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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 



is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 
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Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  
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doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
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Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
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http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
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Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 
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Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
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http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
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http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 
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te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
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Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
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Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
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http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
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http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 

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


te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
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Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 
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Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 

Zowel het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord als inloggen met uw UZI-pas is veilig. Inloggen 

met de UZI-pas wordt echter als de meest veilige inlogmethode gezien. Hier is namelijk een extra 

controlemoment door het gebruik van de pas. ZGT zou u dan ook willen verzoeken om waar mogelijk in 
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te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  
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Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
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Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
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Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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Zorgverlenersportaal vernieuwd per 20 april a.s. 

In principe heeft de vernieuwde versie van het portaal dezelfde functionaliteiten als u gewend bent. 

Nieuw is het operatieoverzicht en de mogelijkheid om in te loggen met uw UZI-pas. Ook de ‘look en feel’ 

van het portaal is anders. 

VEILIG INLOGGEN 
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te loggen met uw UZI-pas. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in sommige gevallen niet mogelijk/wenselijk 

is. Om het gebruikersgemak toch te waarborgen bieden we voorlopig beide inlogmethodes aan. 

PROBLEMEN? 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van het zorgverlenersportaal, dan kunt u binnen 

kantoortijden contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2, 088 708 36 69. 

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven 

Transmurale VIM ZGT-CHPA 

DOEL TRANSMURAAL VIM: 

Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft 

geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Zowel binnen de CHPA als ZGT kunnen deze incidenten worden gemeld binnen het eigen systeem. 

Incidenten kunnen zich afspelen binnen één van de organisaties maar ook in de samenwerking tussen 

beide organisaties. 

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg in de keten te vergroten, is het belangrijk om ook de incidenten 

die in ketenverband plaatsvinden te melden, te analyseren en waar nodig in ketenverband te bespreken 

zodat er gerichte verbetervoorstellen gedaan kunnen worden. 

WERKWIJZE 

Huisartsen of doktersassistentes melden incidenten met betrekking tot ZGT in het VIM systeem van de 

CHPA. De CHPA neemt deze meldingen in behandeling en neemt contact op met de betreffende 

afdelingen. Tevens worden deze meldingen gedeeld met de transmuraal VIM coördinator van ZGT 

(Nicole Wekamp, relatiebeheerder ZGT) 

Specialisten of medewerkers ZGT melden incidenten met betrekking tot de CHPA in het VIM systeem 

van ZGT. Deze incidenten worden opgepakt door de transmuraal VIM-coördinator. Deze incidenten 

worden gedeeld met de VIM-coördinator van de CHPA (Dionne de Vries, staffunctionaris kwaliteit en 

beleid) en in behandeling genomen. 

Incidenten worden in overleg of afzonderlijk afgehandeld, afhankelijk van de aard van de melding. Per 

kwartaal wordt een overzicht gemaakt met de gemelde incidenten. Incidenten die gaan over bejegening 

van arts tot arts worden niet volgens de VIM methodiek afgehandeld maar conform het protocol 

‘Klachten dokters over dokters’.  

http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Schema%20klacht%20dokter%20over%20dokter%20(maart%202016).pdf


Bureau ZGT lijn 1-2 en Centrale Huisartsenpost Almelo 

Naar boven 

Even weer onder de aandacht! 

WEBSITE VOOR HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN: 
WWW.EENTWEEZGT.NL 

De website eentweezgt.nl biedt een verbeterde toegankelijkheid, herkenbaarheid en reductie van, voor 

huisartsen, overbodige ZGT-informatie. Op de website vindt u informatie die de verbinding legt tussen de 

huisartsen in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT. Met als 

doel de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. De website bevat 

onder meer items als: nieuws, scholingsactiviteiten, gezamenlijke werkafspraken (tussen 1e en 2e lijn), 

zorgportaal en contactgegevens. 

Hebt u vragen? Neem gerust contact op met bureau ZGT lijn 1-2, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

MAAKT U AL GEBRUIK VAN DE APP/SNELKOPPELING 
CONTACTGEGEVENS VOOR EERSTE EN TWEEDE LIJN OP UW MOBIEL OF 
IPAD? 

Snel toegang tot contactgegevens voor eerste en tweede lijn? Dat kan door via een snelkoppeling op het 

bureaublad van uw smartphone of tablet een link naar verschillende praktische telefoonnummers te 

maken. Wilt u als huisarts bijvoorbeeld de overleglijn van heelkunde? Raadpleeg dan deze ‘App’. 

Voordeel van deze voorziening: u hebt de contactgegevens direct bij de hand en altijd up to date. 

LINK NAAR NIEUWSBRIEVEN 

Aan deze ‘App’ zijn ook de nieuwsbrieven van en voor de eerste en tweede lijn, via een link, toegevoegd. 

Kortom, actuele informatie bij de hand! 

U bent hier al eerder over geïnformeerd maar mocht u het e-mailbericht hebben gemist of niet 

ontvangen, neem dan contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl of telefonisch via 

(088) 708 36 69. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

 

Naar boven  

Visitatie oogheelkunde Almelo 

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

Almelo. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van groot belang. Op 9 maart jl. is er aan de 

huisartsen van Almelo e.o. per mail een enquête verstuurd. De eerste reacties hebben wij inmiddels 

http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


ontvangen. Toch brengen we dit onderwerp graag nog eens onder uw aandacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Psychiatrie ZGT maakt ruimte voor consultatie in de 

huisartsenpraktijk 

In de afgelopen maanden hebben verschillende psychiaters met groot genoegen vanuit ZGT consultatie 

geboden in diverse huisartsenpraktijken in ons verzorgingsgebied. Tot op heden werd dit in de vrije tijd 

gedaan. Vanwege alle belangstelling hebben wij besloten een nieuwe collega aan te stellen en een van 

de huidige psychiaters grotendeels vrij te spelen voor consultatie in de 1e lijn. Vanaf 1 augustus is 

Stanneke Lunter hiervoor beschikbaar. U kunt haar inschakelen via het secretariaat psychiatrie van ZGT, 

polipsych@zgt.nl, tel. nr. 088 708 31 10 of fax nr. 088 708 30 55. 

Zij kan patiënten spreken voor diagnostiek, medicatie- of behandeladvies, met u en/of de POH-GGZ 

overleggen en zo nodig meegaan op huisbezoek. Zowel incidentele consultatie als een vaste afspraak 

binnen uw praktijk is mogelijk. Patiëntcontacten zijn binnen de huidige regelgeving eenmalig en worden 

uiteraard afgerond met een verslag. Bekostiging kan vanuit uw consultatiebudget, de patiënt wordt niet 

bij ZGT ingeschreven, er wordt geen DBC-GGZ geopend en de patiënt betaalt geen eigen risico. 

Tot 1 augustus 2016 is buiten de reeds gemaakte afspraken helaas geen consultatie mogelijk gezien de 

werkdruk in onze praktijk. Heeft u belangstelling voor deze samenwerking en/of wilt u nadere informatie, 

neemt u dan contact op met Stanneke Lunter, c.lunter@zgt.nl of 088 708 31 10. U kunt ook aangeven in 

een e-mail wanneer u bereikbaar bent voor overleg. 

Wij verheugen ons op deze aanvullende vormgeving van de samenwerking met u als huisartsen! 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

Wijziging telefoonnummer KNO 

Vanaf 1 april 2016 is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek KNO op beide 

ziekenhuislocaties samengevoegd. Met het nummer 088 708 33 50 kan zowel ziekenhuislocatie Almelo, 

als Hengelo worden bereikt. De overleglijnen voor de huisartsen op de beide locaties blijven hetzelfde: 

De nummers zijn in Almelo: 088 708 37 17 en Hengelo 088 708 52 70. 

Polikliniek plastisch chirurgie, KNO, kaakchirurgie 

mailto:polipsych@zgt.nl
mailto:c.lunter@zgt.nl


Naar boven 

Tijdelijke afwezigheid cardiologe Anita Derks 

Van 1 mei tot 2 augustus 2016 is cardioloog en medisch manager Anita Derks afwezig in verband met 

een sabbatical. Haar spreekuren en diensten worden overgenomen door dr. Golűke. Haar 

managementtaken worden voor die periode overgenomen door dr. De Nooijer. Patiënten zijn over de 

tijdelijke afwezigheid van Anita Derks geïnformeerd. 

RVE cardiologie 

Naar boven 

ZGT op weg naar 2020: wij bieden u de beste en meest 

gastvrije zorg! 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt 

bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van 

preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Met de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020 heeft ZGT de 

doelstelling om patiënten vandaag én in de toekomst de meest deskundige en gastvrije zorg te bieden. 

 

  

Om dit doel te bereiken hebben wij 7 beloften met elkaar afgesproken, hierop zijn wij aanspreekbaar. De 

vier terreinen, die leiden tot zorginnovatie, vormen de bouwstenen voor ZGT in 2020: 

 Zorginnovatie: het continu verbeteren van bestaande behandelingen, nieuwe zorgconcepten 

ontwikkelen, onze organisatie hierop aanpassen en het vinden van nieuwe financieringsvormen. 

 Bouwsteen 1 ons zorgaanbod: voor de regio en daarbuiten. 

 Bouwsteen 2 onze werkwijze: altijd gastvrij en deskundig. 

 Bouwsteen 3 onze organisatie: van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie. 

 Bouwsteen 4 technologische innovatie: facilitator van zorginnovatie. 

Op de website www.zgt2020.nl is de meerjarenbeleidsvisie aansprekend verbeeld en verwoord. Op deze 

website laten wij u de komende jaren zien hoe wij invulling geven aan de benoemde bouwstenen. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan. 

 

Naar boven  

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/zgt2020-bouwstenen/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/zorg-innovatie/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/ons-zorgaanbod/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/onze-werkwijze/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/onze-organisatie/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/technologische-innovatie/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt2020.nl/


Berichten van Medlon 

PREPENSIOEN MARIJKE GOORHUIS 

Op 1 april jl. nam Marijke Goorhuis, senior accountmanager Medlon, afscheid van Medlon na ruim 40 

jaar werkzaam te zijn geweest bij ons laboratorium waarin ze diverse functies heeft bekleed. Wij danken 

Marijke voor al haar enthousiaste inzet om de samenwerking met vele regionale zorgverleners vanuit 

inhoud en kwaliteit vorm te geven en wensen haar veel plezier met haar welverdiende vrije tijd. Astrid 

Braad en Jannette Gerritsen zullen haar werkzaamheden voortzetten. Zij zullen zich binnenkort aan u 

voorstellen. U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER MEDLON AANGEPAST 

Vanaf begin april 2016 is het lab formulier voor elektronisch aanvragen van laboratorium diagnostiek bij 

Medlon aangepast. Het elektronische formulier is aangepast naar analogie van de papieren versie. Het 

bestaat uit verschillende tabbladen, zoals probleem-georiënteerd onderzoek, onderzoek op alfabetische 

volgorde en chronische zorg. De dienst “ZNO e-lab” is beschikbaar via de bekende weg van het 

Zorgportaal van ZorgNetOost. 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

Vanaf 1 april jl. zijn de prikpost in Weerselo en de prikpost Wesselerbrink in Enschede langer open. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn alle prikposten en de poli’s bloedafname 

gesloten. Verder gelden voor de andere dagen de normale openingstijden. 

Medlon 

Naar boven 

ZGT wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober aanstaande. wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. 

Gedurende deze dag zullen ZGT-ers hun onderzoek presenteren. Wilt u uw onderzoek op deze dag 

presenteren? Stuur ons dan een samenvatting hiervan. Ook voor case reports is ruimte. Het format voor 

samenvattingen vindt u online.  

De deadline voor het insturen van uw samenvatting is vrijdag 3 juni 2016. Op basis van de inzendingen 

stellen we een mooi programma samen en hoort u meer van ons. 

Wilt u dit bericht ook verspreiden onder uw collega's die zich het afgelopen jaar met onderzoek bezig 

hebben gehouden? 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/verruimde-openingstijden-prikpost-Weerselo/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Verruimde-openingstijden-prikpost-Medlon-Wesselerbrink/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/patienten/Prikposten/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/5346/wetenschapsdag/


Alvast bedankt en tot ziens op 12 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

wetenschapsbureau@zgt.nl 

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  

Agenda voor professionals 

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. 

mailto:wetenschapsbureau@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20OCON%2020%20april%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20.pdf
http://www.zgt.nl/13261/nieuwsbrief-nr-5-april-2016/files/huisartsensymposium%20bariatrische%20patient.pdf


Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: vooraankondiging 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 4 MEI 2016, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

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

http://www.ruginfo.nl/ 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 21 april 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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