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Een kort voorwoord dit keer om u niet langer af te houden

van de informatie in dit overvolle eerste nummer van 2013

(met dank aan alle kopijleveranciers). 

Slechts twee onderwerpen licht ik er even uit:

We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle

ontwikkelingen rond de verhuizing van Meander Medisch

Centrum. Het 1-2tje zal als één van de informatiekanalen

fungeren. Daarom een nieuwe rubriek met de veelzeggende

kop: Het Nieuwe Ziekenhuis. 

Had u voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis ook geen

idee waar de Maatweg was? Of misschien nu nog steeds niet?

Om te beginnen dus antwoord op de vraag: waar staat het

nieuwe ziekenhuis eigenlijk en hoe kom je er?

Daarnaast in dit nummer aandacht voor de veranderingen

in de GGZ. Het blijkt in de praktijk al erg ingewikkeld om te

blijven volgen wat het verschil is tussen de verschillende

spelers op de GGZ markt. In dit nummer nog een keer op

een rijtje wat u als verwijzer kunt verwachten van

SymforaMeander en GGz Centraal. 

Ik wens iedereen veel leesplezier toe en zie uw bijdrage

voor een volgend nummer graag tegemoet.

Ismene Tchaoussoglou 

Van de redactie

Aanleveren kopij
De deadline voor het aanleveren van kopij voor 

het volgende nummer van het 1-2tje is 18 maart. 

Dit verschijnt op 11 april.

Verschijningsdata 1-2tje 2013
Nr. 2  11 april, kopij inleveren uiterlijk 18 maart

Nr. 3  06 juni, kopij inleveren uiterlijk 13 mei

Nr. 4  29 augustus, kopij inleveren uiterlijk 05 augustus

Nr. 5  24 oktober, kopij inleveren uiterlijk 30 september

Nr. 6  19 december, kopij inleveren uiterlijk 25 november

Redactieadressen 
MCC Eemland 

info@mcce.nl  

033 - 850 47 75

Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie

secretariaatcommunicatie@meandermc.nl

033 - 850 20 08

GGz Centraal en SymforaMeander

communicatie@ggzcentraal.nl 

033 - 460 97 38

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

Meander, Meander Medisch Centrum, SymforaMeander en GGz Centraal.

Het 1-2tje informeert naast alle huisartsen uit de regio Eemland en alle

specialisten, arts-assistenten en managers van Meander, SymforaMeander

en GGz Centraal ook verloskundigen, apotheken, consultatiebureaus,

verpleeghuisartsen en thuiszorginstellingen uit de regio. Zodoende willen

we een goede kwaliteit en afstemming van zorg, diagnostiek en

behandeling in de regio bereiken. Het 1-2tje heeft hiernaast als doel de

communicatie tussen de eerste en tweede lijn te stimuleren.

Redactie: 

– Christl Korzelius (communicatieadviseur Meander Medisch Centrum)

– Ismene Tchaoussoglou (huisarts, medisch coördinator MCCE)

– Ans Zandee (staffunctionaris communicatie GGz Centraal en 

SymforaMeander)

Redactieraad:

– Alie van den Berg (directeur zorg GGz Centraal RVZe Oostelijk Utrecht)

– Gerlof de Jong (huisarts)

– Kim Knobbe (huisarts)

– Mirjam Verhoef (psychiater, medisch manager SymforaMeander)

– Evelyn de Vrey (cardioloog namens de Vereniging Medische Staf)

Frequentie: zes keer per jaar

Grafisch Ontwerp: Ontwerpgroep Lâle, Amersfoort | www.lale.nl

Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort
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De actuele werkafspraken zijn allemaal in te zien op www.mcce.nl

7

3

Onze ‘Corebusiness’: werkafspraken

Wat kunt u verwachten van het MCCE in 2013?

De ontwikkeling van transmurale werkafspraken gaat 

gestaag door. In 2013 zullen werkafspraken verschijnen 

over knieklachten, prostaatcarcinoom diagnostiek, hand- 

en polsklachten, CVRM.

Daarnaast zal een belangrijk aandachtspunt de spoedzorg

zijn. Met de opening van het nieuwe ziekenhuis zal de

huisartsenpost inpandig gevestigd zijn, direct grenzend 

aan de Spoedeisende hulp. Dat biedt kansen om de

samenwerking te verstevigen en de patiëntenstroom zo

efficiënt mogelijk te laten lopen.  

Een aantal enthousiaste collega’s van u neemt deel aan 

één van deze werkgroepen om de samenwerking op

bovengenoemde gebieden onder de loep te nemen en 

te komen tot werkbare afspraken.

Gezocht: huisartsen die willen meepraten en -denken

Wellicht heeft u ook interesse om u inhoudelijk te verdiepen

en u te richten op een nog betere samenwerking met 

andere betrokken disciplines? Het MCCE waardeert uw

inbreng zeer. Een werkafspraak wordt in ongeveer vier

maanden ontwikkeld. De tijdsinvestering is een aantal

vergaderingen en tevoren wat leeswerk. De uren besteed 

aan deze bijeenkomsten worden bijgeschreven in uw GAIA

dossier (voor huisartsen als intercollegiale toetsing en 

voor specialisten als nascholingsuren).

Onderwerpen die nog aan de orde zullen komen in 2013 

zijn o.a. Buikklachten bij kinderen (inclusief dientamoeba

diagnostiek), Snurken, Helicobacter pylori diagnostiek, MRSA

en prikaccidenten. 

Wel oren naar deelname aan een werkgroep? 

Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Neem gerust contact op met Loes Meijer 

loesmeijer@mcce.nl of 

Ismene Tchaoussoglou ismene@mcce.nl

MCCE 

Hoe houden we overzicht?

Regelmatig bereikt ons het verzoek een overzicht te maken van

alle bestaande werkafspraken. Een overzicht wat je kunt inkijken

VOORDAT je een verwijzing via ZorgDomein opstart en er

bijvoorbeeld achterkomt dat de voorbereiding van de huisarts

toch net iets uitgebreider is dan wat je al gedaan hebt.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om voor u het overzicht

zo helder mogelijk te houden en vooral makkelijk bereikbaar.

Wellicht komt er naar Goois voorbeeld een werkafspraken App of

misschien wordt het een andere tool. Tot het zover is, zijn alle

geüpdatete werkafspraken op de website van het MCCE te vinden:

www.mcce.nl/werkafspraken.html

En voor de smartphone bezitters: 

scan de QR-code en u ziet het overzicht.
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Instellen van de deelcontacten onder ‘Mijn Profiel’

In ‘Mijn Profiel’ in het startscherm van ZorgDomein kan bij

‘Onderdelen brieven en formulieren beheren’ in het tabblad

verwijsbrieven worden ingesteld welke deelcontacten vanuit

het HIS standaard in de verwijsbrief worden getoond. 

Het deelcontactenfilter biedt de volgende mogelijkheden: 

Alle deelcontacten vooringevuld 

Alleen laatste deelcontact vooringevuld, of 

Geen deelcontacten vooringevuld. 

Hoe kunt u kiezen wat er meegaat uit 
het HIS naar de ZorgDomein verwijsbrief?
In ZorgDomein kan worden aangegeven of standaard ‘alle’,

alleen het ‘laatste’ of ‘geen’ deelcontacten van de huidige

episode of het algemene journaal worden opgenomen in de

rubrieken anamnese, lichamelijk onderzoek en ingestelde

behandeling in de ZorgDomein verwijsbrief. Dit kan onder

‘Mijn Profiel’ worden ingesteld voor alle brieven of tijdens 

het maken van de verwijsbrief. 

ZorgDomein

4

Bij vragen of knelpunten met het werken met ZorgDomein:

Loes Meijer loesmeijer@mcce.nl of de ZorgDomein helpdesk

020 - 471 52 82 of mail naar: servicedesk@zorgdomein.nl

Verder blijft het belangrijk om bij het maken van de brief

kritisch te kijken welke informatie wel en niet van belang is.

Het vergroot de leesbaarheid als met name de anamnese een

leesbaar verhaal is. Binnen ZorgDomein is het weer mogelijk

om een witte regel in de tekst te voegen. Hiermee kan de

leesbaarheid vergroot worden. 

Instellen van de deelcontacten

tijdens het maken van de

verwijsbrief.

Tijdens het maken van de

verwijsbrief is het nog altijd

mogelijk om te kiezen welke

deelcontacten meegenomen

moeten worden. Geef dit 

aan bij ‘Deelcontacten (SOEP)

vooringevuld’.
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Diagnostisch Centrum Meander

Patiënten kunnen op verwijzing van hun huisarts of specialist

bloed laten afnemen in Medisch Centrum De Burgt. Het

prikpunt is op werkdagen geopend van 8.45 tot 10.00 uur en

bevindt zich op de tweede verdieping. In het centrum houden

niet alleen huisartsen spreekuur, maar ook specialisten van

Meander (kinderartsen, neurologen en urologen en vanaf

februari ook KNO-artsen). De uitslag van het bloedonderzoek

komt bij de eigen huisarts of specialist terecht. De patiënt

blijft vrij om te kiezen naar welk ziekenhuis hij verwezen wil

worden. De twee ziekenhuizen hebben al een gezamenlijk

prikpunt in Gezondheidscentrum Smidsplein in Voorthuizen.

Door samen te werken, kunnen ze efficiënter werken. 

KLINISCHE PATHOLOGIE

Meander als uw diagnostiekleverancier
Onze afdeling Klinische Pathologie verricht onderzoek voor

Meander Medisch Centrum, het Bevolkingsonderzoek

Baarmoederhalskanker (BVO BMHK) en voor huisartsen in 

een grote regio. Wij zien de dienstverlening aan huisartsen 

als een specialisatie. Deze specialisatie geven we vorm in 

een voor u ingericht Diagnostisch Centrum Meander, koeriers

die monsters bij u aan de praktijk ophalen en u voorzien 

van nieuwe onderzoekmaterialen en aandacht voor uw

specifieke vraagstelling. Onze pathologen hechten aan de

relatie en korte lijnen tussen huisartsen en specialisten. 

Dit laten we ook zien in de onderlinge nascholing en een

klankbordgroep. Dit geeft aanzet tot waardevolle gezamen-

lijke kwaliteitsimpulsen.

Uitbreiding diensten Klinische Pathologie
Onder het motto ‘Meander hecht aan kwaliteit’ is één van de

recente verbeterpunten bij de klinische pathologie de levering

van hechtmateriaal. Vanaf januari 2013 hebben we de gratis

histologie inzendmaterialen uitgebreid met gratis hecht-

materiaal. Het hechtmateriaal is bedoeld voor gebruik bij

huidexcisies voor pathologie-onderzoek. Uit onderzoek is

gebleken dat in 1:5 gevallen gehecht wordt, en bij voorkeur

met maat 4-0. Vooralsnog vindt er geen losse levering plaats.

Nadere informatie: John van Marsdijk, manager 

Klinische Pathologie, via 033 - 850 50 50, 

klinische-pathologie@meandermc.nl.

KLINISCHE CHEMIE

Samenwerking bloedafname in 
Wijkcentrum Corlaer te Nijkerk

Met ingang van 1 januari 2013 werken Diagnostisch

Centrum Meander en Saltro samen voor bloedafname 

in Wijkcentrum Corlaer te Nijkerk. Dit doen we om het

onnodig aanbieden van dezelfde dienst te voorkomen en

de service en kwaliteit richting de patiënt te verbeteren. 

Zowel DCM als Saltro voeren bloedafnames uit in Wijk-

centrum Corlaer. In twee aparte kamers op ongeveer 

hetzelfde tijdstip bieden we dezelfde dienst aan. Om het

onnodig aanbieden van dezelfde dienst te voorkomen, is 

1 januari 2013 een samenwerkingspilot gestart van een half

jaar. De samenwerking houdt in dat Saltro voor alle patiënten

de bloedafnames uitvoert. Patiënten die voor bloedafname

komen, kunnen zowel met een aanvraagformulier van 

Saltro als met een aanvraagformulier van Diagnostisch

Centrum Meander terecht in Wijkcentrum Corlaer. Naast

bloedafname is ook inleveren van feces en urine mogelijk. 

Door de samenwerking wordt de dienstverlening efficiënter

geleverd en is een kwalitatief goede en betaalbare dienst-

verlening gegarandeerd. Vooraf zijn zorgvuldige voor-

bereidingen getroffen om de samenwerking tot een succes te

maken. De medewerkers bloedafname van Saltro zijn bekend

met de werkwijze en de administratieve verwerking van

patiëntgegevens van Diagnostisch Centrum Meander. Het

onderzoeksmateriaal gaat naar het laboratorium dat vermeld

staat op het aanvraagformulier. Voor de praktijkvoering van 

de huisarts wijzigt er niets. 

De openingstijden van het prikpunt in Wijkcentrum 

Corlaer (Rijstegoed 2-4, 3863 BZ Nijkerk) zijn maandag t/m

vrijdag van 07.30 - 08.45 uur. 

Ziekenhuizen werken samen in prikpunt
Barneveld
Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis Gelderse Vallei uit

Ede werken samen in een gezamenlijke prikdienst in Medisch

Centrum De Burgt in Barneveld. Patiënten kunnen hier bloed

laten afnemen voor onderzoek in het ziekenhuis van hun

keuze. Het nieuwe prikpunt is gestart op 7 januari 2013.
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MEDISCHE MICROBIOLOGIE

Diagnostiek t.b.v. Influenzavirus en 
norovirus
Bij de diagnostiek van infectieziekten wordt steeds meer

gebruik gemaakt van nieuwe moleculair biologische

technieken, meestal de PCR. Deze technieken zijn gevoeliger

dan de traditionele benaderingen en leiden tot een snellere

uitslag. Vanwege de recente sterke toename van het aantal

Influenzavirusinfecties is in ons laboratorium de frequentie

van de diagnostiek in het influenzaseizoen verhoogd en wordt

elke werkdag uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat

van de aanvragen die op maandag, dinsdag, woensdag,

donderdag en vrijdag bij het laboratorium binnenkomen de

volgende dag de uitslag bekend zal zijn. Daartoe dienen de

virus-stokken voor Influenza-diagnostiek vóór 14.00 uur bij

het lab gearriveerd te zijn.

Zodra het influenzaseizoen weer voorbij is, gaan we terug 

naar de bepalingsfrequentie van 2 à 3 keer per week.

6

tabel 1

WHO-1999 (oude) WHO-2010 (nieuwe)

Volume (ml) ≥ 2 ≥ 1.5

Concentratie (spermatozoa per ml) ≥ 20 x 106 ≥ 15 x 106 

Totaal aantal spermatozoa ≥ 40 x 106 ≥ 39 x 106 

Per ejaculaat

Motiliteit Klasse A + Klasse B Progressieve motiele 

≥ 50 % ≥ 32 %

Klasse C Non-progressieve motiele

Klasse D Immotiele

Totale motiliteit ≥ 40%

Vitaliteit ≥ 75 % ≥ 58 %

MAR IgG en IgA < 50% < 50%

Morfologie ≥ 15 % ≥ 4 %

VCM * ≥ 20 ≥ 10

* De VCM, volgens de formule: het volume (in ml) x de concentratie (in 106 / ml) x het percentage 

progressief motiele zaadcellen / 100. 

SEMENANALYSE

Criteria aangepast, met ingang van 
7 januari 2013
In ons Fertiliteitslaboratorium vindt semenanalyse plaats

onder strikte regels en kwaliteitseisen. Dit onderzoek is

gebaseerd op de criteria die door de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO) in 1999 zijn vastgelegd. Naar aanleiding

van wijzigingen die in 2010 door de WHO zijn gepubliceerd,

hebben wij als laboratorium de criteria aangepast, met

ingang van 7 januari 2013. De manier van rapportage blijft

nagenoeg ongewijzigd, behalve de benoeming van

motiliteit (tabel 1). 

In de onderstaande tabel worden de oude en nieuwe

referentiewaardes naast elkaar weergegeven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik ze graag.

Dr. Ayse Y. Demir, klinisch chemicus, 033 – 850 50 50.

,
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Adres: Maatweg 3, Amersfoort

Huisartsen op bezoek in de nieuwbouw, december 2012

Het nieuwe ziekenhuis

met één overstap vanuit Leusden bereikbaar en locatie

Elisabeth (aan de Leusdense kant van Amersfoort) zonder

overstap. Reizen vanuit Leusden naar de Maatweg zal

standaard één keer overstappen betekenen. De verwachting 

is dat de buslijnen die langs de Maatweg komen, voldoende

capaciteit bieden om alle patiënten, bezoekers en mede-

werkers naar hun bestemming te brengen. Mocht het toch 

te druk worden, dan is Connexxion aan de provincie verplicht

om extra bussen in te zetten. 

Aan de Maatweg komt vlak voor het ziekenhuis een bushalte.

Zodra het ziekenhuis opengaat, wordt ook de bushalte in

gebruik genomen. Vooraf zal de dienstregeling gepubliceerd

worden, onder meer op de website van Meander Medisch

Centrum, www.meandermc.nl

Meer informatie: 

Charlotte Overeem, manager Service, via 033 – 850 50 50.

Meander Moeder Kind 
In het nieuwe ziekenhuis wordt geïntegreerde moeder en 

kind zorg geboden, onder de noemer Meander Moeder Kind.

In de nieuwe perinatologische opzet – die al in de huidige

locatie Amersfoort Elisabeth deels wordt in gevoerd – 

blijven moeder en kind altijd bij elkaar op één afdeling in

hun eigen kraam/couveuse suite. Zij ontvangen hier alle

benodigde specialistische zorg van zowel gynaecoloog als

kinderarts. Een korte film geeft u alvast een impressie. 

Kijk op www.meandermc.nl onder Nieuw Ziekenhuis, 

In beeld, Films. 

Meer informatie:

Patricia Jaeger, zorggroepmanager, via 033 – 850 50 50

Jaar van de verhuizing
In 2013 bereidt Meander Medisch Centrum zich voor op de

verhuizing naar de nieuwbouw. De bouw is sinds het slaan

van de eerste paal in augustus 2010 voorspoedig verlopen. 

De oplevering van het gebouw aan de Maatweg is voorzien in

september 2013. Eind december worden de laatste afdelingen

verhuisd en gaan ook de klinische patiënten over. Via deze

nieuwe rubriek in het 1-2tje en via de website van Meander,

www.meandermc.nl, zullen we dit jaar huisartsen en

andere zorgverleners informeren over relevante onderwerpen

rond de nieuwbouw en verhuizing. 

Heeft u onderwerpen die u behandeld wilt zien, 

mail dan aan communicatie@meandermc.nl

7

Waar ligt het nieuwe ziekenhuis?
Op het kaartje is de nieuwe ziekenhuislocatie te zien. 

Het gebouw ligt aan de Maatweg, aan de westkant van

Amersfoort, op de grens van stad en buitengebied

(Hoogland-West/Eemland). Het nieuwe ziekenhuis ligt 

tegen Hoogland aan, op Amersfoorts grondgebied.

Bereikbaarheid Maatweg
Het nieuwe ziekenhuis is straks goed te bereiken, zowel 

met openbaar vervoer, auto en taxi, als te voet en per fiets. 

De bereikbaarheid per bus van halte Maatweg is vergelijkbaar

met die van de huidige locaties Elisabeth en Lichtenberg.

Hierover zijn afspraken gemaakt met busmaatschappij

Connexxion. Vanuit nagenoeg alle plaatsen in de regio is 

het nieuwe ziekenhuis met hoogstens één overstap bij

station Amersfoort CS (busstation) te bereiken. Voor sommige

plaatsen kan het korter zijn om ergens anders over te stappen. 

Voor reizigers uit Leusden kan er verschil optreden in de

bereikbaarheid. Momenteel is locatie Amersfoort Lichtenberg
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Fondsenwerving
Voor de extra voorzieningen in het nieuwe ziekenhuis, die 

niet uit het reguliere bouwbudget kunnen worden

gefinancierd, worden fondsen geworven. Bedrijven, fondsen

en particulieren worden benaderd door de Stichting Vrienden

Meander Medisch Centrum om Vriend te worden, met 

een eenmalige of terugkerende donatie. Er is een tiental

projecten waaraan deze fondsen ten goede komen. U vindt 

ze op www.vriendenvanmeander.nl Recent heeft AFAS

Software uit Leusden toegezegd de speelse aankleding van

Meander Moeder Kind te adopteren. De Rabobank Amersfoort

en omgeving is als ‘partner in kennisdelen’ betrokken bij de

inrichting van het Auditorium in de nieuwbouw. Een

voorproefje daarvan is op 30 mei, zie bericht over seminar

Diagnose 2025. De Lionsclub Amersfoort zet zich in voor het

realiseren van een aantal familiekamers en start hiervoor 

een wervingsactie tijdens de open dag op 16 maart 

(zie bericht hieronder). 

Meer informatie: 

Welmoed van Boven, fondsenwerver, via 033-850 50 50

of  vrienden@meandermc.nl

14 maart – Meander Wetenschapssymposium
Op donderdag 14 maart 2013 organiseert Meander Medisch

Centrum voor de vierde maal het Wetenschapssymposium. 

In sessies van 15 minuten presenteren zes onderzoekers 

hun onderzoek. Dit symposium is bedoeld voor alle artsen,

arts-onderzoekers, aios en met nadruk ook voor alle

huisartsen in de hele regio Eemland. Locatie: Leerhotel 

Het Klooster, start om 16.00 uur met een afsluitende

prijsuitreiking rond 19.00 uur. Voor dit symposium is

accreditatie aangevraagd. U bent van harte uitgenodigd!

Informatie: Astrid van Duin (ambtelijk secretaris commissie

Toetsing Wetenschappelijk Onderzoek) en Pieternel Pasker

(wetenschapsfunctionaris), namens Symposiumcommissie, 

via meanderacademie@meandermc.nl of 033-850 50 50

In verband met de catering is het prettig als u zich vóór 

8 maart aanmeldt via bovenstaand mailadres.

Op 30 januari jl. ondertekenden AFAS Software uit Leusden en Stichting
Vrienden Meander Medisch Centrum een samenwerkingsovereenkomst voor
de komende vijf jaar. AFAS doneert € 300.000 en draagt hiermee bij aan
een sfeervolle en speelse aankleding van de (poli)klinieken voor moeder en
kind. V.l.n.r. Marten Otten, secretaris stichting Vrienden Meander Medisch
Centrum, Patricia Jaeger, zorggroepmanager Vrouw & Kind van Meander
Medisch Centrum, Truus Koppelaar, directeur Marketing & Communicatie
van AFAS Software., Cees Meijers, lid Raad van Bestuur Meander Medisch
Centrum en Piet Mars, lid Raad van Bestuur van AFAS Software.

Meander Medisch Centrum

16 maart – Open dag Zorg 
Op zaterdag 16 maart 2013 is er weer een landelijke Open dag

van de Zorg. Meander Medisch Centrum doet hieraan mee op

de locaties Amersfoort Lichtenberg en Elisabeth, van 10.00 tot

15.00 uur. Het is de laatste keer dat de open dag in de huidige

locaties plaatsvindt, aangezien Meander eind dit jaar verhuist

naar het nieuwe gebouw aan de Maatweg. De beide huidige

locaties hebben op de open dag elk een eigen programma 

met onder meer informatiemarkten, kinderactiviteiten en 

een high tech route. 

Kijk voor meer informatie:

Op www.meandermc.nl/open-dag. Voor huisartsen is 

bij dit 1-2tje een poster gevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn 

deze in de wachtruimte op te hangen? 
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27 maart – Vitamine D, van de wieg tot de
oude dag
Meander Medisch Centrum organiseert op woensdag 27 maart

een landelijk symposium over Vitamine D. Het programma is

bedoeld voor huisartsen, internisten, geriaters, specialisten

ouderengeneeskunde, gynaecologen, kinderartsen, verlos-

kundigen, laboratoriumspecialisten en diëtisten. Het bestaat

uit een laboratoriumsessie, algemeen klinische sessies en 

deelsessies.

Informatie: op www.meandermc.nl/vitamine-d en aan-

melding via www.scem.nl. Een flyer is bijgesloten bij dit

1-2tje. Locatie: Leerhotel ‘het Klooster’, Daam Fockemalaan 10,

3818 KG Amersfoort  Tijd: 13.00 uur tot 20.00 uur

30 mei – seminar Diagnose 2025 diabetes 
Meander Medisch Centrum en de Rabobank Amersfoort en

omstreken organiseren op 30 mei een congres over diabetes

voor huisartsen, medisch specialisten, zorginstellingen en

medische bedrijven. Het programma met enkele toon-

aangevende sprekers vindt ’s middags plaats met aansluitend

een buffet. Locatie: op het terrein van de nieuwbouw van

Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Rabobank is

‘Vriend van het eerste uur’ van het nieuwe ziekenhuis en

steunt het topklinische opleidingsklimaat van Meander met

bijdragen voor de inrichting van het auditorium, als ‘partner

in kennis delen’. De Raad van Bestuur van Meander Medisch

Centrum en de directie van Rabobank Amersfoort en omgeving

nodigen u van harte uit voor dit congres. 

Meer informatie en aanmelden: http://rabo.nl/nJ5AM 

Duodagen: ‘Beter Maken’ 
Op 18 en 19 april vindt de twintigste editie plaats van de

duodagen. De locatie is – voor de laatste keer – de grote tent

achter locatie Amersfoort Elisabeth. De organisatie is in handen

van de WDH Midden-Nederland. Bij het programma zijn bijna

alle medische specialismen van Meander Medisch Centrum

betrokken. Informatie: www.wdhmn.nl

Prijs voor Arend Mosterd
Tijdens de vergadering van de Medische Staf van 12 november

j.l. is de Johan Harmen Francken van Brunswijk-prijs 2011

uitgereikt aan Arend Mosterd, cardioloog. Hij ontving een

bronzen penning uit handen van Ivo Broeders, chirurg, de

winnaar van vorig jaar. Deze prijs, die tevens bestaat uit een

geldbedrag van € 1500, wordt jaarlijks uitgereikt aan de

medisch specialist die in het voorafgaande jaar de beste

publicatie het licht deed zien. Arend Mosterd is gekozen 

door de Commissie JHF van Brunswijkprijs vanwege zijn 

vele publicaties en de kwaliteit van deze publicaties.

Voortgang invoering elektronisch 
patiëntendossier (EPD)
De vervanging van papieren patiëntendossiers door

elektronische vordert gestaag in Meander. Op 7 januari is 

de polikliniek Interne Geneeskunde gestart met de invoering

van het poliklinisch EPD. Binnenkort start de uitrol van het 

EPD op de poliklinieken KNO, Oogheelkunde, Urologie en

Plastische Chirurgie. Oktober vorig jaar zijn de eerste

verpleegafdelingen gestart met het verpleegkundige EPD. 

De planning is dat alle poliklinieken en verpleegafdelingen 

in de zomer van 2013 volledig over zijn op het EPD. 

De brieven die huisartsen krijgen kunnen er door de 

invoering van het poliklinisch EPD anders uit zien.

Informatie: projectleider Sebes Zevenhuizen, 

s.zevenhuizen@meandermc.nl

CHIRURGIE

Samenwerking diensturen vaatchirurgie 
Zoals in het vorige 1-2tje gemeld werken de chirurgen van

Meander Medisch Centrum met ingang van 1 oktober 2012 voor

de acute vaatchirurgische zorg buiten kantoortijden samen met

de chirurgen in Tergooiziekenhuizen. Door een gezamenlijke

dienstenstructuur wordt gegarandeerd dat er 24 uur per dag, 

7 dagen per week zorg van het hoogste niveau kan worden

geboden. In de praktijk zullen huisartsen hier weinig van

merken. U kunt zoals altijd wanneer u een patiënt met

(vermoeden van) een acuut vasculair probleem wilt insturen,

bellen met de dienstdoend chirurg van Meander. Hij/zij zal na

overleg met u aangeven in welk ziekenhuis de patiënt welkom

is. Ook voor overleg over een reeds bekende patiënt kunt u

contact opnemen met de dienstdoend chirurg van Meander, 

en deze zal als coördinator optreden. 

Nadere informatie: 

A.R.A. Dijkema, chirurg, medisch manager,  033 – 850 50 50

Elektronisch patiëntendossier (EPD)
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apotheek geleverd. Zie tabel voor een overzicht. Volgens de

meest actuele berichtgeving, zullen per 1 januari 2014 ook de

resterende orale oncolytica, erythropoëtines en fertiliteits-

middelen worden overgeheveld. Om welke geneesmiddelen 

het dan precies gaat is vooralsnog onzeker. 

Wat betekent dit voor de patiënten?

Voor patiënten betekent de overheveling dat de genees-

middelen niet meer bij de openbare apotheek afgehaald

kunnen worden. Binnen Meander Medisch Centrum zorgt de

Meander Apotheek voor de verstrekking van deze genees-

middelen. De Meander Apotheek verwerkt de receptuur en

draagt daarbij zorg voor de medicatiebewaking, voorlichting

van de patiënt en medicatieoverdracht. Bij iedere verstrekking

van een oncolyticum wordt een faxbericht en een elektronisch

bericht verstuurd aan de vaste apotheek en de huisarts. 

Voor de TNF-alfaremmers en groeihormonen gebeurt dit 

alleen bij starten/stoppen/wijzigingen. 

Thuisbezorgen 

Wanneer de situatie hier noodzaak toe geeft, worden genees-

middelen thuisbezorgd. Hierbij kan worden gedacht aan

patiënten die invalide of visueel beperkt zijn en patiënten 

die vanwege de afstand naar de apotheek of het ontbreken 

van een eigen vervoersmiddel niet in staat zijn om hun

geneesmiddelen zelf op te halen. Deze regel geldt 

uitsluitend voor de reeds overgehevelde geneesmiddelen 

(zie onderstaande tabel). 

Medicijnen die in 2014 mogelijk overgeheveld worden

Vanwege de verhuizing van het ziekenhuis naar de

nieuwbouwlocatie eind 2013, worden nu al voorbereidingen

getroffen voor de volgende overhevelingsronde per 1 januari

2014. Patiënten die worden behandeld met één van de overige

oncolytica, erythropoëtines of fertiliteitsmiddelen die per 

1 januari 2014 worden overgeheveld, worden nu al

aangemoedigd om deze zoveel mogelijk bij de Meander

Apotheek te halen. Indien dit door de patiënt niet gewenst is,

kunnen patiënten deze geneesmiddelen desgewenst tot 

1 januari 2014 bij de openbare apotheek ophalen.

CARDIOLOGIE

Nieuwe patiënt: geen wachttijd 
Nieuwe patiënten (die nog niet bekend zijn bij de cardioloog)

kunnen terecht binnen drie werkdagen. Verwijzing bij voorkeur

via ZorgDomein of bij uitzondering via de fax 033-850 78 44.

Aanvullend onderzoek zoals echo of ergometrie zal zoveel

mogelijk voorafgaand of tegelijk met de afspraak bij de

cardioloog gepland worden. Voor spoed kunt u altijd over-

leggen met de dienstdoend cardioloog via 033-850 87 01

(exclusief nummer voor de eerste lijn) en zonodig patiënt

insturen naar de Eerste Hart Hulp. 

Spoed dotter bij acuut myocardinfarct
Sinds een jaar worden in Meander 24 uur per dag acute

dotterprocedures gedaan. Resultaten laten ten opzichte van

landelijke cijfers goede succespercentages en lage complicatie

aantallen zien. De ambulance belt naar het dottersein 033-

8505020 en meldt patiënt aan. Patiënt wordt hier opgevangen

en gaat direct door naar de hartkatheterisatiekamer. 

Nieuwe medicatie patiënten met acuut 
coronair syndroom: ticagrelor 
Vanwege de lagere kans op recidief ischaemie en lagere morta-

liteit na een acuut coronair syndroom zullen meer patiënten

behandeld worden met de nieuwe trombocytenaggregatie-

remmer ticagrelor in plaats van clopidogrel. Mensen met een

verhoogde kans op bloedingen en patiënten die al vit. K

antagonisten hadden, zullen clopidogrel blijven gebruiken. 

Behandelduur: een jaar na ACS, daarna stop.

Dosering: 2x90 mg per dag.

Eigenschappen: reversibele binding bloedplaatjes,

halfwaardetijd 8.5 uur.  

Evelyn de Vrey, cardioloog, via 033 – 850 50 50

APOTHEEK

Overheveling dure geneesmiddelen naar 
de tweede lijn 
De overheid wil de kosten van dure geneesmiddelen meer

reguleren. Daarom mogen bepaalde geneesmiddelen niet 

meer door de openbare apotheek geleverd worden. Het gaat

om specialistische geneesmiddelen. Dit beleid is in gang gezet 

met de overheveling van TNF-alfaremmers per 1 januari 2012.

Dit zijn biologische Disease-modifying anti-rheumatic drugs

(DMARD’s) die bij reuma worden voorgeschreven. Met de

overheveling wil de overheid de kosten voor deze genees-

middelen reduceren door vermindering van spillage en een

prijsverlaging op de geneesmiddelen door marktwerking. 

Per 1 januari 2013 worden naast de TNF-alfaremmers ook de

dure oncolytica en groeihormonen niet meer via de openbare

Geneesmiddelen overheveling 2013

Groeihormoon

Mecasermine

Somatropine

Oncolytica

Imatinib

Gefitinib

Erlotinib

Sunitinib

Sorafenib

Dasatinib

Lapatinib

Nilotinib

Everolimus (Alleen

Afinitor, Votubia)

Pazopanib

Mitotaan

Bexaroteen

Abirateron

Lenalidomide
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Orthopeden en fysiotherapeuten werken samen met het
FysioZorgplan, een initiatief van Achmea ter verbetering van de
kwaliteit van orthopedische zorg.

11

ORTHOPEDIE

Orthopeden starten FysioZorgplan

De afdeling Orthopedie van Meander Medisch Centrum

investeert voortdurend in het verbeteren van de kwaliteit

van zorg. Dat deze op hoog niveau staat, bleek vorig jaar

reeds uit de toekenning van het predikaat ‘Kwaliteits-

ziekenhuis’ door Achmea, voor de totale heup- en

knieprotheses. Een volgende stap is de invoering van het

FysioZorgplan. Hierbij werken de orthopeden van Meander

samen met een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio.

Het FysioZorgplan is ontstaan uit een pilot van Achmea in het

westen van Nederland. Na succesvolle afronding zijn inmiddels

enkele ziekenhuizen overgegaan tot invoering. In Meander 

zijn we hier per 16 januari 2013 mee gestart. Omdat mogelijk

patiënten uit uw praktijk hiervoor in aanmerking komen,

brengen wij u graag op de hoogte van dit nieuwe initiatief. 

FysioZorgplan

Voor patiënten met een indicatie voor een voorste kruisband

reconstructie, een totale heup- of knieprothese, schouder-

ingrepen of kniescopieën is er de mogelijkheid een intensief

behandeltraject te volgen in voor- en nazorg bij door Achmea

geselecteerde Fysiotherapiepraktijken (‘Pluspraktijken’). 

Dit FysioZorgplan heeft als kenmerk dat met behulp van 

diverse metingen gekozen wordt voor de meest passende

behandeling waardoor optimale resultaten bereikt kunnen

worden. De uitkomsten van de metingen en de behandel-

resultaten worden geanalyseerd en dienen als bron voor

eventuele verbeteringen in de behandeling, zowel operatief 

als post operatief. Bij voorste kruisband reconstructies en 

en prothesiologie van knie en heup wordt aan patiënten

voorafgaand aan de operatie en aan het einde van het

behandeltraject gevraagd een kwantitatieve meting bij één 

van de testpraktijken te laten uitvoeren. Het postoperatieve

traject kan zowel bij één van de FysioZorgplanpraktijken als 

bij de eigen fysiotherapeut plaatsvinden. Op deze wijze 

geeft het FysioZorgplan beter inzicht in het functioneren 

van de patiënt en biedt mogelijkheden om te zoeken 

naar verbeteringen in de behandeling. Omdat niet alle 

fysiotherapiepraktijken beschikken over de benodigde

testapparatuur, zijn daarvoor drie testpraktijken (Geerestein,

MTC, fysiotherapie Meander) beschikbaar.

De deelnemende fysiotherapeutische praktijken zijn 

MTC Amersfoort en MTC Leusden

Fyzie in Amersfoort 

Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste in Nijkerk 

(waar o.a. de orthopeden van Meander sinds april 2011 

spreekuur houden) 

Medifit in Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen 

Geerestein groep in Woudenberg 

Vergoeding

De eerste fysiotherapiebehandelingen worden niet gedekt door

de basisverzekering en komen voor rekening van de patiënt.

Achmea-verzekerden met alleen een basisverzekering krijgen

korting bij deelname, dit geldt niet voor de andere verzeke-

raars. Voor de minder mobiele patiënt is er de mogelijkheid

om gebruik te maken van een haal-en-brengservice zodat

men kan trainen in de oefenzaal van de therapeut. Een

patiëntenfolder wordt tijdens het consult op de poli verstrekt

aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Meer informatie:

Jan-Bart van Lent, orthopeed, via 033 – 850 50 50. 

Algemene informatie: www.fysiozorgplan.nl

KNO

Start spreekuur Barneveld   
De poli KNO houdt per 1 februari 2013 spreekuur in Medisch

Centrum De Burgt, Nederwoudseweg 17 in Barneveld.

Dinsdagmiddag en donderdagochtend houden bij toerbeurt

Robert ter Rahé en Jet van den Akker spreekuur. Eerder al 

zijn Neurologie, Kindergeneeskunde en Urologie gestart 

in Barneveld. 

Meer informatie:

Robert ter Rahé, KNO-arts, via 033 – 850 50 50
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REVALIDATIEGENEESKUNDE

Meander start groepstraining voor 
CVA-patiënten  
De afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander biedt 

CVA-patiënten die problemen hebben met lopen, evenwicht

en conditie nu ook therapie in groepsverband aan: de 

FIT-Stroke training. Dit is een aanvulling op de goedlopende

individuele fysiotherapie die tijdens de poliklinische

revalidatie-behandeling gegeven wordt. Uit onderzoek blijkt

dat de loopvaardigheid, balans en conditie van patiënten 

na deelname aan de FIT-Stroke-training aanzienlijk verbetert.

Patiënten ervaren de training in een groep als leuk en stimu-

lerend en hun zelfvertrouwen om te bewegen neemt toe.

Circuit

Twaalf weken lang trainen patiënten twee keer per week

anderhalf uur in een oefenzaal op locatie Amersfoort

Elisabeth, onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. 

De training bestaat uit acht onderdelen, waarbij de

revalidanten verschillende aspecten van conditie, balans 

en loopvaardig heid oefenen, bijvoorbeeld transfers en

traplopen. In koppels van twee doorlopen zij het circuit. 

Elke taak voeren zij om de beurt drie minuten lang intensief

uit. Zo heeft elke patiënt na elke activiteit ook drie minuten

rust. Ze houden elkaars prestaties bij in een agenda. 

Dit werkt heel motiverend voor patiënten.

Inclusiecriteria:

Patiënt kan 10 m zelfstandig lopen met of zonder 

loophulpmiddel (FAC ≥3). 

Patiënt heeft een indicatie fysiotherapie voor verbeteren 

van loopvaardigheid, balans en/of conditie. 

Patiënt is gemotiveerd.

Exclusiecriteria:

Patiënt begrijpt eenvoudige instructie niet.

Patiënt heeft ernstige co-mobiditeit die intensieve 

revalidatie in de weg staat. 

Verwijzing:

De indicatie voor de FIT-stroke stelt de revalidatiearts.

Verwijzing is mogelijk via ZorgDomein. 

Meer informatie: 

Marian Karssemeijer, revalidatiearts, via 033 – 850 50 50

UROLOGIE

Cystectomie in Meander  
De resultaten bij een cystectomie zijn in Meander Medisch

Centrum uitstekend, vergeleken met het landelijke

gemiddelde. Dat blijkt uit de spiegelinformatie over 2012.

Alle ziekenhuizen in Nederland zijn sinds 2012 verplicht mee 

te doen aan een landelijke registratie van de kwaliteit van 

de zorg rond urologische operaties. Voor het eerst hebben

ziekenhuizen inzicht gekregen in hun scores en kunnen zij die

vergelijken met het Nederlandse gemiddelde. Bij blaaskanker

zijn er verschillende behandelopties, waaronder de

cystectomie. De urologen van Meander verrichten per jaar

twintig blaasverwijderingen, tegen landelijk nog geen zeven

per ziekenhuis. Verfijndere operatietechnieken hebben de

afgelopen jaren geleid tot een kortere snijtijd. In Meander

Medisch Centrum is deze vijf kwartier korter dan gemiddeld 

in Nederland. Wat operatief bloedverlies betreft is dat in

Meander de helft van het landelijk gemiddelde.

De wachttijden zijn in Amersfoort aanzienlijk korter dan de

landelijke gemiddelden. Tussen het consult op de polikliniek

en de cystoscopie zit nog geen vijf dagen tegen landelijk 76

dagen. De tijd tussen de scopie en de cystectomie is 14 dagen,

tegen landelijk 61 dagen. De cijfers over 2012 zijn te vinden 

op www.meandermedischcentrum.nl/blaaskanker.

Meer informatie:

Mirjam Schotman, uroloog, via 033 – 850 50 50

De FIT-Stroke training voor CVA-patiënten
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Ziekenhuispsychiatrie – 
Psychiatrische Consultatieve Dienst

Aanmelding, overleg en terugkoppeling

Als Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) zijn wij in 

Meander Medisch Centrum betrokken bij patiënten met zowel

somatische als psychiatrische klachten. Het gaat hierbij om

patiënten die zijn opgenomen op de algemene verpleeg-

afdelingen. Onze dienst bestaat uit de psychiaters Jan Willem

Peterse en Hans Coppens, een Consultatief Psychiatrisch

Verpleegkundige, Olav Geenen, en meerdere arts-assistenten. 

Als PCD streven we naar een optimale samenwerking met 

de huisartsen.

De PCD wordt in principe in consult geroepen door de medisch

specialist. De zorgvraag kan verschillen van bijvoorbeeld

bekendheid met alcoholconsumptie, vooraf aan de opname,

tot actuele psychiatrische toestandsbeelden of gedrags-

stoornissen op basis van psychiatrisch lijden.

Als huisarts kunt u een patiënt die wordt opgenomen op 

een somatische verpleegafdeling ook vooraf bij de PCD

aanmelden wanneer er sprake is van psychiatrische klachten

en u inschat dat onze bemoeienis tijdens de opname gewenst

is. Daarvoor belt u met de onderstaande nummers. In overleg

met u, de medisch specialist en de patiënt wordt dan gekeken

welke actie vanuit de PCD op dat moment gewenst is. Indien

mogelijk is het goed de patiënt hierover vooraf te informeren. 

Van onze kant zoeken wij ten tijde van de opname vaak het

contact met u voor nadere informatie over de patiënt. Dit ter

verduidelijking van onder andere het psychiatrisch beeld, de

thuissituatie en uw ervaringen in het contact met de patiënt.

Deze informatie gebruiken we in ons advies aan de medisch

specialist en de verpleegkundigen van de verpleegafdeling. 

Bij een intensieve bemoeienis met uw patiënt koppelen we bij

ontslag dit binnen twee werkdagen aan u terug. Vanzelfspre-

kend staan onze interventies ook beschreven in de medische

brief die u van de behandelend (somatisch) arts krijgt. Natuurlijk

kunt u ons altijd aangeven wanneer u door de PCD actief

geïnformeerd wilt worden, tijdens of na afloop van de opname. 

Contact

Indien u contact met de PCD wil, kunt u bellen met onder-

staande nummers en vragen naar de dienstdoende arts

consultatieve dienst, en buiten kantooruren naar de dienst-

doende arts-assistent psychiatrie. Bij complexe vragen of

onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met dhr. J.W.

Peterse en/of dhr. H.Coppens, psychiaters consultatieve dienst.

De PCD is onderdeel van SymforaMeander, Centrum voor

Psychiatrie. www.Symforameander.nl

Voor overleg tijdens kantoortijden:  

033-850 44 51 (secretariaat)

Buiten kantoortijd: 033-850 50 50 (algemene nummer

Meander Medisch Centrum)

Voor meer informatie: j.peterse@symforameander.nl

en o.geenen@symforameander.nl

SymforaMeander

GGz Centraal Zon & Schild

Het verschil tussen SymforaMeander en 
GGz Centraal, Zon & Schild

In de dagelijkse praktijk blijkt dat het nog niet altijd

duidelijk is wanneer u naar SymforaMeander of naar 

GGz Centraal, Zon & Schild kunt verwijzen. Daarom

proberen we het hier nog een keer uit te leggen.

SymforaMeander is er voor acute psychiatrie, diagnostiek

en kortdurende behandeling. Patiënten die voor het 

eerst aangemeld worden, zullen meestal via

SymforaMeander binnenkomen.

SymforaMeander is er voor mensen met ernstige stemming 

en angststoornissen, voor mensen die kampen met problemen

in de 3e of 4e levensfase (ouderenpsychiatrie) en voor mensen

die te maken hebben met gecombineerde problematiek van

lichaam en geest (ziekenhuispsychiatrie). 

GGz Centraal, Zon & Schild behandelt de ernstiger en langer

durende psychiatrische aandoeningen. De afdeling high care

biedt intensief klinische behandeling en behandeling van
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dubbele diagnose patiënten. Er is een aanbod voor psycho-

tische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. En in het

programma ouderenpsychiatrie en somatiek wordt langer

durende, complexe behandeling geboden. Dit programma

heeft ook een palliatieve unit. GGz Centraal, Zon & Schild biedt

daarnaast FACT in intensieve samenwerking met de Riagg. 

FACT staat voor flexible assertive community treatment.

Assertive; de zorg wordt actief, outreachend aangeboden;

Community; thuis, op straat, in de wijk; Treatment; behan-

deling, begeleiding, ondersteuning bij herstel. FACT is een

effectieve manier om langdurige psychiatrische patiënten

transmuraal te behandelen. Een multidisciplinair hulp-

verlenerteam (waarin ook huisarts, GGD, politie, wijkzorg 

en gemeente deelnemen) werkt intensief met de cliënt en

andere belangrijke personen uit zijn of haar omgeving samen. 

Basis-ggz

Om te voorkomen dat cliënten met lichtere psychische

problemen in de specialistische ggz terechtkomen en omdat 

na specialistische behandeling te weinig mensen terugkeren

naar de basiszorg wordt in 2013 de basis-ggz opgetuigd in

Nederland. In deze regio gaat GGz Centraal deze zorg

aanbieden onder de naam Indigo Centraal. Zie artikel 

Basis-ggz hieronder.

Aanmelden 

De aanmeldfunctionarissen van SymforaMeander en GGz 

Centraal, Zon & Schild werken nauw met elkaar samen. Zij

kunnen altijd onderling doorverwijzen. Als u niet zeker weet

waar een patiënt thuis hoort dan is dat dus geen probleem. 

SymforaMeander 033 – 470 04 18 of via ZorgDomein 

Meander Medisch Centrum, specialisme psychiatrie. 

GGz Centraal, Zon & Schild 033 – 460 95 00.

Huisartsen zijn vrij patiënten aan te melden waar zij willen.

Alleen bij gedwongen opname zijn er regels waar iemand

logischerwijs wordt opgenomen.

Basis-ggz

Passende en kwalitatief hoogwaardige geestelijke

gezondheidszorg op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij 

de patiënt. Dat is wat de basis-ggz nastreeft. Vanaf

januari 2013 zal GGz Centraal deze basis-ggz in de eerste

lijn aanbieden in haar werkgebied onder de naam 

Indigo Centraal.

Eind 2011 heeft de Nederlandse Zorgauthoriteit de minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om in het kader

van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor

nu en in de toekomst, de functie eerstelijns ggz, ook wel

basis-ggz genoemd, te versterken om zodoende de knelpunten

op te lossen. Aanleiding hiervoor was dat steeds meer mensen

met lichtere psychische problemen in de specialistische ggz

terechtkomen en na specialistische behandeling te weinig

mensen terugkeren naar de basiszorg. Vanaf 2014 moet de

basis-ggz operationeel zijn.

Doelgroepen 

In de basis-ggz biedt Indigo snel en dichtbij eerstelijns

psychische hulp aan:

mensen met psychische klachten die baat kunnen 

hebben bij (geïndiceerde) preventie;

mensen met lichte tot matige, niet-complexe problematiek 

met een grote kans op herstel en die een goed sociaal 

netwerk om zich heen hebben;

mensen met ernstige maar stabiele problematiek die 

gemonitord moeten worden maar geen specialistische 

behandeling nodig hebben en

in de tweedelijn behandelde patiënten waarbij de 

problematiek stabiel is en die in aanmerking komen 

voor nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie in 

de basis-ggz. 

Meer informatie

De basis-ggz zal fasegewijs door Indigo Centraal worden

uitgerold, te beginnen met preventie in januari 2013. 

Actuele informatie over de stand van zaken is altijd te vinden

op www.ggzcentraal.nl/basisggz. Hebt u een vraag of 

wilt u met ons in contact komen? Mail dan naar 

basisggz@ggzcentraal.nl of maak een (telefonische)

afspraak met Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 

via 0341 – 46 23 60.

Verwijzersspecial
In januari verspreidde GGz Centraal onder haar verwijzers een

speciale krant. De krant kwam tot stand in afstemming met

een paar verwijzers. In de krant staan actuele nieuwtjes en 

er is een overzicht te vinden welke zorg we waar aanbieden.

Geen krant ontvangen maar wel interesse? Mail uw naam 

en adresgegevens, o.v.v. verwijzersspecial, naar 

communicatie@ggzcentraal.nl

en wij sturen u een exemplaar

toe. Ans Zandee, afdeling

communicatie,

033 – 460 97 38
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ZWALUW & ENK

Momenteel geen wachtlijst

De afdelingen voor dagbehandeling en klinische intensieve

psychotherapeutische behandeling, onderdeel van het

expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen Zwaluw & Enk,

hebben per direct plek voor cliënten. 

Indicatie

De behandeling van deze afdelingen is gericht op het

aanpakken van hardnekkige of complexe persoonlijkheids-

problemen waarbij een minder intensieve behandeling

onvoldoende effectief is. Beide afdelingen bieden een

behandeling aan patiënten die zijn vastgelopen op verschil-

lende levensterreinen, zoals relaties, familiecontacten, studie,

werk of hobby’s. Zij hebben vaak onvrede met zichzelf en in

relatie tot anderen. Deze onvrede kan zich uiten in lichame-

lijke of psychische klachten, zoals hoofdpijn, spanning,

slaapproblemen, eetproblemen, dwanggedachten of -

handelingen, depressiviteit, zelfbeschadiging of suïcide-

gedachten. Of het kan gaan om identiteitsproblemen,

minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld of

problemen met seksualiteit, bijvoorbeeld ten gevolge van

traumatische ervaringen. Ook kunnen er klachten bestaan 

over het functioneren in relaties of zijn er werk- en

studieproblemen. 

De behandeling

De behandeling richt zich op patiënten van 18 tot circa 40 jaar.

Beide afdelingen hebben een uitgebreid diagnostisch

onderzoek in de intakefase en in de eerste behandelingsfase.

Dit onderzoek levert een duidelijke analyse van de proble-

matiek op. Zo ontstaat een visie op de sterke en kwetsbare

kanten van de persoonlijkheid.

Dagbehandeling

De dagbehandeling duurt aanvankelijk vier dagen per week.

Als de patiënt ongeveer drie maanden in behandeling is, wordt

dit programma afgebouwd tot een driedaags programma. 

De behandeling bestaat uit diverse therapie-onderdelen

waaronder psychotherapie, sociotherapie, beeldende 

therapie, psychomotore therapie en dramatherapie. De totale

behandelduur is ongeveer negen maanden. Na de dagbehan-

deling kan resocialiserende deeltijdbehandeling plaatsvinden

(één dag per week) om terugval te voorkomen en de patiënt 

te helpen hetgeen geleerd is in therapie vast te houden.

Klinische behandeling

Klinische behandeling is een voordeel voor patiënten die baat

hebben bij de veiligheid en structuur van een opname of bij

wie het verblijf in de thuissituatie de problemen in stand

houdt. Bijvoorbeeld wanneer ze moeilijk alleen kunnen zijn,

slecht voor zichzelf zorgen of in de war kunnen raken.

Patiënten zijn door de week opgenomen en gaan in 

de weekenden naar huis. Het programma bestaat uit

psychotherapie, sociotherapie, beeldende therapie,

muziektherapie en dramatherapie. 

Zwaluw & Enk werkt bovenregionaal. De behandeling is erg

intensief. Niet elke patiënt kan dit aan. Bij patiënten die

worden aangemeld uit de regio Amersfoort wordt, als we

inschatten dat ze de intensiteit van de behandeling niet aan

kunnen, gezocht naar een alternatief binnen ons programma,

waaronder bijvoorbeeld poliklinische behandeling of

behandeling in deeltijd. Bovenregionale patiënten worden 

met een gericht advies terugverwezen naar hun verwijzer als 

ze niet aan voorwaarden voor behandeling bij Zwaluw & Enk

voldoen. Twijfelt u of deze behandeling geschikt is voor uw

patiënt? Overleg dan gerust via onderstaande

telefoonnummers.

Deeltijdbehandeling 

Willem de Zwijgerlaan 2, 3818 GL Amersfoort 

033 – 461 47 22

(Dag)klinische behandeling 

gebouw Heidezicht, locatie Zon & Schild

Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort 

033 – 460 98 57

Aanmelden 

033 – 460 95 00

www.ggzcentraal.nl/zwaluw&enk

Zwaluw & Enk
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Personalia

Nieuwe specialisten

Dhr. B.H. (Bon) Verweij, neurochirurg, 

per 10 december 2012

dr. C.G. (Kees) Gerestein, gynaecologisch oncoloog, 

per 10 december 2012 

Nieuwe huisartsen

Sylvie Deconinck, opvolgster van Paul Heuberger per 

1 januari 2013, huisartsenpraktijk Soesterkwartier

130308 MMC-1-2tje-februari 2013-3_MMC  12-02-13  22:14  Pagina 16


