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Voor huisartsen

Vrijdag 6 oktober:

HiX live!



Patiënten toestemming 
vragen voor inzage gegevens 
Zorgverlenersportaal
Met de livegang van HiX op 6 oktober gaat het Maasstad Ziekenhuis 
ook live met het vernieuwde zorgverlenersportaal. Het zorgverleners-
portaal is een portaal waar u als huisarts gegevens in kunt zien van de 
patiënten die behandeld worden in het Maasstad Ziekenhuis en met 
wie u een behandelrelatie heeft.

Per 1 juli 2017 is de Wet patiëntenrechten bij elektronische verwerking 
van gegevens (gedeeltelijk) in werking getreden. Deze wet geeft aan:

•  dat de patiënt vooraf toestemming moet geven om zijn/haar 
gegevens te delen met derden. Dit wordt opt-in genoemd. 

•  dat de patiënt vooraf geïnformeerd moet worden over zijn rechten 
bij gegevensuitwisseling.

Als huisarts heeft u per 6 oktober geen standaard inzage meer via het 
Zorgverlenersportaal, tenzij uw patiënt toestemming hiervoor geeft in 
het ziekenhuis.

Waarom is het vastleggen van de keuze van 
uw patiënt belangrijk?

Met toestemming van de patiënt is het mogelijk dat:

•  u als huisarts (en in de nabije toekomst de waarnemer op de HAP, 
specialist ouderengeneeskunde, verloskundige en/of een medisch 
specialist uit een ander ziekenhuis) bij behandeling van de patiënt 
een completer beeld heeft van de medische situatie;

•  onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd 
worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en 
onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld.

Meer informatie volgt binnenkort. Heeft u voor die tijd 
vragen, neem dan contact op met Astrid Nolet-Noordhuizen, 
via e-mail: Noleta@maasstadziekenhuis.nl

Op vrijdag 6 oktober 2017 stapt het Maasstad 
Ziekenhuis samen met de drie andere ziekenhuizen 
van de Coöperatie Zorg op Zuid (Ikazia, Spijkenisse 
Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis) 
over op één gezamenlijk nieuw elektronisch 
patiëntendossier, HiX6.1 van ChipSoft. Het nieuwe 
EPD-systeem draagt bij aan het verbeteren van de 
zorgkwaliteit en patiëntveiligheid in de regio. Het is 
voor het eerst in Nederland dat vier zelfstandige 
ziekenhuizen samen overstappen op één EPD-
systeem. 

Voordat we gebruik kunnen maken van HiX, dienen 
alle patiëntendossiers vanuit de huidige systemen 
naar HiX geïmporteerd te worden. Dit gebeurt van 
donderdag 5 op vrijdag 6 oktober 2017. Om veilige 
patiëntenzorg te garanderen tijdens de overgang,  
zijn de poliklinieken van ons ziekenhuis op donderdag 
5 oktober en vrijdag 6 oktober gesloten of beperkt 
geopend. Vanaf maandag 9 oktober bouwen we de 
zorgverlening weer op.

Vanaf 1 september is er een nieuwe inrichting voor de 
diagnostiek in ZorgDomein. Het aanvragen van diagnostiek 
kan er in sommige gevallen anders uitzien dan voorheen 
en de onderzoeken kunnen iets anders gerangschikt staan. 
Deze herinrichting is doorgevoerd op advies van 
ZorgDomein met als doel een toegankelijker en beter 
werkbaar systeem voor de verwijzers te realiseren. 
Graag horen wij van u wat u van de nieuwe inrichting vindt 
en/of wanneer u tegen problemen aanloopt. 

U kunt uw bevindingen melden bij de relatie -
manager eerstelijnszorg Astrid Nolet-Noordhuizen, 
e-mail: Noleta@maasstadziekenhuis.nl

NIEUWE INRICHTING 
ZORGDOMEIN

              5 en 6 oktober
Tijdelijke sluiting of beperkte 

openingstijden poliklinieken i.v.m. HiX
•  De poliklinieken zijn gesloten vanaf donderdag 5 oktober 

16.00 uur tot vrijdag 6 oktober 12.00 uur. Ze zijn gedu-
rende die periode telefonisch beperkt bereikbaar.  
Let op: de openingstijden van een aantal poliklinieken 
kunnen afwijken. De patiënten met een afspraak in deze 
periode zijn hierover geïnformeerd.

•   De afdeling Radiologie is vanaf donderdag 5 oktober  
13.00 uur tot vrijdag 6 oktober 12.00 uur gesloten voor  
niet-spoedeisende onderzoeken.

•  De afdeling Bloedafname is geopend.

•   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 bevalling. 

•  Patiënten met de aandoening Aneurysma Aorta Abdominalis 
(AAA) of die Percutane Coronaire Interventie (PCI) moeten 
ondergaan, worden conform afspraak behandeld in het 
Erasmus Medisch Centrum.

•  Eén van de twee traumakamers wordt gesloten.



Het Symposium ‘Anser in 
vogelvlucht’ van 1 september 
was de officiële start van de 

samenwerking rondom prostaat-
kankeroperaties tussen meerdere 
ziekenhuizen* in Zuid- en West-
Nederland met het voornemen 
prostaatkanker operaties te concen-
treren in het Maasstad Ziekenhuis. 
Het doel is de kwaliteit van zorg 
voor patiënten met prostaatkanker 
aanzienlijk te verbeteren.

Gezamenlijke operatieve 
prostaatkankerkliniek 
De urologen van de samenwerkende zieken-
huizen willen stapsgewijs robot operaties voor 
patiënten met prostaatkanker uitvoeren in één 
gezamenlijke operatieve prostaatkanker kliniek 
in het Maasstad Ziekenhuis. Het gaat om 
concentratie van de operatieve ingreep. De 
diagnostiek en overige behandelingen blijven 
plaatsvinden in de deelnemende ziekenhuizen 
door gespecialiseerde multidisciplinaire 
teams bestaande uit: urologen, radiologen, 
radiotherapeuten, internist-oncologen en 
oncologieverpleeg kundigen. De patiënt en 
zijn naasten staan centraal. 

Kwaliteitsverbetering 
Uit onderzoek blijkt dat concentratie van de 
operaties leidt tot betere resultaten van de 
kankerbehandeling en dat de kans op 
incontinentie en potentiestoornissen na de 
ingreep aanzienlijk kleiner is. Er wordt 
gestart met de invoering van een nieuwe 
pathologietechniek, waarbij tijdens de 
operatie de gehele prostaat na uitneming 
pathologisch anatomisch wordt onderzocht. 
Zo kan direct worden gecontroleerd of al 
het kwaadaardige weefsel is uitgenomen en 
indien nodig wordt meer weefsel verwij derd.  
Het operatieteam zal zich ‘dedicated’ op de 
prostaatkankeroperaties gaan richten en 
hierdoor de mogelijkheid hebben zich te 
superspecialiseren.

De ziekenhuizen gaan gezamenlijk weten-
schappelijk onderzoek naar prostaatkanker 
uitvoeren. Uitkomsten van behandelingen, 
effecten op kwaliteit van leven, behandel-
processen en patiëntervaringen worden 
zowel intern als extern vergeleken om te 
blijven verbeteren. De kwaliteits programma’s 
van Santeon (groep van zeven topklinische 
ziekenhuizen) en Prostaat partners (samen-
werkingsverband van gespecialiseerde 
multidisciplinaire prostaat kankercentra in 
Nederland) worden gebruikt om de beste 
resultaten voor patiënten te behalen. 
Informatietechnologie is hierbij een 
hulpmiddel. 

Zorgverzekeraars moedigen initiatief aan 
Het samenwerkingsinitiatief, en daarmee de 
concentratie van operaties, wordt onder-
steund door de zorgverzekeraars. Zo 
hebben CZ en Zilveren Kruis eerder laten 
weten dat het combineren van volumes met 
structurele kwaliteit- en behandeluitkomst-
metingen één van de belangrijkste succes-
factoren voor goede prostaat kankerzorg is. 

*Het betreft de volgende samenwerkende ziekenhuizen: Amphia ziekenhuis (Breda), Albert Schweitzer ziekenhuis 
(Dordrecht), Bravis ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom), Erasmus MC (Rotterdam), Franciscus Gasthuis & Vlietland 
(Rotterdam), Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), LUMC (Leiden), Maasstad 
Ziekenhuis (Rotterdam), OLVG (Amsterdam), Spijkenisse Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland).

Haven-
ziekenhuis 
verandert in 
Haven-
polikliniek
Door een unieke samenwerking tussen 
het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & 
Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en 
IJsselland Ziekenhuis blijft de poliklinische 
zorg in het centrum van Rotterdam 
behouden. Het Havenziekenhuis verandert 
in een poliklinisch centrum onder de 
naam ‘Havenpolikliniek’ en houdt 
daarmee op te bestaan als zelfstandig, 
volledig ziekenhuis. Met de Havenpolikliniek 
blijven een groot deel van de bestaande 
poliklinische zorg en toegang tot 
vervolgzorg behouden voor de stad en 
haar inwoners; op de vertrouwde 
locatie, in het hart van Rotterdam.

Door de bundeling van krachten kunnen 
optimale samenwerking en zorgvernieuwing 
gerealiseerd worden. Hierbij zullen de 
gemeente Rotterdam en verwijzers zoals 
huisartsen en andere zorgaanbieders 
nadrukkelijk worden betrokken.

Geriatrie en neurologie
Het Maasstad Ziekenhuis neemt de 
specialismen geriatrie en neurologie over. 
De verantwoordelijkheid voor het specialisme 
ligt in de nieuwe situatie compleet bij het 
ziekenhuis waarnaar de zorg wordt over - 
geheveld, inclusief de poliklinische zorg die 
wordt geleverd op de locatie van de 
Havenpolikliniek.

Goedkeuring
De trajecten voor medezeggenschap en 
goedkeuring zijn afgerond; de Neder-
landse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) hebben de 
overheveling van de zorg naar de partner-
ziekenhuizen goedgekeurd.   

Meer informatie volgt, zodra die bekend is.

Meer berichtgeving vindt u op de 
website van het Havenziekenhuis:  
www.havenziekenhuis.nl

SAMENWERKING 
PROSTAATKANKER-
 OPERATIES MAAKT 
SUPERSPECIALISEREN 
MOGELIJK

              5 en 6 oktober
Tijdelijke sluiting of beperkte 

openingstijden poliklinieken i.v.m. HiX



Dinsdag 
10 oktober

Lombardijen Forum 
- Radiologie

Dinsdag 
14 november

Lombardijen Forum 
- Slokdarm

Donderdag 
23 november
Minisymposium

Dinsdag 
12 december 

Lombardijen Forum 
- Dermatologie/
Huidoncologie

AGENDA

Mevrouw J. Dorrestijn-van de Wetering 
GZ-psycholoog
Polikliniek Revalidatie in Spijkenisse Medisch Centrum en 
Maasstad Ziekenhuis
(0181) 658 403 op maandag en donderdag
(010) 291 34 41 op vrijdag
WeteringJ@maasstadziekenhuis.nl

Mevrouw M. Bruinsma (Marike)
Medisch manager vakgroep Medische Psychologie
(010) 291 34 13
BruinsmaM@maasstadziekenhuis.nl

De heer I.D. Ayodeji (Segun)
Intensivist
Via huisartsentelefoonnummer 
(010) 291 10 00
AyodejiI@maasstadziekenhuis.nl

De heer W.J.N. van Bockel (Wouter)
Anesthesioloog
(010) 291 24 88
BockelW@maasstadziekenhuis.nl

Mevrouw J.A. Terwisscha-van Scheltinga (Josien)
Gynaecoloog
(010) 291 26 73
TerwisschavanScheltingaJ@maasstadziekenhuis.nl

Mevrouw J.M.M.F. Quispel-Jansen (Josine)
Longarts
(010) 291 31 27 
JanssenJ@maasstadziekenhuis.nl

De heer M.V. Koning (Mark)
Intensivist
KoningM2@maasstadziekenhuis.nl

De heer A.J. Nieuwenhof (Arthur)
Intensivist
Nieuwenhofa@maasstadziekenhuis.nl

Mevrouw L.C. Klinkert (Liane)
Anesthesioloog
(010) 291 27 44
KlinkertL@maasstadziekenhuis.nl

Mevrouw E.M. Res (Evelien)
Revalidatiearts
(010) 291 27 44
ResE@maasstadziekenhuis.nl
Werkzaam op donderdag

De heer J. van de Breevaart Bravenboer (Jarno)
Orthopeed
(010) 291 24 91 (maandag)
(0181) 65 84 58 (Spijkenisse Medisch Centrum)
BreevaartBravenboerJ@maasstadziekenhuis.nl

De heer P.J.T.S. van Winterswijk (Peter)
Orthopeed
(010) 291 24 92
WinterswijkP@maasstadziekenhuis.nl

De heer dr. A. Verhoeff
Gynaecoloog

De heer M. Albayrak
Intensivist

De heer S. Hammadi
Cardioloog

IN DIENST

UIT DIENST

Extra spoedspreekuren 
Interne Geneeskunde!  

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

HUISARTSEN TEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK IN VOLLE GANG
Al zeker 30 huisartsen hebben mij hun feedback gegeven naar aanleiding van het 
huisartsentevredenheids onderzoek, dat ik dit jaar graag mondeling met u bespreek. 
Uit deze gesprekken komt voor het Maasstad Ziekenhuis zeer waardevolle informatie 
naar voren, die wij zeker zullen gebruiken ter verbetering van onze processen.
Ook bij de huisartsen die ik nog niet heb gesproken over het tevredenheids-
onderzoek, kom ik graag langs. 

Mocht u het niet nodig vinden dat ik bij u langskom maar wilt u wel graag uw feed -
back geven door het tevredenheidsonderzoek in te vullen, dan kan dit. Als u mij dit 
via mijn e-mailadres Noleta@maasstadziekenhuis.nl laat weten, dan stuur ik u een link 
naar het digitale huisartsentevredenheidsonderzoek. 

Astrid Nolet-Noordhuizen, 
relatiemanager eerstelijnszorg

Sommige patiënten hebben behoefte aan een 
poliklinische afspraak op korte termijn. Op 
onze polikliniek Interne Geneeskunde is er 
voor deze patiëntcategorie altijd een plaats 
beschikbaar. Wij hebben hiervoor (extra) 
spoedspreekuren geopend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met onze dienstdoende internist via telefoon-
nummer (010) 291 26 43. Deze zoekt  met u 
een geschikte plaats op een van onze spreek -
uren zodat de patiënt binnen enkele dagen of 
nog dezelfde dag gezien kan worden.


