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MAASSTAD

VERWIJZER
Voor huisartsen
Huisarts Bonnie Terlaak en neuroloog Bart Smits in gesprek.

Beleid Maasstad Ziekenhuis bij
doorgeven uitslagen
Om alle patiënten tijdig de juiste zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat bij kritieke uitslagen van diagnostiek
de behandelaar tijdig geïnformeerd wordt. In het Maasstad Ziekenhuis is er beleid voor alle diagnostische tests.
Deze tests omvatten onder meer laboratoriumtests, radiologische onderzoeken, onderzoeken binnen de nucleaire
geneeskunde, ultrasone procedures, beeldvorming met magnetische resonantie en cardiale diagnostiek.
Resultaten worden beschouwd als kritiek wanneer deze een directe consequentie kunnen hebben voor de
behandeling van de patiënt.

MaasstadLab
In het MaasstadLab worden vastgestelde
boven- en ondergrenzen gehanteerd. Als
bepalingen buiten deze grenzen vallen
wordt contact opgenomen met de
aanvrager of diens vervanger.

Pathologie
Kritieke bevindingen of spoedeisende
uitslagen bij pathologieonderzoek in de
huisartsenpraktijk komen vrijwel niet voor.
Alle uitslagen worden digitaal via edifact
berichten verzonden. Indien spoed medisch
noodzakelijk is, wordt de uitslag telefonisch
doorgegeven aan de aanvrager c.q.
diens vervanger.
Onverwachte bevindingen worden ook

direct telefonisch aan de aanvrager of
diens vervanger doorgegeven. Als
voorbeeld van onverwacht: een metastase
mammacarcinoom als uit de klinische vraag
blijkt dat er aan een dermatofibroom
werd gedacht.
Basaalcelcarcinomen en plaveiselcel
carcinomen zijn nooit onverwacht, de
hoofdreden van pathologieonderzoek op
aanvraag van de huisarts is immers uitsluiten
van maligniteit.
Gezien de relatieve zeldzaamheid en
consequenties voor vervolg van de
behandeling, worden maligne melanomen
wel altijd doorgebeld.

Radiologie
De afdeling Radiologie van het Maasstad
Ziekenhuis belt uitslagen door aan de hand
van de Leidraad Kritieke Bevindingen van
de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
Onder een kritieke bevinding wordt
verstaan een bevinding bij beeldvormend
onderzoek waarbij vertraging in het
rapporteren ervan, of vertraging in of
uitblijven van de kennisname van de
verslaglegging ervan kan resulteren in
ernstige nadelige gevolgen voor de patiënt.

Medische Microbiologie
Alle uitslagen met een directe consequentie
voor de behandeling van de patiënt worden
doorgebeld aan de behandelaar c.q.
aanvrager en eventueel infectiepreventie.

Uw bereikbaarheid is ook
belangrijk!
Soms is het moeilijk voor onze medisch
specialisten om u als huisarts telefonisch te
bereiken. Veel huisartsenpraktijken hebben
in hun keuzemenu een optie voor collegiaal
overleg. Dit is echter nog niet in alle
praktijken het geval.

Uitnodigingen Lombardijen Fora voortaan via Momice
De afgelopen 10 jaar bent u van ons gewend de uitnodigingen voor
de Lombardijen Fora via het mailadres van het Maasstad Ziekenhuis te
ontvangen. Vanaf heden zullen wij de uitnodigingen via het mailadres
info@maasstadcongresbureau.nl gaan versturen.
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Indien u deze mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar
maken door een mail te sturen aan huisarts@maasstadziekenhuis.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook een mail sturen aan dit
mailadres.

reumatologen, cardiologen en dermatologen.
De komende jaren gaan we werken aan nog
meer vormen van samenwerking. Uiteindelijk
gaan we minder chronische zorg en basiszorg
verlenen en meer acute en topklinische zorg.
Die verschuiving mag de eerste lijn echter
niet verder onder druk zetten.”
“Met huisartsen zijn we in gesprek over welk
type zorg zij zelf willen en kunnen verlenen
en welk type zorg zij liever aan de
specialisten in het ziekenhuis overlaten. Bij
ons aanbod gaan we zoveel mogelijk uit van
de behoeften van patiënten en huisartsen. In
de wijk Beverwaard willen we met alle
zorg- en hulpverleners initiatieven realiseren
in het kader van de juiste zorg op de juiste
plek. Dat betekent dat we in de hele keten
meer beschikbaar moeten zijn om ook meer
preventie te realiseren. We zijn in overleg met
GC Beverwaard om tot een veel intensievere
samenwerking te komen. We hopen dat de
zorgverzekeraars dit financieel mogelijk
maken.”

“De eerste lijn en het
ziekenhuis werken
al lang goed samen”
Lid van de raad van bestuur Wietske Vrijland
over transmurale samenwerking:

“De samenwerking kan nog
beter als je kijkt naar de
juiste zorg op de juiste plek”
“De eerste lijn en het ziekenhuis werken al lang goed samen. We merken
wel dat er nog onvoldoende digitale mogelijkheden zijn om die samen
werking te ondersteunen. Er kan steeds meer, maar niet alle mogelijk
heden zijn veilig of beschikbaar voor ziekenhuizen en daardoor hebben we
nog wel wat te wensen op dit vlak. Als ziekenhuis hebben wij een digitale
strategie ontwikkeld om deze vernieuwing op een goede en veilige manier
voor onze patiënten in te zetten. De patiënt zal toegang krijgen tot zijn
eigen dossier en communicatie met de huisartsen en andere zorgverleners
zal eenvoudiger en sneller gaan. Zo lanceren we bijvoorbeeld binnenkort
het vernieuwde Zorgverlenersportaal en werken de verpleegafdelingen en
Bureau Nazorg vanaf oktober met POINT, het digitale transferdossier.”

Juiste zorg op de juiste plek
“Ik denk dat de samenwerking nog beter kan
als je kijkt naar de juiste zorg op de juiste
plek en de financiering ervan. Daarvoor is
een gesprek met onze verwijzers nodig over
hoe we elkaar kunnen versterken. Wij zetten
erop in dat patiënten die dat niet nodig
hebben, niet meer naar het ziekenhuis hoeven

te komen. Zij kunnen telefonisch, via een
digitale weg of de huisarts geholpen worden.
Het ziekenhuis heeft zo meer capaciteit om
de patiënten die echt ziekenhuiszorg nodig
hebben, te behandelen. Het Maasstad
Ziekenhuis faciliteert dit bijvoorbeeld met
dokters die in huisartsenpraktijken spreekuur
houden, of die teleconsulten doen, zoals

SEH/HAP
“We werken aan de integratie tussen de
Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost.
Door betere samenwerking en gezamenlijke
triage, komt de patiënt zo snel mogelijk op
de goede plek en krijgen we betere en
snellere zorg.”

Havenpolikliniek
“De Havenpolikliniek is een samenwerkings
verband tussen vier ziekenhuizen. Het
Maasstad Ziekenhuis levert daar geriatrische
en neurologische zorg. In de toekomst
willen we hier één loket vestigen voor de
kwetsbare ouderen, waar Welzijn, de eerste
lijns professionals en zo nodig het ziekenhuis
in beeld komen. Bij deze ontwikkeling zijn de
verpleeg- en verzorgingshuizen goed
aangesloten. Zij hebben ervoor gezorgd dat
er bedden zijn voor kwetsbare ouderen die
tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen maar
die niet in het ziekenhuis hoeven te liggen.”

Lombardijen Fora
Al ruim 10 jaar zijn de Lombardijen Fora, de
maandelijkse nascholingen van het
Maasstad Ziekenhuis, goedbezochte
nascholingen, waar zeker ook aandacht is
voor transmurale samenwerking.
“De Lombardijen Fora zijn in mijn ogen een
mooi voorbeeld van het bevorderen van
transmurale samenwerking in de vorm van
netwerkzorg. Elkaar kennen in de regio
zorgt voor betere samenwerking.”
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Endoscopieprogramma Spijkenisse Medisch Centrum:
korte toegangstijden
Voor ASA 1 en 2 patiënten
De toegangstijd voor endoscopische
onderzoeken in Spijkenisse Medisch
Centrum (SMC) is over het algemeen kort.
Als huisarts kunt u patiënten naar SMC
verwijzen voor een gastroduodenoscopie
en colonoscopie (voor een sigmoïd
onderzoek verzoeken wij u een colono
scopie aan te vragen). De colonoscopie
wordt standaard met sedatie uitgevoerd.
De gastroscopie niet. Vooraf bezoeken alle
patiënten het landelijk verplichte presedatiespreekuur ter inventarisatie van de
risico’s van sedatie, antistolling en om
voorlichting over het onderzoek en
eventuele behandeling te geven.

DE ASA CLASSIFICATIE DIE WIJ
GEBRUIKEN ALS LEIDRAAD.
ASA 1 Een perfect gezonde patiënt zonder
langdurig medicatiegebruik.
ASA 2 Een patiënt met een lichte aandoe
ning, waarvoor eventueel medicatie moet
genomen worden. De aandoening heeft
echter geen invloed op het dagelijkse leven
(bv behandelde hypertensie, …) BMI <35.
ASA 3 Een patiënt met een ernstige

De ASA classificatie is voor het
doorverwijzen van patiënten naar
het SMC een belangrijke richtlijn.
In het SMC kunnen alle ASA 1 en
ASA 2 worden behandeld.
Bij een ASA 3 of 4 brengen wij de
verwijzing onder bij de zorg van
het Maasstad Ziekenhuis. Bij de
verwijzing in ZorgDomein kunt u
patiënten met ASA 3 en ASA 4 direct
doorverwijzen naar het Maasstad
Ziekenhuis. Deze patiënten worden dan
niet onnodig door het SMC benaderd, dit
geeft alleen maar vertraging.

aandoening waarvoor medicatie wordt
genomen. De aandoening heeft een lichte
beperking op de dagelijkse activiteiten.
(Bijvoorbeeld behandelde diabetes
mellitus, astma, Osas waarvoor Cpep
gebruik.) Mobiliteit problematiek waarvoor
voorbereiding klinisch moet verlopen.
BMI >35. COPD met een lage inspannings
tolerantie. Patiënten met een ICD. Patiënten
met meerdere systeemaandoeningen.

*in het kader vindt u een toelichting van de
ASA classificatie.

Spreekuren MDL-artsen
De MDL-artsen houden ook spreekuur in
het SMC. Via ZorgDomein kunt u patiënten
verwijzen.

ASA 4 Een patiënt met een ernstige
aandoening waarvoor medicatie wordt
genomen en die een ernstige beperking
inhoudt van het dagelijkse leven
(bijvoorbeeld een dialysepatiënt).
ASA 5 Een zeer ernstig zieke patiënt van
wie verwacht wordt dat het overlijden zal
volgen binnen de 24 uur (al dan niet met
een operatie).

Vermoeden Obstructief Slaapapneu Syndroom:
nu eerstelijns polygrafie mogelijk
Tot voor kort doorliepen patiënten met het
vermoeden van Slaapapneu een traject dat,
afhankelijk van het vermoeden van de
oorzaak, kon starten met een consult bij de
KNO-arts, neuroloog of longarts. Afhankelijk
van de toegangstijd, duurde het enkele
weken voordat een patiënt terecht kon,
waarbij in de meeste gevallen de patiënt na
het consult een nieuwe afspraak moest
maken voor een polygrafie onderzoek om de
aanwezigheid van Slaapapneu uit te sluiten
dan wel vast te stellen.
Alleen bij de diagnose OSAS blijft de
patiënt onder behandeling in de tweede lijn;
in de meeste andere gevallen kunnen
patiënten met een behandeladvies terug
naar de huisarts.
Om te komen tot een kortere toegangstijd
én omdat het eerste consult bij de specialist
niet noodzakelijk is, bestaat in het Maasstad
Ziekenhuis met ingang van 1 oktober de
mogelijkheid om zonder eerst een consult
bij de specialist te hebben gehad, een
polygrafie voor de patiënt aan te vragen.
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Snellere diagnose en start
behandeling
Op deze manier verwachten wij de door
looptijd voor het komen tot de diagnose en
het starten van de eventuele behandeling te
verkorten. Voor patiënten bij wie geen
OSAS wordt vastgesteld, blijft de aanspraak
op het eigen risico beperkt tot de kosten
van de polygrafie.

Voor vragen kunt u contact opnemen
met Bart Smits, neuroloog
(smitsb@maasstadziekehuis.nl), of met
Astrid Nolet, relatiemanager eerstelijnszorg
(noleta@maasstadziekenhuis.nl).

Via ZorgDomein kunt u de eerstelijnspolygrafie aanvragen. Als u in de zoekbalk
OSAS intikt, verschijnt de polygrafie als
resultaat. In de aanvraag kunt u aangeven of
u wilt dat de patiënt bij bevestiging van de
diagnose OSAS, direct voor behandeling
wordt doorverwezen, of dat u de patiënt
eerst zelf nog wilt zien voordat deze wordt
doorverwezen voor behandeling.
In ieder geval ontvangt u als huisarts binnen
een week de uitslag van de polygrafie met
hierbij een behandeladvies.
Neuroloog Bart Smits

Rugnetwerk Zuid-Holland Zuid
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opzetten van een rugnetwerk Zuid-Holland Zuid. Het initiatief
komt van de orthopedisch chirurgen Wouter Bakker en Arno Nanninga, die als aandachtsgebied de
wervelkolom hebben. In juni 2018 is onder leiding van fysiotherapeuten Dick Zaanen en Jan Bakker een
enthousiaste groep fysiotherapeuten samengesteld die zich willen inzetten om de rugzorg in de regio
Zuid-Holland Zuid kwalitatief beter op de kaart te zetten.

Waarom is dit nodig?
In het Maasstad Ziekenhuis zien wij
jaarlijks vele patiënten met rugklachten
op de polikliniek Orthopedie. Slechts 8%
van deze patiënten komt in aanmerking
voor orthopedische interventie, of wel
operatieve behandeling. De conservatieve behandeling bestaat voor een groot
deel uit voorlichting, geruststelling en
optimaliseren van de belasting/belastbaarheid van de patiënt. Behandeldoelstellingen waarvoor een rugpatiënt in de
dagelijkse praktijk met regelmaat wordt
verwezen naar de fysiotherapeut.

Doel van het netwerk
Doel van het netwerk is het beperken van
de ziektelast bij patiënten met rugklachten. Dit wil het netwerk bereiken door het
effectueren en optimaliseren van het
zorgtraject.

Werkwijze van het netwerk
Deelnemende praktijken stellen met
elkaar kwaliteitseisen op om te streven

naar hoogwaardige zorg. Door het volgen
en bijhouden van specifieke nascholing en
werken met evidence based protocollen,
specialiseren zij zich in het behandelen van
rugklachten, waarmee zij zich onderscheiden van reguliere praktijken.
In overleg met de orthopedisch chirurgen
wordt vastgesteld wanneer wordt gesproken van een normaal, dan wel afwijkend
beloop en wanneer er een contra-indicatie
bestaat voor behandeling.
Huisartsen kunnen erop vertrouwen dat
hun patiënt de juiste begeleiding krijgt in
het werken aan herstel. Patiënten krijgen
een fysiotherapeutische behandeling
waarvoor richtlijnen zijn opgesteld in
afstemming met de orthopedisch
chirurgen. Hiermee wordt aanvullend
onderzoek ter geruststelling geminimaliseerd. Ook het consulteren van
nevenspecialismen, namelijk neuroloog,
neurochirurg, revalidatiearts of pijn
specialist wordt zo laat mogelijk en alleen
wanneer noodzakelijk ingezet.

Wat wij bieden?
Het rugnetwerk biedt de juiste zorg, op
de juiste plaats. Dat wil zeggen, de meest
optimale behandeling voor patiënten met
wervelkolomgerelateerde klachten.
Vanaf 1 januari 2019 is er voor huisartsen
de mogelijkheid patiënten aan te bieden
bij het netwerk. Dit kan via zorgmail bij de
aangesloten praktijken, die te vinden zijn
op de website die nog wordt gelanceerd.

Bijeenkomst
In 2019 zal een bijeenkomst worden
georganiseerd waarin de werkwijze en
missie, aan de hand van patiëntencasuïstiek, nader zal worden toegelicht.
Wij hopen dat u allemaal komt!
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SAVE THE DATE
regionaal huisartsensymposium over borstkankerzorg

Dinsdag
16 okt

Dinsdag
30 okt

Borstcentrum ZuidHollandZuid organiseert een regionaal
huisartsensymposium over borstkankerzorg en daarbij behorende
thema’s. Op deze avond bieden we u een leerzaam, afwisselend
programma. Accreditatie wordt aangevraagd. U bent van harte
welkom op één van beide locaties van 17.30 uur - 22.00 uur:
Dinsdag 16 oktober 2018
Zoet of Zout
Haringvlietplein 3
3251 LD Stellendam

Dinsdag 30 oktober 2018
Van der Valk Hotel
Krommeweg 1
2988 CB Ridderkerk

PROGRAMMA
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 19.30 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00- 20.30 uur
20.30- 21.00 uur
21.00 - 21.30 uur
21.30 - 22.00 uur

Ontvangst en diner.
Introductie Borstcentrum, stand van zaken.
Kanker en re-integratie door Return.
Ziekte en seks, wie start het gesprek.
Casuïstiek uit de praktijk, doen we het goed en hoe kan het beter.
Pauze.
Informatieoverdracht huisarts en ziekenhuis bij palliatieve patiënten.
Meet & greet, mogelijkheid tot kennismaken en vragen stellen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: aanmelding@borstcentrumzuidhollandzuid.nl
Borstcentrum ZuidHollandZuid is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis,
Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Meer dan
80 medici, paramedici en verpleegkundigen werken intensief samen om hoogwaardige
borstkankerzorg in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden te leveren. De
zorg van Borstcentrum ZuidHollandZuid wordt verleend vanuit de vier ziekenhuislocaties
in Dirksland, Rotterdam en Spijkenisse.

Maasstad Ziekenhuis
werkt met POINT
Invoering elektronisch transferdossier POINT
Vanaf 1 oktober werkt het Maasstad Ziekenhuis
met POINT, het elektronisch transferdossier voor
de transfer en zorgoverdracht van patiënten.
Via één centraal transferdossier kunnen patiënten veilig, transparant en efficiënt over worden
gedragen naar de instelling voor vervolgzorg.
Via POINT worden ook alle betrokken zorgpro
fessionals rondom de patiënt geïnformeerd,
zoals u als huisarts. Veel VVT-instellingen
waarmee het Maasstad Ziekenhuis samenwerkt,
zijn aangesloten bij POINT.

AGENDA
Donderdag
11 oktober
MDL
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Dinsdag
13 november
Hartfalen

BELANGRIJK:
KLOPPEN UW
GEGEVENS IN
VEKTIS?
Met de ingebruikname van het nieuwe
Elektronische Patiëntendossier HiX 6 heeft
de Coöperatie Zorg op Zuid - het samenwerkingsverband tussen het Maasstad
Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis,
Spijkenisse Medisch Centrum en
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis - ervoor
gekozen de landelijke artsentabel van
Vektis te hanteren bij de registratie van
de verwijzers.
Regelmatig komt het echter voor dat
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of andere zorgverleners niet goed
in dit systeem geregistreerd staan.
Dit maakt het registreren van de juiste
verwijzer lastig.
Altijd up-to-date
Als uw gegevens veranderen, let u er dan op
dat dit tijdig aan ons gecommuniceerd wordt?
Dit kan centraal in Vektis (AGBcode.nl),
maar het is ook verstandig om dit rechtstreeks aan ons door te geven, via
huisarts@maasstadziekenhuis.nl. Het gaat
niet alleen om uw naw-gegevens, maar
bijvoorbeeld ook om werkadressen, als u in
meerdere praktijken werkzaam bent. Dit is
belangrijk zodat uitslagen en brieven tijdig
bij u terechtkomen, en om te voorkomen
dat vertrouwelijke patiëntengegevens in
verkeerde handen terechtkomen.

Colofon

Regelmatig organiseert het Maasstad
Ziekenhuis evenementen en nascholingsmomenten voor u als huisarts.

Dinsdag
11 december
Bariatire

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

