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MAASSTAD

VERWIJZER
Voor huisartsen
Traumachirurg Jefrey Vermeulen met een patiënt

Beste huisarts,
Voor u ligt de eerste Maasstad Verwijzer van 2019. Ook dit jaar wil ik u, als onze
samenwerkingspartner, informeren over de ontwikkelingen in en rond ons
ziekenhuis.
Als relatiemanager eerstelijnszorg ben ik inmiddels ruim twee jaar in het
Maasstad Ziekenhuis werkzaam. Ik heb velen van u mogen ontmoeten. Mocht u
nog niet bekend zijn met mijn functie en rol, dan ben ik uiteraard zeer bereid bij
u in de praktijk langs te komen voor een korte kennismaking. Ik bespreek dan
graag met u hoe u de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis ervaart.

Wat kunt u verder van mij verwachten?

E-mailadres voor spoed

•	Eventuele verbeter- of knelpunten registreer ik, pak ik aan en
koppel ik – eventueel tussentijds – aan u terug.
•	Waar mogelijk en wenselijk zal ik u faciliteren in de wensen die u
wellicht heeft ten aanzien van de samenwerking.
•	Het zorgdragen voor adequate informatievoorziening via de
Maasstad Verwijzer of tussentijds via een elektronische
nieuwsbrief of e-mail.
•	Ik ben betrokken bij de organisatie van de Lombardijen Fora en
ben tijdens de nascholingen altijd aanwezig. U kunt mij met
vragen en/of opmerkingen altijd even aanschieten.
•	Het inventariseren van de wensen die u mogelijk heeft met
betrekking tot de door het Maasstad Ziekenhuis geleverde zorg
en de samenwerking.
•	Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het intensiveren van
samenwerking op het gebied van ketenzorg, meekijkconsultatie,
en andere vormen van anderhalvelijnszorg of substitutie.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een kortstondige sluiting van de
Spoedeisende Hulp zoals eind december het geval was, is het belang
rijk dat wij u op een snelle manier kunnen bereiken. Mocht uw e-mail
adres nog niet bij mij bekend zijn, dan zou ik dit graag van u ontvangen.
Uiteraard zal ik dit, als u dit aangeeft, alleen gebruiken in die gevallen
waarbij het noodzakelijk is dat u als huisarts direct wordt geïnformeerd.

Netwerkzorg
Eén van de vijf ambities van het Maasstad Ziekenhuis is netwerkzorg.
Het wordt steeds belangrijker om de zorg rondom patiënten – of
inwoners – te organiseren. Om zorg en welzijn in een netwerk samen
te brengen.
Ook als het gaat om elektronische communicatie in een netwerk
wordt er in ons ziekenhuis hard gewerkt aan het op een goede en
tijdige manier informeren van u als huisarts over uw patiënten. Zowel
na onderzoeken of na een polibezoek, maar ook na een
ziekenhuisopname. Ondanks dat dit punt hoog op onze agenda
staat, kunnen er nog zaken verbeterd worden. Ik hoor het heel graag
van u als er zaken zijn die spelen.

Registratie Vektis
Om ervoor te kunnen zorgen dat mutatieberichten, uitslagen en
specialistenbrieven in goede orde bij u terechtkomen, heeft het
Maasstad Ziekenhuis ervoor gekozen om de landelijke Vektis
tabel te hanteren als centrale bron voor de registratie van
huisartsen en overige zorgverleners. Het is essentieel dat uw
gegevens up-to-date zijn, zeker als u in meerdere huisartsen
praktijken werkzaam bent. In dit geval dient u bij Vektis
geregistreerd te staan onder
meerdere werklocaties.
Kijk voor meer informatie op
www.agbcode.nl; u kunt daar
eenvoudig nakijken of uw
gegevens kloppen.
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Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van de samenwerking,
de Maasstad Artsenwijzer App, het Zorgverlenersportaal van het
Maasstad Ziekenhuis of ZorgDomein, of wenst u een bezoek aan uw
praktijk? Laat mij dit dan weten.

Contact
Telefoonnummer: (010) 291 3376 of 06 - 5104 5693
E-mail: noleta@maasstadziekenhuis.nl
Ik ben werkzaam op alle dagen behalve woensdag.
Astrid Nolet,
relatiemanager eerstelijnszorg

STIM – Signalen & Transmurale Incident
Meldingen
Sinds 1 januari zijn wij in samenwerking met de overige
SRZ-ziekenhuizen (Stichting Rotterdamse Ziekenhuizen) gestart
met het registreren van signalen c.q. incidenten in de keten, het
zogenaamde STIM (Signalen of Transmurale Incident Meldingen). Hiervoor kunt u bij de relatiemanager eerstelijnszorg
terecht via: noleta@maasstadziekenhuis.nl. Desgewenst
worden signalen of meldingen geanonimiseerd geregistreerd.
Doel van deze wijze van registreren is de inbedding en afhandeling in een gestructureerd proces, met als uiteindelijke doel
uiteraard de verbetering van de zorg aan onze gezamenlijke
patiënten. Uw meldingen worden zeer gewaardeerd.

App Maasstad Artsenwijzer
Inmiddels heeft bijna 40% van de huisartsen die een uitnodiging hebben ontvangen, ingelogd in de Maasstad Artsenwijzer. Uiteraard zijn wij heel benieuwd hoe het gebruik van de
app wordt ervaren! Mocht u ook gebruik willen maken van de
Maasstad Artsenwijzer en u wilt (opnieuw) een uitnodiging
ontvangen: Laat dit dan even weten via mail: Noleta@maasstadziekenhuis.nl

MAAK KENNIS MET
TRAUMACHIRURG JEFREY VERMEULEN

J

efrey Vermeulen is opgeleid
tot chirurg in het voormalige
Sint Clara Ziekenhuis en
Zuiderziekenhuis. In 2010 was
zijn opleiding afgerond en na acht
jaar weggeweest te zijn uit het
Maasstad Ziekenhuis, is hij onlangs
teruggekomen als traumachirurg
met de aandachtsgebieden rib
fracturen en kindertraumatologie.
Hieronder stelt hij zich voor.

erg ambitieus. Dat is heel prettig werken en
het voelt daardoor voor mij ook als een eer
dat ik daarin participeer en erbij hoor.

Bijna acht jaar nadat ik het Maasstad
Ziekenhuis verliet voor de laatste paar
maanden van mijn opleiding tot chirurg,
werd mij gevraagd of ik interesse had om bij
de vakgroep chirurgie terug te komen als
traumachirurg. Hoewel ik het zeer naar mijn
zin had in Haarlem, heb ik toch niet lang
hoeven nadenken over dit voorstel. Terug
naar ‘mijn’ ziekenhuis, terug naar ‘mijn’
woonomgeving; na enkele omzwervingen
via Kaapstad, Goes en Haarlem was de cirkel
rond. De Rotterdammer is nooit uit mij
weggeweest.

“De Rotterdammer is nooit
uit mij weggeweest.”

In de jaren na mijn ‘algemene’ chirurgieopleiding ben ik mijzelf blijven ontwikkelen.
In het Erasmus MC kon ik de officiële
Chirurg In Vervolg Opleiding (CHIVO)
traumatologie doen. Deze tweejarige
vervolgopleiding combineerde ik met de
masteropleiding tot klinisch epidemioloog.

Op deze manier kwam ik in aanraking met
de niet-alledaagse letsels en fracturen en
kon ik medische artikelen beter op hun
waarde schatten. In mijn vak houd ik van een
praktische en persoonlijke aanpak, maar ik
wil wel dat de behandeling van mijn
patiënten evidence-based is. De twee
opleidingen passen daar uitstekend bij.

Weerzien

Traumachirurgie met verdere
specialisatie

Het weerzien met collega-specialisten,
operatieassistenten, gipsverbandmeesters,
polikliniekmedewerkers was heel prettig en
meteen vertrouwd. De werksfeer is
onveranderd goed en het ziekenhuis levert
nog steeds zeer hoogwaardige zorg en is

Uiteindelijk wilde ik wel in een groot
ziekenhuis werken en meewerken aan de
opleiding van nieuwe chirurgen. Dit vond ik
in het Kennemer Gasthuis Haarlem, dat later
tot het Spaarne Gasthuis fuseerde. Ik werkte
daar als traumachirurg en algemeen chirurg

en was nog erg actief met wetenschappelijk
onderzoek. Het verschil is dat in het
Maasstad Ziekenhuis traumachirurgen
uitsluitend traumachirurgie doen, waarbij
we allemaal nog een verdere specialisatie
hebben binnen dit vakgebied. Hierdoor zal
de kwaliteit nog hoger zijn. We zien ook
steeds meer patiënten verwezen worden
vanuit andere ziekenhuizen.
Ik heb altijd speciale interesse gehad in de
kindertraumatologie, die een heel andere
benadering kent dan de volwassen
fractuurbehandeling. Voordat ik de
opleiding tot chirurg kon volgen, heb ik zelfs
nog overwogen om kinderarts te worden.
Naast de kindertraumatologie, heb ik mij
gespecialiseerd in de behandeling van
ribfracturen. Waar de ribfracturen van
oudsher altijd conservatief behandeld
werden, zien we nu dat patiënten met verse
ribfracturen vaak beter af zijn met een
operatie waarbij de ribben rechtgezet
worden en de breuk gestabiliseerd wordt
met speciale ribplaatjes. Toen deze nieuwe
benadering van ribfracturen in opkomst
kwam, heb ik me daarin verdiept en deze
operatie geïntroduceerd in Erasmus MC,
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Kennemer
Gasthuis en in het Maasstad Ziekenhuis.
Lees verder in deze nieuwsbrief over het
nieuwe spreekuur voor ribfracturen.
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Zorgverzekeraars belonen
Maasstad Ziekenhuis voor
optimaliseren spoedeisende zorg

H

et Maasstad Ziekenhuis heeft innovatieve

Optimaliseren spoedeisende zorg regio

afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars.

Met de bovengenoemde zorgverzekeraars is een aantal concrete
afspraken gemaakt. Zo gaat het Maasstad Ziekenhuis de patiënten
sneller helpen, de patiënttevredenheid verhogen en inzetten op
een lager aantal ambulance ‘stops’ per jaar. Dit betekent dat zoveel
mogelijk wordt voorkomen dat ambulances tijdelijk niet bij het
ziekenhuis terecht kunnen en naar een ander ziekenhuis moeten rijden.
Op deze manier werkt het ziekenhuis aan een betere toegankelijkheid
voor zijn patiënten van de spoedeisende zorg in de regio. Daarbij
wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met partners in de acute
keten zoals de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, de huisartsen,
verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Het bedrag dat het ziekenhuis ontvangt voor de

geleverde spoedeisende zorg, hangt af van de kwaliteit
van de zorg. Het aantal medische handelingen dat het
ziekenhuis verricht is daarmee niet langer bepalend
voor de hoogte van de vergoeding. “De kwaliteit van
onze zorg is leidend. Wij zijn trots op deze innovatieve
afspraken met CZ, Zilveren Kruis en VGZ over de
continuïteit en kwaliteit van spoedeisende zorg. Wij
richten ons op het gehele zorgproces van onze

Ambitie om acute zorg te garanderen

patiënten met een acute zorgvraag. Van binnenkomst

De beschikbaarheid van de acute zorg in Nederland staat onder druk
door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en (op sommige
momenten) bedden in het ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis herkent
dit en neemt zijn verantwoordelijkheid hierin. Het ziekenhuis wil de
beschikbaarheid van acute zorg kunnen garanderen. Dit gebeurt door
onder andere te investeren in het opleiden van medewerkers en
maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren. Zo wordt de
samenwerking met de huisartsenpost geïntensiveerd waardoor patiënten
de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

op de afdeling Spoedeisende Hulp tot het moment dat
de patiënt ons ziekenhuis weer verlaat”, zegt Peter
Langenbach, voorzitter raad van bestuur.
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, namens
bovengenoemde zorgverzekeraars: “Wij zijn blij met de gemaakte
afspraken. Onze verzekerden kunnen erop vertrouwen dat zij bij een
acute zorgvraag uitstekend en op de juiste plek geholpen worden.
Bijzonder is dat het ziekenhuis beloond wordt voor het verbeteren van
de totale spoedzorg.”

OVERZICHT PATIËNTENSTROMEN NEUROLOGIE
In het Maasstad Ziekenhuis zijn drie verschillende
neurologiepatiëntenstromen:
-	spoed;
-	semispoed;
-	regulier.
Acute neurologie
Spoedpatiënten worden zo nodig direct gezien op de afdeling
Spoedeisende Hulp, of waar mogelijk dezelfde dag op de spoedpoli
Neurologie. Dagelijks zijn er zowel op de spoedpoli in het Maasstad
Ziekenhuis als op de Havenpoli meerdere plekken voor TIA- en andere
spoedpatiënten gereserveerd. Voor het aanmelden kan de huisarts, als
vanouds, direct overleggen met de dienstdoend neuroloog op (010)
– 291 24 24 onder kantooruren. Tijdens avond- nacht- en weekend-uren
via het speciale telefoonnummer voor huisartsen: (010) – 291 10 00.
Nieuw: semi-acute neurologie
De groep patiënten ‘tussen regulier en spoed’ noemen we
semispoedpatiënten; patiënten die niet noodzakelijk binnen een dag,
maar wel binnen een à twee weken gezien moeten worden.
Op apart gelabelde semispoedplekken kan deze patiëntencategorie
worden geboekt, zowel op de polikliniek Neurologie in het Maasstad
Ziekenhuis als op de Havenpolikliniek. Huisartsen beslissen welke
patiënten hiervoor in aanmerking komen. In eerste instantie willen we
dit uitproberen met een aantal huisartsenpraktijken. We zullen de
eerste maanden het aanbod monitoren en zo nodig de criteria
aanpassen.
Via zorgdomein kunt u als huisarts een semispoedverwijzing
gemakkelijk zelf regelen. Een telefoontje naar de neuroloog is niet
meer noodzakelijk. Overigens blijven we uiteraard bereikbaar voor
overleg op (010) 291 24 24.

Donderdag

14 maart
“Wij zijn blij
met de gemaakte
afspraken.”

Regulier/chronisch
De reguliere poli-patiënten blijven als vanouds welkom op de poliklinieken Neurologie in het Maasstad Ziekenhuis en de Havenpolikliniek.
Op beide locaties wordt de poliklinische zorg in de breedte uitgeoefend.
Naast het reguliere polikliniek spreekuur zijn er speciale spreekuren,
zoals:
- Parkinson (beide locaties)
- Hoofdpijn (beide locaties)
- MS (beide locaties)
- Dementie (beide locaties)
- Wegrakingen (Maasstad Ziekenhuis)
- Epilepsie (beide locaties)
- Duizeligheid (Havenpolikliniek)
- OSAS (Maasstad Ziekenhuis)
- Botox (Maasstad Ziekenhuis)
- Kinderen (Maasstad Ziekenhuis)
- Carpaal tunnel syndroom (beide locaties)

SAVE
THE
DATE

65 jaar dialyse in het
Maasstad Ziekenhuis!
Donderdag 14 maart 2019 | 14.00 - 19.00 uur

Het team neurologen

SAVE THE DATE

65 JAAR DIALYSE

65 jaar dialyse in het Maasstad Ziekenhuis!
PROGRAMMA

Donderdag 14 maart 2019 | 14.00 - 19.00 uur
100ste geboortejaar
14.00
- 14.30 uur Ontvangst
In 1953 pionierde dr. E.E. Twiss in ons ziekenhuis met de dialysebehandeling. Sindsdien
Erik Ernst
14.30
- 17.00 uur 	Geaccrediteerd educatief programma
in Twiss
heeft de dialysebehandeling een enorme ontwikkeling doorgemaakt naar een
multidisciplinaire aanpak.
parallelsessies
Ter gelegenheid hiervan organiseren wij op World Kidney Day op 14 maart, in het
100 geboortejaar van dr. E.E. Twiss, het symposium ’65 jaar dialyse in het Maasstad
17.00
- 18.00 uur Feestelijk opening tentoonstelling,
Ziekenhuis’ met als thema ‘1 Team – 1 Taak’.
boekpresentatie 65 jaar dialyse en
Programma
14.00 - 14.30 uur
Ontvangst
14.30 - 17.00 uur
Geaccrediteerd educatief
programma
in parallelsessies
100ste
geboortejaar
dialysepionier
17.00 - 18.00 uur
Feestelijk opening tentoonstelling, boekpresentatie 65 jaar dialyse en
100 geboorte jaar dialyse pionier Erik Ernst Twiss
Erik Ernst Twiss
18.00 - 19.00 uur
Netwerken en borrel
Aanmelden
18.00
- 19.00 uur Netwerken en borrel
Aanmelden kan via www.maasstadziekenhuis.nl/dialyse65jaar
ste

ste

U ontvangt vervolgens een bevestiging van de inschrijving. Let op vol=vol!

Doelgroep

Aanmelden

Nefrologen, huisartsen, dialyseverpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, diëtisten,
maatschappelijk werkers, managers en bestuurders.

Aanmelden kan via www.maasstadziekenhuis.nl/dialyse65jaar.
We zien u graag op 14 maart in het Maasstad Ziekenhuis!
U ontvangt vervolgens een bevestiging van de inschrijving.
Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis

www.maasstadziekenhuis.nl

In 1953 pionierde dr. E.E. Twiss in ons ziekenhuis met de dialyse
behandeling. Sindsdien heeft de dialysebehandeling een enorme
ontwikkeling doorgemaakt naar een multidisciplinaire aanpak. Ter
gelegenheid hiervan houden wij op World Kidney Day op 14 maart, in
het 100ste geboortejaar van dr. E.E. Twiss, het symposium ’65 jaar
dialyse in het Maasstad Ziekenhuis’ met als thema ‘1 Team – 1 Taak’.
U bent als huisarts van harte welkom op dit symposium.
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Bijna 200 patiënten
geholpen in Anser
prostaatoperatiekliniek

D
V.l.n.r. Helma Hoogendoorn,
oncologieverpleegkundige en
mevrouw Verbiest-Storm

Oncologiepatiënten Maasstad Ziekenhuis
krijgen thuis immunotherapie

O

p 10 januari is het Oncolo
gisch Centrum van het
Maasstad Ziekenhuis gestart
met de thuisbehandeling van
oncologiepatiënten. De patiënten
krijgen in hun vertrouwde omgeving
immunotherapie toegediend door
een oncologieverpleegkundige van
het ziekenhuis. Het betreft de groep
patiënten die behandeld worden
met het geneesmiddel Bortezomib
of Trastuzumab. Deze medicatie
wordt doorgaans gegeven aan
patiënten met borstkanker of
bloedkanker.

Tijdsbesparing patiënt
Het is een extra service voor de oncologie
patiënten van het Maasstad Ziekenhuis die in
aanmerking komen voor de thuisbehandeling.
Mevrouw Verbiest-Storm: “Erg fijn dat ik de
medicatie thuis kan krijgen, hierdoor blijft er
meer tijd over voor dagelijkse dingen. Het
voelt erg relaxed en vertrouwd aan in mijn
eigen omgeving. Ik voel mij minder patiënt
omdat ik niet op een dagbehandelkamer
hoef te zijn.” Brigitte Haberkorn, oncoloog
legt uit: “In veel situaties is het net zo veilig
om een patiënt thuis te behandelen als in
het ziekenhuis. Uit een eigen enquête is
gebleken dat zo’n 40% van de patiënten die
behandeld worden met immunotherapie, dit
graag in hun thuissituatie willen krijgen. Het
Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om

naar deze wens te luisteren. Wanneer
patiënten toch de voorkeur geven aan een
behandeling in het ziekenhuis, is dit
natuurlijk gewoon mogelijk.”

Deskundige zorg aan huis
Tijdens een proefperiode van drie maanden
wordt een aantal patiënten thuis behandeld.
Tijdens deze drie maanden wordt geëvalueerd
hoe de patiënt de behandeling thuis ervaart.
De oncologieverpleegkundige werkt volgens
veiligheidsprocedures en protocollen die van
toepassing zijn op het toedienen van thuismedicatie. De eerste immunotherapieën
vinden altijd in het ziekenhuis plaats. Daar
wordt in de gaten gehouden of er bijwerkingen
zijn. Patiënten zonder bijwerkingen komen in
aanmerking voor de thuisbehandeling.

‘Multidisciplinaire behandeling van het pancreascarcinoom:

binnen EN buiten het ziekenhuis
South West
Pancreatic
Cancer Care
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Op donderdag 7 februari 2019 organiseert de
South West Pancreatic Cancer Care (SWPCC)
het eerste SWPCC congres in stadion De
Kuip. Dit congres is bedoeld voor alle
zorgverleners die zorgdragen voor patiënten
met alvleesklierkanker. Het multidisciplinaire
team wordt in toenemende mate belangrijk in
de gezondheidszorg, in het bijzonder ook
voor de behandeling van patiënten met
alvleesklierkanker. Tijdens dit congres willen

we de zorg rondom patiënten met
alvleesklierkanker op een praktische en
multidisciplinaire wijze belichten met daarbij
ook de centrale rol van de huisarts. Op deze
manier hopen we dat zorgverleners meer grip
krijgen op de dagelijkse praktijk van de zorg
voor patiënten met alvleesklierkanker.
Meer informatie
www.supportcongres.nl/swpcc-congres

e Anser prostaatoperatiekliniek is volop in bedrijf.
Sinds de start in september vorig jaar hebben al
bijna 200 patiënten vanuit zeven ziekenhuizen in
de regio een radicale prostatectomie ondergaan, veelal
met de Neurosafe techniek. Daarbij worden tijdens de
operatie door de patholoog de snijranden van de
prostaat gecontroleerd, waarmee de urologen preciezer
opereren en belangrijke zenuwen sparen. Dit leidt tot
een kleinere kans op impotentie en incontinentie en
een betere kwaliteit van leven voor mannen met
prostaatkanker. De prostaatoperatiekliniek, onderdeel
van het Anser prostaatnetwerk, is door Zilveren Kruis
benoemd als één van de drie beste aanbieders op het
gebied van prostaatkankeroperaties. Het is hoog tijd om
het ervaren team van operateurs aan u voor te stellen.

Waar staat Anser voor?
Het Anser prostaatnetwerk is een samenwerkingsverband van
zeven ziekenhuizen in de regio. In het netwerk staan kennisdeling
en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg
centraal. Ook worden urologen van andere ziekenhuizen in het
samenwerkingsverband opgeleid. Ons doel is om patiënten de
beste behandeling, volgens de hoogste kwaliteitsnormen te bieden,
zodat de kans op volledig herstel na een ingreep sterk toeneemt.
Door samen te opereren, worden mogelijke verbeteringen sneller
beoordeeld en doorgevoerd.

Patiënt aanmelden
U kunt patiënten op de gebruikelijke wijze aanmelden voor
diagnostiek via het Anser prostaatcentrum in het Maasstad

Van links naar rechts: Sjoerd Klaver, uroloog Maasstad Ziekenhuis,
Martijn Busstra, uroloog Erasmus MC, Melanie Gan, uroloog
Maasstad Ziekenhuis, John Rietbergen, uroloog Franciscus Gasthuis
& Vlietland. Allen zeer ervaren operateurs met meer dan 250 robot
geassisteerde prostatectomieën op hun naam.

Ziekenhuis. Hier vindt de diagnostiek plaats door aangewezen
pathologen, radiologen en urologen. Mocht overleg nodig zijn om
tot de juiste diagnose en behandelopties te komen, dan is dit
eenvoudig mogelijk in de multidisciplinaire overleggen. Mocht een
operatie de beste optie zijn, dan wordt de patiënt geholpen in de
Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad Ziekenhuis.

Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie
(MSOR) voor patiënten met meervoudige hulpvragen

H

uisartsen worden steeds vaker casemanager van
patiënten na het traject van behandelingen bij
oncologische ziekten. Juist in deze fase komen
veel oncologische patiënten erachter dat het moeizaam
is om na de behandelingen het niveau van functioneren
te bereiken zoals voor de diagnose. Een groot aantal
patiënten krijgt vermoeidheidsklachten, kracht- en
conditieverlies, psychische klachten zoals angst of
somberheid, of gewichtsverandering.
Een (klein) deel van alle oncologische patiënten loopt vast op
meerdere vlakken tegelijkertijd en heeft een meervoudige hulpvraag
die gerelateerd is aan de ziekte of de behandeling ervan. Deze
patiënten kunnen in aanmerking komen voor Medisch Specialistische
Oncologische Revalidatie. Dit geldt voor zowel (oud)patiënten van
het Maasstad Ziekenhuis als andere patiënten. Er staat een team van
specialisten op het gebied van oncologische revalidatie voor de

patiënten klaar dat de voortgang regelmatig met elkaar bespreekt en
afstemt onder begeleiding van de revalidatiearts.
De patiënten zullen ongeveer drie maanden twee keer per week
onder behandeling zijn van verschillende therapeuten, waarbij de
hulpvraag van de patiënt centraal staat. Deze specialistische zorg
wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Meer informatie/doorverwijzen
Wilt u meer informatie of een aanmeldingsformulier?
Kijk dan op www.maasstadziekenhuis.nl/behandelingen/
oncologische-revalidatie
Hier kunt u ook het formulier downloaden en ondertekenen
voor aanmelding door uw patiënt.
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MAASSTAD ZIEKENHUIS EN
GEZONDHEIDSCENTRUM BEVERWAARD
ZETTEN ZICH SAMEN IN VOOR
GEZONDHEID EN WELZIJN VAN WIJK
Op 21 januari hebben het Maasstad
Ziekenhuis en Gezondheidscentrum
Beverwaard in Rotterdam hun
handtekening gezet onder de
intentieverklaring voor een unieke vorm van
samenwerking. Wietske Vrijland,
bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “Beide
zorgaanbieders gaan zich samen inzetten
voor gezondheid en welzijn van de

Het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard
hebben speciale aandacht voor vroeg-signalering en preventie. Puck
Fillekes, bestuurder van ZONBOOG, waar het Gezondheidscentrum
deel van uitmaakt: “Wij zijn blij met de samenwerking omdat
huisartsen en specialisten samen kunnen optrekken om ook naar de
toekomst uitstekende zorg aan de inwoners van Beverwaard te
kunnen blijven bieden”. Een voorbeeld hiervan is het laagdrempelig
overleg tussen medisch specialist en praktijkondersteuner huisarts
over chronische longpatiënten. Daarnaast zijn met de huisartsen in
het gezondheidscentrum afspraken gemaakt over de mogelijkheid
om zonder consult van een specialist een onderzoek aan te vragen.
Zo kan er een slaaponderzoek worden aangevraagd bij verdenking
van slaapapneu, waardoor ziekenhuisbezoek niet altijd nodig is.

Huisarts is regisseur
Centraal staat de huisarts, die het eerste aanspreekpunt voor de
inwoner is. Door het afstemmen van het brede zorg- en

welzijnsaanbod op de behoefte van de inwoners kan de huisarts,
mede door de intensieve samenwerking met het Maasstad
Ziekenhuis, de zorg rondom de patiënt optimaal inzetten.
Zorgverleners weten elkaar laagdrempelig te vinden, wisselen kennis
uit en stemmen onderling af of doorverwijzing wel of niet nodig is.

Optimaliseren gezondheid en welzijn
inwoners
Naast verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners
van Beverwaard, hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheids
centrum Beverwaard in hun samenwerking speciale aandacht voor
inwoners met een chronische aandoening. De zorgaanbieders
denken, juist bij deze groep, betere resultaten te kunnen bereiken
door intensieve multidisciplinaire samenwerking. In de komende
periode zal dit bijvoorbeeld vorm krijgen bij de chronische
longziekte COPD en chronisch hartfalen.

Preventie
De preventie richt zich op de gehele wijkbevolking en heeft hoge
prioriteit. De focus ligt daarbij op leefstijl in brede zin. Hiervoor
worden specifieke programma’s voor risicogroepen opgezet.
Daarnaast richt preventie zich bij patiënten met chronische
aandoeningen op het verbeteren van de gezondheid en het
voorkomen van complicaties. Bijvoorbeeld na een maagverkleining.
De komende maanden gaan Maasstad Ziekenhuis en GC
Beverwaard van start om zowel de lopende initiatieven verder vorm
te geven als nieuwe initiatieven te ontplooien om de samenwerking
te intensiveren.

bewoners van de wijk Beverwaard in
Rotterdam Zuid. We werken al enige tijd
samen, bij beide organisaties staat ‘de
juiste zorg op de juiste plaats’ centraal.
Ondertekening van de intentieverklaring is
de volgende stap om deze samenwerking
uit te breiden.”

Vertegenwoordigers van ZONBOOG / GC
Beverwaard en het Maasstad Ziekenhuis voor
de ingang van Gezondheidscentrum
Beverwaard.
Van links naar rechts:
Rob van Staveren
René van den Dorpel

beleidsmedewerker/projectleider ZONBOOG
voorzitter MSB en internist/nefroloog
Maasstad Ziekenhuis
Marian van Roosmalen interim manager GC Beverwaard
Wilbert van den Winkel directeur MSB Maasstad Ziekenhuis
Renate van Hengel
fysiotherapeut GC Beverwaard
Puck Fillekes
bestuurder ZONBOOG
Corine Luijendijk
huisarts GC Beverwaard
Wietske Vrijland
lid raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis
Astrid Nolet
relatiemanager eerstelijnszorg
Maasstad Ziekenhuis.
GC Beverwaard is onderdeel van ZONBOOG, met 9 gezondheids
centra in Rotterdam (www.zonboog.nl).

Puck Fillekes, bestuurder ZONBOOG (links) en
Wietske Vrijland, lid raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis (rechts)
ondertekenen de intentieovereenkomst.
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POLIKLINISCH SPREEKUUR VOOR PATIËNTEN MET RIBFRACTUREN

NIEUWE OPERATIETECHNIEK
MET SPECIALE RIBPLAATJES
Vanaf 1 januari is er een speciaal spreekuur ribfracturen in het Maasstad Ziekenhuis. De behan
deling van ribfracturen is van oudsher conservatief met pijnstilling en ademhalingsinstructies
met het doel complicaties als longontsteking te voorkomen. De gedachte is dat de gebroken
ribben vanzelf genezen. Tegenwoordig worden deze patiënten veel vaker operatief behandeld.
Voorheen werden alleen die patiënten geopereerd waarbij meerdere
ribben op twee plaatsen waren gebroken: de zogenoemde ‘floating
thorax’. Inmiddels weten we dat ook de patiënten met meerdere
ribfracturen onder elkaar en patiënten met duidelijk gedisloceerde
ribfracturen baat kunnen hebben bij het stabiliseren van de fracturen.
Dit stabiliseren vindt plaats met behulp van speciale ribplaatjes die
over de fractuur vast gezet worden met kleine schroeven. Hiermee
wordt de anatomie van de borstkas hersteld en ook de functie van de
ribbenboog. Een groot bijkomend voordeel is dat deze operatie ook
pijnstillend werkt aangezien de breuken niet meer ten opzichte van
elkaar kunnen bewegen. Idealiter wordt de acute patiënt binnen vijf
dagen geopereerd. Hiermee neemt de kans op complicaties, zoals een
longontsteking, en het langdurig gebruiken van pijnstilling, af, en de
patiënt kan sneller met ontslag. Het gaat hierbij vooral om patiënten
die bij een (verkeers)ongeval betrokken zijn geweest, op de ribben zijn
gevallen, of patiënten die gereanimeerd zijn.
Ribfracturen uit het verleden
Patiënten die in het verleden ribfracturen hadden en hiervan nog
steeds klachten hebben, kunnen ook behandeld worden met een

operatie. De pijnlijke niet-genezen ribfracturen (non-union) kunnen
op dezelfde wijze behandeld worden als die van de acute patiënten,
waarbij de fractuur opnieuw schoongemaakt moet worden en
gefixeerd. Indien er deformiteit aan de ribbenboog is ontstaan door
verkeerd vastgroeien van de fracturen zou een hersteloperatie
uitkomst kunnen bieden om de anatomie te herstellen.
Patiënten die (al dan niet) behandeld zijn aan ‘verse’ ribfracturen,
patiënten met aanhoudende (pijn) klachten na eerder doorgemaakte
ribfracturen en patiënten met een ‘misvormde’ ribbenboog kunnen
op het nieuwe spreekuur ribfracturen beoordeeld worden, waarna
gezamenlijk een behandelstrategie uitgestippeld kan worden. Er is een
nauwe samenwerking met fysiotherapie, radiologie en pijnpolikliniek.
Afspraken kunnen gemaakt worden via de polikliniek Traumachirurgie.
Informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jefrey Vermeulen
via email: vermeulenj@maasstadziekenhuis.nl
U kunt ook direct een afspraak maken met de poli Traumachirurgie.
Het telefoonnummer is (010) 291 22 45.
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CVA / revalidatie
Alcohol en complicaties
Nierstenen / prostaat
Reizigers
Gynaecologie
Kinderen / luchtweginfecties
Oncologie / revalidatie
Dementie
Nierfalen / nierdonatie

Lombardijen Fora 201
Netwerkzorg is de toekomst!
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zorg goed voor onze patiënten te organiseren.
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