
REGIO - Op donderdag 28 
november organiseerde het 
Maasstad Ziekenhuis voor de 
zesde keer het BeterEvene-
ment: huisartsen uit de regio 
Rijnmond en de medisch spe-
cialisten van het ziekenhuis 
keken een middag met elkaar 
mee in de praktijk.

Huisarts Natascha Petras van 
Gezondheidscentrum Be-
verwaard liep een middag 
mee met Jean Bart Jaquet, 
plastisch chirurg. De middag 
begon met het meekijken bij 
de afdeling Radiologie waar 
bij een aantal patiënten met 
hand- en polsklachten bewe-
gende röntgenbeelden werden 
gemaakt. Natascha Petras: 
,,In mijn praktijk krijg ik ook 
veel patiënten met dergelijke 
klachten dus het was interes-
sant om mee te kijken met de 
chirurg en radioloog. En zo 
kon ik gelijk persoonlijk ken-
nis maken met de radioloog 
die ik regelmatig aan de tele-
foon heb om uitslagen te be-
spreken.’’ Ook stonden er die 
middag verschillende kleine 
ingrepen op het programma. 
,,Het viel me op dat de manier 

waarop het proces hier wordt 
georganiseerd niet afwijkt 
van hoe we bepaalde zaken 
in onze eigen praktijk doen. 
Dat is goed om te weten. Ook 
vond ik het heel bijzonder dat 
ik de plastisch chirurg mocht 
assisteren bij de ingrepen zo-
als bij een spoedgeval waarbij 
een man een flinke verwon-
ding had aan zijn duim. En het 
was leerzaam om mee te kij-
ken en uitleg te krijgen van de 
specialist.” Jean Bart Jaquet: 
,,Het uitwisselingsproject 
blijkt elk jaar weer succesvol, 

huisartsen zijn enthousiast om 
mee te kijken in de praktijk 
zodat ze zelf kunnen erva-
ren hoe processen hier geor-
ganiseerd zijn en wat voor 
mogelijkheden er zijn voor 
aanvullend onderzoek zoals 
bijvoorbeeld op radiologisch 
gebied. Zo hebben we tussen 
de middag multidisciplinair 
patiënten met polsklachten ra-
diologisch geanalyseerd. Tot 
slot heeft de huisarts bij mij 
ook meegedaan met een mi-
crochirurgisch herstel van een 
vinger zenuw.”
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