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Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Nieuw zorgverlenersportaal: alleen inloggen via Internet 

Explorer 

Op 20 april is ons nieuwe zorgverlenersportaal in gebruik genomen. Hiermee is het zorgverlenersportaal 

toekomstbestendig en kunnen we ontwikkelingen blijven doorvoeren. Huisartsen kunnen binnen hun 

eigen praktijk nu ook middels een UZI-pas inloggen. Inloggen dient te gebeuren via Internet Explorer. 

Via Google Chrome is inloggen niet mogelijk. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en stafbureau informatievoorziening 

Naar boven  

Wijziging in oogheelkunde zorg ANW 



Vanaf 1 april 2016 organiseren de oogartsen de weekenddiensten gezamenlijk met MST. Er verandert 

voor de huisarts niets aan de manier van contact opnemen met de dienstdoende. Wel kunt u een andere 

oogarts dan voorheen aan de lijn krijgen. De patiënten kan gevraagd worden voor beoordeling naar 

Enschede te gaan. De collegae van het MST zijn: W. (Wesal) Farzad, C.F.P. (Chris) Jansweijer, P.J. 

(Peter) Lansink, M. (Margo) van der Werf. 

 

RVE oogheelkunde  

Naar boven  

Twentse zorgpartijen bundelen hun krachten in 

Zorgnetwerk Zenderen 

De vraag naar zorg blijft maar stijgen, terwijl van zorgverleners wordt verwacht dat zij de zorgkosten in 

de hand houden. Om aan die ingrijpende- en complexe opdracht te voldoen, zonder dat de kwaliteit van 

de zorg eronder lijdt, is het Zorgnetwerk Zenderen opgericht. Dit samenwerkingsverband wil de zorg in 

de regio Twente toekomstbestendig maken. Het Zorgnetwerk Zenderen wordt door verschillende 

zorgpartners in Twente, waaronder ZGT ondersteund. De diverse zorgpartners hebben op 6 april 2016 

een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

 

Het Zorgnetwerk Zenderen is een organisatie die de vele zelfstandige organisaties en professionals in 

de sector helpt samenwerken. Enkele voorbeelden. Er wordt een pilot opgestart waarbij huisartsen (als 

hoofdbehandelaar) hun patiënt éénmaal naar de medisch specialist in het ziekenhuis mogen sturen, 

zonder dat het eigen risico van die patiënt wordt aangesproken. Ook is er een geriatrisch expertiseteam 

in oprichting dat huisartsen in hun eigen praktijk kan ondersteunen bij de behandeling en begeleiding 

van kwetsbare ouderen. 



Meer informatie: www.zenderen.net 

Naar boven  

ZGT Defecatie Expertise Centrum 

Defecatieproblematiek is een aandachtsgebied binnen ZGT. Sinds 2015 heeft ZGT een defecatie 

expertise centrum op locatie Hengelo. Binnen het centrum houden we ons bezig met het onderzoek en 

de behandeling van patiënten met ontlastingsproblematiek. Hieronder vallen onder andere patiënten met 

ongewild ontlastingsverlies en/of met een moeizaam ontlastingspatroon. Voor het maken van een 

afspraak heeft de patiënt een verwijzing nodig naar onze defecatiepolikliniek. 

 

Meer lezen?: meer informatie over het ZGT Defecatie Expertise Centrum 

RVE heelkunde 

Naar boven 

Gezocht: Kinderen tussen de 1-14 jaar met subklinische 

hypothyreoïdie 

In het kader van een recent gestart gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in het ZGT en MST, 

zoeken we kinderen (1-14 jaar) met een subklinische hypothyreoïdie (TSH >4,2 en normaal FT4). In dit 

onderzoek vergelijken we het effect van een voedingsadvies op subklinische hypothyreoïdie met 

standaard zorg. 

Indien u een patiënt heeft die mogelijk geschikt is om deel te nemen aan het onderzoek, willen we u 

vragen het betreffende kind, in overleg met de ouders, door te sturen. Verwezen kinderen zullen op korte 

termijn gezien worden, waarbij opnieuw bloedonderzoek wordt verricht. Indien er bij herhaling sprake is 

van subklinische hypothyreoïdie, zal er geloot worden tussen de voedings- en controle groep. De totale 

duur van het onderzoek is 6 maanden, met een tussentijdse controle na 3 maanden. 

INCLUSIE CRITERIA: 

 TSH > 4,2 en normaal T4 

 Leeftijd tussen de 1-14 jaar 

 Begrip van de Nederlandse taal door de ouders 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zenderen.net
http://www.zgt.nl/13407/nieuwsbrief-nr-6-april-2016/files/ZGT%20Defecatie%20Expertise%20Centrum.pdf


EXCLUSIE CRITERIA: 

 Obesitas (BMI>30) 

 DM type 1 

 Behandeling met levothyroxine 

 Immunologische deficiënties 

 Koemelk allergie, bekende of verdenking op stoornis in darmabsorptie(bv coeliakie) of 

aandoeningen die een speciaal dieet vereisen 

 Elke relevante congenitale, anatomische of chromosomale afwijking of ernstige ziekte. 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Mirthe van Voorthuizen, 

coassistent via de mail m.vvoorthuizen@zgt.nl of via telefoon 06 38 00 69 27. 

RVE kindergeneeskunde 

Naar boven 

Hersenschuddingprotocol van de Rugbyclub the Big 

Bulls 

In de onlangs gehouden Boerhaave bijeenkomst is onder meer gesproken over de pilot 

hersenschuddingsprotocol van de Rugbyclub the Big Bulls in Almelo. Hier treft u een formulier aan, 

bestemd voor de betrokken speler, dat onderdeel is van een pilot voor toepassing van het 

Hersenschuddingsprotocol bij het spelen van amateurrugby. De huisartsen kunnen dit formulier 

tegenkomen, met name ’s avonds en in de weekenden, wanneer er rugby gespeeld en getraind wordt. 

Het is belangrijk dat het formulier in handen van de betreffende speler blijft, zoals ook al vermeld op het 

formulier (blz.1 onderaan). Gekopieerd kan er natuurlijk altijd worden. 

Dr. T.F. Fraatz, anesthesioloog-intensivist 

Naar boven 

Mechanische Thorax Compressie - Ambulance Oost 

Het leveren van kwalitatief verantwoorde en succesvolle reanimaties stelt hoge eisen aan 

ambulancehulpverleners. Zij presteren onder druk en passen hun kennis en vaardigheden toe in een 

vaak hectische situatie. Vanaf 21 april 2016 maakt de ambulancedienst- als het erop aankomt - gebruik 

van een innovatieve techniek: mechanische thorax compressie (MTC), ofwel automatische hartmassage. 

MTC is inzetbaar via een draagbare voorziening: de AutoPulse, en dat biedt belangrijke voordelen. 

Meer lezen: www.ambulancedienstoost.nl   

Ambulance Oost 

mailto:m.vvoorthuizen@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13407/nieuwsbrief-nr-6-april-2016/files/Spelers%20info%20H%20P.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ambulanceoost.nl/mechanische-thorax-compressie


Naar boven   

Informatieavond ernstig overgewicht 

Op woensdag 25 mei a.s. vindt er een informatieavond plaats over operaties bij ZGT voor mensen met 

ernstig overgewicht. Hier zullen de internist en de bariatrisch chirurg hun visie op de behandeling van 

overgewicht presenteren. Ook de overige disciplines en ervaringsdeskundigen zullen informatie 

verstrekken over hun aandeel in het begeleidingstraject. Het doel is om een gezonder gewicht met 

minder klachten, minder medicijnen en minder risico’s te bewerkstelligen. Voor de één is hiervoor een 

sleeve resectie (maagverkleining) een uitstekende oplossing en voor de ander een bypass(omleiding) of 

een omega loop (mini) bypass. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.15 tot circa 21.45 uur in onze 

ziekenhuislocatie Almelo in de Twentezaal. 

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

Obesitascentrum 

Naar boven 

Bericht van Nocepta 

Vorig jaar november is de samenwerking van MST, ZGT en medisch specialisten anesthesiologie in een 

multidisciplinair expertisecentrum voor de patiënt met chronische pijn van start gegaan. Op vrijdag 18 

maart 2016 is pijncentrum Nocepta officieel geopend. Nocepta is gestart met een lange wachttijd, maar 

is bezig met een inhaalslag om de bestaande wachttijden voor zowel de eerste bezoeken als de 

behandelingen te reduceren. Inmiddels is de wachttijd teruggebracht naar circa 2,5 maand, met uitzicht 

op een voortzetting van deze daling. Er wordt gewerkt aan een multidisciplinaire aanpak en er is gestart 

met een pilot voor one-stop-shop behandelingen als servicemodel naast de traditionele spreekuren en 

behandelsessies. Voor vragen kunt u terecht bij Aletta Koster, manager Nocepta. Nocepta is telefonisch 

bereikbaar via (088) 708 50 80. De website van Nocepta gaat binnenkort online. 

Nocepta 

 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/12708/voorlichtingsbijeenkomsten/
mailto:a.koster@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13407/nieuwsbrief-nr-6-april-2016/files/Innova%20Symposium.pdf
http://www.zgt.nl/13407/nieuwsbrief-nr-6-april-2016/files/Uitnodiging%20kiek'n%20bij%20cardiologie%2019%20mei%202016%20(3).pdf%2015%20maart.pdf


SYMPOSIUM: 'DE BEHANDELING VAN KNIEARTROSE', WOENSDAG 25 MEI 2016, 

CONFERENTIEHOTEL DRIENERBURGHT (op het terrein van de Universiteit Twente te Enschede), 

17.15 – 21.00 UUR. 

Meer informatie: programma en aanmelden  

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. 

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/ 

HUIDKANKERDAG, ZATERDAG 21 MEI, POLIKLINIEK DERMATOLOGIE, ZGT LOCATIE HENGELO, 

10.00 – 13.00 UUR. 

Op zaterdag 21 mei 2016 opent de polikliniek dermatologie van ZGT locatie Hengelo van 10.00 -13.00 

uur zijn deuren voor publiek tijdens de Nationale Huidkankerdag. Maar liefst vijf dermatologen 

controleren verdachte plekjes van belangstellenden, vertellen over de gevaren van zonnen en leggen uit 

hoe zij de eigen huid het beste zelf kunnen controleren. Naast de dermatologen staan 

doktersassistentes en verpleegkundigen klaar om hen meer te vertellen over huidkanker, de 

behandelingen en preventie ervan. Belangstellenden die de huid willen laten controleren dienen zich 

vooraf in te schrijven. Dat kan via de website: http://www.huidkankerdag.nl. Er zijn nog enkele plekken 

vrij.  

INFORMATIEAVOND ERNSTIG OVERGEWICHT, WOENSDAG 25 MEI 2016, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO, 19.15 - 21.45 UUR 

Meer informatie en aanmelding: www.zgt.nl/obesitascentrum. 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/behandeling-van-kniearthrose/
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http://www.zgt.nl/13407/nieuwsbrief-nr-6-april-2016/files/symposium%20geboortezorg.pdf
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Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 12 mei 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

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

Pilot eerstelijns optometrisch onderzoek 

Bij een gedeelte van de verwijzingen naar de oogarts blijkt vooraf niet duidelijk waarvoor de patiënt naar 

de oogarts moet zodat niet adequaat ingespeeld kan worden op planning van onderzoek in het proces. 

Tevens blijkt bij een gedeelte van de patiënten dat zij in het geheel niet door een oogarts gezien hoefden 

te worden. 

Het eerder inzetten van een optometrist in de keten van oogzorg onder supervisie van de huisarts leidt 

tot betere of geen verwijzingen van de huisarts en daling van toegangstijd tot de Poli Oogheelkunde. 

Daarom start in samenwerking tussen FEA en ZGT Almelo per 1 juni een pilot eerstelijns optometrisch 

onderzoek. De coöperaties Vriezenveen-Westerhaar, Rijssen, Wierden en Nijverdal-Hellendoorn kunnen 

per 1 juni a.s. digitaal verwijzen naar de eerstelijns optometrist voor een vooraf vastgestelde patiënt 

populatie. De verwijzingen kunnen ingestuurd worden via het E-verwijzen, in de Zorgaanbiedersgids 

ZGT Almelo Optometrie. 

De pilot wordt geëvalueerd op tevredenheid van de patiënt en betrokken zorgverleners en kosten van de 

gewijzigde werkwijze. 

FEA en ZGT Almelo 

Naar boven 

Wisseling van de wacht 

Huisarts W. Terpstra stopt op 1 juli 2016 als huisarts in de Huisartsengroepspraktijk aan de Molenstraat 

9-A te Rijssen. 



 

Zijn praktijk wordt overgenomen door huisarts T. Bruseker. 

 

Huisartsengroepspraktijk Rijssen 

Molenstraat 9-A 

7462 TK Rijssen 

Telefoon: 0548 512 115 

 

Naar boven  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST 

01-02-2016 mw. M. Waanders-Oude Elferink , klinisch neuropsycholoog 

IN DIENST TIJDELIJKE SPECIALISTEN 

01-03-2016 H.T.J. Mantel, fellow bariatrische chirurgie 

07-03-2016 mw. W.J. Kruik-Kollöffel, ziekenhuisapotheker. Zij werkt als ziekenhuisapotheker bij de 

Saxenburgh Groep (Röpcke Zweers Ziekenhuis) te Hardenberg. En een dag in de twee weken in ZGT. 

14-03-2016 mw. I.V. Feijen-Bas, GZ-psycholoog 



  

01-04-2016 J.J.A. Vrolijk, waarnemer KNO 

01-04-2016 B. van Reemst, chef de clinique longartsen 

  

04-04-2016 mw. J.M. Raterink, GZ-psycholoog 

  

30-04-2016 G.H. Kluge, waarnemer intensivist 

05-05-2016 mw. A.C.J.M. de Pont, waarnemer intensivist 

UIT DIENST 

01-01-2016 mw. E.D. Roele, fellow radiologie 

01-02-2016 mw. M.P.M. Roukens, intensivist 

01-05-2016 T.A. Middelburg, waarnemer dermatologie 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven  



Nationale Huidkankerdag ZGT, mogelijke toestroom 

patiënten in huisartsenpraktijk 

Zaterdag 21 mei is de Nationale Huidkankerdag. De polikliniek dermatologie van ZGT locatie Hengelo 

opent deze dag van 10.00 -13.00 uur zijn deuren voor publiek. Met deze dag willen wij uitleggen dat de 

zon goed is voor de mens, maar ook dat teveel zonnen meer kans geeft op het ontstaan van huidkanker. 

Voorkomen is immers beter dan genezen. Ruim 100 belangstellenden hebben zich bij vijf dermatologen 

ingeschreven om verdachte plekjes te laten controleren. Dit doen zij samen met een vertegenwoordiging 

van de huisartsen. Ook staan doktersassistentes en verpleegkundigen klaar om belangstellenden meer 

te vertellen over huidkanker, de behandelingen en preventie ervan. 

Het doel is de vergroting van de awareness op huidkanker. Ook preventie en het gebruik van 

zonwerende producten wordt belicht. De controle van verdachte plekken is niet bedoeld als vervanging 

voor een gewoon bezoek aan de dermatoloog. 

Belangstellenden bij wie verdenkingen op huidkanker worden geconstateerd worden verwezen naar de 

huisartsen. Het kan zijn dat u na de Nationale Huidkankerdag een toestroom van patiënten met 

verdenking op huidkanker in uw praktijk zult hebben. 

RVE dermatologie 

Naar boven  

UwZGT editie 7, mei 2016 is uit 

De zevende uitgave van hét huis-aan-huis magazine van ZGT, UwZGT, in de brievenbus van een groot 

aantal Twentse huishoudens. Met dit veelzijdige magazine wil ZGT inwoners van het verzorgingsgebied 

op mooie wijze informeren over het ziekenhuis. 

 

Lees hier alle verhalen in de digitale versie. 

Naar boven  

Agenda voor professionals 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13473/


ZGT HUISARTSENSYMPOSIUM ‘WANNEER AFSLANKEN GEEN UITKOMST MEER BIEDT: HET 

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

HENGELO.  

Meer informatie: uitnodiging 

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

LOCATIE ALMELO, VANAF 17.30 uur. 

Meer informatie: uitnodiging  

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

UUR, VAN DER VALK HOTEL HENGELO. 

Meer informatie: uitnodiging 

SYMPOSIUM: 'DE BEHANDELING VAN KNIEARTROSE', VERPLAATST van woensdag 25 mei 2016 

NAAR WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016!, CONFERENTIEHOTEL DRIENERBURGHT (op het 

terrein van de Universiteit Twente te Enschede), 17.15 – 21.00 UUR. 

Meer informatie: programma en aanmelden 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016. 

Naar boven  

Agenda voor patiënten 

HUIDKANKERDAG, ZATERDAG 21 MEI 2016, POLIKLINIEK DERMATOLOGIE, ZGT LOCATIE 

HENGELO, 10.00 – 13.00 UUR. LET OP: INSCHRIJVING GESLOTEN! 

INFORMATIEAVOND ERNSTIG OVERGEWICHT, WOENSDAG 25 MEI 2016, TWENTEZAAL, ZGT 

LOCATIE ALMELO, 19.15 - 21.45 UUR. 

Meer informatie: informatie en aanmelding  

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 1 JUNI 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/ 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 13 JUNI 2016, 

10.00 – 11.30 UUR, MOZAIK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. Meer informatie: www.fesinfo.nl 

Naar boven  

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

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

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

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
      

 

Nieuwsbrief nr. 08, juni 2016  

 

In deze nieuwsbrief 
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Kenniswisseling met huisartsen verbetert bariatrische zorg 

StomaLife: meer regie voor stomadrager én stomaverpleegkundige 

ZGT biedt nieuwe behandelmodules gericht op de gevolgen van kanker 

Topdrukte: patiënten kiezen voor ZGT!  

Multidisciplinair congres over botbreuken bij oudere patiënten 

Jaarrapportage 2015 Netwerken Palliatieve zorg Midden en Noordwest- Twente 

Agenda voor professionals  

Agenda voor patiënten  

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn  

Praktijk verhuizing huisarts J. Rauws 

Per 11-07-2016 zal de praktijk zich gaan vestigen in: 

Medisch Centrum de Kolk 1e etage 

Bornerbroeksestraat 42 

7607 KG Almelo 

 

Ons nieuwe fax nummer is 0546 53 86 21 

Telefoonnummer blijft ongewijzigd 0546 81 24 04 

Jan Rauws 

José Bouw – van Bloem 

Karin Huis in ’t Veld – Heuver 

Daisy Onland 

Naar boven  

RVE Oogheelkunde Almelo 

Onlangs hebben we u als huisartsen uit Almelo e.o. (FEA) bericht over het instellen van een 



patiëntenstop voor nieuwe verwijzingen van niet spoedeisende gevallen. Mochten als gevolg hiervan 

patiënten worden doorverwezen naar de poli oogheelkunde Deventer dan geldt hiervoor dat patiënten 

zelf de poli moeten bellen voor het maken van een afspraak. Gelieve geen verwijzing via een faxbericht. 

RVE Oogheelkunde Almelo 

Naar boven 

Wijziging telefoonnummers polikliniek verloskunde 

Per 1 juni 2016 is ZGT voor zwangeren bereikbaar op één centraal telefoonnummer: 088 708 44 16. 

Voor de eerstelijnszorg zijn wij bereikbaar op de telefoonnummers die de afdeling verloskunde in het 

verleden ook hanteerde. 

RVE gynaecologie 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST (TIJDELIJK): 

01-05-2016 mw. C.H. de Vijlder, waarnemer dermatologie 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven  

Seksuologe in ZGT 

Ik ben Minke van der Velde, 30 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Enschede en heb Geneeskunde 

gestudeerd in Groningen. Voor de coschappen ben ik weer terug gekomen naar Twente. Van 2013-2016 

ben ik werkzaam geweest als arts-assistent gynaecologie en obstetrie in het Medisch Spectrum Twente 

te Enschede. In oktober 2015 ben ik begonnen aan de opleiding Postmaster Seksuologie in Utrecht. 

Sinds april dit jaar ben ik twee dagen in de week werkzaam in het ZGT als Arts in opleiding tot 

seksuoloog. Op maandag op de polikliniek urologie en op donderdag op de polikliniek gynaecologie. 

Patiënten met seksuologische klachten kunnen dus naar de uroloog of de gynaecoloog verwezen 

worden. 

Daarnaast werk ik ook twee dagen in het MST als Arts in opleiding tot seksuoloog. 

Ik zal in ieder geval tot het eind van mijn opleiding (december 2016) werkzaam blijven in het ZGT en het 

MST. Met deze kennismaking hoop ik dat de huisartsen en medisch specialisten hun patiënten met 

seksuologische klachten weer gericht kunnen verwijzen! Ook voor vragen vanuit artsen ben ik per mail 

mailto:m.vdvelde@zgt.nl


bereikbaar. Hopelijk tot snel in het ZGT! 

 

Minke van der Velde 

Naar boven 

 

 

Kenniswisseling met huisartsen verbetert bariatrische 

zorg 

Op donderdag 26 mei jl. vond het ZGT huisartsensymposium ‘Wanneer afslanken geen uitkomst meer 

biedt: Het zorgpad van de bariatrische patiënt’ plaats. Op het symposium verzorgden diverse medisch 

specialisten een voordracht over het perioperatieve zorgtraject van de bariatrische patiënt. Eén van deze 

specialisten is bariatrisch chrirug Marc van Det, tevens dagvoorzitter van het symposium: ‘De 

kennisdeling tussen specialisten uit verschillende disciplines komt ten goede van de bariatrische zorg. Al 

luisterend en discussiërend leren we van elkaar.’ Anesthesioloog Johan Smid vult aan: ‘De bezoekers 

reageerden erg enthousiast op het symposium. Zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst’. 

Het ZGT obesitascentrum begeleidt jaarlijks circa 1.000 patiënten bij het krijgen en handhaven van een 

permanent gezonde levensstijl. De behandeling van obesitas is één van de speerpunten van ZGT. Het 

ZGT Obesitascentrum draagt met zijn multidisciplinaire aanpak positief bij aan regionale aandacht voor 

obesitas als maatschappelijk probleem en optimale zorg voor deze patiënten. Van de 1.000 obese 

patiënten ondergaan rondom de 600 een bariatrische ingreep. Sinds 2010 voert ZGT de behandelingen 

gastric bypasses en sleeve resections uit bij deze patiëntengroep. 



 

Obesitascentrum 

Naar boven 

StomaLife: meer regie voor stomadrager én 

stomaverpleegkundige 

De stomaverpleegkundigen in ZGT zijn onlangs gestart met een pilot StomaLife. Een nieuwe manier van 

samenwerken in stomazorg waarbij een grote rol is weggelegd voor de patiënt én voor de 

stomaverpleegkundige. Een optimale regierol om precies te zijn. 

Het doel van StomaLife is om de gezondheidsuitkomsten voor stomadragers te verbeteren. Denkt u aan 

minder complicaties, focus op de zelfredzaamheid thuis en de (ervaren) kwaliteit van zorg in zijn geheel. 

Daarnaast bespaart StomaLife kosten in de stomazorgketen door het voorkomen en/of tijdig behandelen 

van complicaties, het doelmatiger gebruik van stomamaterialen en efficiënter werken. De 

stomaverpleegkundige houdt de totale regie over de zorg van de stomadrager en blijft deze op afstand 

volgen. Hierbij zijn ook bezoeken aan huis mogelijk want stomazorg is specialistische zorg die niet stopt 

bij het verlaten van het ziekenhuis. De stomaverpleegkundigen van ZGT: “StomaLife geeft ons de 

mogelijkheid om de regie in handen te houden na ziekenhuisontslag. De verpleegkundige van de 

thuiszorg kan uiteraard wel de standaard verzorgende taken oppakken, maar het uitgangspunt is dat zij 

niet probleemoplossend te werk gaan. In geval van verandering of problemen vragen wij haar dan ook 

contact met ons op te nemen. Op die manier blijven we heel gerichte zorg leveren zolang als nodig is.” 

De reacties van stomadragers op de pilot zijn erg positief. “Ze ervaren het als prettig dat we bij de 

patiënten thuiskomen”, vervolgen de stomaverpleegkundigen. “Het geeft hen een veilig en vertrouwd 

gevoel. Daarnaast vindt men het fijn dat de stoma informatie beperkt wordt tot de voor hem meest 

relevante informatie en van één discipline komt, namelijk van ons.” 



 

OVER STOMALIFE 

StomaLife is een initiatief van Mediq CombiCare, dat zich specialiseert in stoma-, continentie- en 

wondverzorgingsmaterialen. Mediq CombiCare is onderdeel van Mediq dat internationaal samenwerkt 

met zorgprofessionals aan initiatieven om efficiency in de zorg te vergroten. StomaLife is een van die 

initiatieven. De pilot duurt een half jaar. 

RVE heelkunde 

Naar boven 

ZGT biedt nieuwe behandelmodules gericht op de 

gevolgen van kanker 

Met de komst van de nieuwe richtlijn oncologische revalidatie heeft ZGT het behandelaanbod sterk 

kunnen verbeteren. De behandelmodules zijn meer toegespitst op individuele behoeften van patiënten 

met oncologische problematiek. Afhankelijk van de zorgvragen krijgt de patiënt één of meerdere 

modules aangeboden. Enkele voorbeelden van modules zijn fysieke training, voeding en dieet, psycho-

educatie, coaching- en energieverdeling, etc. De modules kunnen tijdens de behandeling, na de 

behandeling en/of tijdens palliatieve fase gevolgd worden. Daarnaast is ook het groepsprogramma 

opnieuw ingericht, onder de noemer ‘Terug naar Evenwicht’ (voorheen ‘Herstel en Balans’) waarbij er 

parallel op indicatie individuele modules gevolgd kunnen worden. Bij meervoudige of complexe 

problematiek is nu ook de revalidatiearts betrokken. 

HOE VERWIJZEN? 

Het begint allemaal met een goede signalering, waarbij de lastmeter als hulpmiddel gebruikt kan worden. 

Lees verder >>> 

VERGOEDING 

De meeste modules worden vanuit de tweede lijn aangeboden en vallen hiermee onder de basiszorg. 

http://www.zgt.nl/13642/nieuwsbrief-nr-8-juni-2016/files/ZGT%20Lastmeterformulier%20voor%20huisartsen.pdf
http://www.zgt.nl/13642/nieuwsbrief-nr-8-juni-2016/files/verwijzen%20.pdf
http://www.zgt.nl/13642/nieuwsbrief-nr-8-juni-2016/files/verwijzen%20.pdf


Uitzondering hierop vormen fysiotherapie en ergotherapie bij enkelvoudige problematiek. Het gaat hierbij 

om eerstelijns zorg, waarbij fysiotherapie niet in de basisverzekering is opgenomen en ergotherapie tot 

10 uur. 

Meer informatie is te vinden op www.zgt.nl/oncologischerevalidatie of op te vragen via het secretariaat 

revalidatie geneeskunde via 088 708 3310. Voor patiënten is er een ZGT folder 'Behandeling van de 

gevolgen van kanker'. 

Oncologisch centrum 

Naar boven 

Topdrukte: patiënten kiezen voor ZGT! 

In de eerste vijf maanden van dit jaar ziet de Raad van Bestuur een aanzienlijke toestroom van het 

aantal patiënten naar beide ZGT ziekenhuislocaties. Ook het aantal poliklinische en klinische 

behandelingen stijgt. Medisch specialisten en medewerkers herkennen de drukte op de werkvloer. 

De drukte is te verklaren. “We zien een toestroom van het aantal patiënten uit de omgeving Enschede. 

Daarnaast hebben patiënten veelal een complexere zorgvraag wat regelmatig leidt tot duurdere 

behandelingen. Ook zien we een stijging van het aantal kwetsbare ouderen dat naar het ziekenhuis 

wordt doorverwezen en oncologiebehandelingen die gepaard gaan met dure medicijnen die niet worden 

vergoed”, aldus Meindert Schmidt voorzitter Raad van Bestuur ZGT. 

Ondanks dat ZGT de toegestroomde patiënten graag kan en wil helpen leidt de topdrukte tot een 

dilemma. De topdrukte leidt namelijk tot een omzetstijging van 16 miljoen euro, die ZGT tot nog toe niet 

vergoed krijgt van de zorgverzekeraars. 

ZGT kan en wil de toegestroomde patiënten graag helpen in de vorm van gastvrije en deskundige zorg. 

“Het probleem is alleen dat we daar niet voor worden betaald, terwijl de kosten wel gemaakt worden. Wil 

ZGT financieel gezond blijven dan kan simpelweg niet aan de extra zorgvraag worden voldaan als daar 

geen financiële vergoeding tegenover staat, zegt Meindert Schmidt.” De Raad van Bestuur van ZGT is in 

gesprek met de zorgverzekeraars en hoopt op korte termijn op een goede oplossing. 

 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/oncologischerevalidatie
http://www.zgt.nl/13642/nieuwsbrief-nr-8-juni-2016/files/Behandeling%20van%20de%20gevolgen%20van%20kanker.pdf


Raad van Bestuur 

Naar boven 

Multidisciplinair congres over botbreuken bij oudere 

patiënten 

Op 7 en 8 juni kwamen medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants uit 

heel Nederland naar ZGT om hun kennis en ervaring over botbreuken bij oudere patiënten met elkaar te 

delen.  

 

Centrum voor geriatrische traumatologie 

Naar boven 

Jaarrapportage 2015 Netwerken Palliatieve zorg Midden 

en Noordwest- Twente 

De netwerken leggen verantwoording af over hun handelen en over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. In de jaarrapportage 2015 leest u welke activiteiten zijn gecontinueerd of afgerond. 

Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente 

Naar boven  

Agenda voor professionals 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

 

Naar boven  

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13638/specialisten-delen-kennis-op-eerste-multidisciplinaire-congres-over-botbreuken-bij-de-oudere-patienten/
http://www.zgt.nl/13642/nieuwsbrief-nr-8-juni-2016/files/Jaarrapportage%202015%20web%20(2).pdf


Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 13 JUNI 2016, 

10.00 – 11.30 UUR, MOZAIK, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

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 23 juni 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-mail 

zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

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

Verhuizing huisartsenpraktijk M.R. Hofman in Almelo 

De praktijk is per 1 juli 2016 gevestigd aan de: 

Bornebroeksestraat 42 



Medisch Centrum “de Kolk” 

7607 KH Almelo 

Telefoonnummer: 0546 81 31 78 

Collegeaal nummer: 0546 83 60 66 

Faxnummer: 0546 86 60 62 

M.R. Hofman 

Naar boven  

Overname praktijk Smulders 

Met ingang van 1 juli 2016 neemt Niels van Rozen de praktijk van Ron Smulders te Boekelo over. 

De praktijk blijft gevestigd in het medisch centrum de Windmolen, Windmolenweg 2 in Boekelo. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Toetreding huisarts Olde Riekerink in Denekamp 

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de heer Dennis Olde Riekerink toe tot de huisartsmaatschap Joosten 

en Koekkoek te Denekamp. De praktijk zal dan heten: huisartsenpraktijk Joosten, Koekkoek, Olde 

Riekerink en is gevestigd aan de Krabbendijk 9, 7591 AW in Denekamp. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven  

Maakt u al gebruik van de App/snelkoppeling 

contactgegevens voor eerste en tweede lijn op uw 

mobiel of iPad? 

Snel toegang tot contactgegevens van de 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, of als medisch specialist de 

overleglijn van een huisartspraktijk snel weten? Raadpleeg dan deze ‘App’. Voordeel van deze 

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

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

actuele informatie bij de hand! Wilt u weten hoe u deze app kunt installeren op uw smartphone, 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 

mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


 

Naar boven  

Website voor huisartsen en medisch specialisten  

Snel naar patiëntenfolders, nieuwsbrieven, informatie over bijvoorbeeld nascholing of contactgegevens 

van de relatiebeheerder! Bezoek de website: www.eentweezgt.nl. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST (TIJDELIJK): 

 17-05-2016 A. Golüke, waarnemer cardiologie 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven 

Pilot eenmalige consultatie medisch specialist (ECMS) 

Vanaf 1 juli 2016 start de pilot eenmalige consultatie voor ZGT. Huisartsen uit de pilotpraktijken kunnen 

de medisch specialist om een eenmalig advies vragen zonder de patiënt te verwijzen. Bijvoorbeeld als 

de huisarts bevestiging van zijn diagnose wil, een advies over de behandeling wenst of de patiënt niet 

gerust kan stellen zonder deze expertise. Deelnemende specialismen zijn vooralsnog 

kindergeneeskunde en dermatologie ZGT. 

Eerder dit jaar is de pilot in MST gestart met de vakgroepen reumatologie, interne geneeskunde en 

neurologie. 

Wilt u meer weten over deze pilot kunt u zich richten tot de projectleider, c.pipers@roset-twente.nl. 

Carin Pipers, projectleider 

Naar boven  

Visitatie neurologie 

Op 24 november 2016 vindt er een kwaliteitsvisitatie plaats door de Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie (NvN) van de vakgroep neurologie ZGT. Uw mening over deze vakgroep is voor ons van 

groot belang. Binnenkort wordt er aan de huisartsen per mail een enquête verstuurd. Alvast bedankt 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/
mailto:c.pipers@roset-twente.nl


voor uw medewerking! 

RVE neurologie 

Naar boven 

Nieuwe psychiaters ziekenhuispsychiatrie ZGT 

Per 1 augustus treden mevrouw S.J. Timmer, psychiater en de heer J.H.J Stienen, psychiater toe tot de 

Maatschap Psychiaters ZGT. 

 

DE MAATSCHAP BESTAAT DAN UIT: 

 De heer A.A.G van den Ende 

 De heer W.A Jaket 

 Mevrouw C.H. Lunter 

 De heer R.R. Ploeger 

 De heer S.G. Sicco Smit 

 De heer R.M.F. Sorel 

 De heer J.H.J. Stienen 

 Mevrouw S.J. Timmer 

 De heer T.R.W.M. Walrave 

Voor meer informatie zgt.nl/psychiatrie. 

RVE psychiatrie 

Naar boven 

App helpt hartpatiënten gezondheid te managen 

technologische innovatie aanpassen op website 

ZGT heeft samen met Thales Nederland en de Universiteit Twente het pilotproject iMediSense 

ontwikkeld voor hartfaalpatiënten. Dankzij een app en diverse meetapparatuur kunnen patiënten hun 

eigen gezondheid managen. Hierdoor hoeven zij minder vaak en minder snel naar het ziekenhuis.   

 

Lees verder op zgt.nl 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/psychiatrie
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/13671/app-helpt-hartpatienten-gezondheid-te-managen/


RVE cardiologie 

Naar boven 

Grote drukte op de SEH 

In de landelijke pers is de laatste tijd regelmatig gesproken over crowding op de SEH. Er is sprake van 

crowding als de vraag naar SEH- hulp de SEH-capaciteit overstijgt. Als belangrijkste oorzaken worden 

genoemd de vergrijzende bevolking en de veranderende toenemende zorgvraag. Het is een landelijk 

probleem dat momenteel op veel SEH’s speelt. Ook als ZGT kennen we dit fenomeen. 

Als ZGT proberen we dit probleem op meerdere fronten aan te pakken. Een goede afstemming met de 

eerste lijn kan hierbij helpen. Iedere patiënt met indicatie voor SEH-zorg is en blijft uiteraard altijd van 

harte welkom. Maar, bij twijfel of het eventueel poliklinisch kan, overleggen we graag me u. 

Judith Mulder, SEH arts en Martin Leferink, unithoofd SEH, telefoonnummer: 06 49 64 18 90 

RVE spoedeisende hulp 

 

Naar boven  

ZGT Pendel- en shuttleservice voor patiënten 

In ZGT ziekenhuislocatie Almelo en Hengelo kunnen patiënten en bezoekers gebruik maken van de 

pendel- en shuttleservice. De pendelbus brengt poliklinische patiënten, begeleiders en bezoekers van de 

ene locatie naar de andere locatie en weer terug. 

In beide ziekenhuizen rijdt een shuttle op de begane grond (locatie Almelo en Hengelo) en op de 1e 

etage (alleen in de locatie Almelo). Van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur brengen zij 

patiënten, begeleiders en bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek in het ziekenhuis De rollator kan 

ook mee in de shuttle. 

 

  

Meer informatie over hoe patiënten hier gebruik van kunnen maken vindt u op zgt.nl. 

ZGT Shuttleservice 

 

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


Naar boven 

Reumaspreekuur voor kinderen 

Sinds 2015 is er op vrijdagochtend een gezamenlijk reumaspreekuur voor kinderen. Op dit spreekuur 

worden kinderen gezien die verwezen zijn vanuit de eerste en tweede lijn (bijvoorbeeld orthopedie) met 

(verdenking) artritis en kinderen die gevolgd worden tijdens behandeling voor JIA (juveniele 

idiopathische artritis). Het spreekuur wordt altijd gedaan door een kinderarts (Drs. G. Shabo of Drs. 

D.S.J. van Bommel-Slee) en een reumatoloog (Dr. A. Oostveen of Dr. H. Baan) samen. 

In principe is het spreekuur altijd op de kinderpolikliniek, maar als er ook een echo gemaakt moet 

worden, vindt het spreekuur plaats op de reumapolikliniek. 

Inmiddels zijn er ruim 30 patiënten onder behandeling op het gezamenlijke spreekuur. 

Huisartsen en andere collegae kunnen verwijzen via de polikliniek kindergeneeskunde of reumatologie 

onder vermelding van kinderrreumaspreekuur. 

RVE kindergeneeskunde 

Naar boven  

Goed nieuws van de IC 

Er is goed nieuws van de Intensive Care! Recent kreeg de IC kwaliteitsgegevens over het jaar 2015 

terug die de stichting NICE registreert. De Stichting NICE is opgericht door de beroepsgroep van 

intensivisten. Zij registreert gegevens van alle opgenomen patiënten op bijna alle IC’s in Nederland. 

Daardoor ontstaat de mogelijkheid om kwaliteit te meten en problemen te herkennen, te analyseren en 

maatregelen te nemen. 

De IC van ZGT blijkt, in vergelijking met de 20 grootste IC’s (inclusief die van topklinische ziekenhuizen 

in Nederland) goed te presteren, ja, zelfs bovengemiddelde kwaliteit te leveren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

lagere sterftecijfers, kortere ligduur, kortere beademingsduur en minder complicaties. 

Het hele team van verpleegkundigen en artsen werkt daar iedere dag en nacht weer hard aan en doet 

continu haar best om de zorg nog verder te verbeteren. Deze resultaten zijn een groot compliment waard 

aan het hele team en vormen een grote motivatie om straks op de nieuwe IC hiermee door te gaan. 

RVE intensive care 

Naar boven  

Berichten van Medlon 

EVEN VOORSTELLEN… 



Wellicht heeft u Astrid Braad of Jannette Gerritsen al eens ontmoet of aan de lijn gehad. Astrid en 

Jannette zijn sinds 1 april onze nieuwe accountmanagers voor u. Ze zullen bestaande en nieuwe relaties 

bezoeken, om uw wensen en onze mogelijkheden zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en om 

bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medische diagnostiek. Astrid en 

Jannette vinden de band met u als klant hierin heel belangrijk. Hopelijk mogen ze u snel begroeten voor 

een kennismaking.  

 

U kunt hen bereiken op 088 463 33 99. 

 

“U zorgt, wij ontzorgen u!” 

MALARIADIAGNOSTIEK BIJ MEDLON 

Voor malariaonderzoek kunt u patiënten doorsturen naar een van de poliklinieken bloedafname in het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis. Buiten kantooruren kunt u aanvragen indienen via de dienstdoende klinisch 

chemicus, 088 463 33 33 (MST) of 088 463 33 32. 

OPENINGSTIJDEN MEDLON ZOMERVAKANTIE 2016 

Van 25 juli t/m 26 augustus gelden aangepaste openingstijden voor onze locaties bloedafname. Let op: 

in Neede en Enter gelden andere weken. 

Wij wensen u een mooie zomer! 

Medlon 

Naar boven 

Save the Date: inspiratiebijeenkomst ‘roken en daarmee 

stoppen’ 

Op vrijdag 9 september 2016 is er voor huisartsen en medisch specialisten een inspiratie bijeenkomst 

met de longartsen Wanda de Kanter (Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam) en Pauline Dekker (Rode 

Kruis Ziekenhuis in Beverwijk) ‘roken en daarmee stoppen’. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Zomervakantie-Medlon/
http://www.zgt.nl/13779/nieuwsbrief-nr-9-juli-2016/files/Roken%20en%20daarmee%20stoppen%209%20september%202016.pdf


Naar boven  

Vooraankondiging: Week van de pijn, 26 september tot 

en met 1 oktober 

In het kader van de week van de pijn, zetten wij de deuren van Nocepta, centrum voor specialistische 

pijnbestrijding, open op onze locatie in ZGT Hengelo. 

 

We bieden huisartsen de mogelijkheid om kennis te maken, waarbij we u op de hoogte brengen van 

onze mogelijkheden van pijnbestrijding bij de chronische en oncologische pijnpatiënt en de 

mogelijkheden in acute situaties. De definitieve uitnodiging (met datum en tijd) volgt zo spoedig mogelijk. 

Nocepta 

Naar boven  

Symposium: ‘Taking care of the future – enhanced 

technology for rehabilitation’ 

Het onderzoekscentrum RRD (Roessingh Research and Development) bestaat 25 jaar en geeft ter ere 

daarvan een symposium in de Grolsch Veste te Enschede op donderdag 22 september 2016. Het 

programma bestaat uit plenaire presentaties in het ochtendprogramma en interactieve parallelsessies in 

de middag en staan op de website. 

Roessingh 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

INSPIRATIE BIJEENKOMST ‘ROKEN EN DAARMEE STOPPEN’, VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016, 

16.00 - 18.00 UUR, AUDITORIUM MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE 

Meer informatie: vooraankondiging  

SYMPOSIUM ‘TAKING CARE OF THE FUTURE – ENHANCED TECHNOLOGY FOR 

REHABILITATION’, DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016, 9.30 - 17.00 UUR, GROLSCH VESTE 

ENSCHEDE 

Meer informatie: uitnodiging  

 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

http://www.zgt.nl/13779/nieuwsbrief-nr-9-juli-2016/files/Uitnodiging%20Taking%20Care%20of%20the%20Future_RRD.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://symposium.rrdweb.nl/
http://www.zgt.nl/13779/nieuwsbrief-nr-9-juli-2016/files/Roken%20en%20daarmee%20stoppen%209%20september%202016.pdf
http://www.zgt.nl/13779/nieuwsbrief-nr-9-juli-2016/files/Uitnodiging%20Taking%20Care%20of%20the%20Future_RRD.pdf


Naar boven  

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 SEPTEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl. 

WEEK VAN DE PIJN, 26 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 2016 

Deuren open bij Nocepta, exacte datum en tijd volgt. 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 5 OKTOBER 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. 

Meer informatie: www.ruginfo.nl. 

Naar boven  

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 14 juli 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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.fesinfo.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.zgt.nl/13779/nieuwsbrief-nr-9-juli-2016/


Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
      

 

Nieuwsbrief nr. 10 juli 2016  

 

In deze nieuwsbrief 

 Fijne vakantie! 

 Crisisprotocol kwetsbare ouderen op de SEH herzien 

 Mutaties medisch specialisten ZGT 

 Opvang vitaal bedreigde cardiologie patiënt in ANW-uren niet meer mogelijk in ZGT Hengelo 

 MDL: hoe zit het ook al weer? 

 Oogheelkunde Almelo; instellen patiëntenstop 

 Bereikbaarheid tijdens vakantieperiode 

 Berichten Medlon 

 Agenda voor professionals 

 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Fijne vakantie!  
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Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Crisisprotocol kwetsbare ouderen op de SEH herzien 

De toenemende hoeveelheid kwetsbare ouderen op de SEH en de concentratie van geriatrische 

spoedzorg in ZGT Almelo hebben ertoe geleid om de bestaande werkafspraken over kwetsbare ouderen 

op de SEH aan te passen. In afstemming met de RVE geriatrie, de huisartsenpost Hengelo, de CHP 

Almelo, de kaderarts ouderen van de FEA, de SEH en bureau ZGT lijn 1-2 zijn de afspraken herzien en 

is het crisisprotocol kwetsbare ouderen geactualiseerd en vastgesteld. Nieuw is dat de geriater een 

duidelijke rol speelt en dat de specialist / SEH arts de zorg overdraagt aan de eigen huisarts of regie arts 

van de CHP-Almelo of HAP-Hengelo op het moment dat een opname indicatie in ZGT is uitgesloten. Het 

gepubliceerde overzicht van de crisisdiensten in de regio met contactgegevens is afgestemd met de 

betreffende zorgorganisaties. 

FEA, CHPA, HAPH, RVE SEH, RVE geriatrie en bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST (TIJDELIJK): 

01-07-2016 mw. L.E. van Manen, intensivist 

Per 1 juli ben ik gestart als intensivist op de afdeling Intensive Care in het ZGT. Daarom ben ik onlangs 

van Amsterdam naar Almelo verhuisd. Ik kijk uit naar het leren kennen van het ziekenhuis en de mooie 

landelijke omgeving waarin ik nu terecht ben gekomen! 

01-07-2016 mw. M. de Vries, chef de clinic gynaecologie 

01-07-2016 M.W.Z. Basalus, chef de clinic cardiologie 

http://www.zgt.nl/14002/nieuwsbrief-nr-10-juli-2016/files/werkafspraken%20crisis%20kwetsbare%20ouderen%20A%20en%20H%20juni%202016%20(2).pdf


 

01-07-2016 D. Bakker, chef de clinic urologie 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 

Naar boven  

Opvang vitaal bedreigde cardiologie patiënt in ANW-

uren niet meer mogelijk in ZGT Hengelo 

Sinds maandag 18 juli 2106 is opvang van vitaal bedreigde patiënten tijdens de ANW-uren in ZGT 

locatie Hengelo niet meer mogelijk. 

In reactie op de recent gecommuniceerde IGZ-standpunten over de vitaal bedreigde patiënt is, na 

onderzoek door de vakgroep cardiologie, besloten dat in ZGT locatie Hengelo in de ANW-uren geen 

patiënten meer kunnen worden opgevangen met mogelijke IC-indicatie of bij wie consultatie door een 

intensivist noodzakelijk is. Het betreft dan patiënten die hemodynamisch of respiratoir bedreigd zijn of 

kunnen raken. Zoals patiënten met cardiogene shock, astma cardiale, incessent VT’s en 

multiorgaanfalen. Voor deze patiëntengroepen is in ZGT locatie Almelo adequate zorgverlening 

voorhanden en ZGT locatie Almelo is daarom de aangewezen locatie voor opvang van deze patiënten. 

Patiënten met een niet direct bedreigende acute cardiologische zorgvraag kunnen te allen tijde in ZGT 

locatie Hengelo opgevangen blijven worden. 

Raad van Bestuur en RVE cardiologie 

Naar boven 

MDL: hoe zit het ook al weer? 

Er zijn diverse mogelijkheden waarop een coloscopie aangevraagd kan worden (BVO, huisartsscopie, 2e 

lijn scopie). Het verschil in verwijzing is van invloed op het proces waardoor onduidelijkheden kunnen 

bestaan over wie de uitslag geeft en wie het surveillance advies geeft. Om die reden heeft de vakgroep 

MDL de diverse processen en verantwoordelijkheden op een rijtje gezet (eentweezgt/werkafspraken 

onder Onderzoeken/Coloscopie). 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/


RVE interne geneeskunde 

Naar boven 

Oogheelkunde Almelo; instellen patiëntenstop 

Onlangs hebben we u als huisartsen uit Almelo e.o. (FEA) bericht over het instellen van een 

patiëntenstop voor nieuwe verwijzingen van niet spoedeisende gevallen. Mochten als gevolg hiervan 

patiënten worden doorverwezen naar de polikliniek oogheelkunde van het Deventer Ziekenhuis, dan 

geldt hiervoor dat patiënten zelf de polikliniek moeten bellen voor het maken van een afspraak. Graag 

geen verwijzing via een faxbericht. 

RVE oogheelkunde Almelo 

Naar boven 

Bereikbaarheid tijdens vakantieperiode 

POLIKLINIEK REUMATOLOGIE 

Vanaf woensdag 27 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2016 is de polikliniek reumatologie in Hengelo 

gesloten. Spreekuren van reumatologen en reumaconsulenten vinden dan alleen plaats op locatie 

Almelo (route 0.8).  

Voor het maken van afspraken en/of aanvragen van consulten kunt u telefonisch contact opnemen via 

088 708 34 03. 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID POLIKLINIEK HEELKUNDE 

Vanaf maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2016 is de polikliniek heelkunde telefonisch 

bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur. 

Naar boven 

Berichten Medlon 

Graag presenteren we u het jaarbericht 2015 van Medlon. Hierin kunt u de ontwikkelingen van Medlon 

op de diagnostiekmarkt volgen en bovendien lezen hoe we onze ambities willen waarmaken. 

Wij wensen u veel leesplezier. Indien u vragen of wellicht een goede tip voor onze organisatie heeft, 

houden wij ons graag aanbevolen! 

OPENINGSTIJDEN MEDLON ZOMERVAKANTIE 2016 

Van 25 juli t/m 26 augustus gelden aangepaste openingstijden voor onze locaties bloedafname. Let op: 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Organisatie/med16003-jaarbericht-2015-3luik-interactief.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/Zomervakantie-Medlon/


in Neede en Enter gelden andere weken. 

Wij wensen u een mooie zomer! 

Medlon 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

INSPIRATIE BIJEENKOMST ‘ROKEN EN DAARMEE STOPPEN’, VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016, 

16.00 - 18.00 UUR, AUDITORIUM MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE 

Meer informatie: vooraankondiging  

SYMPOSIUM ‘TAKING CARE OF THE FUTURE – ENHANCED TECHNOLOGY FOR 

REHABILITATION’, DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016, 9.30 - 17.00 UUR, GROLSCH VESTE 

ENSCHEDE 

Meer informatie: uitnodiging (link naar uitnodiging) 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 SEPTEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

WEEK VAN DE PIJN, 26 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 2016 

Deuren open bij Nocepta, exacte datum en tijd volgt. 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 5 OKTOBER 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. 

Meer informatie: www.ruginfo.nl 

Naar boven  

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

http://www.zgt.nl/14002/nieuwsbrief-nr-10-juli-2016/files/Roken%20en%20daarmee%20stoppen%209%20september%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14002/nieuwsbrief-nr-10-juli-2016/files/Uitnodiging%20Taking%20Care%20of%20the%20Future_RRD.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.fesinfo.nl/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl/


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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 4 augustus 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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Fijne vakantie!  

Bureau ZGT lijn 1-2 wenst u een fijne 

 

Naar boven 

Aangepaste bereikbaarheid poliklinieken gedurende 

zomerperiode  

Telefonische bereikbaarheid polikliniek dermatologie Almelo 

In de zomerperiode van 1 augustus tot en met 19 augustus 2016 is de polikliniek dermatologie in Almelo 

telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur. Bij spoed kunt u contact opnemen via de spoedlijn. 

Telefonische bereikbaarheid polikliniek heelkunde 

In de zomerperiode van 1 augustus tot en met 19 augustus 2016 zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.00 

tot 12.30 uur op de polikliniek heelkunde. Bij spoed kunt u contact opnemen via de spoedlijn. 

Telefonische bereikbaarheid afdeling radiologie 

Vanaf maandag 8 augustus tot en met vrijdag 26 augustus is de afdeling radiologie telefonisch 

bereikbaar van 8:00 tot 16:30, in plaats van tot 17.00 uur. Bij spoed kunt u contact opnemen via de 

spoedlijn. 

RVE’s ZGT 



Naar boven 

Visitatie neurologie 

Op donderdag 24 november 2016 vindt er een kwaliteitsvisitatie plaats door de Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie (NvN) van de vakgroep neurologie ZGT. Uw mening over deze vakgroep is voor ons 

van groot belang. Begin juli is per mail een enquête verstuurd. Inmiddels hebben we al verschillende 

reacties mogen ontvangen. Daarvoor hartelijk dank. Toch brengen we de enquête graag nog even weer 

onder uw aandacht. U kunt nog steeds reageren. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

RVE neurologie 

Naar boven 

Nocepta, pijnpolikliniek 

Waar vindt u ons? 

Sinds november 2015 is Nocepta gestart in de Zorgboulevard van ZGT locatie Hengelo. Met de 

oprichting van Nocepta willen de anesthesiologen, pijnspecialisten en de ziekenhuizen MST en ZGT 

mensen met chronische pijnklachten de hoogste kwaliteit van zorg en de beste service bieden.  

Nocepta is daarmee de enige pijnpolikliniek van ZGT en MST en bevindt zich op route 0.1 in ZGT locatie 

Hengelo. Dit is op de tweede verdieping van de Zorgboulevard en is te vinden via de trap/lift achter de 

receptie hoofdingang. Wij merken dat er nog steeds patiënten verwezen worden naar route 0.5, de oude 

plek van de pijnpoli. Dat is dus niet juist!  

Inmiddels is ook de website van Nocepta online: www.nocepta.nl. Hierop is al veel informatie voor de 

patiënten te vinden. 

Vergoeding van behandeling 

Daarnaast nog graag aandacht voor het volgende: als patiënten informatie bij hun zorgverzekeraar 

vragen ten aanzien van vergoedingen van een behandeling, is het van belang te weten dat veel 

zorgverzekeraars de naam “Nocepta” nog niet in hun database hebben opgenomen. Dit betekent dat zij 

ten onrechte “automatisch” het antwoord geven dat behandelingen bij Nocepta niet vergoed worden. 

Beter is het om in dat geval aan te geven dat de behandeling plaats vindt bij de pijnpolikliniek van ZGT. 

De behandelingen van Nocepta maken onderdeel uit van de productieafspraken van ZGT met de 

Zorgverzekeraars en worden in die zin dus in principe vergoed door alle Nederlandse verzekeraars. 

Uiteraard mits passend in de (basis)verzekering. 

Kennis maken met Nocepta, donderdag 29 september 

In het kader van de landelijke week van de pijn, zet Nocepta, centrum voor specialistische pijnbestrijding, 

de deuren open op de locatie in ZGT Hengelo op donderdag 29 september 2016. Nocepta biedt 

huisartsen de mogelijkheid om kennis te maken, waarbij u op de hoogte wordt gebracht van de 

mogelijkheden van pijnbestrijding bij de chronische en oncologische pijn patiënt en de mogelijkheden in 

acute situaties. Het programma volgt zo spoedig mogelijk.  

http://www.nocepta.nl/


Nocepta 

Naar boven 

Informatiefolder ‘begeleiding en ondersteuning thuis, als 

genezing niet meer mogelijk is’ 

(Palliatief) verpleegkundigen hebben de folder ‘begeleiding en ondersteuning thuis, als genezing niet 

meer mogelijk is’ samengesteld. In de bijlage vindt u deze folder. 

Netwerken Palliatieve Zorg 

Naar boven 

Uitnodiging Kick-of bijeenkomst “markering en 

proactieve zorgplanning” 

Tijdens de Kick-of bijeenkomst "markering en proactieve zorgplanning" krijgt u informatie over 

‘markering’ van de palliatieve fase en ook over proactieve zorgplanning, de spirituele dimensie van 

palliatieve zorg en over het Palliatief Overdrachtsformulier. Ook de logistiek wordt met u doorgenomen 

en er is ruimte voor al uw vragen. Wij heten u dan ook van harte welkom op deze kick-offbijeenkomst. 

Wij hopen hiermee de palliatieve zorg binnen onze regio weer een zetje voorwaarts te geven. Doet u 

mee? 

 Voor wie: (Huis)artsen, praktijkverpleegkundigen en (wijk)verpleegkundigen in de regio Midden- 

en Noordwest-Twente  

 Waar en wanneer: Woensdag 21 september, Albert Schweitzerzaal ZGT locatie Hengelo.   

 Tijd: Aanvang 17.30 uur tot ongeveer 19.45 uur. 

 Meer informatie: zie de uitnodiging 

Netwerken Palliatieve Zorg 

Naar boven 

Point of care in uw praktijk 

Compacte analyzers zoals de point of care meters worden door u en/of uw praktijkmedewerkers 

gebruikt. Handig, maar soms misschien ook wat lastig te hanteren. Daarom hebben we voor u nog even 

wat actuele onderwerpen op een rij gezet: 

 Waar vind ik de POCT protocollen? 

 Meting van kwaliteitscontrolemonsters 

 Koppeling LIS en POCT-meters 

http://www.zgt.nl/14046/nieuwsbrief-nr-11-augustus-2016/files/folder%20continuiteitsbezoek%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14046/nieuwsbrief-nr-11-augustus-2016/files/Uitnodiging%20kick-off%20bijeenkomst.pdf%20def..pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/protocollen-POCT/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/Meting-kwaliteitscontrolemonsters-POCT/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/koppeling-LIS-POCT/


 Scholing en herscholing POCT 

Point of care team Medlon, 088 – 463 34 56 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

INSPIRATIE BIJEENKOMST ‘ROKEN EN DAARMEE STOPPEN’, VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016, 

16.00 - 18.00 UUR, AUDITORIUM MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE 

Meer informatie: vooraankondiging 

KICK-OF BIJEENKOMST "MARKERING EN PROACTIEVE ZORGPLANNING, WOENSDAG 21 

SEPTEMBER, 17.30 – 19.45 UUR, ALBERT SCHWEITZERZAAL ZGT LOCATIE HENGELO. Meer 

informatie: uitnodiging 

SYMPOSIUM ‘TAKING CARE OF THE FUTURE – ENHANCED TECHNOLOGY FOR 

REHABILITATION’, DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016, 9.30 - 17.00 UUR, GROLSCH VESTE 

ENSCHEDE. Meer informatie: uitnodiging  

KENNISMAKEN MET NOCEPTA, DONDERDAG 29 SEPTEMBER. Meer informatie: uitnodiging volgt. 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 SEPTEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. Meer informatie: www.fesinfo.nl 

WEEK VAN DE PIJN, 26 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 2016 

Deuren open bij Nocepta, exacte datum en tijd volgen. 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 5 OKTOBER 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. Meer 

informatie: www.ruginfo.nl 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/scholing-herscholing-pointofcare-medlon/
http://www.zgt.nl/14046/nieuwsbrief-nr-11-augustus-2016/files/Roken%20en%20daarmee%20stoppen%209%20september%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14046/nieuwsbrief-nr-11-augustus-2016/files/Uitnodiging%20kick-off%20bijeenkomst.pdf%20def..pdf
http://www.zgt.nl/14046/nieuwsbrief-nr-11-augustus-2016/files/Uitnodiging%20Taking%20Care%20of%20the%20Future_RRD.pdf
http://www.fesinfo.nl/
http://www.ruginfo.nl/


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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 25 augustus 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 
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Verbeterde bereikbaarheid poliklinieken interne 

geneeskunde 

Om de telefonische bereikbaarheid van de diverse poliklinieken van interne geneeskunde ZGT te 

verbeteren wordt vanaf 8 september 2016 gewerkt met nieuwe telefoonnummers per sectie. 

Vanaf deze datum zijn de diverse secretariaten op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur als volgt te bereiken: 

 Polikliniek voor maag-, darm- en leverziekten, locatie Almelo  088 708 70 70 

 Polikliniek voor maag-, darm- en leverziekten, locatie Hengelo   088 708 70 71 

 Polikliniek voor oncologie en hematologie, locatie Almelo  088 708 70 76 

 Polikliniek voor oncologie en hematologie, locatie Hengelo  088 708 70 75 

 Polikliniek voor algemene interne geneeskunde, locatie Almelo  088 708 70 81 

 Polikliniek voor algemene interne geneeskunde en diabetes, locatie Hengelo 088 708 70 80 

 Polikliniek voor nefrologie en diabetes, locatie Almelo  088 708 43 51 

Wij werken met een keuzemenu 

1 receptenlijn 

2 secretariaat 

Voor u als huisarts blijft het nummer voor (intercollegiaal) overleg tijdens kantooruren, ongewijzigd: 

Locatie Almelo 

MDL/ oncologie/ algemeen  088 708 34 19 



Nefrologie  088 708 43 52 

Locatie Hengelo 

MDL/ oncologie/ algemeen  088 708 58 49  

RVE interne geneeskunde 

Naar boven 

 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

IN DIENST 

 01-08-2016 J.H.J. Stienen, psychiater 

 

Sinds 1 augustus ben ik werkzaam als psychiater in ZGT. Ik heb hiervoor met veel plezier 11 jaar in het 

Rode Kruis ZH te Beverwijk gewerkt en was toe aan een nieuwe uitdaging. We zijn met de hele familie 

(lees: drie kinderen in huis en twee uitwonend) naar Deventer verhuisd om mijn werk alhier mogelijk te 

maken. Ik ben geboren op Curaçao uit Limburgse ouders, heb mijn opleiding tot psychiater deels in het 

Amsterdamse, Rotterdamse en op Curaçao gevolgd. Het werken in een goede sfeer is voor mij 

essentieel en ik zie het dan zeker ook als mijn taak hiervoor te zorgen, naast natuurlijk alle andere 

kwaliteitsaspecten. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, wat tot nu toe spoedig verloopt. 

Juan Stienen 

 01-08-2016 mw. S.J. Timmer, psychiater 



 

Sinds 1 augustus werk ik als psychiater in ZGT. Hierbij stel ik me graag aan u voor. De afgelopen jaren 

heb ik bij Dimence gewerkt, waar ik ook de opleiding tot psychiater heb gedaan en daarna vijf jaar als 

psychiater ben blijven werken. Ik was verbonden aan een polikliniek in Raalte, waar ik mensen met 

stemming- en angstproblematiek behandelde en daarnaast verbonden was aan het FACT team, waar 

juist meer de chronische psychiatrie op de voorgrond staat. Hoewel ik daar met plezier gewerkt heb, 

wilde ik niet altijd binnen een GGZ-instelling blijven. Het lijkt me leuk om in een maatschap te werken en 

me met de volle breedte van de psychiatrie bezig te kunnen houden in een dynamische omgeving zoals 

een ziekenhuis natuurlijk is. 

Verder kom ik oorspronkelijk uit Amsterdam, heb in Antwerpen geneeskunde gestudeerd, een tijdje in 

Den Haag gewoond en ben vanwege mijn man in Epse terecht gekomen, waar we nu wonen met onze 

dochter van vijf jaar. Ziekenhuispsychiatrie is voor mij echt weer een nieuwe uitdaging, mijn eerste 

indrukken zijn heel positief. Ik hou zelf van een laagdrempelige manier van samen werken, dus hoop dat 

we elkaar weten te vinden. Het wordt vast een fijne samenwerking! 

Simone Timmer 

 05-09-2016 mw. S.A.H. (Sjannieke) Jeuriëns-van de Ven, chef de clinique 

heelkunde,  deelgebied gastro-enterologische en oncologische chirurgie. 

UIT DIENST 

 W.H.H.W. van den Berg, waarnemer dermatologie 

 P.A.F.A. van Neer, waarnemer dermatologie 

 Mw. D.A. Kroes-Bockholts, waarnemer oogheelkunde 

 Mw. Dr. L.M.A. Schreurs, CdC traumachirurgie 

 A.E.J. Golüke, waarnemer cardiologie 

 mw. Dr. C.M. Koopmans, gynaecoloog 

 E.S. Boon, waarnemer intensivist 

 H. Biermann, waarnemer intensivist 

 Dr. P.E. Spronk, waarnemer intensivist 

 M.L. Erkamp, waarnemer intensivist 

 Dr. C.J. Gowrising, waarnemer intensivist 

 H.I.J. Harinck, waarnemer intensivist 

 G.H. Kluge, waarnemer intensivist 

 Mw. L.M. Lambalk, waarnemer intensivist 

 A. Manten, waarnemer intensivist 



 Mw. A.C.J.M. de Pont, waarnemer intensivist  

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A.  

Naar boven 

 

Medische staf LabPON uitgebreid 

Door indiensttreding van Ilse Diederen, patholoog is de medische staf van het Laboratorium Pathologie 

Oost Nederland (LabPON) sinds 1 september uitgebreid.  

LabPON 

Naar boven 

 

Opgelopen toegangstijd oogheelkunde Hengelo 

Vanuit de polikliniek oogheelkunde Hengelo willen wij u informeren dat de toegangstijd voor de 

oogartsen en orthoptisten is opgelopen tot begin 2017. 

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

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

wensen als gevolg van een tekort aan oogartsen. Momenteel plaatsen wij verwijzingen op de wachtlijst 

en sturen uw patiënt de afspraak te zijner tijd schriftelijk toe. Wij zoeken naar mogelijkheden om de 

toegangstijd te verkorten, maar die lijken op korte termijn helaas niet voorhanden. Patiënten, die niet 

willen wachten tot begin 2017 adviseren wij om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Deze 

partij heeft de mogelijkheden om te bemiddelen, zodat patiënten elders op kortere termijn terecht 

kunnen. Indien patiënten naar een andere zorgaanbieder gaan, sturen wij de verwijzing desgewenst 

door naar de nieuwe zorgaanbieder. Spoedeisende gevallen kunt u zoals gewoonlijk na telefonische 

aankondiging wel insturen.  

Oogheelkunde Hengelo 

Naar boven 

 

Patiëntenstop polikliniek oogheelkunde Almelo 

Voor de polikliniek oogheelkunde Almelo geldt een patiëntenstop voor nieuwe verwijzingen van niet 

spoedeisende gevallen. Hierover hebben wij u als huisartsen uit Almelo e.o. onlangs bericht. Mochten 



als gevolg hiervan patiënten worden doorverwezen naar de polikliniek oogheelkunde van het Deventer 

Ziekenhuis, dan geldt hiervoor dat patiënten zelf de polikliniek in Deventer moeten bellen voor het maken 

van een afspraak, anders wordt de patiënt niet opgeroepen. Dus geen verwijzing via een faxbericht.  

Oogheelkunde Almelo 

Naar boven 

 

Vooraankondiging: refereeravond oncologie 2 november 

2016 

ZGT heeft als één van de eerste 20 ziekenhuizen in Nederland toestemming gekregen om met 

immunotherapie te starten bij patiënten met gevorderd longkanker. Een geheel nieuwe ontwikkeling 

binnen het behandelpallet van de oncologische patiënt. Deze registratie voor ZGT opent de wegen om in 

de nabije toekomst ook te starten met immunotherapie bij niercelkanker, melanoom en borstkanker. 

Immunotherapie kan gepaard gaan met ernstige bijwerkingen. Vroegtijdige herkenning van bijwerkingen 

is van wezenlijk belang en draagt bij aan goede patiëntenzorg. De huisarts is hierin een onmisbare 

schakel. Tijdens de refereeravond willen we daarom over dit onderwerp met elkaar van gedachten 

wisselen. Ook wordt er die avond aandacht besteed aan de oncologische en de geriatrische 

oncologische screening. Meer informatie: vooraankondiging.   

Namens de voorbereidingscommissie: 

Bernarda Heslinga, huisarts 

Jeske Staal, longarts 

Jan Wagenaar, revalidatiearts 

Hester Klaren, geriater 

Ingrid Pasman, coördinerend oncologie verpleegkundige 

Naar boven 

 

Jaarverslag ZGT Academie 

Als opleidingsziekenhuis leidt ZGT professionals in de zorg op. Opleiding, onderwijs en onderzoek zijn 

een tweede kerntaak. We scholen onze medewerkers bij en na om kwaliteit van zorg te garanderen en 

te verbeteren. ZGT Academie coördineert, verzorgt en ondersteunt al deze activiteiten. In het 

Jaarverslag ZGT Academie leest u meer over de activiteiten die ZGT Academie in 2015 heeft verricht.  

ZGT Academie 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Vooraankondiging%20Refereeravond%202%20november%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Jaarverslag%20ZGT%20Academie%202015.pdf


 

ZGT Wetenschapsdag 

Op woensdag 12 oktober wordt de zesde ZGT Wetenschapsdag georganiseerd. Gedurende deze dag 

zullen ZGT medewerkers resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek presenteren. Dit jaar vanwege 

het grote aantal inzendingen zowel via mondelinge presentaties als op posters. Tevens zijn er 

workshops. De keynote wordt dit jaar verzorgd door de nieuwe wetenschapscoördinator van ZGT 

Academie: mw. prof. dr. Miriam Vollenbroek. Kortom, voor u een mooie gelegenheid om kennis te 

nemen van de verscheidenheid van wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT. 

De Wetenschapsdag wordt georganiseerd in de Twentezaal, ziekenhuislocatie Almelo. Meer informatie, 

zoals het programma, vindt u op zgt.nl/aanmeldenwetenschapsdag. Aanmelden is verplicht. Om in 

aanmerking te komen voor accreditatie (aangevraagd bij ABAN, NAPA en V&VN) dient u uw BIG 

nummer in te vullen bij de aanmelding. 

Wij zien u graag op 12 oktober.  

Arend Jan Woittiez, medisch manager ZGT Academie 

Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator 

Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog 

Naar boven 

 

Reminder: uitnodiging Kick-off bijeenkomst 'markering 

en proactieve zorgplanning' 

Hoewel we u eerder hierover hebben bericht nogmaals aandacht voor deze Kick-off. Tijdens de Kick-of 

bijeenkomst "markering en proactieve zorgplanning" krijgt u informatie over ‘markering’ van de palliatieve 

fase en ook over proactieve zorgplanning, de spirituele dimensie van palliatieve zorg en over het 

Palliatief Overdrachtsformulier. De bijeenkomst is met name bedoeld voor: (huis)artsen, 

praktijkverpleegkundigen en (wijk)verpleegkundigen in de regio Midden- en Noordwest-Twente. Meer 

informatie: zie de uitnodiging.  

Netwerken Palliatieve Zorg 

Naar boven 

 

Vooraankondiging themabijeenkomst 

'huidaandoeningen' doktersassistenten en POH-ers 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/aanmeldenwetenschapsdag
http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Uitnodiging%20reminder%20kick-off%20bijeenkomst.pdf%20def..pdf


(locatie Hengelo) 

Noteer alvast in uw agenda! Op woensdag 9 november, vanaf 17.30 uur houdt ZGT weer een 

themabijeenkomst voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en secretaressen poliklinieken ZGT. 

Dit keer met als onderwerp ‘huidaandoeningen’. De uitnodiging met daarin het programma volgt 

binnenkort. 

Deze bijeenkomst is in het voorjaar in Almelo verzorgd.  

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

Naar boven 

 

Agenda voor professionals 

INSPIRATIE BIJEENKOMST ‘ROKEN EN DAARMEE STOPPEN’, VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016, 

16.00 - 18.00 UUR, AUDITORIUM MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE 

 

KICK-OFF BIJEENKOMST 'MARKERING EN PROACTIEVE ZORGPLANNING, WOENSDAG 21 

SEPTEMBER, 17.30 – 19.45 UUR, ALBERT SCHWEITZERZAAL ZGT LOCATIE HENGELO  

Meer informatie: uitnodiging  

SYMPOSIUM ‘TAKING CARE OF THE FUTURE – ENHANCED TECHNOLOGY FOR 

REHABILITATION’, DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016, 9.30 - 17.00 UUR, GROLSCH VESTE 

ENSCHEDE 

Meer informatie: uitnodiging  

KENNISMAKEN MET NOCEPTA, DONDERDAG 29 SEPTEMBER 

 WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 

Meer informatie: zgt.nl/aanmeldenwetenschapsdag 

REFEREERAVOND ONCOLOGIE, WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016, 18.30 – 21.30 UUR, BUFFET 

VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: vooraankondiging 

THEMABIJEENKOMST ‘HUIDAANDOENINGEN’ doktersassistenten en POH-ers, WOENSDAG 9 

NOVEMBER 2016, ZGT locatie Hengelo, vanaf 17.30 uur 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Roken%20en%20daarmee%20stoppen%209%20september%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Uitnodiging%20reminder%20kick-off%20bijeenkomst.pdf%20def..pdf
http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Uitnodiging%20Taking%20Care%20of%20the%20Future_RRD.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/aanmeldenwetenschapsdag
http://www.zgt.nl/14145/nieuwsbrief-nr-12-september-2016/files/Vooraankondiging%20Refereeravond%202%20november%202016.pdf


INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 SEPTEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: fesinfo.nl 

WEEK VAN DE PIJN, 26 SEPTEMBER TOT EN MET 1 OKTOBER 2016 

Deuren open bij Nocepta, exacte datum en tijd volgt. 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 5 OKTOBER 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. 

Meer informatie: 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 15 september 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 
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Neem contact op met ZGT lijn 1-2 via e-mail: zgtlijn1-2@zgt.nl 
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Nieuwe praktijknaam: Huisartsenpraktijk ZuiderEs 

Huisartsenpraktijk Van der Burgh, De Jongh en Keja heeft een nieuwe naam. De nieuwe naam van de 

praktijk is: Huisartsenpraktijk ZuiderEs, Wijnand Zeeuwstraat 26-003, 7462 DE Rijssen, telefoon 0548 

512 563. Het e-mail adres is zuideres@ezorg.nl en de website is zuideres.nl. De site is nog in 

ontwikkeling. 

J.J. van der Burgh, 

J. de Jongh-van Hoof, 

A.E. Keja, huisartsen 

Naar boven  
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Beëindiging werkzaamheden als huisarts 

Vanwege mijn gezondheid ben ik helaas genoodzaakt mijn werkzaamheden als huisarts te beëindigen. 

Per 1 oktober 2016 zal mijn praktijk worden voortgezet door Mark Busscher en Anoek Muller. 

Telefoonnummer en praktijkadres blijven ongewijzigd. 

 Fleminghof 2 

 7622 MB Borne 

 Telefoon 074 266 12 42 

Ik dank jullie voor de prettige contacten en samenwerking in de afgelopen jaren. 

Marga Timmerman, huisarts 

 Naar boven 

Vertrek Meindert Schmidt 

"Op 1 november 2016 ben ik acht jaar verbonden aan ZGT. Voor mij persoonlijk zijn het heel mooie, 

drukke jaren geweest; jaren waarin veel is gebeurd. 

ZGT heeft grote slagen gemaakt - onder meer op het gebied van kwaliteit en veiligheid - en in de regio 

een sterke positie opgebouwd als hèt gastvrije, deskundige ziekenhuis in Twente. 

Met de inzet van alle medewerkers en medisch specialisten heeft ZGT steeds antwoord kunnen geven 

op de veranderingen in de zorg. En zonder twijfel zal ook in de (nabije) toekomst een beroep op de 

flexibiliteit en veranderbereidheid van alle ZGT-ers worden gedaan. 

Voor mij persoonlijk is nu het moment gekomen om een stapje terug te doen. Ik heb de Raad van 

Toezicht dan ook laten weten dat ik per 1 januari 2017 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur 

neer wil leggen om met pensioen te gaan." 

 



Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur 

Naar boven  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

TIJDELIJK IN DIENST 

05-09-2016 mw. S.A.H. Jeuriëns-van de Ven, chef de clinic GE-chirurgie  

IN DIENST 

15-09-2016 mw. C. Vrijman, dermatoloog 

UIT DIENST 

Na 14 jaar als anesthesioloog en pijnspecialist in ZGT werkzaam te zijn geweest heeft drs.N. Bansraj per 

1 oktober 2016 zijn medisch specialistische werkzaamheden beëindigd. 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

Naar boven  

Opening nieuwe IC ZGT 

Maandag 3 oktober wordt de nieuwe Intensive Care van ZGT officieel geopend door de Raad van 

Bestuur. Dinsdag 4 oktober start de verhuizing van de patiënten op de IC. In fases worden de patiënten 

overgebracht. Eerst worden de patiënten van 5 oost verhuisd. In de week die daarop volgt verwachten 

wij de patiënten van de oude IC naar de nieuwe over te brengen. Vanaf dat moment is de nieuwe 

Intensive Care in bedrijf. De nieuwe IC bevindt zich op de eerste verdieping, routenummer 1.10 in de 

ziekenhuislocatie Almelo. 

ZORGINNOVATIE 

ZGT werkt continu aan verbetering en innovatie van zorg. Doelstelling is om onze patiënten vandaag én 

in de toekomst deskundige en gastvrije zorg te bieden. In onze regio willen we op het gebied van 

zorginnovatie een voorbeeld zijn in het land. Met de realisatie van de nieuwe Intensive Care Unit in ZGT 

lopen wij voorop in de implementatie van innovatieve technologieën. Op zgt2020.nl leest u hier meer 

over. 

RVE intensive care 

 

Naar boven  

Uitstel Hart-Vaat symposium Twente van 9 november 

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


aanstaande 

Omdat de accreditatie voor dit symposium niet op tijd is rondgekomen, en we dit wel van belang achten, 

zijn wij helaas genoodzaakt dit te verplaatsen naar het voorjaar van 2017. U ontvangt binnenkort van ons 

een nieuwe datum in 2017 die u alvast in uw agenda kunt noteren. 

Onze excuses voor het ongemak. 

Organisatie commissie FEA en THOON 

Naar boven 

31e Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT donderdag 3 november a.s. de 31e Boerhaave 

bijeenkomst in de Albert Schweitzerzaal, ZGT locatie Hengelo. Vanaf 17.15 uur is de ontvangst met een 

warm- en koud buffet, waarna om 18.00 uur het programma start. De Boerhaave is voor alle huisartsen 

en specialisten uit het ZGT werkgebied. 

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

programma volgt zo spoedig mogelijk. Aanmelden kan via een mail naar 

nascholingen@huisartsenkringtwente.nl of naar boerhaave@zgt.nl. 

Boerhaave commissie 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

KENNISMAKEN MET NOCEPTA, WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016, voor doktersassistenten en 

POH’s en DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 voor huisartsen 

Meer informatie: uitnodiging  

AVONDSYMPOSIUM ‘VERSLIKKEN, HOESTEN? NIET ERG TOCH…..’, DINSDAG 4 OKTOBER 2016, 

HELMERTHEATER, ENSCHEDE 

Meer informatie: hoytemastichting.nl 

WETENSCHAPSDAG, WOENSDAG 12 OKTOBER 2016, 8.30 – 16.30 UUR, TWENTEZAAL ZGT 

LOCATIE ALMELO 

Meer informatie : programma  

Aanmelden: zgt.nl/aanmeldenwetenschapsdag 

SYMPOSIUM CENTRUM SEKSUEEL GEWELD TWENTE-ACHTERHOEK, DONDERDAG 13 

OKTOBER 2016, VAN 15.30 – 20.30 UUR, GROLSCH VESTE, ENSCHEDE 

mailto:nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
mailto:boerhaave@zgt.nl
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Meer informatie: uitnodiging 

REFEREERAVOND ONCOLOGIE, WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016, van 18.30 – 21.30 UUR, 

BUFFET VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: vooraankondiging 

31e BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 3 NOVEMBER, vanaf 17.15 UUR, ALBERT 

SCHWEITZERZAAL, ZGT LOCATIE HENGELO 

THEMABIJEENKOMST ‘HUIDAANDOENINGEN’ doktersassistenten en POH-ers, WOENSDAG 9 

NOVEMBER 2016, ZGT locatie Hengelo, vanaf 17.30 uur 

Meer informatie: uitnodiging 

HANDS ON! ‘EEN PRAKTISCHE BENADERING VAN BEHANDELING ARMHANDFUNCTIE NA EEN 

CVA’, DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016, van 12.30 – 17.30 UUR, ROESSINGH, ENSCHEDE 

Meer informatie: programma en uitnodiging 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 5 OKTOBER 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. 

Meer informatie: www.ruginfo.nl 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 DECEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

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 6 oktober 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  
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en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

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

 

Eerste evaluatie pilot optometrie in de eerste lijn 

In juni 2016 is enthousiast gestart met de optometrische consulten ten behoeve van de eerste lijn en in 

de eerste drie maanden zijn 60 patiënten gescreend. Van deze 60 patiënten is 25% alsnog verwezen 

naar de oogarts, voor 75% van de patiënten was een advies aan huisarts of opticien afdoende en was 

geen verwijzing naar de oogarts nodig. Erg mooi is dat de patiënt deze vorm van zorg als waardevol 

ervaart. Kanttekening is dat niet alle aspecten gemeten konden worden door de patiëntenstop van de 

polikliniek oogheelkunde. In dit overzicht leest u de resultaten van de eerste drie maanden. 

FEA en ZGT Lijn 1-2 

 

Naar boven  

 

MDL richtlijnen met betrekking tot BVO en huisarts 

scopie 

In de nieuwsbrief van juli is er een artikel gepubliceerd omtrent de MDL richtlijnen met betrekking tot 

BVO onderzoek en huisartsscopie. Wellicht door vakantie is dit artikel bij velen niet goed onder de 

aandacht gekomen, daarom hierbij nog even de richtlijnen en afspraken op een rijtje 

(eentweezgt/werkafspraken onder Onderzoeken/Coloscopie). Indien u toch nog vragen heeft, dan horen 

wij die graag. 

Overleglijn MDL, locatie Almelo:   088 – 708 34 19 

Overleglijn MDL, locatie Hengelo: 088 – 708 58 49 

MDL artsen / bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

UIT DIENST: 

01-09-2016 J. Greijdanus, waarnemer oogheelkunde 

01-09-2016 J. op den Akker, radioloog 

01-10-2016 N. Bansraj, anesthesioloog-pijnspecialist 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

http://www.zgt.nl/14443/nieuwsbrief-nr-14-oktober-2016/files/Evaluatie%20Optometrie%20eerste%203%20maanden.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/11400/werkafspraken/


Naar boven 

Nazorg-polikliniek op intensive care ZGT locatie Almelo 

Het is bekend dat een opname op de IC veel klachten geeft. Zoals dromen, angst, niet weten wat er 

gebeurd is, patiënten hebben het gevoel dat er een ‘zwart gat’ is. De nazorg-polikliniek is bedoeld voor 

patiënten die op de IC verbleven. Zij kunnen, na het maken van een afspraak, een bezoek brengen aan 

de afdeling. Tevens hebben ze dan een gesprek met een verpleegkundige. In dit gesprek kunnen we 

terug komen op de opname op de IC, het verloop ervan en het verduidelijken/ uitleggen van ervaringen. 

Als u denkt dat een van uw patiënten hiervoor in aanmerking komt, kunt u een afspraak maken via de 

secretaresse van de afdeling IC: 088 708 35 92. 

RVE intensive care 

Naar boven 

Poliklinisch spreekuur palliatieve zorg ZGT 

ZGT start vanaf november 2016 met een poliklinisch spreekuur voor patiënten met een ongeneeslijke 

ziekte. Sinds twee jaar kan het Palliatief team in consult gevraagd worden bij klinische patiënten, echter 

vooral medisch specialisten geven aan dat er ook behoefte is aan poliklinische begeleiding. Lees meer 

>>>. 

TIJD EN PLAATS 

Het spreekuur is op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de polikliniek interne in Almelo waarna de 

patiënt om 16.00 uur in het MDO besproken gaat worden. Zowel huisarts als medisch specialist worden 

door middel van een brief op de hoogte gebracht van het pro-actieve adviesplan. 

AANMELDING 

Vanuit ZGT via secretariaat ZGT lijn 1-2, telefoon 088 708 36 69. 

Verwijzing van de huisarts: vooralsnog per fax, faxnummer 088 708 44 98 : 

standaardfaxbericht  (www.eentweezgt.nl/verwijzen). Te zijner tijd bestaat de mogelijkheid om te 

verwijzen via een elektronische verwijzing. 

PALLIATIEF CONSULTTEAM ZGT 

Internist-oncoloog Ester Siemerink is een van de drie medisch-specialisten uit de eerste schil van het 

consultatieteam palliatieve zorg. Vanuit het consultatieteam reikt zij tools aan om relevante onderwerpen 

met patiënten, die niet meer kunnen genezen, te bespreken. In Pallium, het multidisciplinair tijdschrift 

over palliatieve zorg staat hierover een interview met haar. 

Bureau ZGT lijn 1-2 en palliatief team 

Naar boven 
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Verwijsmogelijkheden naar psychiatrie ZGT 

Naar aanleiding van vragen uit de 1e lijn over onze actuele verwijsmogelijkheden, zetten we deze in 

bijgaande folder op eentweezgt.nl voor u op een rijtje. Kort samengevat zien we vooral patiënten met 

enigerlei vorm van psychosomatische co-morbiditeit, patiënten voor eenmalige consultatie/diagnostiek 

en oud-patiënten. Uiteraard kunt u ons ook te allen tijde bellen voor overleg of advies. Ons 

telefoonnummer is binnen kantoortijden 088 708 31 10, daarbuiten 088 708 78 78, in dat geval vragen 

naar de dienstdoend psychiater. 

Graag tot ziens! 

Maatschap psychiaters ZGT 

Naar boven 

 

Patiënten met borstaandoening in goede handen bij ZGT 

Borstkliniek Oost-Nederland 

Oktober is de internationale borstkankermaand. Dit moment heeft het team van borstkankerspecialisten 

binnen ZGT aangegrepen om een startsein te geven voor een renovatie: De eerste verfstrepen zijn 

gezet. Per oktober zijn zij van start gegaan met een multidisciplinaire polikliniek waar verschillende 

specialismen zoals chirurg-oncologen, internist-oncologen, plastisch chirurgen en radiotherapeuten nu 

ook fysiek dicht bij elkaar samenwerken. Lees verder >>>. 

 

Lees in het Jaarverslag ZGT mammacare 2015 wat het mammateam van ZGT in 2015 gedaan heeft om 

http://www.zgt.nl/14443/nieuwsbrief-nr-14-oktober-2016/files/Afdeling%20psychiatrie%201610.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://http%3A//www.eentweezgt.nl/verwijzen
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http://www.zgt.nl/14443/nieuwsbrief-nr-14-oktober-2016/files/Jaarverslag%20Mama%202015%20.pdf


onze zorg verder te verbeteren. 

ZGT Borstkliniek Oost-Nederland  

 

Naar boven  

EVA studie in uw praktijk 

Conform de NHG standaard wordt bij verdenking op DVT / longembolie een klinische beslisregel 

toegepast, gevolgd door een D-Dimeer bepaling bij een lage score om de diagnose uit te kunnen sluiten. 

In onze regio zijn voor DVT reeds werkafspraken gemaakt om de uitvoering van de NHG standaard te 

stroomlijnen en de patiënt zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven dan wel behandeling te kunnen 

starten, zie hiervoor de werkafspraken op www.eentweezgt.nl (DVT sneltraject). 

Conform de NHG standaard kunt u de D-Dimeer bepaling ook met Point-of-Care testen in uw praktijk 

doen. Echter, momenteel zijn er geen gevalideerde methoden beschikbaar waarmee u D-Dimeer met 

een vingerprik kunt bepalen. De ontwikkelingen op dit gebied staan echter niet stil. Er wordt door het 

Julius Centrum een landelijke studie gestart met als doel voldoende monsters te verzamelen van 

patiënten met (lage) verdenking DVT of LE. Het betreft de “Evaluation of Biomarkers in VTE study – The 

EVA Study”. Met patiëntmateriaal uit deze Biobank kunnen nieuwe Point-of-Care testen analytisch en 

klinisch worden getoetst hetgeen noodzakelijk is voor veilige introductie in de praktijk. De medewerking 

van u en uw patiënt wordt hiervoor gevraagd. Het onderzoek brengt geen extra kosten met zich mee. 

Meer informatie over de studie en procedures ontvangt u of heeft u reeds ontvangen van de 

onderzoekers van het Julius Centrum, te Utrecht. Vanwege de mogelijkheden tot verbetering van de 

eerstelijnszorg ondersteunen wij dit initiatief van harte. 

Suzan van Vliet, medisch coördinator, THOON 

Kim Dorsman, medisch coördinator, FEA 

Rick Brouwer, klinisch chemicus, Medlon 

Naar boven 

Themabijeenkomst ’huidaandoeningen’ zit vol 

Vanwege de vele aanmeldingen zit de themabijeenkomst ’huidaandoeningen’ voor doktersassistenten 

en POH-ers op woensdag 9 november vol. U kunt zich niet meer aanmelden. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

REFEREERAVOND ONCOLOGIE, WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016, van 18.30 – 21.30 UUR, 

BUFFET VANAF 17.30 UUR, TWENTEZAAL ZGT LOCATIE ALMELO 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/11537/verdenking-trombosebeen/


Meer informatie: vooraankondiging 

31e BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 3 NOVEMBER 2016, vanaf 17.15 UUR, ALBERT 

SCHWEITZERZAAL, ZGT LOCATIE HENGELO 

Meer informatie: uitnodiging 

Aanmelden: kan via deze link of door te mailen naar nascholingen@huisartsenkringtwente.nl. 

THEMABIJEENKOMST ‘HUIDAANDOENINGEN’ doktersassistenten en POH-ers, WOENSDAG 9 

NOVEMBER 2016, ZGT locatie Hengelo, vanaf 17.30 uur 

Meer informatie: uitnodiging 

Bijeenkomst zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

SYMPOSIUM DE NIEUWE IC-PATIENT, WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016, ZGT locatie Almelo, van 

17.00 – 21.30 uur. Aanmelden kan tot 31 oktober. Vol=vol 

Meer informatie: uitnodiging 

HANDS ON! ‘EEN PRAKTISCHE BENADERING VAN BEHANDELING ARMHANDFUNCTIE NA EEN 

CVA’, DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016, van 12.30 – 17.30 UUR, ROESSINGH, ENSCHEDE 

Meer informatie: programma en uitnodiging  

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 DECEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: www.fesinfo.nl 

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 27 oktober 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? 
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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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De Raad van Toezicht heeft besloten om Ton Ruikes, in verband met de aangekondigde pensionering 

van Meindert Schmidt, de rol van voorzitter Raad van Bestuur ZGT toe te kennen per 1 januari 2017. 

Ton Ruikes is sinds 1 september 2012 lid van de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Toezicht zal daarom gaan werven voor een nieuw lid Raad van Bestuur. Het nieuw te 

werven lid zal samen met Ton Ruikes de Raad van Bestuur van ZGT gaan vormen. De Raad van 

Toezicht wenst Ton Ruikes veel succes in zijn nieuwe rol en heeft er alle vertrouwen in dat ZGT ook in 

de toekomst haar stevige positie in de ziekenhuiszorg in Twente kan bestendigen. 

Raad van Toezicht ZGT 

Naar boven  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

UIT DIENST 

 15-08-2016 D.J.L. Eenkhoorn, revalidatie-arts 

 15-10-2016 J. Oemar, chef de clinique orthopedie 

 01-11-2016 X.R. Bakker, plastisch chirurg 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

Naar boven 

Acute zorg donderdagmiddag 17 november 2016 beperkt 

beschikbaar 

Op donderdagmiddag 17 november is ZGT vanaf 12.30 uur beperkt beschikbaar voor patiënten. Wij 

informeren u graag over de noodzaak van deze maatregel en wat dit voor u betekent. 

Op vrijdag 18 november gaat HiX live bij ZGT. HiX is een nieuwe versie van het huidige elektronisch 

patiëntendossier EZIS.Net 5.2. Voor een goede migratie is het noodzakelijk dat het huidige elektronische 

patiëntendossier (epd) op donderdag 17 november om 12.30 uur wordt bevroren. Dit betekent dat 

wijzigingen vanaf dat moment, tot het moment van livegang van HiX niet elektronisch kunnen worden 



geregistreerd. ZGT biedt kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Om dit te kunnen waarborgen in de 

periode van de migratie, hebben de Raad van Bestuur en de Coöperatie Medisch Specialisten besloten 

over te gaan tot beperkte beschikbaarheid op donderdagmiddag 17 november aanstaande. Hieronder 

leest u wat dit voor u en uw patiënten betekent. 

 Op donderdag 17 november vinden vanaf 12.30 uur géén polikliniekbezoeken plaats. 

 De acute/spoedzorg gaat wel door, met uitzondering van patiënten met een verdenking van 

AAAA (acuut, aneurysma, aorta en abdominalis) en grote trauma’s. Deze AAAA patiënten en 

grote trauma’s worden, in afstemming met de ambulancedienst, naar omliggende ziekenhuizen 

omgeleid. 

 Zowel het zorgverlenersportaal als het patiëntenportaal zullen gedurende deze tijd uit de lucht 

zijn. Deze zullen in de loop van de vrijdagochtend weer beschikbaar worden gesteld. 

 De spoedlijn met poliklinieken blijft beschikbaar, om zo de SEH te ontlasten. 

 Poliklinieken zijn telefonisch niet bereikbaar voor afspraken, wel voor spoed. 

 E-verwijzen is deze middag niet mogelijk, verwijzen per fax wel. 

 Er zullen geen gegevens worden verzonden via Edifact. 

WAAROM GAAT ZGT OVER NAAR HIX? 

ZGT wil nu en in de toekomst de best mogelijke zorg bieden. Moderne, betrouwbare ICT-voorzieningen 

zoals HiX zijn belangrijk om de zorg te verder te verbeteren. De toepassings- en ontwikkelmogelijkheden 

zijn talrijk en toekomstbestendig. Een groot voordeel van HiX is dat het regionale gegevensuitwisseling 

ondersteunt. 

Vanaf vrijdagochtend 18 november bieden we weer zorg zoals u van ons gewend bent. Mocht u verdere 

vragen hebben, neem dan gerust contact op met Nicole Wekamp van ZGT lijn 1-2, zij is bereikbaar op 

telefoonnummer 088 708 36 97. 

Raad van Bestuur 

Naar boven  

Rectificatie verwijsmogelijkheden naar psychiatrie ZGT 

In de tekst ‘verwijsmogelijkheden naar psychiatrie ZGT’ in de nieuwsbrief van 14 oktober 2016 zijn wij 

niet volledig geweest. Bij de samenvatting van patiënten die vooral worden gezien staat 

psychosomatische co-morbiditeit. Het gaat echter om: patiënten met somatische en psychiatrische 

comorbiditeit. 

DE JUISTE TEKST ‘VERWIJSMOGELIJKHEDEN NAAR PSYCHIATRIE ZGT’ 
MOET ZIJN: 

Naar aanleiding van vragen uit de 1e lijn over onze actuele verwijsmogelijkheden, zetten we deze in 

bijgaande folder op eentweezgt.nl voor u op een rij. Kort samengevat zien we vooral patiënten met 

enigerlei vorm van somatische en psychiatrische co-morbiditeit, patiënten voor eenmalige 

consultatie/diagnostiek en oud-patiënten. Uiteraard kunt u ons ook te allen tijde bellen voor overleg of 

http://www.zgt.nl/14536/nieuwsbrief-nr-15-november-2016/files/Afdeling%20psychiatrie%201610.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.eentweezgt.nl/verwijzen


advies. Ons telefoonnummer is binnen kantoortijden 088 708 31 10, daarbuiten 088 708 78 78, in dat 

geval vragen naar de dienstdoende psychiater. 

Graag tot ziens! 

Maatschap psychiaters ZGT 

Naar boven 

ZGT slaapcentrum heeft nu 3 somnologen! 

Kinderarts Nicole Wolters en neurologen Theo Tacke en Loes Reichman hebben vorige maand de 

europese titel Somnologist, expert in Sleep Medicine behaald.  

Een select gezelschap Europeanen mag deze titel voeren. Somnoloog is een kwaliteitstitel op Europees 

niveau, die geldt als erkenning voor de kennis van de slaapgeneeskunde. Dit betreft kennis over alle 

aspecten van de slaapgeneeskunde, waaronder stoornissen van de biologische klok, 

ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, slapeloosheid, bewegingsstoornissen tijdens de slaap en 

overmatige slaperigheid overdag, zowel bij volwassenen en kinderen. 

Centrum voor Slaapgeneeskunde ZGT 

Naar boven 

Berichten van Medlon 

MEDLON GAAT VOOR SNELLERE EN EFFICIËNTERE BLOEDAFNAME AAN 
HUIS 

Medlon gaat gebruik maken van een digitaal plan- en navigatiesysteem. Om dit te doen slagen is het van 

groot belang dat de juiste gegevens vermeld worden bij de laboratoriumaanvragen. Wij vragen u om 

zeer alert te zijn op het doorgeven van het juiste bezoekadres van uw patiënt. Dus ook tijdelijke 

opnames in verpleeg- of verzorgingshuizen dienen doorgegeven te worden aan Medlon. Dit kunt u doen 

door de juiste gegevens (bezoekadres, kamernummer (V&V), voorletters, geboortedatum, 

geboortenaam, datum van bloedafname) op het aanvraagformulier te vermelden of ons in te lichten via 

info@medlon.nl of 088 463 35 66. Lees meer>>> 

ZELF BLOED AFNEMEN IN UW PRAKTIJK? 

Natuurlijk doen wij graag de bloedafnames voor úw patiënten. Overweegt u echter om binnen uw eigen 

praktijk deze dienst in eigen beheer uit te voeren? Medlon kan u hierin volledig faciliteren.  

Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze relatiebeheerders via 

088 463 33 99 of stuur uw vraag naar relatiebeheer@medlon.nl. 

DIVERSE WIJZIGINGEN IN OPENINGSTIJDEN EN BLOEDAFNAMELOCATIES 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/1497/n-wolters/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/1300/t-j-tacke/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/1432/l-j-a-reichman/
mailto:info@medlon.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/nieuw-plan-navigatiesysteem/
mailto:relatiebeheer@medlon.nl


MEDLON 

Vanaf 14 november vindt er een aantal wijzigingen plaats voor een aantal prikposten waar wij u graag op 

willen attenderen. Dit geldt voor locaties in Almelo, Hellendoorn, Mariaparochie, Oldenzaal en 

Westerhaar. Lees verder>>> 

Medlon 

 

Naar boven  

Agenda voor professionals 

THEMABIJEENKOMST ‘HUIDAANDOENINGEN’ doktersassistenten en POH-ers, WOENSDAG 9 

NOVEMBER 2016, ZGT locatie Hengelo, vanaf 17.30 uur 

Meer informatie: uitnodiging 

Bijeenkomst zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

 

ZGT SMARTUP INNOVATION 2016, DONDERDAG 10 NOVEMBER 2016, 13.30 – 18.30 uur, 

STADION HERACLES ALMELO 

U bent van harte welkom en kunt gedurende het programma vrijblijvend in- en uitlopen   

Meer informatie: zgt.nl/smartupinnovation2016  

SYMPOSIUM DE NIEUWE IC-PATIENT , WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016, ZGT locatie Almelo, van 

17.00 – 21.30 uur 

Meer informatie: uitnodiging 

HANDS ON! ‘EEN PRAKTISCHE BENADERING VAN BEHANDELING ARMHANDFUNCTIE NA EEN 

CVA’, DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016, van 12.30 – 17.30 UUR, ROESSINGH, ENSCHEDE 

Meer informatie: programma en uitnodiging  

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 7 DECEMBER 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. 

Meer informatie: www.ruginfo.nl 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 DECEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/diverse-wijzigingen-openingstijden-medlon/
http://www.zgt.nl/14536/nieuwsbrief-nr-15-november-2016/files/Uitnodiging%209%20november.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/smartupinnovation2016
http://www.zgt.nl/14536/nieuwsbrief-nr-15-november-2016/files/uitnodiging-symposium-de-nieuwe-ic-patient.pdf
http://www.zgt.nl/14536/nieuwsbrief-nr-15-november-2016/files/Programma%20Hands%20On%2024%20november%202016.pdf
http://www.zgt.nl/14536/nieuwsbrief-nr-15-november-2016/files/Uitnodiging%20Hands%20On.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl


Meer informatie: www.fesinfo.nl 

Naar boven  

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 17 november 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, 

e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 

Naar boven  

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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Klankbordgroep 1e en 2e lijn 

Sinds 1 januari 2016 is de commissie ZGT 1e en 2e lijn opgeheven en worden medisch inhoudelijke 

knelpunten, voortgang, innovaties en ideeën, besproken in het klankbordoverleg 1e en 2e lijn. Het betreft 

samenwerkingsissues tussen de eerste en tweede lijn. Beleidszaken worden besproken in het 

strategisch (bestuurlijk) overleg tussen de Raad van Bestuur, de Coöperatie Medische Staf en de 

bedrijfskundig manager 1e en 2e lijn. Dit bestuurlijk overleg vindt 3 tot 4 maal per jaar plaats. 

De klankbordgroep bestaande uit: Ronald Vriens (bestuurder FEA), Jan Anne Wind (afgevaardigde regio 

Midden-Twente), Loes Reichman (CMS portefeuillehouder 1e / 2e lijn), Nel Nienhuis (BKM 1e/2e lijn) en 

Nicole Wekamp (relatiebeheerder), komt 6-7 keer per jaar samen en vertegenwoordigen de achterban 

van huisartsen regio FEA, huisartsen Midden-Twente, de medisch specialisten en ZGT. 

In de nieuwsbrief zullen we periodiek een update geven van de resultaten van de klankbordgroep. Ook u 

kunt als huisarts en medisch specialist zaken aandragen, zoals wederkerende problemen of ideeën ter 

bespreking in de klankbordgroep. Dit kan door een mail te sturen aan Nicole Wekamp, 

n.bokdam@zgt.nl. 

We zien graag uw inbreng tegemoet! 

Ronald Vriens (FEA), Jan Anne Wind (M-T), Loes Reichman (CMS), Nel Nienhuis en Nicole Wekamp 

mailto:n.bokdam@zgt.nl


 

Naar boven  

Mutaties medisch specialisten ZGT 

TIJDELIJK IN DIENST 

25-10-2016 Y.A. Faber, waarnemer dermatologie 

IN DIENST 

15-11-2016 mw. J.M. Huttenhuis, SEH-arts 

 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

Naar boven 

Afscheidsbijeenkomst Meindert Schmidt 

Na vele jaren als bestuurder in de gezondheidszorg, waarvan de laatste acht jaren als voorzitter van de 

Raad van Bestuur van ZGT gaat Meindert Schmidt met ingang van 1 januari 2017 met pensioen. Onder 

zijn leiding heeft ZGT zich ontwikkeld tot een gastvrij, deskundig en financieel gezond ziekenhuis. 

Samen met professionals heeft hij een stevig fundament gelegd waardoor ZGT met vertrouwen de 

toekomst tegemoet ziet. 

 



  

Meindert heeft zich altijd ingezet voor innovaties in de zorg en dat onderwerp staat centraal in het 

programma dat ter gelegenheid van zijn afscheid is samengesteld. U wordt van harte uitgenodigd voor 

de afscheidsbijeenkomst op woensdag 21 december aanstaande in de Twentezaal van ZGT locatie 

Almelo. 

Naar boven  

Vertrek Minke van der Velde, arts-seksuoloog i.o. 

In juni dit jaar heb ik mij voorgesteld als arts-seksuoloog i.o. binnen het ZGT en MST. In december rond 

ik mijn opleiding tot seksuoloog NVVS af. Dan zal mijn contract bij ZGT ook eindigen. 

 

Ik start in 2017 een eigen praktijk in Enschede, Seksuologiepraktijk Twente. Het streven is om vanaf 1 

februari 2017 patiënten te kunnen ontvangen. De seksuologische zorg blijft dus wel in de regio 

aanwezig. Patiënten kunnen naar mij verwezen worden door de verwijsbrief mee te geven. De 

seksuologische zorg wordt echter niet vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten komen voor 

rekening van de patiënt. Een verwijzing maakt hier helaas geen verschil. Patiënten kunnen ook op eigen 

initiatief contact opnemen en een afspraak plannen. 

Bij vragen kan contact opgenomen worden door te mailen naar: info@seksuologiepraktijktwente.nl. 

Minke van der Velde 

http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/uitnodiging%20Meindert%20digitaal.pdf
mailto:info@seksuologiepraktijktwente.nl


Naar boven 

Vooraankondiging visitatie dermatologie 

Op 13 februari 2017 wordt de vakgroep dermatologie gevisiteerd. Voordien zal er digitaal een 

geanonimiseerde vragenlijst van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie 

steekproefsgewijs rechtstreeks worden verzonden naar een aantal huisartsen in het verzorgingsgebied 

van ZGT. Omdat de vragenlijst rechtstreeks vanuit de beroepsvereniging wordt verstuurd zal de lay-out 

enigszins anders zijn dan dat u tot nu toe gewend was. Uw input wordt zeer op prijs gesteld. 

Alvast dank voor uw medewerking. 

RVE dermatologie 

Naar boven 

Hoofdbehandelaarschap: hoe doen de chirurgen dat? 

Een patiënt ziet veel ‘witte jassen’, op de polikliniek en aan het bed. Dit leidt nogal eens tot 

onduidelijkheid en verwarring. De vakgroep heelkunde wil garant staan voor zorg die 24/7 op optimaal 

niveau wordt aangeboden. Het afwezig zijn van een individuele medisch specialist mag niet leiden tot 

minder goede zorg. Daarom zijn de chirurgen binnen een sectie gezamenlijk en voor de volle 100% 

verantwoordelijk voor die zorg en ligt het hoofdbehandelaarschap bij die sectie en niet bij het individu. 

Echter, de patiënt ervaart in deze constructie soms een gebrek aan regie waardoor deze zich verloren 

kan voelen en de vraag blijft “Wie is mijn dokter?” De vakgroep geeft hierover helderheid aan de patiënt 

door onderscheid te maken in de volgende drie vragen: 

 Wie is de regievoerder (mijn chirurg)? 

 Wie zorgt er (nu!) voor mij? en 

 Hoe weet ik wie er voor mij zorgt? 

Het antwoord op deze vragen is verder uitgewerkt en in een patiëntenfolder opgenomen. De patiënt die 

aangemeld wordt voor OK krijgt deze folder uitgereikt. De regievoerend chirurg wordt vermeld op het 

polsbandje van de opgenomen patiënt. 

Op de klinische chirurgische afdelingen is op een whiteboard zichtbaar welke chirurg die dag/avond/ 

nacht dienst heeft en welke zaalarts/PA-er/VS-er er aanwezig is. De foto van de betreffende dokter staat 

erbij, zodat het voor de patiënt en diens familie duidelijk is welke artsen aanwezig zijn. De patiënten 

reageren positief op dit initiatief. 

http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/folder%20'wie%20zorgt%20er%20voor%20mij'.pdf


 

Dit initiatief van de chirurgen maakt onderdeel uit van een ziekenhuisbreed verbetertraject omtrent de 

invulling van het hoofdbehandelaarschap. 

RVE heelkunde 

Naar boven 

Verwijs route Transient Ischemic Attack (TIA) 

Patiënten met een ‘Transient ischemic attack’ hebben 5% kans op een recidief TIA of herseninfarct in de 

eerste 2 dagen en 17% in de eerste 3 maanden. Het risico op een vroeg herseninfarct (<7 dagen) na 

een TIA is te voorspellen met de ABCD² score. Een TIA verdient een hoge medische urgentie, een TIA 

met een hoge ABCD² score de maximale urgentie. 

Een TIA is meestal gebaseerd op de anamnese. Vroege diagnostiek en aanvullend onderzoek zijn van 

groot belang voor het snel starten met preventieve maatregelen, medicamenteus als waar nodig 

operatief. Om vroege diagnostiek dan wel behandeling te kunnen starten is het van belang dat de patiënt 

op de juiste manier wordt aangemeld bij de neuroloog/ poli neurologie. De huisarts dient telefonisch 

contact op te nemen met de poli neurologie. De patiënt zal dan direct ingepland worden voor het TIA 

spreekuur. De verwijsbrief kan worden verzonden via fax, e-verwijzen of e-mail. 

Indien twijfel over de diagnose of buiten kantooruren kan contact gezocht worden met de dienstdoende 

neuroloog. Contactgegevens afdeling neurologie ZGT: 

 polikliniek neurologie, locatie Almelo: telefoon 088 708 43 20, fax 088 708 33 56 

 polikliniek neurologie, locatie Hengelo: telefoon 088 708 52 79, fax 088 708 55 99 

 E-mail: tiapoli@zgt.nl 

mailto:tiapoli@zgt.nl


 

RVE neurologie 

Naar boven 

Recensie refereeravond in ZGT 

Op initiatief van de WDH en het dagelijks bestuur oncologie ZGT werd er op woensdag 2 november 

2016 een refereeravond voor huisartsen georganiseerd. Onderwerpen die voor die avond op de agenda 

stonden waren immunotherapie, geriatrische screening en oncologische revalidatie. De bijeenkomst 

werd door 40 professionals bijgewoond waaronder 10 huisartsen. De bijeenkomst was voor huisartsen 

geaccrediteerd met 2 punten. 

De presentaties door de verschillende sprekers vonden plaats aan de hand van casuïstiek. Uit de 

evaluatie onder de aanwezige huisartsen bleek dat de informatie goed aansloot bij het kennisniveau. 

Ook leverde deze nascholing een zinvolle bijdrage aan de dagelijkse praktijk. 

De refereeravond scoorde een 8 onder huisartsen. Dit was eveneens de gemiddelde score van alle 

aanwezigen.  Al met al kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde avond. 

DE PRESENTATIES ZIJN HIERONDER IN TE ZIEN 

 oncologische revalidatie 

 immunotherapie 

 geriatrische screening 

Bernarda Heslinga, huisarts 

Jeske Staal, longarts 

Jan Wagenaar, revalidatiearts 

Hester Klaren, geriater 

Ingrid Pasman, coördinerend oncologie verpleegkundige 

Naar boven 

ZGT op eigen kracht over op elektronisch 

patiëntendossier HiX 

http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/Oncologische%20revalidatie%20(2).pdf
http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/Immunotherapie%20(2).pdf
http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/Geriatrische%20screening%20(2).pdf


Afgelopen vrijdag 17 november werd om 05.45 uur de definitieve “Ja” gegeven voor de livegang naar 

een nieuw systeem, waarin het ZGT alle patiëntengegevens registreert; HiX genaamd. Met dit nieuwe 

elektronische patiëntendossier is ZGT klaar voor de toekomst. Lees verder>>>  

 

Naar boven 

Opheldering verband tussen Nocepta en cijfers AD 

Ziekenhuis Top 100 

Op vrijdag 5 november 2016 publiceerde het Algemeen Dagblad de Ziekenhuis Top 100. De beoordeling 

van de pijnbestrijding in ZGT bleek onder het gemiddelde te liggen. Als Nocepta pijncentrum krijgen wij 

hier vragen over en willen wij u graag informeren. De beoordeling van de Ziekenhuis Top 100 op het 

gebied van pijn heeft geen verband met de resultaten van Nocepta. 

De parameters waarmee de AD Ziekenhuis Top 100 ten aanzien van pijnbestrijding tot stand is 

gekomen, hebben betrekking op de acute en dus klinische pijnbestrijding van ZGT. Nocepta is een 

poliklinisch Pijncentrum, opgezet vanuit ZGT en MST, wat zich bezig houdt met de behandeling van 

chronische pijnklachten. De cijfers hebben dus geen betrekking hebben op de zorgverlening van 

Nocepta. 

Nocepta 

Naar boven 

Berichten van Medlon 

HBA1C NÓG NAUWKEURIGER 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/14774/zgt-op-eigen-kracht-over-op-elektronisch-patientendossier-hix/


Per 5 december 2016 zal Medlon een nieuwe HbA1c analyzer in gebruik nemen. De methodewijziging 

heeft tot gevolg dat de HbA1c resultaten van individuele patiënten wel enige stijging kunnen laten zien; 

tot ongeveer 3 mmol/mol voor HbA1c waarden tussen 20 en 80 mmol/mol. Ter markering in de follow-up 

zullen wij bij elke eerste uitslag per patiënt een korte opmerking met het resultaat meesturen. Lees 

verder>>> 

OPENINGSTIJDEN MEDLON RONDOM FEESTDAGEN 

Op 26 december, Tweede Kerstdag, zijn alle locaties van Medlon gesloten. Van 27 december t/m 29 

december is de bloedafname in Haaksbergen, Wiedenbroeksingel 4, geopend van 7.30 tot 12.00 uur. 

Op 31 december is de Bloedafname in MST Oldenzaal gesloten. Verder gelden voor de andere dagen 

rondom Kerst en Oud- en Nieuwjaarsdag de normale openingstijden. 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen! 

NIEUW JAAR, NIEUWE TIJDEN VOOR BLOEDAFNAME MEDLON 

Vanaf 1 januari gelden er nieuwe openingstijden voor: 

 Bloedafname MST Oldenzaal, Route B089: maandag t/m vrijdag 07.30 -16.30 uur en zaterdag 

8.00 – 10.30 uur. 

 Bloedafname MST Enschede, Route B03: maandag t/m vrijdag 07.30 – 16.30 uur en zaterdag 

8.00 – 11.30 uur. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN MEDLON 

De prikposten Berflo Es en Slangenbeek zijn vanaf 12 december alleen op dinsdag nog open. 

Openingstijden: 

 prikpost Berflo Es: 09.15 – 10.15 uur. 

 prikpost Slangenbeek: 07.30 – 08.30 uur 

Medlon 

Naar boven 

16e Almelose symposium diabetische voet: de 

multidisciplinaire benadering: feiten en fictie 

Op woensdag 18 januari 2017 vindt het 16e Almelose Symposium Diabetische Voet plaats. Het 

symposium wordt georganiseerd door het diabetische voetenteam van ZGT en vindt plaats in ZGT 

ziekenhuislocatie Almelo. Het is wederom een mooi gevuld programma geworden 

YOUNG INVESTIGATORS SYMPOSIUM 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/HbA1c/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/professional/Nieuws-professional/HbA1c/


Voorafgaand aan bovenstaand symposium vindt op dinsdag 17 januari 2017, in ZGT ziekenhuislocatie 

Almelo, het 'Young Investigators Symposium' plaats. Jaarlijks worden hiervoor jonge onderzoekers 

uitgenodigd op het gebied van de diabetische voet om verslag te doen van hun onderzoek. Gezien de 

grote belangstelling hiervoor wordt deze bijeenkomst nu voor de 11e maal georganiseerd. 

De doelgroep van het symposium bestaat uit (vaat)chirurgen, revalidatieartsen, internisten/nefrologen, 

interventie radiologen, orthopeden, orthopedische schoenmakers, podotherapeuten, 

gipsverbandmeesters en wondconsulenten. Uiteraard zijn personen die beroepshalve actief zijn in de 

zorg voor de diabetische voet, indien nog niet genoemd, ook van harte uitgenodigd. 

Meer informatie, uitnodiging en inschrijven  

Naar boven 

Agenda voor professionals 

AFSCHEIDSBIJEENKOMST MEINDERT SCHMIDT, WOENSDAG 21 DECEMBER 2016, inhoudelijk 

programma tussen 13.30 – 16.00 uur, TWENTEZAAL, ZGT LOCATIE ALMELO, afscheidsreceptie van 

16.00 – 18.00 uur in ZORESTO, het bezoekersrestaurant ZGT LOCATIE ALMELO 

Meer informatie: uitnodiging  

16e ALMELOSE SYMPOSIUM DIABETISCHE VOET: DE MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING: 

FEITEN EN FICTIE, WOENSDAG 18 JANUARI 2017, ZGT LOCATIE Almelo. 

Meer informatie: uitnodiging  

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 7 DECEMBER 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. 

Meer informatie: ruginfo.nl 

INLOOPUUR VERENIGING FES (FIBROMYLAGIE EN SAMENLEVING), MAANDAG 12 DECEMBER 

2016, 10.00 – 11.30 UUR, STUDIO 2, ZGT LOCATIE ALMELO. 

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

informatie te geven. 

Meer informatie: fesinfo.nl  

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/Symposium%20Diabetische%20Voet%202017%20dig.pdf
http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/uitnodiging%20Meindert%20digitaal.pdf
http://www.zgt.nl/14784/nieuwsbrief-nr-16-november-2016/files/Symposium%20Diabetische%20Voet%202017%20dig.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.fesinfo.nl


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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 8 december 2016 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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 Rechtstreekse 2e lijn verwijzing psychiatrie mogelijk 

 ZGT bekkenbodemcentrum 

 Verruiming openingstijden radiologie 

 Stoppen met Roken polikliniek 
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 Agenda voor professionals 
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 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Alle huisartsen Delden samen gevestigd in nieuw 

gezondheidscentrum Delden 

Medio januari 2017 vestigen alle huisartsenpraktijken uit Delden zich in het nieuwe gezondheidscentrum 

Delden. 

Het gaat om de volgende praktijken: 

 Huisartsenpraktijk Van den Helder 

 Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden 

 Huisartsenpraktijk Van Manen 

 Huisartsenpraktijk Prenger 

Meer informatie: verhuisbericht gezondheidscentrum Delden 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

TIJDELIJK IN DIENST 

21-12-2016 C.T.J.M. Doreleijers, waarnemer anesthesiologie 

IN DIENST 

21-12-2016 M.H. Raber, chef de clinique GE. Dr. Raber is gecertificeerd chirurg-oncoloog en 

gecertificeerd longchirurg. 

http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Verhuiskaart%20Gezondheidscentrum%20Delden.pdf


 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

Naar boven 

Rechtstreekse 2e lijn verwijzing psychiatrie mogelijk 

Sinds 1 januari 2017 kunnen medisch specialisten weer rechtstreeks patiënten naar de psychiater van 

de PAAZ doorverwijzen. De route dat de patiënt eerst wordt terugverwezen naar de huisarts komt 

hiermee te vervallen.  

Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met Erna Heuver, 088 708 31 50 of per mail: 

e.heuver@zgt.nl. 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

ZGT bekkenbodemcentrum 

Sinds september 2016 heeft ZGT een eigen bekkenbodemcentrum. Het ZGT Bekkenbodemcentrum is 

specifiek voor vrouwelijke patiënten met klachten in het bekkenbodemgebied. Urologen en 

gynaecologen zijn werkzaam in dit centrum, samen met bekkenbodemfysiotherapeuten en een 

continentieverpleegkundige. Lees verder >>> 

 

  

  

Naar boven 

Verruiming openingstijden radiologie 

De openingstijden op de afdeling radiologie zijn verruimd, waardoor het sinds 9 januari 2017 mogelijk is 

voor huisartsen om patiënten vanaf 7.30 uur in te sturen voor röntgenonderzoek. Patiënten dienen voor 

mailto:e.heuver@zgt.nl
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Bekkenbodem.pdf


regulier röntgenonderzoek altijd een afspraak te maken. Spoed (röntgenonderzoek) kan zonder 

afspraak. 

RVE radiologie 

Naar boven  

Stoppen met Roken polikliniek 

De polikliniek longgeneeskunde beëindigt voorlopig de Stoppen met Roken polikliniek voor patiënten die 

niet onder behandeling zijn bij één van de longartsen. Per 1 januari 2017 worden voor deze verwijzingen 

geen afspraken meer ingepland. 

RVE Longgeneeskunde 

Naar boven 

Een nieuw jaar met diverse wijzigingen in openingstijden 

en bloedafnamelocaties Medlon 

Medlon wil u graag attenderen op de gewijzigde openingstijden en bloedafnamelocaties voor de 

prikposten in Bentelo, Delden, Enschede, Lattrop, Oldenzaal en Westerhaar. Lees verder>>> 

Medlon 

Naar boven 

Nascholing: 'kwartetten met MDL' 

Dinsdag 28 maart 2017 organiseert de WDH Midden-Twente in samenwerking met de vakgroep MDL en 

bureau ZGT lijn 1-2 weer een kwartetsessie. Vanaf 18.30 uur is de inloop in de Albert Schweitzerzaal in 

ZGT. locatie Hengelo. Het programma start om 19.00 uur. Het programma is praktijkgericht, gevarieerd 

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

via www.wdhtwente.nl.  

De bijeenkomst is geaccrediteerd met 2 punten en is voor alle huisartsen uit Midden-Twente en regio 

Almelo. 

Graag tot 28 maart! 

Voorbereidingscommissie kwartetten Midden-Twente 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/nieuw-jaar-nieuwe-tijden-aantal-bloedafnamelocaties-medlon/
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20MDL%2028%20maart%202017.pdf
mailto:nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.wdhtwente.nl/52-644-kwartetten-met-mdl.html


Vooraankondiging 32e Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op donderdag 13 april 2017 de 32e Boerhaave 

bijeenkomst (Twentezaal, ZGT locatie Almelo). De bijeenkomst is voor alle huisartsen en specialisten in 

de ZGT regio en is voor beide professionals geaccrediteerd met 2 punten. Vanaf 17.15 uur is er een 

inloop met een koud- en warm buffet, het programma start om 18.00 uur. Het programma volgt zo 

spoedig mogelijk. 

Noteer alvast de datum in uw agenda of meld u alvast aan via: boerhaave@zgt.nl. 

Voorbereidingscommissie Boerhaave 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

16e ALMELOSE SYMPOSIUM DIABETISCHE VOET: DE MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING: 

FEITEN EN FICTIE, WOENSDAG 18 JANUARI 2017, ZGT locatie Almelo. 

Meer informatie: uitnodiging 

Live uitzending over slokdarmkanker, WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Meer informatie: Live uitzending  slokdarmkanker 

KWARTETTEN MET MDL, DINSDAG 28 MAART 2017, ZGT locatie Hengelo 

Meer informatie: uitnodiging 

32E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 13 APRIL 2017, ZGT locatie Almelo 

Meer informatie: volgt zo spoedig mogelijk  

Naar boven  

Agenda voor patiënten 

Live uitzending over slokdarmkanker, WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Meer informatie: Live uitzending slokdarmkanker 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 6 MAART 2017, 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. 

Meer informatie: ruginfo.nl 

OPEN DAG 

ZATERDAG 18 MAART 2017, 11:00 - 15:00 UUR , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

mailto:boerhaave@zgt.nl
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Symposium%20Diabetische%20Voet%202017%20dig.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/tv
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20MDL%2028%20maart%202017.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/tv
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ruginfo.nl/


ZGT houdt ook in 2017 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg. 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 26 januari 2017 via bureau ZGT lijn 1-2, e-

mail zgtlijn1-2@zgt.nl. 

 Naar boven 

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

en de tweede lijn 

Kopij indienen of reageren? 

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

ZGT, topzorg voor uw levenskwaliteit 

 

Lees deze nieuwsbrief online 

Afmelden voor de ZGT nieuwsbrief  

© 2017 ZGT  Proclaimer  ZGT lijn 1-2  
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 Agenda voor patiënten 

 Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

Alle huisartsen Delden samen gevestigd in nieuw 

gezondheidscentrum Delden 

Medio januari 2017 vestigen alle huisartsenpraktijken uit Delden zich in het nieuwe gezondheidscentrum 

Delden. 

Het gaat om de volgende praktijken: 

 Huisartsenpraktijk Van den Helder 

 Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden 

 Huisartsenpraktijk Van Manen 

 Huisartsenpraktijk Prenger 

Meer informatie: verhuisbericht gezondheidscentrum Delden 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

TIJDELIJK IN DIENST 

21-12-2016 C.T.J.M. Doreleijers, waarnemer anesthesiologie 

http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Verhuiskaart%20Gezondheidscentrum%20Delden.pdf


IN DIENST 

21-12-2016 M.H. Raber, chef de clinique GE. Dr. Raber is gecertificeerd chirurg-oncoloog en 

gecertificeerd longchirurg. 

 

Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. en Raad van Bestuur ZGT 

Naar boven 

Rechtstreekse 2e lijn verwijzing psychiatrie mogelijk 

Sinds 1 januari 2017 kunnen medisch specialisten weer rechtstreeks patiënten naar de psychiater van 

de PAAZ doorverwijzen. De route dat de patiënt eerst wordt terugverwezen naar de huisarts komt 

hiermee te vervallen.  

Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met Erna Heuver, 088 708 31 50 of per mail: 

e.heuver@zgt.nl. 

RVE psychiatrie 

Naar boven  

ZGT bekkenbodemcentrum 

Sinds september 2016 heeft ZGT een eigen bekkenbodemcentrum. Het ZGT Bekkenbodemcentrum is 

specifiek voor vrouwelijke patiënten met klachten in het bekkenbodemgebied. Urologen en 

gynaecologen zijn werkzaam in dit centrum, samen met bekkenbodemfysiotherapeuten en een 

continentieverpleegkundige. Lees verder >>> 

 

  

  

mailto:e.heuver@zgt.nl
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Naar boven 

Verruiming openingstijden radiologie 

De openingstijden op de afdeling radiologie zijn verruimd, waardoor het sinds 9 januari 2017 mogelijk is 

voor huisartsen om patiënten vanaf 7.30 uur in te sturen voor röntgenonderzoek. Patiënten dienen voor 

regulier röntgenonderzoek altijd een afspraak te maken. Spoed (röntgenonderzoek) kan zonder 

afspraak. 

RVE radiologie 

Naar boven  

Stoppen met Roken polikliniek 

De polikliniek longgeneeskunde beëindigt voorlopig de Stoppen met Roken polikliniek voor patiënten die 

niet onder behandeling zijn bij één van de longartsen. Per 1 januari 2017 worden voor deze verwijzingen 

geen afspraken meer ingepland. 

RVE Longgeneeskunde 

Naar boven 

Een nieuw jaar met diverse wijzigingen in openingstijden 

en bloedafnamelocaties Medlon 

Medlon wil u graag attenderen op de gewijzigde openingstijden en bloedafnamelocaties voor de 

prikposten in Bentelo, Delden, Enschede, Lattrop, Oldenzaal en Westerhaar. Lees verder>>> 

Medlon 

Naar boven 

Nascholing: 'kwartetten met MDL' 

Dinsdag 28 maart 2017 organiseert de WDH Midden-Twente in samenwerking met de vakgroep MDL en 

bureau ZGT lijn 1-2 weer een kwartetsessie. Vanaf 18.30 uur is de inloop in de Albert Schweitzerzaal in 

ZGT. locatie Hengelo. Het programma start om 19.00 uur. Het programma is praktijkgericht, gevarieerd 

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

via www.wdhtwente.nl.  

De bijeenkomst is geaccrediteerd met 2 punten en is voor alle huisartsen uit Midden-Twente en regio 

Almelo. 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/nieuw-jaar-nieuwe-tijden-aantal-bloedafnamelocaties-medlon/
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Graag tot 28 maart! 

Voorbereidingscommissie kwartetten Midden-Twente 

Naar boven 

Vooraankondiging 32e Boerhaave bijeenkomst 

In samenwerking met de WDH organiseert ZGT op donderdag 13 april 2017 de 32e Boerhaave 

bijeenkomst (Twentezaal, ZGT locatie Almelo). De bijeenkomst is voor alle huisartsen en specialisten in 

de ZGT regio en is voor beide professionals geaccrediteerd met 2 punten. Vanaf 17.15 uur is er een 

inloop met een koud- en warm buffet, het programma start om 18.00 uur. Het programma volgt zo 

spoedig mogelijk. 

Noteer alvast de datum in uw agenda of meld u alvast aan via: boerhaave@zgt.nl. 

Voorbereidingscommissie Boerhaave 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

16e ALMELOSE SYMPOSIUM DIABETISCHE VOET: DE MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING: 

FEITEN EN FICTIE, WOENSDAG 18 JANUARI 2017, ZGT locatie Almelo. 

Meer informatie: uitnodiging 

Live uitzending over slokdarmkanker, WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Meer informatie: Live uitzending  slokdarmkanker 

KWARTETTEN MET MDL, DINSDAG 28 MAART 2017, ZGT locatie Hengelo 

Meer informatie: uitnodiging 

32E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 13 APRIL 2017, ZGT locatie Almelo 

Meer informatie: volgt zo spoedig mogelijk  

Naar boven  

Agenda voor patiënten 

Live uitzending over slokdarmkanker, WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Meer informatie: Live uitzending slokdarmkanker 

INLOOPUUR NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUGPATIENTEN ‘DE WERVELKOLOM’, 

WOENSDAG 6 MAART 2017, 10.00 - 11.15 UUR, MOZAIEK, ZGT locatie Almelo 

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

mailto:boerhaave@zgt.nl
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Symposium%20Diabetische%20Voet%202017%20dig.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/tv
http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20MDL%2028%20maart%202017.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/tv


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

Meer informatie: ruginfo.nl 

OPEN DAG 

ZATERDAG 18 MAART 2017, 11:00 - 15:00 UUR , ZGT LOCATIE ALMELO EN HENGELO 

ZGT houdt ook in 2017 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg. 

Naar boven 

Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 

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

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

eerstvolgende nieuwsbrief kunt u indienen voor donderdag 26 januari 2017 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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