oktober 2016
Jaargang 12, nummer 4

1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND,
MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM,
GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR
PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

In dit nummer o.a.:
MCCE / Tussen de lijnen

pagina 3

– Programma MeanderSymposium 27 oktober 2016
– Interactieve workshop Ulcus Cruris – Scholing voor huisartsen/Specialisten
Ouderengeneeskunde

Meander Diagnostisch Centrum

pagina 5

– Pilot echo zonder afspraak voor patiënten uit de
huisartsenpraktijk succesvol
– Aanvragen thuisprikken
– Exclusief nummer 1e lijn

Meander Medisch Centrum
Diabeteszorg is bij uitstek ketenzorg. Samen met de
ketenpartners in de eerste lijn zet Meander Medisch
Centrum zich in voor goede zorg aan volwassenen en
kinderen met diabetes. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
heeft hiervoor onlangs Pluscertificaten 2016 verstrekt.

–
–
–
–

pagina 6

Hilde Dijstelbloem in Raad van Bestuur
Kindergeneeskunde: 10 jaar Plas-& Poep Poli voor kinderen
Orthopedie: start Rapid Recovery; nieuwe schouderprothese
Focusbespreking Seksueel Geweld

GGZ

pagina 9

GGz Centraal
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naar GGz Centraal
SymforaMeander
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Van de redactie
Dit nazomernummer is gevarieerd als vanouds, met als rode

kanten belicht op de focusbespreking van 24 november,

draad de verbinding en samenwerking tussen de lijnen. Diverse

een initiatief van de ziekenhuiscommissie Kindermishan-

bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om zowel kennis te

deling en huiselijk geweld. Nieuwe ontwikkelingen in

vergroten als de onderlinge contacten te verstevigen. Zoals het

de prothesiologie en nazorg staan centraal op het mini-

jaarlijkse Meander Symposium, op 27 oktober a.s. De sectie

symposium dat op 15 december wordt georganiseerd door

plastische chirurgie zal, samen met revalidatiegeneeskunde en

de orthopedisch chirurgen. Ook GGz Centraal organiseert

reumatologie, ons bijpraten over de multidisciplinaire aanpak

dit najaar een tweetal symposia, en staat stil bij het

van hand- en polsklachten. 's Avonds zijn huisartsen en

vijfjarig bestaan van de palliatieve unit.

specialisten van harte uitgenodigd voor het jaarlijks diner.
Traditiegetrouw zullen een aantal nieuwe collega's in de regio

Wat betreft de ontwikkeling van het digitale 1-2tje is

zich voorstellen.

de testfase inmiddels in volle gang. Op het HuisartsenSpecialistendiner hopen we u alvast het prototype te

Wie zich verder wil verdiepen in wondzorg, is welkom op de

laten zien. Graag tot dan!

interactieve workshop die op 16 november wordt georganiseerd
door de Commissie Transmurale Wondzorg Meander en

Ismene Tchaoussoglou

omstreken. Het thema ‘seksueel geweld’ wordt van diverse

Aanleveren kopij

Colofon

De deadline voor het aanleveren van kopij voor het

Het 1-2tje is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Diagnostisch

volgende nummer van het 1-2tje is 14 november 2016.

Centrum, Meander Medisch Centrum en GGZ aanbieders in de regio

Dit nummer verschijnt op 8 december 2016.

Eemland. Het 1-2tje informeert naast alle huisartsen* uit de regio Eemland
en alle specialisten, arts-assistenten en managers van Meander Medisch
Centrum, SymforaMeander en GGz Centraal ook verloskundigen, apotheken,
consultatiebureaus, specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorg-

Redactieadressen

instellingen uit de regio. Zodoende willen we een goede kwaliteit en

MCC Eemland

afstemming van zorg, diagnostiek en behandeling in de regio bereiken.

info@mcce.nl

Het 1-2tje heeft hiernaast als doel de communicatie tussen de eerste en

033 - 850 47 75

tweede lijn te stimuleren.
*Verzending 1-2tje: aantal exemplaren per huisartspraktijk.

Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie
communicatie@meandermc.nl
033 - 850 20 08

Meer of minder exemplaren?

communicatie@meandermc.nl

Redactie
– Ismene Tchaoussoglou (huisarts, medisch coördinator MCCE)
– Christl Foekema (communicatieadviseur Meander Medisch Centrum)

SymforaMeander
redactieraad@symforameander.nl

– Winifred van Soest (stafadviseur SymforaMeander)
– Ans Zandee (staffunctionaris communicatie GGz Centraal)

033 – 850 84 00
Redactieraad

GGz Centraal
communicatie@ggzcentraal.nl
033 - 460 97 38

– Chantal Emaus (huisarts)
– Kim Knobbe (huisarts)
– Corry Rijk (huisarts)
– Ruth Klaasen (reumatoloog, namens bestuur van de Vereniging
Medische Staf Meander Medisch Centrum)
– Alie van den Berg (directeur zorg GGz Centraal RVZe Oostelijk Utrecht)

Frequentie: vijf keer in 2016
Grafisch ontwerp: Ontwerpgroep Lâle, Amersfoort I www.lale.nl
Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort
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MCCE / Tussen de lijnen

Meander Symposium 2016: "Multidisciplinaire aanpak van hand-en polsklachten"

DONDERDAG 27 OKTOBER 2016

Sprekers
Eline van Amerongen, plastisch chirurg

De programmacommissie heeft een interessant programma

Quinten Ruhé, plastisch chirurg

samengesteld. Toepasbaar voor u als huisarts in de praktijk en

Vicknesh Sreetharan, plastisch chirurg

voor specialisten wellicht een eyeopener.

Nynke Noothout, ergotherapeut revalidatiegeneeskunde

Meld u snel aan, uiterlijk 15 oktober 2016.

Ellen Boekholt, ergotherapeut revalidatiegeneeskunde
volwassenen

We starten met het opfrissen van de anatomie van hand en

Karien Termaat, fysiotherapeut revalidatiegeneeskunde

pols. Daarna nemen we u mee in de diagnostiek, therapie en

volwassenen

behandeling van een aantal veel voorkomende handletsels in

Jelle Vosters, reumatoloog

de huisartsen praktijk. Behalve veel voorkomende pathologie,
zal u ook worden bijgepraat over handtherapie bij chronische
polsklachten en zullen reumatologische handafwijkingen de

Voorbereiders
Eline van Amerongen, plastisch chirurg

revue passeren. Tenslotte zal de complexere hand en pols

Vicknesh Sreetharan, plastisch chirurg

chirurgie aan de orde komen en de multidisciplinaire aanpak

Quinten Ruhé, plastisch chirurg

hiervan binnen het Meander hand en pols centrum.

Ismene Tchaoussoglou, huisarts
Saskia ten Berge, huisarts

PROGRAMMA SYMPOSIUM
13.30 - 14.00 uur

ontvangst en registratie

14.00 – 14.10 uur

opening en inleiding

De kosten voor het Meander Symposium bedragen € 45,-

14.10 – 14.20 uur

anatomie

per deelnemer. Aan het jaarlijks huisartsen-specialistendiner

14.20 – 15.15 uur

handtherapeutische en chirurgische

zijn voor de deelnemers géén kosten verbonden. Dit wordt

behandeling van frequent

u aangeboden door de Raad van Bestuur van Meander

voorkomende handletsels

Medisch Centrum.

Kosten

15.15 – 15.30 uur

chronische polsklachten

15.30 – 16.00 uur

pauze

Accreditatie

16.00 – 16.25 uur

reumatologische handafwijkingen

Deze nascholing is voor 2 uur geaccrediteerd onder nummer

16.25 – 16.50 uur

complexe hand-polschirurgie

03.01.33-16 van de instellingsaccreditering Federatie WDH

16.50 – 17.00 uur

CTS app en afsluiting

Midden Nederland afgegeven door het Accreditatie Bureau
Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Programma en tijden
Van 13.30 tot 14.00 uur

Ontvangst en registratie.

Van 14.00 tot 18.00 uur

Symposium (met aansluitend

Van 18.00 tot 21.00 uur

hapje en drankje).

Informatie over het Meander Symposium 2016:

Jaarlijks huisartsen-

WDH-buro (Mariëlle Brons),

specialisten diner.

035-588 00 07,

m.brons@wdhmn.nl
Inschrijven
Via

www.wdhmn.nl, Nascholing, Nascholingsagenda, Actueel.

Locatie
Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
(Auditorium en Foyer)
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Interactieve workshop Ulcus Cruris
– Scholing voor huisartsen / Specialisten
Ouderengeneeskunde
De wondzorg in en rond Meander is sterk in ontwikkeling.
De logistiek daarvan wordt sinds dit jaar gecoördineerd door
de Commissie Transmurale Wondzorg Meander en omstreken.
Hierin hebben zitting en wordt nauw samengewerkt tussen
de eerste lijn (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,
wondverpleegkundigen en -consulenten) en de tweede
lijn (dermatologen en vaatchirurgen), waarbij zo nodig ook

Jaarlijks huisartsen-specialistendiner

gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de derde
lijn (Da Vinci kliniek). Hierbij proberen we patiënten zoveel

Aansluitend aan het symposium bent u van harte welkom op

mogelijk dichtbij huis te behandelen, gebaseerd op een

het informele avondprogramma: Het jaarlijkse huisartsen-

voor de hele zorgketen duidelijke diagnostiek en helder

specialistendiner. Dit wilt u toch niet missen? Zinvol voor

behandelplan.

versterking van de onderlinge dokterscontacten, gelegenheid
om bij te praten en de kans om nieuwe collega’s in de regio te

Om de kennis en kunde binnen de gehele zorgketen op

leren kennen. Huisartsen en specialisten die het afgelopen jaar

elkaar af te stemmen, en u hierin ook actief te kunnen

nieuw zijn gestart in de regio, worden uitgenodigd om zich bij het

betrekken, gaan we nu beginnen met scholing. We starten

diner voor te stellen aan hun collega's. Zij worden hierover nog

met de eerste module Wondzorg: Ulcus cruris. Tijdens deze

apart benaderd. U kunt zich ook zelf melden voor het voorstellen,

interactieve workshop zullen de logistiek, de diagnostiek en

mail daarvoor uiterlijk 15 oktober naar

info@mcce.nl.

behandeling van Ulcus cruris worden toegelicht aan de hand
van casuïstiek. De werkafspraak Ulcus Cruris is gereviseerd

PROGRAMMA DINER

en zal tijdens deze nascholing worden behandeld.

17.00 - 18.00 uur

Inloop met hapje en drankje

18.00 - 21.00 uur

Diner afgewisseld met voorstellen

Datum: woensdag 16 november 2016.

nieuwe huisartsen en specialisten

Locatie: WDH, Dalplein 61 te Soest.
Tijd: Aanvang 18.00 uur, verwachte eindtijd 21.30 uur.

Inschrijven

Vooraf ontvangt u een warme maaltijd en tussendoor

Via bovenstaand webadres. Als u alleen wilt deelnemen aan

zal er een pauze zijn.

het (kosteloos) jaarlijks diner, klik dan op de rode link voor
inschrijven alleen diner.

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 uur
U kunt zich aanmelden via:

http://www.wdhmn.nl/

52-1354-ulcus-cruris-van-diagnose-naar-wondzorg.html
Of kijk onder Actueel, Nascholing, Nascholingsagenda
bij 16 november.

Meer informatie: Anneke van Lynden, dermatoloog,
033-8505050, Marleen Buijs, huisarts, en Margot
Kemmeren, wondverpleegkundige.
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Meander Diagnostisch Centrum
Pilot echo zonder afspraak voor patiënten
uit de huisartsenpraktijk succesvol
Op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van Meander

Voorbereiding op de echo

Medisch Centrum loopt sinds 1 mei 2016 een pilot. Patiënten

Abdomen (bovenbuik en onderbuik)

Volle blaas en nuchter

met bepaalde aanvragen hoeven geen afspraak meer te maken,

Bovenbuik (exclusief adnexen en uterus) Nuchter

maar kunnen zich melden bij R&N op de Maatweg in Amersfoort

Onderbuik

Volle blaas

voor het laten maken van een echografie. Deze pilot is

Nieren

Volle blaas

geëvalueerd en dit specifieke inloopspreekuur zal gecontinueerd

Overige onderzoeken

Geen voorbereiding

worden. De meeste patiënten zijn erg tevreden dat ze op zeer
korte termijn terecht kunnen voor hun echografische onderzoek
en accepteren de wachttijden die soms op kunnen lopen.

Wat houdt de voorbereiding in
Nuchter: 4 uur van tevoren.
Volle blaas: in 30 minuten 1 liter water drinken; 1,5 uur voordat

Randvoorwaarden

het onderzoek wordt uitgevoerd. (NB: het drinken van water kan

Echo-onderzoeken die zonder afspraak in Meander Medisch

ook in de wachtruimte van R&N plaatsvinden).

Centrum locatie Amersfoort op maandag t/m vrijdag van
8.00–11.30 uur en 13.30–15.30 uur uitgevoerd kunnen worden:

Liever een afspraak? Dat kan uiteraard ook!

buik (abdomen, onderbuik, bovenbuik, buikwand, aorta)

De patiënt besluit zelf of hij aansluitend aan het huisartsbezoek

hals/nek

direct naar het ziekenhuis gaat voor een echo-onderzoek.

testis

Ook kan de patiënt ervoor kiezen om bijvoorbeeld de volgende

schildklier

ochtend vroeg te gaan, omdat hij nuchter moet zijn voor het

lies

onderzoek. Andere patiënten vinden het wellicht prettiger om

oksel

wel een afspraak te maken: die gelegenheid is er ook nog
steeds in Amersfoort.

De volgende indicaties passen niet in dit proces:

LET OP: In Nijkerk, Baarn en Leusden wordt uitsluitend op

Aanvragen voor echo MSK (musculoskeletaal) en

afspraak gewerkt. In deze buitenlocaties kan de patiënt vaak

puncties/injecties worden uitsluitend via geplande

sneller op een afspraak terecht dan in Amersfoort. Daar komt bij

afspraken uitgevoerd.

dat er geen parkeerkosten zijn en er vrijwel geen wachttijd is.

Spoedindicaties (bijvoorbeeld appendicitis, cholecystitis)
en vraagstellingen over trombosebeen/-arm altijd

Wilt u uw patiënt tevens melden dat de wachttijd in het zieken-

aankondigen via de spoedlijn van de radiologen, via

huis langer kan zijn, omdat hij zonder afspraak komt. In onze

het eerstelijns telefoonnummer 033 – 850 87 01.

ogen weegt deze wachttijd op tegen het voordeel dat een patiënt
direct bij ons terecht kan. Als een patiënt dit echter vervelend

Informatie over voorbereiding

vindt, kan alsnog telefonisch een afspraak worden gemaakt voor

Om dit proces voor patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen,

de echografie.

is het belangrijk dat de patiënt vooraf goed geïnformeerd wordt.

Centrum).

033 – 850 87 00 (Meander Diagnostisch

Hiervoor is de communicatie door de verwijzer essentieel.
Het betreft informatie over de voorbereiding van het onderzoek

Voor meer informatie over deze manier van werken:

(nuchter, volle blaas) en dat de patiënt rekening moet houden

Maud Keltjens, teammanager R&N, per mail:

met een mogelijke wachttijd. De aanvraag moet duidelijk

m.keltjens@meandermc.nl of

033 - 850 50 50.

ingevuld zijn.
Het is belangrijk dat er duidelijk onderscheid is in de aanvragen
van echo abdomen, echo bovenbuik en echo onderbuik, om
te voorkomen dat patiënten onvoldoende of juist te uitgebreid
zijn voorbereid op het onderzoek.
Daarnaast verwachten patiënten vaak dat ze dezelfde dag de
uitslag krijgen bij de huisarts. Het is prettig voor de patiënten
als zij weten dat dit 3 werkdagen duurt.
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Aanvragen thuisprikken
Bij het invoeren van een aanvraag via ZorgDomein voor

Exclusief nummer 1e lijn

thuisprikken bent u verplicht een datum in te vullen. Dit is echter

Voor een snel telefonisch contact voor de verwijzers is er een

nog geen definitieve datum. Meander Diagnostisch Centrum zet de

speciaal telefoonnummer:

patiënt op de route, zo dicht mogelijk bij de aangevraagde datum.

alleen bestemd voor prakijken. Echter, het komt regelmatig voor

Wij laten de patiënt daarna telefonisch of via een kaartje weten

dat patiënten met dit telefoonnummer het ziekenhuis bellen.

op welke dag de medewerker komt voor de bloedafname.

Aangezien we dit telefoonnummer exclusief voor verwijzers

Wilt u uw patiënt zeggen dat hij of zij de definitieve datum nog

beschikbaar willen houden, verzoeken wij u met klem dit nummer

te horen krijgt? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

NIET aan patiënten mee te geven. Patiënten kunnen bellen naar

N.B. Wilt u bij uw patiënt echt op een bepaalde datum bloed

033 850 87 01. Dit nummer is echt

033 - 850 87 00 voor het maken van een afspraak voor

laten afnemen, dan kunt u dit telefonisch afspreken met het

eerstelijns diagnostiek. Voor afspraken bij een medisch specialist

Diagnostisch Centrum Meander.

geldt het afsprakennummer:

Netty Baan-Terhorst, Teammanager bloedafname en
trombosedienst, Laboratoriumcentrum,

033 – 850 60 70.

Charlotte Overeem, manager Service,

033 – 850 50 50.

033 – 850 50 50.

Meander Medisch Centrum
Wetenschapssymposium 2017
Op donderdag 16 maart is het Wetenschapssymposium 2017.
De deadline voor de abstracts is maandag 9 januari om
9.00 uur. Heeft u als huisarts een onderzoek gedaan
dat u graag wilt presenteren, stuur dan de Nederlandse
samenvatting naar

wetenschapsbureau@meandermc.nl.

Voor het beste praatje en de beste poster zijn prijzen te
winnen.

Meer informatie: Pieternel Pasker,
wetenschapsfunctionaris, via

033 – 850 50 50.

Hilde Dijstelbloem, lid Raad van Bestuur

Kwaliteit in Meander
Tevredenheidsonderzoek
Patiënten geven Meander Medisch Centrum een 8,4.

Hilde Dijstelbloem in Raad van Bestuur

Dit blijkt uit een grootschalig patiënttevredenheids-

Op 1 augustus 2016 is Hilde Dijstelbloem gestart als lid Raad

onderzoek (CQI-meting). Het onderzoek is in het voorjaar

van Bestuur. Zij gaat zich onder meer toeleggen op kwaliteit

van 2016 gehouden onder circa 10.000 (ex-)patiënten.

en patiëntveiligheid. Hilde is klinisch chemicus en heeft

Gevraagd is hoe zij de kwaliteit van zorg hebben ervaren

jarenlang in de patiëntenzorg gewerkt in het UMC Utrecht.

tijdens een ziekenhuisopname, een polikliniek- of

Daar was ze ook voorzitter van het Stafconvent, vergelijkbaar

SEH- bezoek. Dit jaar is voor het eerst ook aan patiënten

met wat de VMS is in Meander Medisch Centrum. Als nieuw

gevraagd om hun ervaring te geven over hun bezoek aan

lid van de Raad van Bestuur wil Hilde zich sterk maken voor

Radiologie & Nucleaire geneeskunde, fysiotherapie en

het voortdurend verbeteren van kwaliteit en veiligheid.

stomazorg. Uit het onderzoek blijkt ook dat de NPS-score
is gestegen. De NPS is de mate waarin een patiënt het
ziekenhuis aanbeveelt aan familie of vrienden. Bij de
vorige CQI-meting (2014) bedroeg het cijfer een 8,3.
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Keurmerken
Meander Medisch Centrum heeft zowel het Vaatkeurmerk als

fractuur of slijtage, is een optimale plaatsing mogelijk, omdat

het Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep ontvangen.

de mal op een computer gepland wordt door de orthopeed.

Deze keurmerken worden uitgereikt aan ziekenhuizen en

Daarnaast bestaat nu de mogelijkheid om makkelijker een

behandelcentra die aantoonbaar goede zorg bieden. De

revisie te doen van een gewone totale schouderprothese naar

patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep helpt hiermee mensen

een omgekeerde (reversed) prothese zonder dat de hele steel

om een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandel-

verwijderd hoeft te worden.

centrum waar goede spataderzorg of goede vaatzorg wordt

De sectie Orthopedie is reeds een van de grotere centra in

aangeboden. Meander voldoet aan alle criteria.

Nederland wat betreft schouderprothesiologie. Met de nieuwe
schouderprothese is nu ook kwalitatief een goede stap gezet
naar nog meer specifiek op de patiënt geplande chirurgie.

KINDERGENEESKUNDE

Hiermee willen we voorop blijven lopen wat betreft kwaliteit
en innovatie binnen de orthopedie.

Plas-& Poep Poli voor Kinderen bestaat
10 jaar

Meer informatie: Rob Nordkamp, orthopedisch chirurg,

Op 27 april jl. bestond de Plas-& Poep Poli voor kinderen

via

033 – 850 87 01.

tien jaar en dit werd onlangs gevierd met taart voor alle
betrokkenen. De afgelopen jaren hebben bewezen dat deze
gespecialiseerde poli een plek heeft binnen de kindergeneeskunde. Elk jaar komen 250 kinderen als nieuwe patiënt

Mini-symposium Rapid Recovery

waarbij we streven om zo goed mogelijke zorg op maat te

Snel herstel bij heup- en knieoperatie

geven. Kinderen van 4 tot 18 jaar met incontinentie voor mictie

Met ingang van 12 september 2016 werken de orthopedisch

of defecatie, obstipatie of urineweginfecties waarbij de

chirurgen volgens een nieuwe behandelmethode bij heup- en

standaardadviezen onvoldoende effect hebben zijn welkom.

knieprothese operaties: Rapid Recovery. Hierover hebben

Na verwijzing door de huisarts via ZorgDomein kunnen de

huisartsen, fysiotherapeuten en verpleeghuizen informatie

ouders contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde.

ontvangen. Op donderdag 15 december 2016 organiseert de

Zij krijgen thuis een envelop met informatiefolder, vragenlijst

sectie Orthopedie voor huisartsen en fysiotherapeuten een

en dagboeken om in te vullen. Zodra dit geretourneerd is,

mini-symposium naar aanleiding van het werken volgens de

wordt het kind ingepland op de polikliniek.

methode Rapid Recovery. Er zijn presentaties en filmbeelden.
Tijd: inloop met een lichte maaltijd 16.30 uur, aanvang 17.00 uur,

Omdat de verwijsbrief, vragenlijsten en dagboeken al

locatie: Auditorium Meander Medisch Centrum. We nodigen u

aanwezig zijn voor de intake kan ook het nodige aanvullende

van harte uit hierbij aanwezig te zijn om u nader te informeren

onderzoek (echo, uroflowmetrie, bloed-, feces- of urine-

en om de onderlinge contacten aan te halen.

onderzoek) gepland worden op de eerste dag na het gesprek
met de kinderarts en de kindercontinentieverpleegkundige.

Aanmelden/meer informatie:

Tussen de middag wordt de casus multidisciplinair besproken,

kies Professionals, Actueel, Rapid Recovery. De bijeenkomst

zodat ouders aan het eind van de middag telefonisch horen

eindigt rond 20.00 uur en wordt afgesloten met een

wat de werkdiagnose en behandelplan is.

hapje/drankje. Accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie: Margot Ernst-Kruis, kinderarts,

Informatie: Bas Ongkiehong, orthopedisch chirurg,

via

via

033 – 850 87 01.

www.meandermc.nl,

033 - 850 87 01.

ORTHOPEDIE

Nieuwe schouderprothese
In Meander Medisch Centrum werken we sinds juli 2016 met
een nieuwe schouderprothese. Deze werkwijze is ontstaan
nadat verschillende prothesen uitgebreid zijn vergeleken. De
nieuwe schouderprothese geeft de orthopedisch chirurg de
mogelijkheid om heel precies de glenoidcomponent van een
prothese in de schouder te plaatsen. Dit is mogelijk dankzij een
patiëntspecifieke mal (psi) van de schouder, gemaakt op basis
van een CT-scan. Zelfs als de anatomie behoorlijk veranderd
is, bijvoorbeeld een andere stand van het glenoid na een
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Hart & Vaatcafé over omgaan met
angst en stress
Samen met de Hart & Vaatgroep organiseert Meander Medisch
Centrum op woensdag 2 november 2016 het eerste Hart & Vaatcafé.
Dit is een informele bijeenkomst voor mensen met een hart- en
vaatziekte, hun naasten en belangstellenden.
Uw patiënten zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden
via

www.hartenvaatgroep.nl (onder agenda).

SEKSUEEL GEWELD
Erkenning van het vakmanschap in hand- en polschirurgie op
Europees niveau.

Focusbespreking Seksueel Geweld
Op 24 november 2016 organiseert de commissie Kindermishandeling en huiselijk geweld weer de focusbespreking.

PLASTISCHE CHIRURGIE

Deze keer het onderwerp Seksueel Geweld. Vanuit verschillende
disciplines krijgen wij als ziekenhuiscommissie regelmatig de

Expertise hand- en polschirurgie

vraag wat je als professional kunt doen, als een patiënt zich

De afdeling plastische chirurgie in Meander Medisch

meldt na seksueel geweld. Vragen zoals “mag je de patiënt

Centrum biedt nu extra deskundigheid op het gebied

een hand gegeven?”, “moeten we de politie inlichten?”

van hand- en polsoperaties. Plastisch chirurg Eline van

en “waar kan ik de patiënt naartoe verwijzen?” Binnen de

Amerongen behaalde het diploma van de FESSH, de Europese

focusbespreking gaan we daar antwoord op geven.

beroepsorganisatie van hand- en polschirurgen. Dit diploma
betekent een erkenning van het vakmanschap op Europees

Natuurlijk laten wij de Meldcode aan bod komen en de rol

niveau. Zij behaalde het certificaat na een intensief traject

van Veilig Thuis wanneer er sprake is van seksueel geweld in

van toetsing. Er is een hoge drempel om tot het examen te

huiselijke kring. Met trots laten wij u weten dat Iva Bicanic,

worden toegelaten. Deelnemers moeten al veel ervaring

hoofd landelijk Psychotraumacentrum & Centrum Seksueel

hebben als plastisch chirurg en alle operatietechnieken

Geweld op deze middag/avond komt spreken. Zij zal vertellen

beheersen. Ook moeten zij aantoonbaar over wetenschap-

over de uitgangspunten van het Centrum Seksueel Geweld en

pelijke kennis beschikken. Het Europese diploma staat garant

geeft inzicht in de prevalentie.

voor aantoonbare expertise in hand- en polschirurgie.

Graag nodig ik u uit om deze avond bij te wonen.
Meer informatie: Eline van Amerongen, plastisch chirurg,
via

033 - 850 87 01.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden via
mishandeling@meandermc.nl. Wees er snel bij, er zijn
75 plekken voor deze focusbespreking gereserveerd.

LONGGENEESKUNDE

Donderdag 24 november
16.30 uur – 19.30 uur (inclusief een broodje)

Informatiemarkt COPD

Foyer/ Auditorium Meander Medisch Centrum

Op woensdag 16 november organiseert Meander een
informatiemarkt voor patiënten. Longverpleegkundigen

Heeft u vragen aan de commissie of wilt u zich aanmelden

geven informatie over COPD, patiënten kunnen saturatie

voor de focusbespreking, dan kunt u mailen naar

laten meten en een longfunctietest laten doen. Tevens is

mishandeling@meandermc.nl.

er informatie over stoppen met roken. De informatiemarkt

Wilt u nu al op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

wordt gehouden in de Laan in Meander Medisch Centrum,

rondom seksueel geweld en de andere onderwerpen van

Maatweg 3 in Amersfoort. Voor huisartsen is een poster over

de meldcode dan kunt u mij volgen op Twitter @SoleyvdB.

deze markt bij dit 1-2tje gevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn
deze een plaats te geven in uw wachtruimte?

Soley van den Brink, coördinator signalering
kindermishandeling en huiselijk geweld
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GGz
GGZ CENTRAAL
Vragen of aanmelden volwassenen en ouderen
Aanmelden via ZorgDomein of via ons centrale aanmeldpunt
033 – 460 95 00. U kunt hier ook terecht met vragen. Buiten
kantooruren bekende route crisisdienst.
De actuele wachttijden zijn te vinden in ZorgDomein en op de
website.

www.ggzcentraal.nl

Vragen of aanmelden kinderen en jeugd
Aanmelden via ZorgDomein of via ons centrale aanmeldpunt (CAP)
0-18 jaar,

Palliatieve unit GGz Centraal

088 – 13 40 400. U kunt hier ook terecht met vragen.

Buiten kantooruren bekende route crisisdienst.
De actuele wachttijden zijn te vinden in ZorgDomein en op de
website.

www.ggzcentraal.nl/fornhese

Jubileum palliatieve unit GGz Centraal
Op 10 november 2016 wordt het 5-jarig jubileum van
de palliatieve unit GGz Centraal gevierd.
Tijdens de viering van het jubileum kijken we terug naar de
afgelopen vijf jaar en naar kansen voor de toekomst. Tijdens het
jubileum komen een onderzoeker, verpleegkundige, verzorgende,

Symposia GGz Centraal

vrijwilliger, psychiater en specialist ouderengeneeskunde aan het
woord in een afwisselend programma.

Vrijdag 28 oktober Innova Symposium 'How to connect'
over ontwikkelingsstoornissen en autisme

GGz Centraal heeft intussen landelijke bekendheid met de kennis
en ervaring op het gebied van palliatieve zorg in de GGZ. De unit

Dinsdag 8 november middagsymposium 'What's new?!'

werd op 11 augustus 2011 geopend door burgemeester Bolsius van

jaarlijkse studiedag voor gedragswetenschappers

Amersfoort. Regelmatig worden trainingen en presentaties
gegeven bij verschillende palliatieve netwerken en tijdens

Donderdag 10 november jubileum palliatieve unit

congressen. Verder worden met regelmaat consulten gegeven bij
hospices en andere zorginstellingen. De afgelopen jaren zijn veel

Meer informatie:

www.ggzcentraal.nl/agenda of

congresbureau@ggzcentraal.nl

verschillende instellingen op werkbezoek geweest en recent is een
hoofdstuk over stervensbegeleiding in de psychiatrie geschreven
in het boek ‘ggz-verpleegkunde, in de praktijk’ door Hennie
Kievit en Heidi de Kam.
In de afgelopen vijf jaar hebben 32 patiënten gebruik gemaakt
van de palliatieve unit, van wie negen vanuit andere afdelingen
van GGz Centraal kwamen. Bij de meeste mensen was er sprake
van longcarcinoom, larynxcarcinoom, in mindere mate
hersencarcinoom en overige kankersoorten. Verder speelden
verschillende psychiatrische stoornissen.

Meer informatie:
Kijk voor meer informatie over het definitieve programma
van het jubileum op

www.ggzcentraal.nl met zoekterm

palliatieve zorg, of kijk in de agenda, of e-mail voor informatie
naar Heidi de Kam, verpleegkundig specialist ouderenpsychiatrie
en somatiek, GGz Centraal

h.dekam@ggzcentraal.nl
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Overgang specialistische GGZ-zorg
asielzoekers van Indigo Midden-Nederland
naar GGz Centraal
Vanaf 1 september 2016 is de specialistische behandeling
aan asielzoekers van Indigo Midden-Nederland overgedragen
aan GGz Centraal. Zowel de patiënten(zorg) als het asielzoekersteam gingen over.
Indigo Midden-Nederland richt zich op generalistische basis
ggz binnen de geestelijke gezondheidszorg en GGz Centraal
op de specialistische ggz.

Aanmeldingen
U kunt aanmelden via ZorgDomein. Voor meer informatie
over de werkwijze van GGz Centraal, verwijzen wij naar
www.ggzcentraal.nl/verwijzen/verwijzers

Contact
De voor u bekende hulpverleners en contactpersonen van het
asielzoekersteam blijven bereikbaar op de bekende nummers
en adressen. Het telefoonnummer van het secretariaat van
het asielzoekersteam Eemland en de contactpersoon bij overstijgende vragen is gewijzigd.
Voor het afzeggen van een afspraak kunt u bellen met
(033) 460 35 00, balie Westsingel Amersfoort.
Voor het plannen van een afspraak kunt u bellen met
(036) 521 02 00, secretariaat asielzoekersteam.
Contactpersoon bij overige vragen is Cri-cri Gouw, projectleider
asielzoekersprogramma GGz Centraal, zij is bereikbaar op
06 83 21 96 07 en via
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c.gouw-vanhezik@ggzcentraal.nl.

SYMFORAMEANDER CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE

Wie, wat en hoe?
In het overzicht hieronder de behandelprogramma’s met verantwoordelijke psychiaters
en het aanbod van SymforaMeander. Wij bieden specialistische ggz aan volwassenen in
de regio Eemland. Voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen,
verslavingen en autisme wordt verwezen naar de bovenregionale gespecialiseerde GGZ.

AANMELDEN

SPECIALISTISCHE GGZ

SPECIALIST

E-MAIL

VOLUME

EN VRAGEN

Spoedeisende

Via ZorgDomein

psychiatrie

Remco Veltkamp

r.veltkamp@symforameander.nl

specialisme

Klinische behandeling
Opnamevervangende deeltijd

Psychiatrie bij

Kortdurende psychiatrische

Meander Medisch

intensieve thuiszorg

Centrum.
Spoedaanvragen
033 850 84 50

Stemming en angst

Amy Keegan

as.keegan@symforameander.nl

Poliklinische behandeling

Mirjam Mensing

md.mensing@symforameander.nl

Groepsbehandelingen

Iefke de Wit

ih.de.wit@symforameander.nl

Deeltijd behandeling
Klinische behandeling

Ziekenhuis-

Jeroen Hondema

psychiatrie

Diewertje Clarenbach dl.clarenbach@symforameander.nl

Groepsbehandelingen

Mirjam Mensing

Deeltijdbehandeling

jt.hondema@symforameander.nl
md.mensing@symforameander.nl

Poliklinische behandeling

Klinische behandeling
Consultatieve dienst voor
Meander Medisch Centrum

U kunt patiënten op de volgende manieren aanmelden:
Via ZorgDomein kiezen voor specialisme Psychiatrie bij
Meander Medisch Centrum
Het verwijsformulier, te vinden op onze website
www.symforameander.nl, opsturen of faxen 033 – 850 47 25.
Bij spoedeisende hulpvragen kunt u bellen naar het
aanmeldbureau:

033 – 850 84 50. Bij opname blijft een

verwijzing via ZorgDomein of het verwijsformulier noodzakelijk.

Algemene informatie:
Emile Polman, algemeen manager SymforaMeander
e.polman@symforameander.nl,
Algemeen nummer SymforaMeander
Aanmeldbureau:

06 832 228 13.
033 - 850 84 00.

033 - 850 84 50.

Voor het aanmelden van patiënten en consultaanvragen.
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Personalia
Huisartsen
Per 1 september 2016 is Jan Cozijnsen gestopt als

Nieuwe specialisten
Coöperatief MSB Midden Nederland

huisarts in De Nije Veste. Hij heeft 30 jaar in Nijkerk als

Mw. I.M.E. (Manda) Alons,

huisarts gewerkt. Per 1 september start Jorinde Renooij

neuroloog, per 1 augustus 2016

als huisarts bij De Nije Veste. Zij neemt de plaats over
van Jan Cozijnsen en zal een duo vormen met
Anne Marie Visser.
Mw. dr. L.G. (Lisette) Capelle,
MDL-arts, per 1 september 2016

Vertrekkende medisch specialisten
Coöperatief MSB Midden Nederland

Dhr. dr. E.J.P. (Ernst) Schoenmaeckers,

Dhr. dr. A.J. (Adriaan) van Overbeeke,

fellow chirurgie, aandachtsgebied

chirurg, per 1 oktober 2016

mammachirurgie, per 1 oktober 2016

Dhr. prof. dr. A. (Albert) van de Wiel,
internist, per 1 november 2016
Meander Medisch Centrum:

Meander Medisch Centrum:

Dhr. C.A.J.J. (Christian) Jaspers,

Mw. M. (Mirjam) van Loo,

internist-infectioloog, per 1 juli 2016

revalidatiearts, per 1 september 2016

Mw. dr. N.L. (Nicole) van Woerden,
kinderarts, per 1 juli 2016
Mw. I.Ch. (Inge) Lenderink,

Vanaf 26 mei jl. is mw. V.G. de Boer-Wilzing,

transmuraal apotheker, per 1 september 2016

revalidatiearts werkzaam in Meander als
gedetacheerde revalidatiearts uit het Militair Revalidatie
Centrum Doorn voor een dag per week (donderdag)

GGZ
Mw A.S. Keegan, beleidspsychiater behandelprogramma
stemming en angst SymforaMeander, per 1 juli 2016
Mw. M.F. de Vries, psychiater en medisch manager
SymforaMeander, per 1 oktober 2016

