
Jaargang 9, nummer 3 

1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, 

MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM,

GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR

PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

In dit nummer o.a:

juni 2013 

De Duodagen van 18 en 19 april met als thema

‘Beter maken’ zijn weer goedbezocht. Voor de

laatste keer in de tent achter locatie Elisabeth,

waar onder meer de eerstelijns diagnostiek en

huisartsen elkaar ontmoetten bij de kraampjes.

MCCE 

– Nieuwe werkafspraak CRVM

– Nieuwe werkafspraak posttraumatische knieklachten

– Nieuw te starten werkgroep GGZ 

ZorgDomein

– Patiënt verwijzen met Verkorte Toegangstijd

– Anderen autoriseren in ZorgDomein

Meander Diagnostisch Centrum  

– Andere werkwijze verzamelen urine

Het nieuwe ziekenhuis

– Verhuisdatum 23 december 2013 

– Dokters & Zusters Loop als afscheid

Meander Medisch Centrum

– Gynaecologie: operatiedoek met venster

– Orthopedie: hernieuwde kennismaking

SymforaMeander, Centrum voor Psychiatrie

– Behandeling van overgewicht en obesitas

GGz Centraal, Zon & Schild

– Start pilot FACT

– Onderzoek naar betere herkenning van depressie

– Indigo Centraal voor basis-ggz
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Informatie-uitwisseling blijft een belangrijke rol spelen in 

de samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Het 1-2tje is daarvoor

het communicatiemiddel bij uitstek. Zo proberen we samen

met o.a. de klankbordgroep elke uitgave weer fris en scherp

te maken. Dat werkt prima, per nummer van het 1-2tje.

Maar om belangrijke beslissingen te nemen voor de toekomst

van het 1-2tje is een breed beeld nodig van de lezers, 

van jullie. U voelt hem al aankomen: een lezersenquête!

We snappen ook dat jullie misschien niet direct zitten 

te wachten op de zoveelste vragenlijst om in te vullen.

Toch heeft de redactieraad besloten een - met nadruk - 

korte lezersenquête te houden, om te peilen welke 

richting het 1-2tje op moet gaan. Om drie voorbeelden 

te geven: is het nu tijd om met het 1-2tje een 100% digitaal

pad te gaan bewandelen? Of juist niet? Willen jullie de

mogelijkheid hebben om persoonlijk te reageren op 

de gepubliceerde artikelen, als een soort samenwerkings-

forum-blog? Hoe worden de verschillende onderdelen 

van het 1-2-tje gewaardeerd en gelezen? Wat kunnen 

we verbeteren? Dit zijn onderwerpen waarvan wij vinden

dat uw mening van essentieel belang is. Daarom hebben

we besloten binnenkort een lezersenquête uit te zetten. 

We melden ons nog bij u en hopen op een hoge respons.

Wellicht is het u al opgevallen: Ruth Klaasen heeft 

namens het stafbestuur de plaats van Evelyn de Vrey

overgenomen in de redactieraad. Evelyn, namens ons 

allen heel hartelijk bedankt voor het meelezen van alle 

1-2tjes in de afgelopen vier jaar. Dat zijn er alles bij 

elkaar toch een stuk of 25 geweest!

Voor nu en voor iedereen, een hele prettige zomer gewenst!

Ismene Tchaoussoglou  

Van de redactie

Aanleveren kopij 
De deadline voor het aanleveren van kopij voor het volgende

nummer van het 1-2tje is 12 augustus. Dit nummer verschijnt

op 5 september.

Verschijningsdata 1-2tje 2013
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 behandelzaken GGz Centraal RVZe 

Oostelijk Utrecht / psychiater) 

– 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 I www.lale.nl

Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort 
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MCCE 

Nieuwe werkafspraak Cardiologie: 
VRM= Vasculair Risico Management 

VRM: wanneer bij de cardioloog en wanneer bij de

huisarts?

Met een werkgroep van huisartsen, cardiologen en praktijk-

  on dersteuners is nagedacht over de volgende vragen: Wie is

wanneer verantwoordelijk voor de secundaire preventie 

na een infarct, dotteren, een bypassoperatie of instabiele

angina pectoris? En hoe gaat de overdracht?

De huidige zorg is daarbij onder de loep genomen: De patiënt

wordt na een infarct of andere cardiologische gebeurtenis

aangemeld voor een revalidatietraject. Dit wordt aangeboden

door de cardiologen na een myocard infarct. Hier wordt

gedurende zes weken drie maal per week één uur gewerkt

aan alle facet ten van de niet-medicamenteuze preventie. 

De medica  men teuze preventie gaat gewoon door. Hierna 

volgt een uitfiets test. De cardioloog vervolgt de patiënt en

geeft aan of de patiënt voor secundaire preventie bij de

cardioloog blijft. Wanneer de VRM-zorg naar de huisarts wordt

overge dragen dan meldt de cardioloog dit in zijn brief. 

De cardioloog adviseert de patiënt om drie maanden na 

hun laatste contact een afspraak bij de huisarts te maken. 

De brief van de cardioloog is dan bij de huisarts. De streef-

waarden voor RR en LDL zijn conform de richtlijn behalve bij

hoog risico patiënten (een LDL van 1,8). 

De streefwaarden voor de LDL worden door de cardioloog in 

de brief aangegeven. De huisarts volgt de LDL streefwaarde 

die de cardioloog bereikt heeft. Zie www.mcce.nl. 

De huisarts zet de niet-medicamenteuze en medicamenteuze

behandeling voort. Hierin worden samen met de patiënt

haalbare veran der doelen gesteld. Ook worden zeker jaarlijks

en indien nodig vaker  de benodigde controles gedaan.

Mochten er knelpunten zijn bij het werken met deze

werkafspraak dan horen we dit graag. De werkgroep VRM

cardiologie: Bas Hamer, Evelyn de Vrey, Willem Koch, 

Peter Rijsman, Ingegerd  van Geelen, Frans Boonekamp 

en Loes Meijer loesmeijer@mcce.nl

Nieuwe werkafspraak Orthopedie: 
Posttraumatische knieklachten
Met een werkgroep van huisartsen, orthopedisch chirurgen

en radiologen is nagedacht over een verkort verwijstraject

voor patiënten met (subacute) persisterende knieklachten 

na een trauma.

Patiënten met:

posttraumatisch gezwollen knie

verdenking collateraal bandletsel

verdenking kruisbandscheur

verdenking meniscusletsel: beperking activiteit en/of 

recidiverende hydrops 

kunnen met verkorte toegangstijd verwezen worden naar de

orthopedisch chirurg (afspraak poli orthopedie binnen 1 week). 

Het verkorte verwijstraject houdt in dat:

consult orthopedisch chirurg

röntgen diagnostiek

op indicatie MRI diagnostiek

op indicatie arthroscopie

binnen een traject van maximaal 6 weken na verwijzing

afgerond wordt. De huisarts ontvangt per edifact binnen 

1 week na polibezoek een brief van de orthopedisch chirurg 

en in geval van arthroscopie een OK verslag binnen 1 dag.

Deze werkafspraak is terug te vinden binnen Meander 

MC-aanbod in ZorgDomein (Orthopedie -gewrichtsaan -

doeningen-knie). Patiënten kunnen op de locaties Amersfoort

Elisabeth, Baarn en Nijkerk terecht (Nijkerk 1e consult

orthopedisch chirurg en foto, als MRI danwel arthroscopie

noodzakelijk dan vervolg op locatie Amersfoort of Baarn).

De gehele werkafspraak is na te lezen op www.mcce.nl

Mochten er knelpunten zijn bij het werken met deze werk -

afspraak, dan horen we dit graag. De werkgroep orthopedie

knie: Mirjam Lunter, Kees Romeijn, Frans van der Velde, 

Robert Gaasbeek, Maarten Nix en Ismene Tchaoussoglou 

ismene@mcce.nl

Bijgestelde werkafspraak Mammapoli
De werkafspraak mammapoli is bijgesteld aan nieuwe

werkwijze. Per 15 april 2013 is sneldiagnostiek ingevoerd op

de mammapoli. De mammapoli biedt nu elke werkdag 

(in plaats van drie keer per week) plaats aan zes nieuwe

patiënten. Biopten worden nog dezelfde dag onderzocht 

door de patholoog en aan het eind van de middag krijgt

patiënte de uitslag en behandelvoorstel.

De gehele werkafspraak is na te lezen op www.mcce.nl

Vragen of meer informatie: ismene@mcce.nl

Zie ook verderop in dit 1-2tje onder ‘oncologie’
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Een patiënt verwijzen met 
Verkorte toegangstijd
Bij verschillende vakgroepen zoals dermatologie en KNO 

(en sinds kort ook Kindergeneeskunde, zie onderstaand 

bericht) zijn er mogelijkheden om een patiënt met een 

verkorte toegangstijd te verwijzen. Het geeft de huisarts 

de mogelijkheid om aan te geven binnen welke termijn 

de patiënt   gezien moet worden. Het maakt ook dat huisarts

en specialist elkaar niet onnodig telefonisch hoeven te 

storen. Belangrijk is wel dat bij een verwijzing met een 

verkorte toegangstijd de verwijsbrief direct dan wel uiterlijk

dezelfde dag verzonden wordt via ZorgDomein, zodat de 

poliassistenten de patiënt direct kunnen inplannen op 

het spreekuur. Het verdient aanbeveling meer vakgroepen

deze moge  lijk  heid te laten ontwikkelen voor problematiek

waarbij anders overlegd wordt en toch op korte termijn 

een afspraak gemaakt wordt. 

Voor vragen hierover Ismene Tchaoussoglou 

ismene@mcce.nl of Loes Meijer  loesmeijer@mcce.nl

Hoe kan een assistente of een andere 
praktijkmedewerker geautoriseerd 
worden in ZorgDomein?
Soms komt het voor dat er een verwijsbrief die al verzonden

is, herzonden moet worden. Ook kan een praktijkondersteu-

ner een verwijsbrief moeten sturen. Het is mogelijk praktijk-

medewerkers te autoriseren om verwijsbrieven en aanvraag-

formulieren van de huisarts in te zien, te bewerken en her-

zenden, maar ook uit te printen. De huisarts kan praktijkme-

dewerkers autoriseren door naar het onderdeel ‘Basisgegevens

beheren’ te gaan onder ‘Mijn profiel’ rechts bovenaan het

scherm van ZorgDomein. Via het tabblad ‘Autorisatie mede-

werkers praktijk’ kan de huisarts de namen van de te autori-

seren medewerkers aanvinken die documenten mogen inzien,

afmaken en herzenden (zie figuur hiernaast). 

ZorgDomein

4

Nieuw te starten werkgroep GGZ

Huisartsen gezocht voor een nieuw te starten werkgroep over

de GGZ. In de komende tijd worden stabiele tweede lijns GGZ

patiënten terugverwezen naar hun huisarts. Afhankelijk van

de problematiek kan ofwel de POH-GGZ dan wel de basis-

GGZ  deze patiëntengroep begeleiden. Om de op handen

zijnde veranderingen met elkaar in goede banen te leiden 

en te stroomlijnen, willen we hier werkafspraken over

maken. Met vertegenwoordigers van alle GGZ-instellingen

in ons werkgebied en Martin Beeres als kaderhuisarts GGZ

en bij voorkeur 2-3 huisartsen willen we met elkaar

afspraken maken hoe we deze zorg gaan vormgeven in

onze regio. Meld je aan om deel te nemen aan deze

werkgroep bij loesmeijer@mcce.nl

Figuur 1: Het tabblad ‘Autorisatie medewerkers praktijk’

Bij vragen: Helpdesk ZorgDomein 

020-4715282 of  servicedesk@zorgdomein.nl

Verkorte toegangstijden 
Kindergeneeskunde
Sinds kort werkt de polikliniek Kindergeneeskunde met

verkorte toegangstijden via ZorgDomein. Het gaat om

patiënten die niet acuut maar wel binnen 72 uur gezien

moeten worden door een kinderarts. 

U verwijst patiënt via Verkorte toegangstijd in ZorgDomein. 

Op basis van de aangeleverde verwijsbrief wordt elke dag 

om 12 uur in samenspraak met de dienstdoende kinderarts

een indeling gemaakt waar, wanneer en door wie de 

patiënt wordt gezien. Daarna wordt telefonisch contact 

opgenomen met de ouder/verzorger van de patiënt.

Belangrijk om te weten is dat een keuze wordt gemaakt op

basis van beschikbaarheid. Er kan gekeken worden naar 

voorkeurslocatie, maar dit wordt niet standaard gehonoreerd. 

Graag goed vermelden op welk telefoonnummer(s) de 

ouders/verzorgers van patiënt bereikbaar zijn. Ze worden

's middags gebeld wanneer het consult plaats zal vinden.

130388 MMC-1-2tje-juni 2013-C_MMC  04-06-13  16:26  Pagina 4



5

Meander Diagnostisch Centrum

met hulp niet zal werken, dan is het wellicht beter om voor

hen de oude vertrouwde potjes met het groene deksel te 

blijven gebruiken. Deze blijven via de koerier te verkrijgen.

Meer informatie: dr. A.Y. Demir, klinisch chemicus, 

033 – 850 87 01

Wijzigingen prikposten
De komende periode zijn er enkele wijzigingen in de 

openingstijden en locaties van prikposten in Hoevelaken,

Hoogland en Amersfoort (Schuilenburg). De actuele informatie

vindt u op www.meandermc.nl, Patiënten, Bloedprikken.

Meer informatie: André Dekker, afdeling Klinische Chemie,

via 033 -850 87 01.

Andere werkwijze verzamelen urine
Per 29 april 2013 is de werkwijze voor het verzamelen van

urine gewijzigd. Dit betreft de aanvragen voor Klinische 

Chemie én Bacteriologie. Onder andere lekkende potjes en

lage efficiëntie op het laboratorium hebben geleid tot deze

aanpassing. De oplossing is in een pilot gevalideerd en 

werkbaar bevonden. De urinepotjes met het groene deksel

voor Klinische Chemie en met het witte deksel voor 

Bacteri ologie worden vervangen door een urineverzamelsetje.

Dit bestaat uit een geavanceerd urinepotje, twee urineafname

buizen en een helder instructieformulier ten behoeve van de

patiënt. De setjes komen in de doos van de koerier.

Voor sommige oudere of kwetsbare mensen kan deze 

werkwijze problemen geven. We hebben hier begrip voor.

Onze priksters helpen graag om de buizen voor de patiënt te

vullen. Mocht u als huisarts inschatten dat de methode ook

Het nieuwe ziekenhuis

23 december 2013 open
Het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg 3

in Amersfoort gaat 23 december 2013 open. Het is vanaf dat 

moment volledig ingericht en klaar om alle patiënten en 

bezoekers te ontvangen. De Amersfoortse locaties Lichtenberg

en Elisabeth sluiten dan definitief hun deuren. Het ziekenhuis

in Baarn blijft gewoon open, evenals de poliklinieken in 

Nijkerk en Barneveld en prikpunten in de regio. 

Planning en verhuizing
Half september is de bouw afgerond en krijgt Meander de

sleutel overhandigd van de aannemer. De maanden oktober 

en november staan in het teken van inrichten van het zieken -

 huis en het installeren van medische apparatuur en ICT. 

Op 14 december verhuizen de patiënten van de afdeling 

Dialyse van locatie Lichtenberg als eerste naar het nieuwe

ziekenhuis, een paar dagen later gevolgd door de patiënten

van SymforaMeander, Centrum voor psychiatrie. Ook een deel

van de afdeling Radiologie verhuist in de week voor kerst

naar het nieuwe ziekenhuis. Op 23 december verhuizen de

dan opgenomen patiënten van de locaties Elisabeth en 

Lichtenberg naar het nieuwe ziekenhuis. 

De verhuizing wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd

verhuisbedrijf: Team Relocations, dat een ruime ervaring

heeft met ziekenhuisverhuizingen. Bij de verhuizing staan

de veiligheid van de patiënten voorop. Voor het verhuizen

van patiënten worden speciaal ingerichte verhuiswagens 

ingezet. Via een scherm kan de patiënt precies volgen wat 

de chauffeur ziet. Een verpleegkundige of een arts reist mee

als begeleider. 

Zorg gaat door
Tijdens de verhuizing wordt de continuïteit van medische

zorg gewaarborgd en gegarandeerd. Er is zorg beschikbaar 

op de locaties Lichtenberg en Elisabeth tot aan het moment

dat het nieuwe ziekenhuis open gaat op 23 december. 

Vanaf die dag zijn alle noodzakelijke ziekenhuisfuncties

beschikbaar in het nieuwe ziekenhuis. De Spoedeisende

Hulp is op 23 december vanaf 8.00 uur ’s ochtends geopend.

Ook bevallingen en (spoed)keizersnedes vinden vanaf dat

moment plaats in het nieuwe ziekenhuis. 

130388 MMC-1-2tje-juni 2013-C_MMC  04-06-13  16:26  Pagina 5



6

Meander Medisch Centrum

Voortgang invoering EPD
Op 13 en 27 mei zijn de poli's Oogheelkunde en KNO 

overgegaan op het EPD. Vanaf nu maken alle poliklinieken

binnen Meander Medisch Centrum gebruik van elektronische

dossiers. Dit heeft tot gevolg dat de brieven die huisartsen

krijgen er soms iets anders uit kunnen zien door de 

invoering van het poliklinisch EPD, immers de brief wordt 

automatisch gegenereerd. De bedoeling is dat eind dit jaar

ook de verwijsbrieven van huisartsen via ZorgDomein in het

EPD komen. De afdeling Informatisering & Automatisering

van Meander treft hiervoor op dit moment de nodige 

voorbereidingen. Daarnaast zijn vanaf 13 mei 2013 ook alle

verpleegafdelingen van Meander over op digitale verpleeg-

kundige dossiers. Ook wordt begin juni gestart met een 

pilot bij longgeneeskunde om digitale medische dossiers 

in gebruik te nemen. Hiermee wordt ook de laatste horde

genomen in de digitale verslaglegging door de artsen.

Informatie: projectleider Sebes Zevenhuizen, 

s.zevenhuizen@meandermc.nl

Jaarlijks buffet: 7 november 2013
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar in november weer

het jaarlijkse buffet voor alle medisch specialisten en 

huisartsen uit de regio. De datum is al bekend: donderdag 

7 november 2013 vanaf 18.00 uur. De locatie staat nog niet

vast; zo vlak voor de verhuizing op 23 december (zie bericht

op pagina 10) kan dit zowel locatie Lichtenberg als Maatweg

worden. Nadere informatie volgt. Noteert u alvast de datum

in uw agenda? U bent van harte welkom!

Ziekenbezoek online plannen 
Sinds kort biedt de website van Meander Medisch Centrum

een nieuwe service: ziekenhuisplanner.nl. Op deze website

kunnen familie, vrienden en kennissen van een opgenomen

patiënt samen hun bezoek afstemmen via een online agenda.

Met behulp van een dagboek kunnen zij elkaar op de hoogte

houden van hoe het in hun ogen met de patiënt gaat. Door

het gebruik van de agenda op ziekenhuisplanner.nl kan

het bezoek beter over de dag of week gespreid worden. 

Website en afteller
Informatie over het nieuwe ziekenhuis en de verhuizing is 

te vinden op www.meandermc.nl/verhuizing. Hier staat ook

een afteller naar het moment dat het nieuwe ziekenhuis

open gaat. 

De ingang van het Centrum voor Spoedzorg met de oprit 

voor ambulances en wachtruimtes, geopend vanaf 

23 december 2013 8.00 uur. 

Extra voorzieningen 
Zorgverleners en patiënten vinden extra voorzieningen in 

het nieuwe ziekenhuis belangrijk. Dit betreft zaken die

buiten het reguliere bouwbudget vallen, zoals de aankleding

van het oncologisch centrum, revalidatietuin, rooming-in

bedmeubelen, groen en kunst. Om de financiering hiervan

mogelijk te maken, is de Stichting Vrienden Meander

Medisch Centrum actief. Op www.vriendenvanmeander.nl

en in bijgaande folder kunt u er meer over lezen. Wilt u zo

vriendelijk zijn deze een plaats te geven in de wachtkamer?

De ervaring is dat ook patiënten graag bijdragen aan een

mooi ziekenhuis in hun regio.

Dokters en Zusters Loop
Eén van de activiteiten die de vriendenstichting organiseert

om geld in te zamelen, is de ‘Dokters en Zusters Loop’. 

Dit is een hardlooptocht van locatie Amersfoort Elisabeth, 

via locatie Amersfoort Lichtenberg, naar het nieuwe

ziekenhuis aan de Maatweg. Men kan naar keus 5 of 10 km

lopen. De loop vindt plaats op 9 november 2013 om 

14.00 uur. Deelnemers krijgen een witte jas te leen om in 

te lopen. Ook u bent van harte welkom om mee te doen. 

Informatie/aanmelden:

www.meandermc.nl/dokterenzusterloop

Foto: Frank Noordanus
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Nieuwe patiëntenfolder, oude s.v.p. weggooien

Voor verwijzing naar de mammapoli is de (inmiddels 

bijgestelde) werkafspraak Mammapoli van toepassing, te

vinden op www.mcce.nl. Onderdeel van de werkafspraak

is het meegeven van de brochure Mammapoli. Deze is ook

aangepast aan de nieuwe werkwijze en wordt momenteel

verspreid onder huisartsenpraktijken via de koerier van 

Meander Diagnostisch Centrum. Patiënten kunnen de 

brochure ook raadplegen op www.meandermc.nl, 

Patiënten, > Patiëntenbrochures, > kies Mammapoli. 

Extra brochures kunt u verkrijgen bij de koerier die ze op

voorraad heeft in de auto. Aanvragen kan ook telefonisch via 

033 – 850 87 01 (exclusief nummer voor de 1e lijn) of via

info@dcmeander.nl. Heeft u nog oude brochures liggen,

dan verzoeken we u vriendelijk deze weg te gooien. 

Wie is wie-boekje mammateam

Bij de behandeling van mammacarcinoom zijn diverse 

medisch specialisten en zorgverleners betrokken. U ziet 

ze in bijgaande ‘wie is wie’ gids. We hopen hiermee het 

onderlinge contact te vergemakkelijken. Via het al 

genoemde telefoonnummer 033 – 850 87 01 kunt u 

iedere arts/zorgverlener snel bereiken.  

Meer informatie: Gert Verberne, chirurg en voorzitter 

mammateam of Anja Adelerhof, maatschapsmanager 

Chirurgie, via 033 – 850 50 50.

 

Deelnemers kunnen van elkaar zien wie wanneer naar 

het ziekenhuis gaat en vervolgens zelf het ziekenbezoek 

inplannen. Patiënten en bezoekers van Meander Medisch

Centrum kunnen gratis van deze service gebruik maken.

DERMATOLOGIE

Uitbreiding Vulvapoli
Per 1 september 2013 wordt in Meander Medisch Centrum het

multidisciplinair spreekuur voor vrouwen met klachten aan

de vulva uitgebreid. Tijdens dit spreekuur zien een gynaeco-

loog en een dermatoloog gezamenlijk patiënten met vulvaire

klachten (en zichtbare afwijkingen). Indien nodig wordt

aanvullend onderzoek (biopt, kweek) verricht.

Op dit moment is een beperkt aantal poliplaatsen beschik-

baar en per 1 september wordt dit uitgebreid. Huisartsen

kunnen patiënten aanmelden voor dit spreekuur via Zorg-

Domein, zowel onder het tabblad gynaecologie als dermato-

logie. De gynaecoloog respectievelijk de dermatoloog beoor-

deelt de aanvraag en patiënte wordt gebeld voor het maken

van de afspraak. De vrouwen krijgen vooraf een vragenlijst

toegestuurd, met verzoek deze vóór het polibezoek te 

retourneren. Het multidisciplinaire vulvaspreekuur is met 

nadruk niet bedoeld voor vrouwen met fluorklachten en voor

vrouwen met klachten maar zonder zichtbare afwijkingen.

Meer informatie: Karijn Koopmans, dermatoloog, via 

033 – 850 87 01.

ONCOLOGIE

Sneldiagnostiek mammacarcinoom: 
resultaat
Per 15 april 2013 is de service aan patiënten met verdenking

op mammacarcinoom verbeterd. Samengevat:

de mammapoli biedt nu elke werkdag (in plaats van drie 

keer per week) plaats aan zes nieuwe patiënten. 

Mits voor 10.00 uur aanwezig kan patiënte veelal nog 

diezelfde ochtend op de mammapoli worden gezien;

indien biopt nodig, wordt dit nog dezelfde dag 

onderzocht door patholoog

aan eind van de middag krijgt patiënt uitslag en 

behandelvoorstel.

gerichte inzet mammaprint voor bepalen verder beleid

intensieve betrokkenheid plastisch chirurg bij 

borstsparende behandeling.

De eerste resultaten laten zien dat 75% van de patiënten

sinds de start van de nieuwe werkwijze de uitslag dezelfde

dag heeft ontvangen. Wanneer een vacuüm biopt of MRI 

is geïndiceerd wordt een vervolgafspraak gemaakt en 

ontvangt de patiënt de uitslag korte tijd later.   

Operatiedoek met venster bij sectio

Vrouwen met een geplande sectio kunnen nu meekijken 

als hun kind wordt geboren. Als gynaecologen hebben 

we hiervoor een operatiedoek met venster ontwikkeld. 

Als eerste ziekenhuis in Nederland introduceert Meander 

Medisch Centrum deze patiëntvriendelijke en bovendien

steriele manier van meekijken.

GYNAECOLOGIE

Operatiedoek met venster

Foto: Frank Noordanus
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Als grote maatschap in een topklinisch medisch centrum 

verzorgen wij de orthopedie en traumatologie in zijn volle

omvang. Daarnaast verzorgen wij de deelopleiding voor

sportartsen en huisartsen. Zij zien onder supervisie ook 

patiënten op de polikliniek. We werken op de locaties

Amersfoort Elisabeth, Baarn en Nijkerk (De Nije Veste).

Aandachtsgebieden
Alle orthopeden leveren hoogstaande algemeen 

orthopedische zorg (arthroscopische ingrepen, heup- en

knieprothesiologie). Daarnaast heeft ieder maatschapslid

een aantal specifieke aandachtsgebieden.

Heup: Jan Bart van Lent, Bas Ongkiehong, Bart van der Wal

Knie: Robert Gaasbeek, Rob Nordkamp, Bas Ongkiehong

Voet/enkel: Jan Bart van Lent, Bart van der Wal, 

Joost Hagedoorn 

Schouder: Rob Nordkamp, Heleen Sonneveld, 

Thomas Berendes

Kinderorthopedie: Heleen Sonneveld, Robert Gaasbeek, 

Rob Nordkamp

(Sport)traumatologie: Robert Gaasbeek, Rob Nordkamp, 

Jan Bart van Lent, Joost Hagedoorn, Bas Ongkiehong, 

Bart van der Wal, Thomas Berendes

(Sub)acute zorg
Een aanzienlijk deel van de traumatologie patiënten wordt

behandeld door de orthopedisch chirurgen en daarnaast 

behandelen wij ook de posttraumatische afwijkingen. 

Acute knieletsels, overige (sport) letsels en wondproblemen

kun nen wij na overleg altijd op zeer korte termijn

beoordelen op onze polikliniek. Tevens bieden wij een

verkort verwijstraject voor patiënten met knieklachten (zie

rubriek MCCE: werkafspraak posttraumatische knieklachten).

Steeds vaker krijgen we zwangeren op het spreekuur met de

wens om bij hun keizersnede het moment van de geboorte

van hun kind ook echt te kunnen zien. Er zijn andere 

ziekenhuizen die het operatiedoek laten zakken op het 

moment dat de baby geboren wordt, maar dat is niet steriel.

Weer andere ziekenhuizen hebben een camera boven het

operatiegebied of plaatsen een spiegel waardoor de patiënte

kan meekijken. Zo kijkt de patiënte indirect mee, maar dat is

toch minder mooi. Om aan de vraag van onze patiënten 

tegemoet te komen, hebben we samen met de fabrikant het

operatiedoek met venster ontwikkeld. Patiënte en partner

kiezen zelf of ze mee willen kijken, want er kan een doek

voor het venster. Zodra de baby uit de buik wordt getild kun-

nen de ouders hun kind zien. Meander is het enige zieken-

huis waar de moeder goed zicht heeft zonder concessies te

doen aan de steriele omgeving van de operatiekamer.

Meer informatie: Egbert Lenters, gynaecoloog, via

033 – 850 87 01.

INTERNE GENEESKUNDE/MDL

Wisseling en uitbreiding maatschap
Met ingang van 1 juli 2013 zal prof. dr. C.A.J.M. (Carlo) Gail-

lard, nefroloog, zijn werkzaamheden in Meander Medisch

Centrum beëindigen. Hij wordt hoogleraar nefrologie aan het

Universitair Medisch Centrum te Groningen. Een procedure

voor invulling van de ontstane vacature loopt inmiddels. 

In de periode voordat deze vacature ingevuld zal zijn, zal 

dr. R.J. (Ronald) Hené, nefroloog en oud transplantatiearts

uit het UMCU, een aantal werkzaamheden voor de vakgroep

nefrologie op zich nemen. Hij zal in ieder geval drie 

spreekuren nefrologie per week verzorgen en een 

dialysegroep begeleiden. Tevens zal hij achterwachten 

nefrologie voor zijn rekening nemen. 

Eveneens is er een sollicitatieprocedure opgestart voor 

uitbreiding van de maatschap met een hematoloog en 

een MDL-arts. 

Meer informatie: Anke van der Veer, ambtelijk secretaris

maatschap Interne Geneeskunde/MDL, via

033 – 850 50 50.

ORTHOPEDIE

Hernieuwde kennismaking
De maatschap Orthopedie en Traumatologie van Meander

Medisch Centrum is de afgelopen jaren qua samenstelling

(weer) gewijzigd. Het is dus goed mogelijk dat u een aantal

nieuwe namen voorbij heeft zien komen. 

Staand v.l.n.r. Rob Nordkamp, Thomas Berendes, Heleen Sonneveld,

Bart van der Wal, Bas Ongkiehong, Joost Hagedoorn

Zittend: Robert Gaasbeek en Jan Bart van Lent.
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Samenwerking
Wij hebben een intensieve laagdrempelige samenwerking

met de sportartsen van De Sportartsen Groep (voorheen 

vakgroep sportgeneeskunde Meander). U kunt ook een

aantal van onze orthopeden tegenkomen op het spreekuur

van Mediferia (Softwareweg 5, Amersfoort) waarin wij 

participeren. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de 

orthopedisch chirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten. 

Dit overleg is laagdrempelig, wat door alle partijen zeer

wordt gewaardeerd. 

Meer informatie: Jan Bart van Lent, orthopedisch chirurg 

en medisch manager, via tel 033 -850 50 50.

SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie

Behandeling van overgewicht en obesitas

Steeds meer mensen kampen tegenwoordig met over-

gewicht en obesitas. Vaak spelen psychologische factoren

daarbij een grote rol. Binnen het behandelprogramma 

Ziekenhuispsychiatrie biedt SymforaMeander een 

behandeling aan voor deze groep. 

We spreken van overgewicht bij een Body Mass Index tussen

25 en 30, en van obesitas bij een Body Mass Index van 30 en

hoger. De oorzaak van obesitas is meestal een verstoorde

energiebalans. Dat wil zeggen dat men meer energie opneemt

dan men verbruikt. Er is dan sprake van ‘over-eten’ en te

weinig beweging. Wij behandelen zowel patiënten met

overgewicht (Index >25) als met obesitas (Index >30). 

De behandeling is multidisciplinair opgezet en omvat één

dag per week. Deze therapiedag bestaat uit gezamenlijk

sporten, voedingsmanagement (waaronder bijhouden van

een eetdagboek), gezamenlijke lunch, en groepspsychothe-

rapie op cognitief-gedragstherapeutische grondslag. 

Bewuster en gezonder leren eten staan voorop, evenals meer

gaan bewegen. Daarnaast vormen anders leren omgaan met

emoties en stress belangrijke thema’s en het leren eten met

aandacht. Duur van de behandeling bedraagt ongeveer een

jaar, gevolgd door een terugvalpreventietraject. 

Aan de behandeling gaat een diagnostiektraject vooraf, 

dat lichamelijk onderzoek, een diëtistisch onderzoek, 

psychologisch onderzoek en gezinsdiagnostiek omvat. 

De behandeling is gebaseerd op wat de Multidisciplinaire

Richtlijnen voor de behandeling van obesitas voorschrijven,

en in die zin dus evidence based.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra

Mullenders, klinisch psycholoog-psychotherapeut, telefoon

033 – 460 95 60 om een patiënt aan te melden kunt u 

uw patiënt door verwijzen via ZorgDomein. 

Vertrek van drie psychiaters uit 
SymforaMeander

Per 1 juli 2013 vertrekken Jan Willem Peterse, Karl Wettstein

en Roel Witte uit onze instelling. Zij hebben ieder zo hun

persoonlijke redenen voor vertrek. 

Jaren hebben zij zich enorm ingezet voor de PAAZ en later

voor SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie. Zo hebben

zij bekendheid gekregen op elk hun eigen specialisatie

binnen de psychiatrie. Jan Willem Peterse met zijn succes-

volle behandeling voor conversie stoornissen, Karl Wettstein

voor wat betreft de complexiteit van behandeling van

ouderen en Roel Witte is een van onze specialisten op het

gebied van ADHD. Zij hebben ervoor gekozen hun werk-

zaamheden buiten SymforaMeander verder uit te breiden,

alvorens ze mogelijk naar andere betrekkingen gaan kijken.

Het blijvende vertrouwen maakt dat wij als SymforaMeander

hopen in de toekomst goede samenwerkingsverbanden 

met hen aan te gaan ten behoeve van onze psychiatrische

patiënt. We bedanken hen alle drie voor hun inzet en

deskundigheid waarvan de kliniek jarenlang heeft kunnen

profiteren. 

Bij bestaande patiënten wordt de behandeling afgerond 

of zij worden overgedragen aan één van de huidige collega

psychiaters. Er komt in juni een tijdelijke psychiater en 

per 1 augustus start een nieuwe beleidspsychiater

ouderenpsychiatrie. De opvulling van de vacature voor

ziekenhuispsychiatrie is in een vergevorderd stadium.

Renie Buist en Mirjam Verhoef, 

management SymforaMeander
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GGz Centraal Zon & Schild

Start pilot FACT

In Oostelijk Utrecht wordt FACT (Flexibel Assertive Community

Treatment) geleverd door verschillende organisaties. FACT is

een multidisciplinaire werkwijze, waarbij meer of minder 

intensieve zorg geboden wordt aan patiënten met complexe

psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Het doel is 

het leveren van hoogwaardige behandeling en begeleiding

en het ondersteunen van deze EPA-patiënten (ernstige 

psychiatrische aandoeningen) in hun herstelproces. 

Samenwerking maakt het mogelijk om wijkgericht te werken.

GGz Centraal, Riagg Amersfoort & Omstreken, Victas en

Kwintes zijn voornemens zes ‘geïntegreerde, wijkgerichte

FACT teams’ te vormen in Oostelijk Utrecht. 

Per 17 juni 2013 wordt gestart met twee pilot FACT-teams: in

Soest/ Baarn (onder regie van GGz Centraal, Zon & Schild) en 

in de stadskern van Amersfoort (onder regie van Riagg A&O). 

In de pilotteams werken psychiaters, verpleegkundigen, 

psychologen, ervaringsdeskundigen en woonbegeleiders 

vanuit de vier organisaties samen. De teams zijn gehuisvest

in de omgeving waar de patiënten wonen. Najaar 2013 

wordt geëvalueerd.

U kunt patiënten blijven aanmelden zoals u 

gewend bent bij GGz Centraal 033 460 95 00, 

Riagg A&O 033 460 35 00), Victas 033 422 04 11 of 

Kwintes 0800 866 73 38.

Adresgegevens pilotteams: 

FACT-TEAM SOEST/ BAARN

Dalplein 61, 3762 BN Soest

Jolien de Fijter, teamleider

j.defijter@ggzcentraal.nl

Cees van Houten, psychiater

c.vanhouten@ggzcentraal.nl

FACT-TEAM AMERSFOORT STADSKERN

Westsingel 41, 3811 BB Amersfoort

Marco Ringelberg, teamcoördinator

mringelberg@riaggamersfoort.nl

Jet Zwetsloot, psychiater

j.zwetsloot@riaggamersfoort.nl

Depressief?! Ikke niet

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de helft

van de patiënten met een depressie niet als zodanig herkend

wordt door de huisarts. Dit wordt mede veroorzaakt doordat

patiënten zich niet presenteren met klachten die doen 

denken aan een depressie.

Kim Baas, GZ-psycholoog bij de afdeling psychodiagnostiek 

van GGz Centraal, Oostelijk Utrecht en de afdeling stemming- 

en angststoornissen van SymforaMeander, promoveerde 

15 januari j.l. op dit thema. Het doel van haar onderzoek was

om de effectiviteit van een geïntegreerd Disease Management

Programme (DMP) voor depressie in de huisartsenpraktijk 

te onderzoeken. 

Er bleek dat screening in hoog risicogroepen leidt tot betere 

herkenning van patiënten met een depressie. De screening 

leidt echter slechts in een zeer klein gedeelte van de nieuw 

ontdekte patiënten tot het starten van een behandeling.

Dit komt doordat patiënten zich niet herkennen in de diagnose

‘depressie’. In het onderzoek komt naar voren dat de Patiënt 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9) goed als screeningsinstrument

kan dienen wanneer er een depressie wordt vermoed. 

Als diagnostisch instrument bleek de PHQ-9 echter minder 

geschikt. Het verschil tussen een screenings- en een diagnostisch

instrument is dat screening een in principe gezonde populatie

onderzoekt om a-symptomatische gevallen van een ziekte of

aandoening op het spoor te komen, in de veronderstelling 

dat deze aandoening in een vroeg stadium misschien beter 

te behandelen is. Een diagnostisch instrument diagnosticeert/

stelt de ziekte vast. De huisartsbehandeling bestond uit 

ondersteunende/structurerende gesprekken die gecombineerd

konden worden met een antidepressivum.

Kim Baas vergeleek als laatste twee kortdurende behandelingen

voor patiënten met depressie in de huisartsenpraktijk: kort-

durende cognitieve gedragstherapie (CGT) en huisartsenzorg. 

De huisarts deed ondersteunende gesprekken eventueel 

gecombineerd met medicatie en de eerstelijnspsychologen 

deden acht sessies cognitieve gedragstherapie. Kortdurende CGT

bleek een even goede en wellicht zelfs effectievere behandeling

dan huisartsenzorg voor depressie in de huisartsenpraktijk.

Wilt u meer weten of het promotieonderzoek van 

Kim Baas ontvangen, neem dan contact op via

k.baas@ggzcentraal.nl.

130388 MMC-1-2tje-juni 2013-C_MMC  04-06-13  16:26  Pagina 10



10

Indigo Centraal voor basis-ggz

De tweedelijns-ggz moet door bezuinigingen flink 

krimpen (-15%). GGz Centraal wil haar expertise niet 

verloren laten gaan en heeft besloten om met Indigo 

Centraal een organisatie voor de basis-ggz op te zetten.

Indigo Centraal biedt snel en dichtbij psychische hulp aan:

Mensen met psychische klachten die baat bij 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 ondersteuning behoeven, maar geen specialistische 

behandeling meer nodig hebben

Behandelde cliënten die in aanmerking komen voor 

nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie.

Het gaat hier om 1e lijns ggz, maar die term gaat verdwijnen;

de nieuwe term is basis-ggz. 

Bij Indigo Centraal kunnen mensen geholpen worden binnen

een zorgzwaarte pakket van de basis-ggz. Op hen zijn dan

wel de gebruikelijke eigen risico- en bijdrageregelingen van

toepassing. Voor de financiering van deze hulp is een 

verwijzing van de huisarts nodig. Voor met name mensen

met ernstige, maar stabiele chronische psychiatrische 

   problematiek is het van belang hen te blijven begeleiden. 

Verwijzen en aanmelden gaan via de hoofdlocatie:

secretariaat Indigo Centraal, Johanniterlaan 5, 

3841 DS Harderwijk, 0341 462 360 of 0341 462 370

o.v.v. aanmelding Indigo. De Indigo Centraal-medewerkers

zullen binnenkort waarschijnlijk ook bij u in de buurt 

een werkplek vinden.

Voor meer informatie

www.ggzcentraal.nl/basisggz of www.indigo.nl

of maak een afspraak met Fennie Zwanepol, directeur

Indigo Centraal, via telefoon 

0341 46 23 60, secretariaat@indigocentraal.nl.

Gastpagina Riagg Amersfoort

Edifactbrieven

Door enkele huisartsen zijn we recentelijk geattendeerd op het feit dat de door ons verstuurde

edifactbrieven niet altijd in zijn geheel binnenkomen bij de huisartsen. Het gaat hierbij om de

terugrapportage van de behandeling in de vorm van evaluatie - en ontslagbrieven. Onze behandelaren

zijn opnieuw geïnstrueerd in het goed verzenden van de edifactbrieven naar de verwijzers. 

Hopelijk is hiermee dit euvel opgelost.

Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u incomplete evaluatie- en/of ontslagbrieven ontvangt 

dan kunt u contact opnemen met Cor Anneveldt 06-22 59 12 27 of e-mailen naar  

cor.anneveldt@riaggamersfoort.nl. Dan pakken we dit zo spoedig mogelijk op.
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Personalia
Nieuwe specialisten

mw. dr. J.W. (Janneke) Stolwijk-Swüste

per 13 mei 2013, revalidatiearts

Vertrekkende specialisten

Meander Medisch Centrum

prof. dr. C.A.J.M. Gaillard

per 1 juli 2013, internist-nefroloog

mw. A.T. Timmer

per 1 april 2013 , klinisch geriater

SymforaMeander, Centrum voor Psychiatrie

J.W. Peterse

per 1 juli 2013, psychiater

H.S.R. Witte

per 1 juli 2013, psychiater

K.R.M. Wettstein

per 1 juli 2013, psychiater

Vertrekkende huisartsen

Harrie Smorenburg

per 1 mei 2013 is Harrie Smorenburg (Nijkerk) gestopt 

met zijn praktijk. De praktijk wordt voortgezet door 

D. (Dorine ) van der Loo en J. (Jan) Oldenburger.
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