERDAG 31 

MAART 2016 VAN 7.30 – 21.00 UUR IN VERGADERCENTRUM DE VESTE TE AMERSFOORT. 

Meer informatie: uitnodiging 

30E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 7 APRIL 2016, ONTVANGST VANAF 17.15 UUR, 

TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

NASCHOLINGSBIJEENKOMST ‘KWARTETTEN MET OCON’, WOENSDAG 20 APRIL 2016, INLOOP 

VANAF 17.30 UUR, OCON (SPORT), ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

INNOVA SYMPOSIUM, DONDERDAG 12 MEI 2016, INLOOP VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO 
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Meer informatie: uitnodiging 

KIEK’N BIJ DE CARDIOLOGIE, DONDERDAG 19 MEI 2016, POLIKLINIEK CARDIOLOGIE HENGELO 

08.30 - 13.00 UUR 

Meer informatie: uitnodiging 

ZGT HUISARTSEMSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

ZORGPAD VAN DE BARIATRISCHE PATIENT’, DONDERDAG 26 MEI 2016, VAN DER VALK HOTEL 

HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

THEMABIJEENKOMT DOKTERSASSISTENTEN EN POH-ERS, DONDERDAG 26 MEI 2016, ZGT 

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

SYMPOSIUM GEBOORTEZORG ‘HOE BEVALT TWENTE?‘, DONDERDAG 2 JUNI 2016, 9.00 – 17.00 

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

ZATERDAG 19 MAART 2016, 11:00 - 15:00 , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2016 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg 

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 31 maart 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 
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