VERWENWEEK IN HET
MAASSTAD ZIEKENHUIS
Van 23 tot 27 april vond in het Maasstad
Ziekenhuis voor de tweede maal de
Verwenweek plaats.
Vaak zijn het de kleine momenten van aandacht die van onschatbare waarde zijn voor
patiënten. Met het jaarlijks organiseren van
de Verwenweek wil het Maasstad Ziekenhuis
meer van deze momenten creëren.

Ook u als samenwerkingspartner wilden
wij graag een beetje verwennen! We
hebben daarom alle huisartsenpraktijken,
verloskundigenpraktijken en VV&T
instellingen in de regio een heerlijke doos
chocolade bezorgd. We hopen dat
iedereen ervan genoten heeft; bedankt
voor alle leuke reacties!

HET IS DEZE WEEK

VERWENWEEK

Bureau Nazorg –
Maasstad Ziekenhuis
Wanneer bij ontslag van een patiënt uit het
Maasstad Ziekenhuis meer zorg nodig is
dan familie en/of andere direct betrokkenen
van de patiënt kunnen bieden, dan bespreekt de arts of verpleegkundige dit en
worden zo nodig de transferverpleeg
kundigen van Bureau Nazorg ingeschakeld.
De transferverpleegkundige:
•	vraagt na akkoord van de patiënt de
indicatie voor nazorg aan bij het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ);
•	informeert de patiënt over de mogelijk
heden rond de situatie van de patiënt en
over eventuele kosten van de zorg;
•	regelt na overleg met de patiënt de
noodzakelijke zorg aansluitend op het
verblijf in het ziekenhuis.
Patiënten kunnen hun voorkeur voor een
bepaalde instelling of organisatie kenbaar
maken aan de transferverpleegkundige.
De transferverpleegkundige houdt hier
rekening mee, maar als er sprake is van een
wachtlijst in de instelling van voorkeur dan
kan een patiënt niet in het ziekenhuis op een
plaats wachten. De transferverpleegkundige
regelt dan in overleg met de patiënt
thuiszorg via een ander bureau of opname
in een andere instelling, waar op dat
moment wel plaats is.

NEUROLOGIE DOET MEE AAN
STUDIE PATIËNTEN MET CARPAAL
TUNNEL SYNDROOM (CTS)
De Dutch CTS study groep is een onderzoek gestart bij patiënten met het carpaal
tunnelsyndroom (CTS). Het gaat om de ‘Dutch injection versus Surgery TRial in Carpal
Tunnel Syndrome patients’ (DISTRCTS)-studie.
Doel van de studie is het meten van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën: eerst een chirurgische behandeling of eerst een behandeling met
een coritcosteroïd injectie.
Patiënten met een CTS die niet eerder geopereerd zijn en een corticoseteroïd injectie
langer dan één jaar geleden hebben gehad, kunnen deelnemen aan de DISTRICTS-studie.
De afdeling Neurologie - met neuroloog Johnny Samijn als lokale onderzoeker - doet
mee aan dit onderzoek. U kunt als huisarts uw patiënten gewoon regulier verwijzen naar
het CTS spreekuur van de neurologen. Het kan zijn dat aan uw patiënten gevraagd
wordt deel te nemen aan DISTRICTS-studie.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.DISTRICTS.nl of een e-mail
sturen aan DISTRICTS@amc.nl
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De transferverpleegkundigen gaat altijd uit
van de voorkeur van de patiënt, de patiënt
heeft keuzevrijheid. Het is onmogelijk om bij
elke aanvraag voor nazorg eerst contact op
te nemen met de huisarts omdat het
wekelijks grote aantallen patiënten betreft.
Uiteraard zijn de medewerkers van Bureau
Nazorg altijd bereikbaar voor vragen.
Van maandag tot en met vrijdag tussen
07.30 en 16.00 uur kunt u hen bereiken via
telefoonnummer (010) 291 28 63 of via mail
bureaunazorg@maasstadziekenhuis.nl.

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

MAASSTAD

VERWIJZER
Voor huisartsen
Huisarts Karin Hentzen (l) kijkt tijdens het BeterEvenement mee met
chirurg Caroline Contant (r) bij het verwijderen van een cyste.

Geslaagd BeterEvenement 2018
Op dinsdag 27 maart vond het BeterEvenement 2018 plaats.

In steeds meer huisartsenpraktijken zijn verpleegkundig specialisten en/of physician
assistants (VS/PA’s) werkzaam. Velen van hen houden zelfstandig spreekuur en er worden
regelmatig patiënten door de VS of PA naar ons ziekenhuis verwezen.

Ruim 20 huisartsen uit het directe verzorgingsgebied van
het Maasstad Ziekenhuis keken na een lunch mee met de
specialismen van hun voorkeur. De middag werd afgesloten

Uiteraard is het ons bekend dat zowel verpleegkundig specialisten als physician assistants
bevoegd zijn om te verwijzen. Het is echter zo dat niet alle zorgverzekeraars verwijzingen
van VS en PA’s accepteren. Om deze reden en om een en ander werkbaar te houden, is
de Zorgadministratie van het Maasstad Ziekenhuis genoodzaakt om verwijzingen van
verpleegkundig specialisten en physician assistants te registreren op naam van de
superviserend huisarts. Wij verzoeken u vriendelijk om uw VS en PA erop te attenderen dat
bij verwijzing naar het ziekenhuis de naam van de huisarts op de verwijzing wordt vermeld.

met een voordracht van Guus Schrijvers over de zes ken
merken van goede substitutie van zorg. Daarna vertrokken
de huisartsen samen met een aantal specialisten richting
De Kookfabriek waar ze gezamenlijk een driegangen-diner

Bij vragen kunt u contact opnemen met Astrid Nolet via telefoonnummer (010) 291 33 76 of
mail: noleta@maasstadziekenhuis.nl.

bereidden. Het was een leerzame en gezellige dag!

Gezellige sfeer
Er werd gestart met een lunch in Restaurant Pastel. De sfeer was al snel gezellig,
huisartsen konden bijpraten met elkaar
en kennismaken met de specialisten die
ook aangeschoven waren. Voorzitter van
de raad van bestuur Peter Langenbach
hield het welkomstwoord waarin hij de
vijf ambities van het Maasstad Ziekenhuis
toelichtte en hij benadrukte hoe belangrijk een goede samenwerking met de
huisartsen is voor het ziekenhuis.

de deelgemeente Feijenoord laaggeletterd. Dit heeft invloed op het tweede
punt dat volgens hem in orde moet zijn:
de patiënt als partner. Als ander belangrijk punt noemde hij het delen van
verantwoordelijkheden tussen ziekenhuizen en huisartsen.

Discussie in de zaal

Na de lunch werden de huisartsen
richting de poliklinieken of de OK
begeleid waar ze meekeken met de specialist aan wie zij gekoppeld waren.

Schrijvers stelde een aantal vragen aan
de zaal. De eerste was of substitutie van
zorg goed voor de patiënt is? De
meesten staken hun hand op om aan te
geven dat ze deze mening hadden. Lid
van de raad van bestuur Wietske Vrijland
merkte op dat huisartsen het wel willen
maar niet nu. Een huisarts reageerde
hierop dat dit klopt. De rek is eruit,
zowel bij het personeel als in de ruimte
- het gebouw -.

Oud-hoogleraar public health en gezondheidseconoom Guus Schrijvers gaf een
voordracht over substitutie in de zorg.
“Het is geen kostenbesparing”, hield
Schrijvers de zaal voor. Hij pleitte ervoor
bijvoorbeeld goed naar de patiëntenpopulatie te kijken. Zo zijn veel mensen in

Als de diagnostiek meer richting de
huisartsen gaat, kunnen zij dat aan?
Radioloog André Niezen: “Als het goed is
voor de patiënt, dan is dat een goede
ontwikkeling. Er zijn al huisartsen die zelf
echo-en. Ik heb aangeboden om het ze
te leren.”

Meekijken bij poli-OK en OK
en voordracht Guus
Schrijvers

Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei
de Algemene Verordening Gegevens
bescherming van toepassing. Wilt u na
25 mei de huisartsennieuwsbrief van het
Maasstad Ziekenhuis blijven ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. U heeft te allen
tijde het recht om u uit te schrijven uit onze
database. U kunt dit aan ons kenbaar
maken via een mail aan de relatiemanager
eerstelijnszorg, via mailadres
noleta@maasstadziekenhuis.nl.

Voor Apple nog even geduld
Na een gezellige rit in een 50-jaar oude
bus, kwam de groep aan bij De Kook
fabriek. Hier werd aan vijf kookeilanden
samengewerkt aan een 3-gangenmenu.

Helaas is er bij de implementatie van de
Maasstad Artsenwijzer app, ter vervanging
van de papieren specialistenwijzer, wat
vertraging opgetreden. Door nieuwe regels
die zijn opgelegd vanuit Apple, kost het
ons wat meer tijd om publicatie van de app
in de Apple Store te realiseren.

Wilt u de app raadplegen via de computer?
Neem dan contact op met relatiemanager
eerstelijnszorg Astrid Nolet via telefoon
(010) - 291 33 76 of mail:
noleta@maasstadziekenhuis.nl.
Zodra we ‘up and running’ zijn, zullen wij u
hierover informeren.

De Maasstad Artsenwijzer is wel beschikbaar voor Android telefoons en tablets via
de Google Playstore.

Huisartsen, medisch specialisten en anderen
luisteren naar de voordracht van Guus
Schrijvers.
Op de foto: Guus Schrijvers (l), relatiemanager
eerstelijnszorg Astrid Nolet en Wietske Vrijland
van de raad van bestuur (r)

onderzoeken nodig zijn en bij welke
cardioloog de patiënt wordt ingepland.
Om deze reden stelt de polikliniek
Cardiologie het zeer op prijs als u uw
verwijzing via ZorgDomein of per fax zou
willen versturen. De patiëntenstroom kan
op deze manier efficiënt worden
vormgegeven en de patiënt is ook het
snelst geholpen.
Zou u hiermee rekening kunnen houden?

Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)

Maasstad Artsenwijzer voor Android

Veranderingen polikliniek Cardiologie
Om voor de patiënten die doorverwezen
worden naar de polikliniek Cardiologie van
het Maasstad Ziekenhuis het proces zoveel
mogelijk te stroomlijnen en het aantal
bezoeken die de patiënt aan het ziekenhuis
moet brengen tot een minimum te
beperken, wordt tegenwoordig door de
polikliniek triage toegepast. Aan de hand
van de verwijzing en de onderzoeksgege
vens die bekend zijn, wordt door de
cardioloog bepaald welke aanvullende

Verwijzingen door verpleegkundig
specialisten en physician assistants naar
het Maasstad Ziekenhuis

Meer informatie
U kunt ons bereiken via de speciale
afsprakentelefoon voor huisartsen:
(010) 291 22 50. Ons faxnummer is
(010) 291 10 66.

Consultatief Palliatief Team
Patiënten bij wie een ongeneeslijke ziekte
is vastgesteld kunnen naast begeleiding
van hun behandelend arts ook onder
steund en begeleid worden door het
Consultatief Palliatief Team (CPT) van het
Maasstad Ziekenhuis. Omdat de ziekte
gerichte fase over het algemeen geleidelijk
overgaat naar een symptoomgerichte fase,
is het nuttig dat het CPT zo vroeg mogelijk
betrokken wordt bij de zorgverlening.
Palliatieve zorg houdt veel meer in en
begint veel eerder dan het bieden van zorg
in de laatste dagen van het leven. Onder
steuning bij het formuleren van ‘advanced
care planning’ ook wel proactieve zorg
planning genoemd, is dan ook één van de
speerpunten van het team. Dit houdt
concreet in dat in een zo vroeg mogelijk
stadium wordt nagedacht over het verder
uit te zetten beleid, hierbij uiteraard
rekening houdend met de wensen van de

individuele patiënt. Naast het bieden van
klinische consulten, is er ook een polikli
nisch spreekuur waar patiënten gezien
kunnen worden. Uiteraard vindt deze
aanvullende zorg plaats in overleg met de
hoofd behandelend arts en/of huisarts.
Het team
Het Consultatief Palliatief Team bestaat uit
twee verpleegkundig specialisten, een gespecialiseerd verpleegkundige, een
specialist ouderengeneeskunde en een
internist-oncoloog. Het CPT werkt nauw
samen met andere disciplines uit het
ziekenhuis waaronder de pijnarts en
geestelijk verzorger.
Wanneer kunt u uw patiënt verwijzen naar
het poliklinisch spreekuur van het CPT?
• Problemen bij het controleren van de
symptomen, om onder andere

herhaaldelijke (mogelijk onnodige)
opnames te voorkomen.
•C
 omplexe psychosociale problematiek in
het kader van omgaan met de ziekte
(patiënten en naasten).
•O
 ndersteunen bij besluitvorming rondom
het palliatief behandeltraject en/of
levenseinde.

Aanmelden patiënten/vragen over
palliatieve zorg
U kunt patiënten aanmelden via het
Consultatief Palliatief team. Zij zijn
tijdens kantooruren bereikbaar op
(010) 291 21 42.
U kunt dit telefoonnummer ook
bellen voor andere vragen rondom
palliatieve zorg.

