
Jaargang 9, nummer 2 

1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, 

MEANDER MEDISCH CENTRUM, DIAGNOSTISCH CENTRUM MEANDER,

GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR

PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

In dit nummer o.a:

april 2013 

De laatste open dag (16 maart 2013) op de huidige
locaties van Meander Medisch Centrum in
Amersfoort trok rond de drieduizend bezoekers. 

MCCE
– Samenwerkingsapps op komst

– Knelpunten in de samenwerking melden helpt

ZorgDomein

– Tips voor de verwijsbrief 

Meander Diagnostisch Centrum

– Naam en logo veranderen

– Prikpost Barneveld

Het nieuwe ziekenhuis

– Indeling van het gebouw

– Laboratoriumautomatisering nieuwbouw

Meander Medisch Centrum

– Expertisecentra, Wetenschapssymposium, EPD

– Grote veranderingen mammadiagnostiek en behandeling 

 – Shock-wave therapie

– Start ‘Meander Move’: beweegadvies voor patiënten met kanker 

– Prostaatcentrum Midden-Nederland van start 

SymforaMeander

– Met hart en ziel voor lichaam en geest

GGz Centraal, Zon & Schild

– Palliatieve zorg
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Eindelijk lente! En alsof alles tot nu toe in de ijskast is

gebleven, zo bloeien direct vele mooie ideeën op, vol

vernieuwing en verbetering. De redactie is in de

voorbereiding op dit nummer weer overladen met kopij,

hartelijk dank daarvoor!

Zo leest u in deze extra dikke aprileditie welke tools het 

MCCE ontwikkelt om elkaar beter te (her)kennen zodat we

elkaar nog makkelijker vinden.

Er staan grote veranderingen op stapel voor de mammapoli:

dagelijks aanbod waarbij binnen één dag de diagnostiek voor

mammacarcinoom rond kan zijn. Een reuzenstap vooruit!

Nu het nieuwe ziekenhuis steeds meer gestalte begint te

krijgen, wordt het hoog tijd u wat meer te vertellen over 

de globale indeling van de imposante gebouwen aan de

Maatweg. Wat komt waar en hoe is het te vinden?

En omdat (gelukkig) niet alles meteen verandert, staan in

april traditiegetrouw de Duodagen weer op de agenda. 

18 en 19 april voor de laatste keer in de tent bij locatie

Elisabeth, de 20e editie! Met een zeer divers programma

waaraan vrijwel alle vakgroepen hun bijdrage leveren. 

U heeft zich natuurlijk allang ingeschreven, maar mocht 

de uitnodiging u even ontglipt zijn, dan kunt u dat alsnog

doen via www.wdhmn.nl

De gelegenheid bij uitstek om elkaar weer eens ‘live’ te

spreken. Keer op keer blijkt maar weer dat dit de stevigste

fundering vormt om samenwerking op te bouwen.

Ik zie u graag op 18 en/of 19 april!

Ismene Tchaoussoglou 

Van de redactie

Aanleveren kopij
De deadline voor het aanleveren van kopij voor 

het volgende nummer van het 1-2tje is 13 mei. 

Dit nummer verschijnt op 6 juni.

Verschijningsdata 1-2tje 2013
Nr. 4  5 september, kopij inleveren uiterlijk 12 augustus

Nr. 5  24 oktober, kopij inleveren uiterlijk 30 september

Nr. 6  12 december, kopij inleveren uiterlijk 18 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,

specialisten ouderengeneeskunde 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)

– Ruth Klaasen (reumatoloog, lid bestuur Medische Staf 

Meander Medisch Centrum)

Frequentie: zes keer per jaar

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

Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort
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WIE = WIE in EEMLAND APP

3

De samenwerkingsapps 
Het MCCE probeert samenwerking vorm te geven door

verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen aan

de MCCE tafel. Gelaafd en gevoed met koffie, thee, broodjes

en andere energiebronnen, leidt de medisch coördinator 

de aanwezigen methodisch naar een transmurale werk-

afspraak. Deze gaat pas ‘werken’ als de betrokken artsen 

van het bestaan weten, makkelijk de inhoud kunnen

raadplegen en er zich ernaar gedragen. Daarom is er de

website www.mcce.nl waarop alle werkafspraken in 

de meest actuele vorm met een muisklik in beeld komen.

Bovendien zijn de afspraken te herkennen in de teksten 

die bij het gebruik van ZorgDomein voor o.a. Meander

Medisch Centrum in beeld komen.

Al eerder is in deze kolommen gemeld dat de ‘rode klapper’

van het MCCE niet meer wordt vernieuwd. Sommigen vinden

dat jammer. Voor hen biedt het misschien troost om te

weten dat er, naast de website en ZorgDomein, een nieuwe

bron voor kennis van de Eemlandse werkafspraken gaat

komen. Wij hopen nog in 2013 een WERKAFSPRAKEN APP van

het MCCE te kunnen vrijgeven voor gebruik op uw smart

Phone of tablet. U kunt dan met een eenvoudige zoek-

functie in een handomdraai checken of er een werk-

afspraak is en inzoomen op de inhoud ervan.

MCCE 

En (of dit nog niet genoeg is) onderzoeken wij de

haalbaarheid van een WIE=WIE IN EEMLAND APP. Velen

missen een actueel overzicht met foto’s van alle collega-

artsen in Eemland. Die hanteren vaak nog het inmiddels

beduimelde rode Wie=Wie boekje, waarvan de laatste 

druk in 2007 verscheen. Voor iedereen actueel toegankelijke

leesbare werkafspraken zijn voorwaarde, maar elkaar

persoonlijk kennen en makkelijk kunnen vinden is de

essentie van samenwerken. Er is nu al een Wie=Wie boek, 

te vinden op de websites van de WDH, de HVEemland en 

het MCCE, maar we hebben niet de indruk dat de

raadpleging die van een boek waarin je bladeren kunt ook

maar benadert. Daarom werken wij aan een Wie=Wie app,

een smoelenboek voor alle artsen die in Eemland werkzaam

zijn, voor op de smart Phone en het tablet. We streven 

naar een gemakkelijk door te scrollen systeem, waarbij je

gezichten kunt zoeken bij namen en specialisaties en

omgekeerd. Het is onze bedoeling dat je met je smart 

Phone je eigen gegevens gemakkelijk actueel kunt houden. 

Het is ons streven om de WIE=WIE in EEMLAND APP dit 

najaar te presenteren. 

Marten de Jonge, Ismene Tchaoussoglou, Loes Meijer

Meer informatie: info@mcce.nl

Knelpunten in de samenwerking 
melden helpt
Afgelopen maanden zijn bij het MCCE een aantal malen door

meerdere huisartsen knelpunten in de samenwerking

gemeld. Een van de gemelde knelpunten ging over de brief

naar patiënten en huisartsen over het onderzoek naar

nierschade. Een ander gemeld knelpunt was het verzoek om

verwijskaarten te maken voor patiënten die al lang onder

behandeling waren bij de psychiatrie. Over dit laatste heeft

u vervolginformatie via de HVE ntvangen.

Naar aanleiding van gesprekken met betrokkenen lukt het

om de knelpunten helder te krijgen en vervolgens processen

in gang te zetten om met elkaar af te spreken hoe we dit in

de toekomst gaan aanpakken.

De knelpunten rondom het onderzoek nierschade heeft ertoe

geleid dat er een gesprek geweest is tussen de specialisten,

huisartsen, klinisch chemicus, de voorzitter van de weten-

schappelijke commissie van het ziekenhuis, de directie en 

de wetenschapsfunctionaris van het ziekenhuis. Allen waren
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Locatie Barneveld
Vanaf 25 maart is in ZorgDomein de locatie ‘Barneveld’

toegevoegd. Dit betekent dat huisartsen vanaf dat moment

patiënten rechtstreeks via ZorgDomein kunnen doorverwijzen

naar de specialismen die gevestigd zijn in Barneveld

(kindergeneeskunde, kno, neurologie, urologie), in 

Medisch Centrum de Burgt, Nederwoudseweg 17, Barneveld.

Mardi van Laarhoven, coördinator ZorgDomein, 

via 033 – 850 50 50. 

ZorgDomein

4

ervan overtuigd dat het onderzoek opgezet is met goede

intenties. Alleen de consequenties voor de ander waren niet 

juist ingeschat. Na de evaluatie is het mogelijk vooruit te

kijken. Regionaal gaan we afspraken maken hoe we met

onderzoek omgaan, zowel in het ziekenhuis als zieken-

huisoverstijgend.

Knelpunten melden loont en kan de aanzet zijn tot

veranderingen, verbeteringen en afspraken. Meld uw

knelpunten bij Ismene Tchaoussoglou ismene@mcce.nl 

of Loes Meijer loesmeijer@mcce.nl

GEZOCHT huisartsen voor diverse 
werkafspraken 

Diagnostiek bij helicobacter pylori: wanneer wat,

Lymfoedeem: wat is het, hoe aan te pakken met FT, 

dermatoloog en nucleair geneeskundige,

Herziening van nieuwe afspraken met vakgroepen 

zoals met de medische microbiologie en gynaecologie. 

Graag horen we van huisartsen die mee willen denken. 

Loes Meijer  loesmeijer@mcce.nl 

Elektronische retourberichten tussen 
de Meander Apotheek en huisarts
De afgelopen jaren heeft de Meander Apotheek veel energie

gestoken in het tot stand brengen van elektronische

koppelingen met huisartsen. Middels deze koppeling 

zou de huisarts retourberichten moeten ontvangen van

medicatie die verstrekt is door de Meander Apotheek. 

Helaas hebben wij het afgelopen jaar van een aantal

huisartsenpraktijken begrepen dat de koppeling niet 

altijd goed werkt(e). Dit betrof hoofdzakelijk Promedico

praktijken. 

Als het goed is zijn de problemen met het berichtenverkeer

tussen Aposys en Promedico nu verholpen. We hebben 

deze koppeling recentelijk getest met een huisarts en de

berichten werden goed verstuurd. Mocht u als huisarts toch

het idee hebben dat de koppeling met uw praktijk niet

werkt, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen 

met G. (Guus) Comuth, apotheker Meander Apotheek, via 

033 - 850 50 50. Er wordt dan samen met u gezocht 

naar een oplossing.

ZorgDomein Cijfers 2012 
Inmiddels zijn we helemaal in 2013 bezig maar we willen

terugblikken naar 2012 en een beeld geven over het aantal

verwijzingen welke via ZorgDomein gegaan zijn. Belangrijk 

om bij de cijfers in het achterhoofd te houden is dat bij

spoedverwijzingen de huisarts veelal belt en geen brief via

ZorgDomein stuurt. Dit heeft voor sommige maatschappen

gevolgen voor het aantal verwijzingen. Mogelijk kunnen in 

de toekomst steeds meer semispoed verwijzingen en wellicht

ook verwijzingen naar de Spoedeisende Hulp met een brief 

via ZorgDomein vergezeld worden.

130358 MMC-1-2tje-april 2013-3_MMC  09-04-13  13:55  Pagina 4



5

Het is ook mogelijk handmatig informatie toe te voegen of te verwijderen uit een rubriek. Klik hiervoor in het

tekstveld naast de relevante rubriek en voeg handmatig de gewenste extra informatie toe of verwijder informatie. 

Het is tevens mogelijk om in één keer de gehele tekst van een tekstveld te verwijderen. 

Klik hiervoor op het rode kruisje rechts van het relevante tekstveld.

Gebruik eventueel de herstelknop om de oorspronkelijke (automatisch ingevulde) tekst in een rubriek te herstellen.

Tips voor de verwijsbrief  
Om als huisarts een leesbare brief te maken met de infor-

matie die nodig is in het consult, zijn er mogelijkheden om

informatie uit het HIS toe te voegen en te verwijderen, 

ook al ben je bezig in de brief in ZorgDomein. Hoe dit aan 

te pakken wordt in het onderstaande stukje beschreven. 

HIS-regels toevoegen in de ZorgDomein verwijsbrief

Indien beschikbaar, wordt informatie in de verwijsbrief in ZorgDomein (gedeeltelijk) vooringevuld vanuit het HIS. 

Het verschilt per type HIS welke rubrieken automatisch worden gevuld. Klik voor het toevoegen van beschikbare 

HIS-regels onder de betreffende rubriek op ‘HIS-regels toevoegen’. Klik op de knop ‘OK’ om de geselecteerde 

HIS-regels toe te voegen aan een rubriek.

Bij vragen of knelpunten kan met de Servicedesk van

ZorgDomein contact opgenomen worden, bereikbaar 

tijdens kantooruren op  020 - 471 52 82 of per mail 

servicedesk@zorgdomein.nl. 

Voor andere vragen Loes Meijer  loesmeijer@mcce.nl
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Meander Diagnostisch Centrum

KLINISCHE CHEMIE

Prikpost Barneveld

In Medisch Centrum De Burgt is sinds enige tijd een prikpost

operationeel. Hierin werkt Meander Medisch Centrum samen

met Ziekenhuis De Gelderse Vallei. De proeffase is afgerond en

de prikpost is nu een blijvend onderdeel van het Medisch

Centrum. De openingstijden zijn op werkdagen van 8.45 uur

tot 10.00 uur. Adres: Nederwoudseweg 17, Barneveld-Zuid. 

Naam en logo veranderen

Met het oog op de verhuizing naar de nieuwbouw is recent

het logo van Meander Medisch Centrum vernieuwd. Dit wordt

in de loop van 2013 ingevoerd (u ziet het op de omslag van 

het 1-2tje). Ook het logo van Diagnostisch Centrum Meander 

is bijgevolg aangepast. Het roze van DCM maakt plaats voor

groen en oranje en de tenaamstelling wijzigt in Meander

Diagnostisch Centrum. Gaandeweg dit jaar worden de

wijzigingen doorgevoerd. Op de Duodagen (18 en 19 april) zult

u in onze stand al iets merken van de wijziging in naam en

logo. Ook de meldtekst aan de telefoon zal t.z.t. veranderen.

De service aan huisartsen blijft uiteraard zoals u van ons

gewend bent: snel en deskundig.

Meer informatie: Charlotte Overeem, manager Service, 

via  033 - 850 50 50. 

Het nieuwe ziekenhuis

Adres nieuwe ziekenhuis
Eind december 2013 verhuizen de locaties Amersfoort Lichtenberg en Amersfoort Elisabeth 

naar: Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort – Telefoonnummers en postadres blijven gelijk. 

Nieuwbouw op duodagen

Op de duodagen (18 en 19

april) kunt u uw vragen over

het nieuwe ziekenhuis en de

verhuizing eind 2013 stellen 

in de informatiestand in 

de grote tent achter locatie

Amersfoort Elisabeth.
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Vol verwachting uitkijken naar het nieuwe ziekenhuis
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Laboratoriumautomatisering nieuwbouw

In het nieuwe ziekenhuis wordt een groot deel van het

laboratorium volledig geautomatiseerd. Het meest in 

het oog springende onderdeel hiervan is de track: een

monstertransportsysteem ten behoeve van de analyses 

in bloed, serum en plasma, en in de toekomst ook urine 

en andere lichaamsvloeistoffen, inclusief de complete

monstervoorbewerking en monsteropslag. Efficiënter

werken, nog minder kans op fouten en snellere uit-

komsten zijn de belangrijkste voordelen van de track. 

Klinische chemie, medische microbiologie, medische

immunologie en klinische farmacie werken nauw samen 

in de aanloop naar de labstraat. De apparatuur wordt na 

de zomer geleverd, opgebouwd en getest in het nieuwe

ziekenhuis aan de Maatweg. Vanaf de opening rond de 

kerst 2013 zal de track in bedrijf worden genomen. Het 

begrip ‘cito’ komt te vervallen: de meeste bloeduitslagen

zijn binnen een uur bekend. Aanvullende testen, logisch

volgend op uitslagen die bekend zijn geworden (reflex-

testing) wordt veel gemakkelijker. Na aanmelding komt 

het gevraagde buisje automatisch uit de gekoelde opslag-

module en vindt nadere analyse plaats. Na circa 15-30

minuten is de uitslag bekend. Meander Medisch Centrum

loopt met de komst van de track vooruit op toekomstige

ontwikkelingen in laboratoriumdiagnostiek en is één van 

de weinige ziekenhuizen die het systeem op een dergelijk

niveau invoert. Het systeem is flexibel uit te breiden met

extra apparatuur. Op de Duodagen (18 en 19 april) is een

filmpje over de track te zien in de stands van Meander

Diagnostisch Centrum. 

Meer informatie: Rob Kraaijenhagen, klinisch chemicus, 

via 033 – 850 50 50.

Indeling van het gebouw
Aan de linkerkant (gezien vanaf de Maatweg) is het Centrum

voor Spoedzorg met de Huisartsenpost. Daarnaast bevinden

zich de afdelingen voor intensieve zorg: operatiekamers,

intensive care, hartbewaking, Radiologie en Nucleaire

Geneeskunde. In de twee hogere delen in het midden liggen

de verpleegafdelingen met uitsluitend eenpersoonskamers

met eigen sanitair. Ook de afdelingen voor dagbehandeling

(meerpersoonskamers) en de afdeling Dialyse worden hier

gehuisvest. Aan de achterkant (aan de Eem) komt in een

lager gebouw SymforaMeander. Aan de rechterkant bevinden

zich de poliklinieken en de Meanderacademie. 

Rechts vooraan staat het opleidingsgebouw van het ROC

(zorgopleidingen). Achter de poliklinieken, aan de Eemzijde,

bevinden zich Fysiotherapie en Revalidatie met een

hydrotherapiebad.

Onder het ziekenhuis komt een parkeerlaag met voldoende

parkeerplaatsen. Vanuit de parkeerlaag kunnen patiënten 

en bezoekers met de (rol)-trap of lift naar boven en staan 

ze direct in het hart van het nieuwe ziekenhuis. Vanuit dit

punt is goed de weg te vinden naar de afdeling waar men

een afspraak heeft. Ook biedt het nieuwe ziekenhuis in de

centraal gelegen Laan en pleinen ruimte aan het patiënten-

servicebureau, een informatiecentrum, een winkelgebied, 

de transmurale apotheek het restaurant en diverse

koffiecorners.

Omgeving
Het gehele ziekenhuis wordt met twee toegangen op de

Maatweg aangesloten. Het terrein wordt landschappelijk

ingericht, met aan de Eemzijde een watergebied. Daardoor

ontstaat een Meanderpark waar patiënten, bezoekers en

medewerkers kunnen wandelen en zich ontspannen.

Informatie
Informatie, filmpjes en foto’s zijn te vinden op  

www.meandermc.nl/nieuw-ziekenhuis. Hier kunt u 

zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het

nieuwe ziekenhuis. Informatie over de verhuizing staat op  

www.meandermc.nl/verhuizing. Hier staat ook specifieke

informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis met 

de auto, openbaar vervoer en fiets. 
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Nucleair geneeskundige John de Klerk en Haiko Bloemendal,
internist-oncoloog, behandelen een patiënt met
Rhenium-188-HEDP. Meander Medisch Centrum mag 
zich op dit gebied expertisecentrum noemen.

Meander Medisch Centrum

EPD
De vervanging van papieren patiëntendossiers door

elektronische gaat gestaag door in Meander. Op 25 maart

2013 is de polikliniek Urologie gestart met de invoering van

het poliklinisch EPD. De polikliniek Plastische Chirurgie

startte op 8 april 2013. De poliklinieken Oogheelkunde en

KNO sluiten de rij in mei, waarna alle poliklinieken van

Meander over zijn op het EPD. De brieven die huisartsen

krijgen kunnen er door de invoering van het poliklinisch EPD

anders uitzien. Ook veel verpleegafdelingen van Meander

werken al met digitale dossiers. Deze zomer zullen alle

verpleegafdelingen met het EPD werken. 

Meer informatie:

Sebes Zevenhuizen, projectleider EPD, via 033 – 850 50 50

‘Diagnose 2025 Diabetes’ 
Samen met Rabobank Amersfoort en omstreken organiseert

Meander Medisch Centrum het zorgcongres ‘Diagnose 2025

Diabetes’ op donderdag 30 mei in het nieuwe Meander

Medisch Centrum aan de Maatweg 3 in Amersfoort. 

Internisten Albert van de Wiel en Christine Oldenburg zijn

betrokken bij de voorbereiding en leveren een inhoudelijke

bijdrage aan het programma.

Tijdens het zorgcongres werpen we een blik op de toekomst 

van de gezondheidszorg, in het bijzonder diabeteszorg en 

-preventie. Het is een toekomst die niet vaststaat, maar 

die zeker ingrijpend anders zal zijn dan nu. Op basis van 

de huidige ramingen wordt verwacht dat er in 2025 in

Nederland ruim 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde

diabetes zijn. Dit staat gelijk aan 8,4 procent van de

bevolking. Dit heeft niet alleen enorme consequenties 

voor de hoogte van de zorgkosten, maar vooral ook voor 

de Nederlandse economie en samenleving. Bovendien zal

deze toename van het aantal mensen met (pre)diabetes 

de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het

Nederlandse zorgstelsel zwaar onder druk zetten. 

Tijdens een interactief programma met inspirerende 

sprekers praten en discussiëren we samen over dit thema. 

Aanmelden

Digitaal via http://rabo.nl/nj5am. Hier vindt u ook 

meer informatie over de sprekers.

Expertisecentra
Recent heeft Meander Medisch Centrum de erkenning van

expertisecentrum gekregen op een aantal gebieden van de

STZ, de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen.

Het gaat om expertisecentra ten aanzien van radionucliden

behandeling van botmetastasen, laryngologie en CDT-analyse

van chronisch alcoholmisbruik. Op deze terreinen werken

binnen Meander professionals die beschikken over door het

beroepsveld erkende unieke kennis en vaardigheden op deze

gebieden en die sterk betrokken zijn bij wetenschappelijk

onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten 

in een gebied dat veel groter is dan het gangbare

verzorgingsgebied. Al eerder ontving Meander de erkenning

voor expertisecentrum op gebied van minimaal invasieve

colorectale-, bekkenbodem- en refluxchirurgie.   

Wetenschapssymposium
De Meander Wetenschappelijke aanmoedigingsprijs is op 

14 maart uitgereikt aan Rob ter Heine, ziekenhuisapotheker 

in opleiding. Hij deed onderzoek naar radionculide Rhenium

bij botmetastasen. De uitreiking vond plaats tijdens het

Meander Wetenschapssymposium waar veel medisch

specialisten, aios en huisartsen aanwezig waren. 

De posterwedstrijd werd gewonnen door Dorieke van Balen,

ziekenhuisapotheker in opleiding, voor haar onderzoek

getiteld 'Lokale Infiltratie analgesie vermindert de post-

operatieve pijn bij totale knie arthroplastiek’. 
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middag met de patiënt besproken wanneer de operatie zal

plaatsvinden als er sprake is van borstkanker. Ten opzichte 

van de oude situatie een flinke verbetering van de service.

Daarnaast wordt iedere patiënt de mogelijkheid geboden om

een mammaprint te laten bepalen. De mammaprint bekijkt

het profiel van 70 genen in het tumorweefsel en is een test om

de agressiviteit van de tumor op een andere wijze in kaart te

brengen. Deze test kan belangrijke informatie geven in de

afweging of patiënte al dan niet in aanmerking moet komen

voor adjuvante systeemtherapie na chirurgische behandeling.

De uitslag van de mammaprint geeft aan of het risico op

uitzaaiingen laag (‘goede prognose’) of hoog is (‘ongunstige

prognose’). Mammaprint is niet geschikt voor patiënten die al

uitzaaiingen hebben of voor patiënten die al gestart zijn met

chemotherapie of hormoontherapie. Ook voor patiënten met

locale uitzaaiingen in de okselklieren is mammaprint niet

geschikt, omdat deze patiënten altijd in aanmerking komen

voor adjuvante therapie.

In Meander Medisch Centrum bespreken we de uitslagen van

de operatie van alle patiënten met mammacarcinoom in de

multidisciplinaire oncologiebespreking. Hier zal ook besloten

worden bij welke patiënten de mammaprint zal worden

ingezet. De mammaprint wordt inmiddels door bijna alle

zorgverzekeringen vergoed.

De betrokkenheid van een plastisch chirurg bij een operatie

wordt verder uitgebreid. De plastisch chirurg opereert bij

borstsparende behandelingen steeds vaker met de oncologisch

chirurg mee om  het esthetische resultaat te optimaliseren.

Daarnaast wordt bij meer patiënten een volledige directe

borstreconstructie uitgevoerd. Tijdens de komende Duodagen

(18 en 19 april) is de mammatumorwerkgroep aanwezig met

een stand waar een en ander nog verder toegelicht kan

worden en er informatiemateriaal aanwezig is. Uiteraard zal

ook de bestaande MCCE-werkafspraak Mammapoli worden

herzien. Daarnaast zal er op korte termijn een workshop in 

De Hoeve worden aangeboden waarin alle komende

veranderingen toegelicht worden. 

Meer informatie:

Gert Verberne, chirurg en voorzitter mammateam of Anja

Adelerhof, maatschapsmanager Chirurgie, via 033-850 50 50

PROGRAMMA ‘DIAGNOSE 2025 DIABETES’

15.30 - 16.00 uur Ontvangst

16.00 uur Opening door burgemeester Lucas Bolsius

16.05 - 16.15 uur Welkom namens Meander Medisch 

Centrum en Rabobank Amersfoort en 

omstreken.

16.15 - 17.00 uur Presentatie ‘ondernemend in de zorg’ 

door Michel van Schaik, directeur 

gezondheidszorg Rabobank Nederland.

17.00 - 17.05 uur Reportage Rabobank TV

17.10 - 17.30 uur Deelsessie ronde 1

Workshop 1: Preventie & Leefstijl

Workshop 2: Wetenschap & Innovatie

Workshop 3: Wie gaat dat betalen?

17.30 - 18.15 uur Pauze met verantwoorde maaltijd.

18.15 - 18.35 uur Deelsessie ronde 2 (zie thema’s ronde 1)

18.35 - 18.45 uur Cultureel intermezzo

18.45 - 19.05 uur Forumdiscussie onder leiding van 

Henk Bilo, diabetes specialist

19.05 - 19.15 uur Diabetes in de praktijk

19.15 - 20.00 uur ‘Sportief met diabetes’ door oud-

volleyballer Bas van de Goor, 

Bas van de Goor Foundation

ONCOLOGIE

Grote veranderingen mammadiagnostiek
en behandeling

Met ingang van 15 april 2013 vindt een aantal verande-

ringen plaats in de diagnostiek en behandeling van

borstkanker.

Vanaf die datum is er elke werkdag, dus dagelijks, een

mammapoli waar zes nieuwe patiënten terecht kunnen,

dertig patiënten per week. Meldt u een patiënt aan op de

mammapoli, dan bieden we de mogelijkheid om dezelfde

ochtend de patiënt op de mammapoli te zien mits deze voor

10:00 uur in het ziekenhuis kan zijn. Alle patiënten zullen in

de ochtend gezien worden door de chirurg en de radioloog.

Indien nodig vindt er een biopt plaats dat nog diezelfde dag

wordt onderzocht door de patholoog. Aan het eind van die

middag krijgt de patiënt een histologisch bevestigde uitslag

van de onderzoeken door de chirurg. Ook wordt diezelfde
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Een Verpleegkundig Specialist is een verpleegkundige met 

een erkende, specifieke masteropleiding. Verpleegkundig

Specialisten staan met één been in de verpleegkundige en 

met het andere in de medische wereld. Dit houdt in dat 

binnen de directe patiëntenzorg de Verpleegkundig 

Specialist verpleegkundige zorg verleent op expert niveau 

en geprotocolleerde geneeskundige zorg binnen het eigen

deskundigheidsgebied. 

De Verpleegkundig Specialisten op de polikliniek gynaecologie

zien een vastgestelde patiëntengroep. Zij draaien zelfstandig

poli’s. Ieder Verpleegkundig Specialist heeft per dag een eigen

superviserend gynaecoloog. De Verpleegkundig Specialisten zien

een gevarieerde groep patiënten zoals vrouwen met afwijkend

uitstrijkjes, vrouwen met een mogelijke miskraam, vrouwen 

die voor controle komen na een keizersnee maar ook vrouwen

waarbij een spiraal of ring moet worden ingebracht of vrouwen

die door de huisarts zijn ingestuurd voor het maken van een

inwendige echo.

“Het werken met vrouwen met een diversiteit aan problematiek

op lichamelijk maar vaak ook op het psychosociale vlak is zeer

uitdagend. Ik ben van mening dat we trots kunnen zijn hoe 

wij als Verpleegkundig Specialisten gepositioneerd zijn in de

patiëntenzorg op de polikliniek gynaecologie. Want gezamenlijk

leveren we een bijdrage aan een goede patiëntenzorg. Dit is

tenslotte waar Meander Medisch Centrum voor staat!” Aldus

Ankie Krol. 

Ankie Krol is bereikbaar via het eerstelijns nummer: 

033 – 850 87 01, j.krol@meandermc.nl.

Even voorstellen: Kees Gerestein

Begin van dit jaar ben ik toegetreden 

tot de maatschap Gynaecologie van

Meander Medisch Centrum. Geboren in 

Zeist, maar t.a.v. van mijn studie en

werkzame leven nieuw in deze regio.

Een goede reden om mij via dit 

medium aan jullie voor te stellen.

Ik ben volledig opgeleid in Rotterdam. Na mijn opleiding 

tot gynaecoloog ben ik werkzaam geweest in het Erasmus 

MC te Rotterdam, waar ik de laatste 2½ jaar een fellowship

gynaecologische oncologie heb gedaan. In Amersfoort zal 

ik mij dan ook, naast mijn algemene taken, voornamelijk 

richten op de oncologische zorg.

DERMATOLOGIE

Spreekuur Nijkerk
Met ingang van 26 maart is de polikliniek Dermatologie in

Nijkerk (De Nije Veste) uitgebreid met extra spreekuren.

Dermatoloog Karijn Koopmans houdt om de week op

dinsdagmiddag spreekuur. Collega Mente Bousema blijft 

om de week op maandagmiddag spreekuur houden. 

De vakgroep Dermatologie speelt hiermee in op de

toegenomen vraag naar dermatologische zorg in de regio. 

Meer informatie:

Mardi van Laarhoven, teammanager, via 033-850 50 50

KNO

Ook neuroloog betrokken bij spreekuur voor
duizeligheidsklachten op afdeling KNO
Zoals u weet heeft de polikliniek KNO een speciaal spreekuur

voor patiënten met duizeligheidsproblemen. Patiënten met

duizeligheidsklachten kunnen na verwijzing door de huisarts

of medisch specialist hier een afspraak maken. Dit spreekuur 

is zowel in Baarn als op locatie Elisabeth in Amersfoort. 

Dr. Annelies Frima en Chimène Jongejans zijn de KNO-artsen

die dit spreekuur doen.

Sinds kort is ook dr. Van Gemert, neuroloog betrokken bij 

de spreekuren in locatie Elisabeth. Hij werkt hier samen met

dr. Frima. Vanaf 1 april is het spreekuur op de donderdag-

middag. Met dr. Van Gemert is er extra expertise aanwezig.

Aanmelden voor dit duizeligheidsspreekuur verloopt via de 

poli KNO. Na het lezen van de verwijsbrief door de KNO-arts

worden verschillende afspraken gemaakt door de assistentes

van het duizeligheidsspreekuur. 

De verwijzing kan via ZorgDomein of via een gewone brief.

Meer informatie:

Chimène Jongejans, KNO-arts, via 033-850 87 01

GYNAECOLOGIE

Derde Verpleegkundig Specialist op de 
polikliniek gynaecologie

Ankie Krol is september 2012 cum laude

afgestudeerd in de Master Advanced

Nurse Practice en is nu naast Rachida

Rajai en Marian Landman de derde

Verpleegkundig Specialist op 

de polikliniek gynaecologie. 
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De (gynaecologische) oncologische zorg is de laatste jaren

aan grote veranderingen onderhevig, centralisatie en

concentratie van zorg spelen hierin een belangrijke rol. Door

de relatief beperkte incidentie van gynaecologische tumoren

is concentratie van zorg noodzakelijk om voldoende

expertise te behouden en daarmee de kwaliteit van zorg te

kunnen waarborgen. Om dit doel te bereiken wordt in onze

regio intensief samengewerkt en is er een zeer korte lijn met

het UMC Utrecht. Binnen Meander hopen we daarnaast de

multidisciplinaire samenwerking de komende jaren verder 

uit te kunnen bouwen. Zodat we in staat blijven om dicht bij

huis en familie een hoge kwaliteit van zorg aan te bieden. 

C.G. (Kees) Gerestein, gynaecoloog-oncoloog, 

bereikbaar via het eerstelijns nummer: 033 – 850 8701, 

cg.gerestein@meandermc.nl. 

INTERNE GENEESKUNDE

Verbetering telefonische bereikbaarheid
voor patiënten: vier clusters
Vanaf begin 2013 is de poli Interne geneeskunde voor het

maken van afspraken in vier clusters verdeeld,

Hematologie/oncologie, Vasculair, Nefrologie en MDL. Dit om

onze patiënten beter en sneller op de juiste plaats te krijgen.

Onze centrale receptie doet er alles aan om de beller zoveel

mogelijk direct met het goede cluster door te verbinden.

Daardoor kan het zijn dat zij soms wat extra vragen stellen 

om helder te krijgen om welk cluster het gaat. Vragen voor 

het algemeen Interne specialisme worden naar één van 

de clusters doorverbonden. Voor huisartsen blijft de

telefonische bereikbaarheid zoals gebruikelijk via het

exclusieve nummer voor de eerste lijn, 033-850 87 01.

Verwijzingen ZorgDomein
Wanneer wij een aanvraag via ZorgDomein binnenkrijgen,

nemen wij - telefonisch of schriftelijk - contact op met de

patiënt. Elke dag vindt een screening van de ZorgDomein-

brieven plaats door een internist, waarna wij een afspraak 

met de patiënt kunnen plannen. Dit staat ook zo vermeld 

in de ZD brief die de patiënt meekrijgt.

Meer informatie:

Idelette van Beurden, teammanager, via 033-850 50 50

LONGGENEESKUNDE

Verbetering telefonische bereikbaarheid
Net als Interne Geneeskunde werkt ook de poli Longgenees -

kunde aan een betere telefonische bereikbaarheid. Sinds 

18 maart beschikt de longpoli over een huisartsenlijn. 

Vragen van assistentes en huisartsen kunnen daarop intern

sneller worden doorverbonden via het eerstelijnsnummer 

033-850 87 01. Bij spoed is altijd de dienstdoende longarts

te bereiken.

DE SPORTARTSEN GROEP

Shock-wave therapie
Bij De Sportartsen Groep (Meander Medisch Centrum 

locatie Baarn) vindt sinds zeven jaar de behandeling van

chronische, therapieresistente peesletsels met shock-

wave therapie (ESWT) plaats. Te denken valt daarbij aan 

de achillo- en patellatendinopathie, de fasciitis plantaris 

en de tennis- en golferselleboog.

Shock-waves zijn impulsen die zich als golven dwars door

een medium heen verplaatsen. Deze geluidsgolven ver-

beteren de stofwisseling en bloedcirculatie in het pijnlijke

peesweefsel waardoor het eigen herstelmechanisme van 

het lichaam gestimuleerd wordt en genezing kan optreden.

Ook heeft het effect op de pijnmodulatie en worden

verkalkingen, indien aanwezig, kapot gemaakt. Dit laatste

gebeurt ook bij de behandeling van nierstenen

(‘niersteenvergruizer’).

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat bewijzen zien

voor de effectiviteit van deze behandeling. Wij hebben zelf 

de ervaring dat 50-60% van de patiënten met chronisch

peesletsel een goed resultaat van de behandeling ervaart. 

In veel fysiotherapiepraktijken wordt tegenwoordig ook

shock-wave therapie toegepast. Dit betreft doorgaans

apparatuur waarbij laag-energetische radiaire geluids-

golven worden toegediend, waardoor meestal zes tot acht

behandelingen noodzakelijk zijn. Wij gebruiken echter

apparatuur met hoog-energetische, divergerende geluids-

golven. Deze behandeling vindt slechts op een aantal

locaties in Nederland plaats. Een groot voordeel daarvan 

is dat doorgaan slechts één of twee behandelingen

noodzakelijk zijn.

Afspraken voor deze behandeling en voor nadere informatie:

Huib Plemper, sportarts, 0900-9879, 

hb.plemper@meandermc.nl
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Meander Move

Begeleiding door oncologieverpleegkundigen

Patiënten kunnen Meander Move alleen uitvoeren onder

professionele begeleiding van de oncologieverpleegkundigen

van Meander. Patiënten krijgen een instructieboekje en

dagboek mee. Op de momenten dat de patiënt voor

behandeling in het ziekenhuis komt, bespreekt de patiënt

samen met de verpleegkundige aan de hand van het 

ingevulde dagboek zijn/haar ervaringen.

Revalidatie op maat

Ná hun curatieve behandeling kunnen patiënten met kanker

een revalidatieprogramma op maat volgen op de polikliniek

Revalidatiegeneeskunde. Bijvoorbeeld een combinatie van

fysieke training en psychosociale begeleiding. Patiënten

kunnen deze programma's zowel individueel als in groeps-

verband volgen. Hiervoor kan wel verwezen worden 

door de huisarts.

Meer informatie:

Willem Hokken, revalidatiearts, via 033 – 850 87 01

REVALIDATIEGENEESKUNDE

Start ‘Meander Move’: beweegadvies 
voor patiënten met kanker
Bij de behandeling van kanker kunnen patiënten last krijgen

van vermoeidheid en conditieverlies. Veel mensen zijn

geneigd om rust te nemen, om de vermoeidheid tegen te

gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat

bewegen een positief effect heeft. Patiënten die in Meander

Medisch Centrum curatief worden behandeld voor kanker,

kunnen daarom tijdens hun behandeling deelnemen aan

Meander Move. Dit is een beweegadvies dat is ontwikkeld

door het Integraal Kankercentrum Amsterdam en dat

patiënten zelf thuis kunnen uitvoeren. Verwijzingen voor

Meander Move lopen uitsluitend via de behandelend arts 

en oncologieverpleegkundigen van Meander.

Voordelen

Regelmatig bewegen tijdens de behandeling van kanker

biedt patiënten veel voordelen. Het kan het aantal

bijwerkingen van de behandeling verminderen. Ook kan 

het helpen om sneller op krachten te komen, vermoeidheid

te verminderen en beter te slapen. Het versnelt het herstel

na een operatie. Ook het zelfvertrouwen van patiënten

neemt toe.
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UROLOGIE

Prostaatcentrum Midden-Nederland 
van start 

Op 1 maart 2013 is het Prostaatcentrum Midden-Nederland

van start gegaan. Binnen het centrum worden deskundig-

heid en de faciliteiten rond patiënten met prostaatkanker

gebundeld en gecoördineerd. Het betreft hier de zorg 

voor zowel patiënten in een vroeg stadium van de ziekte

als ook patiënten met gemetastaseerde ziekte.

Het centrum is het startschot voor een intensivering en 

verdere uitbouw van de multidisciplinaire samenwerking.

Binnen Meander Medisch Centrum werken de urologen 

hiertoe samen met oncologen, oncologisch gespecialiseerde

verpleegkundigen, fysiotherapeuten, continentie verpleeg-

kundigen, radiologen/nucleair geneeskundigen, pathologen,

psychologen/seksuologen. 

De behandeling van het gelokaliseerde prostaatcarcinoom

heeft een geweldige verbetering doorgemaakt met de aanschaf

van de Da Vinci operatierobot in 2010. Anko Kooistra en Anne

(Pieter) Lont hebben zich gespecialiseerd in deze operatie.

Daarnaast staat ook de zorg voor de gemetastaseerde ziekte 

op een zeer hoog niveau. Zo wordt vanuit Meander een

internationale studie gecoördineerd rond patiënten met

pijnlijke botmetastasen waarin de effectiviteit van combinatie-

therapie van radionucleïden met chemotherapeutica wordt

onderzocht.

Voor radiotherapeutische behandelingen is er een uitstekende

samenwerking met het UMCU. Patiënten kunnen via het

Prostaatcentrum worden aangeboden voor radiotherapie. Er is

wekelijks overleg, hierin worden ook patiënten met pijnlijke

metastasen besproken en eventueel verwezen voor palliatieve

radiotherapie.

Meander voldoet aan de voorwaarden voor goede

prostaatkankerzorg opgesteld door de ProstaatKankerStichting

(PKS) en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatienten-

organisaties (NKF) http://home.mediquest.nl/persbericht/

patient-krijgt-inzicht-in-kwaliteitsverschillen-

prostaatkankerzorg/ en komt hiermee in aanmerking voor 

het predikaat TopZorg.

Door het toegenomen gebruik van de PSA-test is de vraag 

naar prostaatkankerdiagnostiek gestaag gegroeid. Bij een 

groot deel van de patiënten bij wie een carcinoom wordt

gevonden, kan deze op basis van gradering en stadiëring 

als vermoedelijk insignificant worden aangemerkt. Deze 

groep wordt volgens het PRIAS-protocol intensief gevolgd 

http://www.prostaatwijzer.nl/active-surveillance-and-

prias-study; bij tekenen van progressie wordt een curatief

traject ingezet. 

De moderne patiënt zoekt geregeld op internet naar zaken

rond zijn ziekte. Dit heeft ertoe geleid dat door de

aanwezigheid van de operatierobot het aantal patiënten dat

komt voor een radicale prostatectomie fors is toegenomen.

Ingegeven door de wens om de service rond patiënten met

prostaatkanker nog beter te coördineren is het Prostaatcentrum

in het leven geroepen. Men kan binnen een week terecht 

voor een eerste consult. Wanneer er reeds prostaatkanker is

vastgesteld en de patiënt komt voor een robotgeassisteerde

radicale prostatectomie, kan dit binnen 4 weken plaatsvinden.

Patiënten met verdenking prostaatcarcinoom kunt u zoals

gebruikelijk voor diagnostiek en behandeling verwijzen via

ZorgDomein (polikliniek Urologie). 

Meer informatie:

dr. Anko Kooistra, uroloog, via  033 - 850 8701.  

www.meandermc.nl/prostaatkanker
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Met hart en ziel voor lichaam en geest

Na ruim een jaar geleden van start te zijn gegaan, 

willen we u graag nogmaals vertellen voor wie wij 

zijn en wat u van ons kunt verwachten.

SymforaMeander is een instelling voor geestelijke gezond-

heidszorg. SymforaMeander is sinds oktober 2011 actief als 

VOF (vennootschap onder firma) vanuit de twee moeder-

organisaties namelijk Meander Medisch Centrum en GGz

Centraal. SymforaMeander is een kleinschalig behandel-

centrum, dit is belangrijk voor de persoonlijke en

specialistische zorg die we leveren aan volwassenen en

ouderen. We hebben waar nodig een integrale benadering

voor de psychiatrische patiënt en zijn mogelijk somatisch

lijden.

We zijn er voor alle kortdurende psychiatrische zorg 

voor de mensen uit Amersfoort en omstreken.

We werken vanuit vier behandelprogramma’s te weten 

Stemming- en angststoornissen

Ziekenhuispsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

Spoedeisende psychiatrie

Stemming- en angstproblematiek

We doen diagnostiek, behandeling en adviseren voor alle

mensen met stemming- en angststoornissen. We leveren

specialistische zorg voor bipolaire stoornissen. Het behandel-

programma omvat zowel individuele behandelingen als

groepsbehandelingen. Binnen de dagklinische setting 

zijn mogelijkheden al naar gelang de zorgbehoefte en de

behandelvraag van uw patiënt.

Ziekenhuispsychiatrie

Het behandelteam ziekenhuispsychiatrie levert consulten 

op aanvraag van de medische specialist. Tevens hebben we

vaste samenwerkingsverbanden met een aantal medisch

specialisten om integraal een (psycho)somatische ziekte te

kunnen benaderen. Dit kan zijn pijn, zwangerschap en

psychofarmaca, fibromyalgie, duizeligheidsklachten e.c.i.

In ons psychiatrisch centrum bieden we behandeling onder

andere voor mensen met een eetstoornis, waaronder 

(morbide) obese mensen, waarbij onderliggend zelfbeeld

problematiek, impulscontrolestoornissen onderhoudend 

voor de stoornis is, alsook anorexia nervosa, somatoforme-

stoornissen in alle facetten, ADHD, Detox van verslavingen.

Ouderenpsychiatrie

Het behandelprogramma richt zich op patiënten met

psychiatrische en /of ernstige psychosociale problematiek in 

de derde of vierde levensfase. Ouderenpsychiatrie werkt nauw

samen met de somatische specialismen van het ziekenhuis, 

als neurologie en interne, zodat er goed kan worden

ingespeeld op de veel voorkomende somatische comorbiditeit

en polyfarmacie. Ook werken we vanuit het principe van

ketenzorg nauw samen met het zorgprogramma ouderen-

psychiatrie van GGz Centraal. Het behandelprogramma omvat

poliklinische behandeling, deeltijd behandeling en opnamen

(al dan niet spoedeisend).

Spoedeisende psychiatrie   

Het behandelprogramma spoedeisende psychiatrie is primair

voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek die,

indien ze niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden

opgenomen, ernstig gevaar lopen of veroorzaken. De

lijdensdruk bij de patiënt en/of diens omgeving is meestal

groot en het sociaal functioneren is vaak ernstig belemmerd.

De opname in dit behandelprogramma wordt niet zo zeer door

het psychiatrische beeld in engere zin bepaald, maar door de

urgentie van de problematiek in combinatie tot de specifieke

context. In het behandelprogramma spoedeisende psychiatrie

ligt de nadruk op 'intensive care' verpleging en 'eerste

opname'. Het behandelprogramma spoedeisende psychiatrie 

is van beperkte duur: maximaal vier weken. De hulpverlening

kan plaatsvinden op vrijwillige basis, maar in een groot aantal

gevallen is gedwongen opname noodzakelijk. De opname-

mogelijkheden zijn 7 maal 24 uur mogelijk. Conform het

convenant met de politie zullen we zorg leveren aan alle

mensen die in psychische nood zijn. Dit betekent dat patiënten

niet meer in de cel hoeven te verblijven in afwachting van 

hun psychiatrische beoordeling, maar direct worden gebracht

naar de Highcare zone van onze afdeling, alwaar naast

psychiatrische beoordeling ook direct verpleegkundige zorg 

is die gericht is op de-escalatie en normalisatie van de mens

en zijn psychiatrisch beeld.

We werken samen met de SEH voor snelle triage waarna de

patiënten die op de SEH binnenkomen direct op onze highcare

zone beoordeeld en indien nodig behandeld kunnen worden. 

Aanmelden 

SymforaMeander 033 – 460 95 39 of via ZorgDomein 

Meander Medisch Centrum, specialisme psychiatrie.  

www.symforameander.nl

SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie
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Palliatieve zorg

Als naast de psychiatrische ziekte zich een somatisch

ongeneeslijke ziekte voordoet is meer specialistische zorg

en begeleiding nodig. Zorg die niet altijd mogelijk is in

een regulier hospice of in de eigen leefomgeving van

mensen met een psychiatrische ziekte.

Wanneer een patiënt niet in de eigen omgeving kan of wil

sterven, dan is het belangrijk dat hem of haar een plek wordt

geboden die daarvoor is ingericht. Een plek met een huiselijke

sfeer en de mogelijkheid voor familie en naasten om 24 uur

per dag aanwezig te zijn. 

Waar

Op de locatie Zon & Schild als onderdeel van het behandel-

programma ouderenpsychiatrie & somatiek. In het gebouw

Berkenrode is een kleinschalige palliatieve unit met drie

patiëntenkamers, een familiekamer, een ruime badkamer 

en een kleine pantry.

Wie

Deze zorg is beschikbaar voor patiënten uit GGz Centraal én

andere ggz- en zorginstellingen. Tegelijkertijd wil GGz Centraal

de zorg beschikbaar stellen voor patiënten vanuit het circuit

voor dak- en thuislozen én de verslaafdenzorg. De patiënt

heeft een ongeneeslijk somatische ziekte met een geschatte

levensverwachting welke korter dan drie maanden zal zijn. 

Informatie 

Bij Heidi de Kam, verpleegkundig specialist, 033 – 460 92 22

of h.dekam@ggzcentraal.nl of via het secretariaat 

033 – 460 94 81.

Aanmelding 

Via de huisarts of de behandelaar van de patiënt bij 

het opnamesecretariaat GGz Centraal, Zon & Schild, 

033 – 460 95 00.

Palliatieve zorg

15

GGz Centraal Zon & Schild
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Personalia

Vertrekkende specialisten

Meander Medisch Centrum

Na een periode van bijna 20 jaar verruilt prof. dr. C.A.J.M. 

(Carlo) Gaillard nefroloog in Meander Medisch Centrum 

voor het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Een sollicitatieprocedure voor zijn vervanging is 

inmiddels opgestart. 

Vanaf 01 maart is mevrouw J.W. Manten niet meer 

werkzaam in Meander als klinisch geriater, locatie 

Amersfoort Lichtenberg.

SymforaMeander, Centrum voor Psychiatrie

Mw. A. Driessen klinisch psycholoog, SMCvP, gaat 

per 1 mei 2013 uit dienst 

Nieuwe specialisten

Mevrouw J.M. Stolwijk-Swüste revalidatiearts start op 

13 mei a.s. als opvolger van dr. J.P. van de Berg
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