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Overname huisartsenpraktijk R.J.M. Vriens 

Na 26 jaar als huisarts in Nijverdal werkzaam te zijn geweest, draagt Ronald Vriens zijn praktijk per 1 

april 2017 over aan Anke de Groot-Nijkamp. 

U bent hierbij uitgenodigd voor zijn afscheidsreceptie op vrijdag 31 maart a.s. Meer lezen >>> 

Ronald en Bernadette Vriens 

Naar boven 

Per 28 februari andere inlog op eentweezgt.nl 

http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/Afscheids%20informatie%20brief%20Vriens.pdf


Vanaf aanstaande dinsdag 28 februari 2017 is het niet meer mogelijk om met uw huidige account in te 

loggen op eentweezgt.nl. Vanaf die dinsdag dient u zich voor toegang opnieuw te registreren voor het 

beveiligde deel. Het openbare deel is gewoon toegankelijk zonder inlog. Het aanmaken van een nieuw 

account is helaas de enige optie omdat de website overgaat naar een nieuw systeem. Zodra deze 

registratie goed werkt, uiterlijk op dinsdag 28 februari aanstaande, ontvangt u hierover een mail met 

korte uitleg van ZGT Bureau lijn 1-2. 

Door in te loggen op het beveiligde deel van de website krijgt u toegang tot alle contactgegevens en 

telefoonnummers van huisartsen en medisch specialisten via MijnZGT > Huisartsen of via MijnZGT > 

Medisch specialisten. 

Bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Kiek’n bij interne en nefrologie 

Op maandag 15 en dinsdag 16 mei 2017 biedt de vakgroep interne geneeskunde/MDL de mogelijkheid 

aan huisartsen om een dagdeel mee te lopen op de polikliniek en deel te nemen aan een MDO / 

Bariatrie spreekuur / visite dialyse afdeling. 

Het programma ziet er als volgt uit: uitnodiging nefrologie en uitnodiging interne/MDL.    

De uitwisseling is geaccrediteerd met 4 punten. 

U kunt zich aanmelden via: zgtlijn1-2@zgt.nl. 

Graag tot kiek’ns! 

RVE interne geneeskunde/MDL en bureau ZGT lijn 1-2 

Naar boven 

Mutaties medisch specialisten ZGT 

TIJDELIJK IN DIENST 

23-12-2016 mw. H.F. van Goor, waarnemer kaakchirurgie  

IN DIENST 

01-03-2017 M.C. Luyten, geriater 

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

Naar boven 

http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/uitnodiging%20kiek'n%20bij%20nefrologie.pdf
http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/uitnodiging%20kiek'n%20bij%20interne%20MDL%20ZGT.pdf
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl


Oud aanvraagformulier vaginale echo nog in omloop 

Gebleken is dat er nog oude aanvraagformulieren voor een vaginale echo met een onjuist 

telefoonnummer in omloop zijn. Vriendelijk verzoek om deze niet meer te gebruiken. 

Het juiste formulier treft u hierbij aan: aanvraagformulier vaginale echo. 

RVE gynaecologie 

Naar boven 

Hyperbare zuurstoftherapie voor behandeling ernstige 

wonden en specifieke gevallen van een diabetische 

voetwond  

Vanaf 2018 biedt ZGT, in de ziekenhuislocatie Almelo hyperbare zuurstoftherapie aan met behulp van 

een zogenaamde ‘hyperbare zuurstofkamer’. Deze kamer is bedoeld voor het behandelen van complexe 

wonden. Het gaat om wonden die zijn ontstaan na weefselbeschadiging, waaronder als gevolg van 

bestraling (radiotherapie). Door middel van een combinatie van hoge luchtdruk met een hoog 

zuurstofgehalte groeien moeilijk te genezen wonden sneller dicht. Meer lezen >>> (Let op : na 28 

februari 2017 werkt deze link niet meer). 

 

foto: Binnenzijde van de IHC Hytech hyperbare zuurstofkamer, gesitueerd in het Admiraal De Ruyter 

Ziekenhuis, Goes. 

RVE heelkunde 

Naar boven 

Patiënten en profs bundelen krachten voor 

http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/aanvraagformulier%20vaginale%20echo.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/15363/hyperbare-zuurstoftherapie-voor-behandeling-ernstige-wonden-binnen-zgt/


receptenboek na slokdarmkanker 

Als mensen geconfronteerd worden met slokdarmkanker, staat hun hele leven op de kop. Niet alleen 

gaan ze een ingrijpend medisch traject in, ook het dagelijks leven verandert.  

 

Hele ‘gewone’ dingen, zoals eten, kunnen heel ingewikkeld worden. Met het verschijnen van dit 

kookboek vol recepten en tips hebben (ex-)patiënten en professionals alle wetenswaardigheden op 

papier gezet. 

Meer lezen >>> (Let op : na 28 februari 2017 werkt deze link niet meer). 

Naar boven 

iGeboorte-app levert prijs op bij 

GemeentePioniersAwards 

De iGeboorte-app die we binnen ZGT hanteren heeft dinsdag 14 februari 2017 de publieksprijs 

gewonnen bij de bij de GemeentePioniersAwards. Het publiek kon kiezen uit vijf innovatieve diensten 

van gemeenten. 

Met de iGeboorte-app hebben kersverse ouders binnen ZGT de mogelijkheid om digitaal aangifte te 

doen van de geboorte van hun kind. In het ziekenhuis zijn twee iPads beschikbaar voor de aangifte. 

Eerder was er een geboorteloket in het ziekenhuis, maar die was slechts een uur per dag geopend. Dit 

bleek te beperkt. Ouders moesten vaak alsnog binnen drie dagen na de geboorte naar het stadhuis. De 

meerwaarde en werking van de iGeboorte app wordt duidelijk in de video die PinkRoccade Healthcare 

ontwikkelde met medewerking van Gemeente Almelo en ZGT. 

Bekijk in deze video het gemak van de iGeboorte-app. 

Naar boven 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.zgt.nl/15366/patienten-en-profs-bundelen-krachten-voor-receptenboek-na-slokdarmkanker/
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJMdXTwT-qbI


OCON opent nieuwe polikliniek voor heupprothese 

Patiënten met klachten over hun heupprothese moeten een langdurig traject doorlopen voor een 

diagnose is gesteld en ze geholpen worden. Deze patiënten kunnen bij het Orthopedisch Centrum Oost 

Nederland (OCON) nu terecht in de nieuwe polikliniek: Heup In de Problemen poli (HIP-poli) ’s Morgens 

doorloopt een patiënt het hele onderzoekstraject, aan het eind van dezelfde dag krijgt hij of zij een 

behandeladvies. Meer lezen >>> 

OCON 

Naar boven 

PalliArts: overal en altijd informatie over palliatieve zorg 

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder 

moment. De app is ontwikkeld voor de doelgroep artsen, maar blijkt ook van toegevoegde waarde voor 

andere professionals. De app ondersteunt (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve 

zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Lees meer >>>. 

Twentse Netwerken Palliatieve Zorg 

Naar boven 

Agenda voor professionals 

KWARTETTEN MET MDL, DINSDAG 28 MAART 2017, ZGT LOCATIE Hengelo 

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden is daarom helaas niet meer mogelijk. 

Meer informatie: uitnodiging 

32E BOERHAAVE BIJEENKOMST, DONDERDAG 13 APRIL 2017, ZGT LOCATIE Almelo 

KIEK’N BIJ INTERNE EN NEFROLOGIE, MAANDAG 15 EN DINSDAG 16 MEI 2017, ZGT LOCATIE 

Almelo en Hengelo 

Meer informatie: uitnodiging nefrologie en uitnodiging interne/MDL 

Naar boven 

Agenda voor patiënten 

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 

http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.ocon.nl/nieuws/ocon-opent-nieuwe-poli-voor-heupprothese
http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/Palliarts%20app%20bericht.pdf
http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/Uitnodiging%20kwartetten%20met%20MDL%2028%20maart%202017.pdf
http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/uitnodiging%20kiek'n%20bij%20nefrologie.pdf
http://www.zgt.nl/15378/nieuwsbrief-nr-3-februari-2017/files/uitnodiging%20kiek'n%20bij%20interne%20MDL%20ZGT.pdf
http://www.zgt.nl/follow?to=http://www.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 9 maart 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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