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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 

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


 

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 

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 

verder >> 

Naar boven 

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/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13112/oprichting-kinder-expertisecentrum-oost-nederland/


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 

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

richtlijnen en/of ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

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


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 

Van der Valk Hengelo. Lees verder >> 

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
http://www.zgt.nl/13131/nieuwsbrief-nr-4-maart-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient%20.pdf


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 

Naar boven 

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/


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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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 
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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
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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
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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
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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
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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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 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
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
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
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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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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 
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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
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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© 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 

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 
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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
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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
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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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