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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. 

 

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 

http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Verhuiskaart%20Gezondheidscentrum%20Delden.pdf
mailto:e.heuver@zgt.nl


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 

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' 

http://www.zgt.nl/15148/nieuwsbrief-nr-1-januari-2017/files/Bekkenbodem.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.medlon.nl/Over-medlon/Nieuws/nieuw-jaar-nieuwe-tijden-aantal-bloedafnamelocaties-medlon/


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 

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  
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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 

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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 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. 

 

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 
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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 >>> 
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Verruiming openingstijden radiologie 

De openingstijden op de afdeling radiologie zijn verruimd, waardoor het sinds 9 januari 2017 mogelijk is 
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Naar boven  
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Een nieuw jaar met diverse wijzigingen in openingstijden 
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Medlon wil u graag attenderen op de gewijzigde openingstijden en bloedafnamelocaties voor de 

prikposten in Bentelo, Delden, Enschede, Lattrop, Oldenzaal en Westerhaar. Lees verder>>> 
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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 

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 
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Meer informatie: uitnodiging 

Live uitzending over slokdarmkanker, WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Meer informatie: Live uitzending  slokdarmkanker 
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32E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 13 APRIL 2017, ZGT locatie Almelo 

Meer informatie: volgt zo spoedig mogelijk  

Naar boven  

Agenda voor patiënten 
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Meer informatie: Live uitzending slokdarmkanker 
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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 

ZGT houdt ook in 2017 open dag! Kom kijken in het hart van de zorg. 
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Nieuwsbrief van en voor de eerste en tweede lijn 
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 Naar boven 
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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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