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Polikliniek Palliatieve Zorg zorgt voor vloeiende 
overgang ziekenhuiszorg naar 1e lijn

Wij horen bij de Santeon Groep!
Het Maasstad Ziekenhuis is vanaf 30 juni volwaardig lid van de Santeon 
groep! De eerste periode is ons ziekenhuis kandidaat-lid geweest om 
de overstap naar de groep geleidelijk te laten verlopen. Samen met de 
andere deelnemende topklinische Santeon zieken huizen (St. Antonius 
Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, 
OLVG, Medisch Spectrum Twente en Martini Ziekenhuis) wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de zorg door continue vernieuwing. 
Met de toetreding van het Maasstad Zieken huis bieden de Santeon 
ziekenhuizen ruim dertien procent van de Nederlandse ziekenhuiszorg 
en heeft de groep landelijke dekking.

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “De doelen van 
Santeon sluiten goed aan bij onze missie ‘de kwaliteit van leven van 
onze patiënten verbeteren’. Doordat zorgprofessionals bij elkaar een 
kijkje in de keuken nemen, leren we van elkaar en komen we tot de 
beste behandelingen voor onze patiënten. Bovendien verzamelen de 
leden uitkomsten die met elkaar worden vergeleken. Aan de hand 

daarvan wordt de zorg verbeterd 
voor onze patiënten.”

‘Santeon behandeling’
Patiënten profiteren van ons 
gedeelde streven naar het 
verbeteren van de zorg. Bovenop de landelijke normen bepalen de 
Santeon ziekenhuizen aanvullende kwaliteitseisen op basis van hun 
beste zorgtrajecten. Dit heeft voor prostaatkanker en borstkanker al 
geleid tot ‘een Santeon behandeling’. 

Voor verwijzers biedt een Santeon ziekenhuis zoveel mogelijk 
eenduidige kwaliteit voor onze patiënten in zeven ziekenhuizen door 
het delen van kennis en vaardigheden. 

Meer informatie?
Check de website van Santeon (www.santeon.nl)

Vanaf 1 januari dit jaar is iedere donderdag ochtend 
poliklinische begeleiding beschikbaar voor patiënten 
bij wie de palliatief symptomatische fase is 
gemarkeerd.

Poliklinische aandacht positief ervaren 
Op de polikliniek Palliatieve Zorg in het Maasstad Ziekenhuis is een 
aantal patiënten één tot twee keer gezien. Uit evaluatie blijkt dat 
zowel de patiënten, de naasten als de betrokken huisarts(en) de 
poliklinische aandacht positief ervaren, met name omdat daarmee 
een vloeiende overgang van de ziekenhuiszorg naar de 1e lijnszorg 
wordt bereikt.

Brugfunctie naar 1e lijn
Doel van deze poliklinische consulten is dat door een duidelijke 
markering en een anticiperend zorgplan, de nodige zorg voor deze 
patiëntengroep nu en in de toekomst veilig wordt gesteld. De 
polikliniek wil vooral een brugfunctie vervullen naar de 1e lijn. Tijdens 
het polikliniekbezoek wordt besproken wat de patiënt nog nodig 
heeft om – samen met de huisarts - de resterende levensperiode zo 
goed mogelijk in te richten. De huisarts krijgt bericht van de inhoud 
van het gesprek en de afspraken die zijn gemaakt.
 
Vanaf 1 januari dit jaar bestaat de groep Palliatieve Zorg uit 2 verpleeg-
kundigen en 2 artsen. Beide artsen zijn kaderartsen palliatieve zorg en 
tevens werkzaam als arts consulenten palliatieve zorg.

Huisartsen kunnen de volgende patiënten doorverwijzen naar de 
polikliniek Palliatieve Zorg.
-  Patiënten bij wie de palliatief sympto matische fase is gemarkeerd, 

ongeacht onderliggende diagnose.  
De symptomatische fase houdt in dat therapeutische opties 
gericht op de ziekte (uitgezaaide kanker, hart-/nierfalen, CVA, 
COPD en kwetsbare ouderen) niet langer zinvol zijn.

-  De patiënt ervaart in de thuissituatie (meervoudige) problemen op 
lichamelijk, psychosociaal en zingevend gebied.

Vragen/meer informatie
Voor vragen kunt u als huisarts terecht bij de verpleegkundig 
consulent Palliatieve Zorg, bereikbaar op toestel 010 - 291 21 42.

Vlnr Bellina Vis, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, 
Rineke Leys, internist-hematoloog, oncologie en palliatieve zorg, 
Cees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, 
Elly Blok, verpleegkundig consulent palliatieve zorg, 
Cees van de Niet, geestelijke verzorger, 
Coen van Leijen, verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Familiekamers palliatieve zorg
Het Maasstad Ziekenhuis heeft twee familiekamers voor palliatieve 

zorg op de afdelingen Oncologie en Longgeneeskunde. De kamers 

zijn mogelijk gemaakt door een gulle gift van ‘Stichting Vrienden 

van Siem’ en onlangs officieel geopend. 

In het stervensproces biedt het Consultatief Palliatief Team van het 

ziekenhuis advies en ondersteuning op maat aan patiënten, hun 

naasten en zorgverleners. Met de komst van de familiekamers, kan 

het team dit in een huiselijke omgeving aanbieden. Naasten van 

een ernstig zieke patiënt kunnen in de familiekamers overnachten. 



Door de toenemende 
vergrijzing in Nederland en 
het feit dat ouderen in 

Nederland steeds langer thuis 
blijven wonen, neemt de vraag naar 
geriatrische zorg toe. Het Maasstad 
Ziekenhuis is zich hiervan bewust; 
geriatrie staat dan ook hoog op  
de agenda.

Geriatrische Trauma Unit
De vakgroep Geriatrie in het Maasstad 
Ziekenhuis is volop in ontwikkeling. Sinds 
een aantal maanden is er in het ziekenhuis 
de Geriatrische Trauma Unit, die momenteel 
bestaat uit 7 bedden. Bij deze Geriatrische 
Trauma Unit is er sprake van een intensieve 
samenwerking tussen traumachirurgie en 
geriatrie, waarbij een belangrijke taak is 
weggelegd voor de verpleegkundig 
specialist.

Binnen afzienbare tijd zal ook de 
samenwerking tussen geriatrie en gastro-
enterologische-chirurgie en geriatrie en 
orthopedie vorm gaan krijgen, waarbij de 
expertise van beide specialismen optimaal 
kan worden vormgegeven.

Polikliniek Geriatrie
In het najaar van 2017 zal de polikliniek 
Geriatrie gestalte krijgen in de vorm van een 

Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie. 
Patiënten kunnen hier terecht voor 
diagnostiek met betrekking tot cognitieve 
problemen, valproblemen of complexere 
problematiek.

De vakgroep Geriatrie wil graag samen met 
de huisarts bekijken hoe de processen 
rondom geriatrische problematiek 
gestroomlijnd kunnen worden, en in een 
eerder stadium betrokken worden waardoor 
er minder kans is op crisissituaties en 
mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

In het Maasstad Ziekenhuis worden 
momenteel ook de mogelijkheden 
onderzocht van een klinische afdeling 
Geriatrie. Als hierover meer bekend is, zullen 
wij u hierover uiteraard informeren.

Senior Friendly Keurmerk
Het Maasstad Ziekenhuis heeft de ambitie 
om een senior vriendelijk ziekenhuis te 
worden. Momenteel is de aanvraag voor het 
seniorvriendelijk Keurmerk in behandeling.

Geriaters 24/7 bereikbaar
Onze geriaters zijn 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. Via het speciale 
huisartsentelefoonnummer van het 
Maasstad Ziekenhuis (010 – 291 10 00) kunt u 
vragen naar de dienstdoend geriater. 

Vanaf 12 juni bieden wij onze patiënten-
folders digitaal aan in plaats van op 
papier. Zo kunnen patiënten eenvoudig 
via een computer, tablet of telefoon de 
voor hen relevante folders lezen. 
Als de patiënt op een later moment de 
digitale folders weer inkijkt, dan leest 
hij/zij online altijd de bijgewerkte 
informatie.  

Zo voorkomen we dat er verouderde 
informatie wordt gelezen én gaan we 
duurzaam om met papier. Voor mensen 
die de folders toch liever op papier lezen, 
blijft er een kleine voorraad folders 
beschikbaar.

DIGITALE 
PATIËNTENFOLDERS 

Geriater Dawi van der Stap en verpleegkundig specialist Sabine van Baalen

Polikliniek Palliatieve Zorg zorgt voor vloeiende 
overgang ziekenhuiszorg naar 1e lijn

Geriatrie in het Maasstad Ziekenhuis 

SPECIALISME VOLOP IN ONTWIKKELING



Op de afdeling Radiologie en Nucleaire 
Geneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 
vindt onderzoek plaats met behulp van 
röntgenstralen (X-foto’s, mammografie, CT), 
geluidsgolven (echografie), magnetische 
velden (MRI) en radiofarmaca (nucleaire 
onderzoeken). De afdeling levert indien 
noodzakelijk 24 uur per dag, 7 dagen per 
week zorg. 

Voor veel onderzoeken die door u als huisarts 
worden aangevraagd kan uw patiënt dezelfde 
dag al bij ons terecht. Voor het maken van 
gewone röntgenfoto’s is geen afspraak nodig; 
dit kan op inloop. Spoedecho’s kunnen, na 
telefonisch overleg, altijd dezelfde dag gezien 
worden. Voor een aantal onderzoeken is de 
wachttijd wat langer; wij proberen de wacht - 
tijden uiteraard zo kort mogelijk te houden. 
Het is altijd mogelijk om te overleggen met 
één van de radiologen over uw patiënt. Het 
telefoonnummer van de afdeling Radiologie 
is 010 – 291 22 00.

HAP kan rechtstreeks röntgen
diagnostiek aanvragen
Per 1 september 2017, na een succesvolle pilot 
in 2016, wordt het voor de Huisartsenpost 
(HAP) in het Maasstad Ziekenhuis weer moge - 
lijk om rechtstreeks bij de afdeling Radiologie 
röntgendiagnostiek aan te vragen, zonder 
tussenkomst van de SEH. Wij zijn verheugd 
met deze ontwikkeling, die ten goede komt 
aan de patiëntenzorg en de doorstroming op 
de HAP én de SEH.

De afdeling Radiologie zoekt actief de verbin - 
ding met de 1e lijn en wil graag met huisartsen 
samenwerken in het kader van 1,5 lijnszorg en 

substitutie. Momenteel vinden gesprekken 
plaats met afgevaardigden van huisartsen en 
collega medisch specialisten over de 
mogelijkheid om, in het kader van de 
osteoporosezorg en fractuurpreventie, meer 
botdichtheidsmetingen (DEXA-scan) direct 
voor de huisarts te verrichten. Ook wordt 
nagedacht over de mogelijkheid om de 
mammadiagnostiek voor de 1e lijn uit te 
breiden naar model van de Breast Clinic in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast willen 
wij mogelijkheden onderzoeken om op locatie 
met huisartsen te gaan samenwerken.

Lombardijen Forum
Op 10 oktober 2017 staat het Lombardijen 
Forum volledig in het teken van radiologie. De 
radiologen werken met de Maasstad 
Academie en huisartsen aan een interessant 
programma voor deze geaccre diteerde 
nascholing. Naast het bespreken van nieuwe 
beeldvormende technieken en een 
rondleiding langs de diverse diagnostische 
modaliteiten, zullen wij zeker met u in 
discussie gaan over mogelijkheden voor 
nauwere samenwerking. 

Vragen/tips/
contact
Heeft u vragen of tips 
over onze dienst-
verlening, of mist u 
zaken in ons aanbod, 
neem dan contact op 
met de medisch 
manager van de 
Vakgroep Radiologie & 

Nucleaire Geneeskunde, André Niezen, via 
e-mailadres niezenr@maasstadziekenhuis.nl

Dinsdag 
12 september

Lombardijen Forum 
- Gynaecologie

Donderdag 
28 september

Praktische Vaardigheden 
- Wondbehandeling

Dinsdag 
10 oktober

Lombardijen Forum 
- Radiologie

AGENDA

Nieuw elektronisch 
patiëntendossier 
ziekenhuizen Coöperatie 
Zorg op Zuid 
Vrijdag 6 oktober 2017 stappen de vier 
ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op 
Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, 
Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en 
Spijkenisse Medisch Centrum) gezamenlijk 
over op een nieuw elektronisch patiënten-
dossier (EPD), namelijk HiX6.1 van ChipSoft. 
Het nieuwe EPD-systeem draagt bij aan het 
verbeteren van de zorgkwaliteit en patiënt-
veiligheid in de regio. Het is voor het eerst in 
Nederland dat vier zelfstandige ziekenhuizen 
samen overstappen op één EPD-systeem.

Beperking capaciteit electieve zorg 
5 en 6 oktober
Voordat we gebruik kunnen maken van HiX, 
dienen alle patiëntendossiers vanuit de 
huidige systemen van de vier ziekenhuizen 
naar HiX geïmporteerd te worden. Dit ge beurt 
van donderdag 5 op vrijdag 6 oktober 2017. 
Om veilige patiëntenzorg te garanderen 
tijdens de overgang, beperken we vanaf 
donderdag 5 oktober tot en met vrijdag 
6 oktober de electieve patiëntenzorg. 

Acute zorg
De zorg voor de acute patiënten blijft 24/7 
plaatsvinden. De SEH is gewoon geopend 
voor ambulancevervoer en patiënten die naar 
de SEH verwezen worden. De operatie kamers 
zijn beschikbaar voor spoedoperaties en de 
afdeling Verloskunde is geopend voor alle 
acute zorg rondom zwangerschap en beval - 
ling. Voor spoedoverleg zijn de dienst doende  
specialisten van de vier ziekenhuizen bereik- 
baar via de gebruikelijke telefoonnummers.

Alle huisartsen in het verzorgingsgebied 
hebben een brief hierover ontvangen.

Radiologie & Nucleaire Geneeskunde 

 STRALEND MIDDELPUNT 

Regelmatig organiseert het Maasstad 

Ziekenhuis evenementen en nascholings-

momenten voor u als huisarts.

Colofon
Uitgave  
Maasstad Ziekenhuis
Relatiemanager eerstelijnszorg  
Astrid Nolet-Noordhuizen
Telefoon 
06 510 456 93 | 010 - 291 33 76
E-mail  
Noleta@maasstadziekenhuis.nl 


