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Vroege herkenning van coeliakie
essentieel
Een vroege diagnose is essentieel bij kinderen met coeliakie.
Huisartsen spelen daar een belangrijke rol bij. De symptomen
en de drie stappen om een snellere diagnose te bevorderen is
nu samengebracht in een manifest.
In veel Europese landen heeft één op de honderd kinderen
coeliakie, in sommige landen is dat zelfs drie op de honderd.
De meeste kinderen worden echter niet gediagnosticeerd. Om een
optimale groei en ontwikkeling te garanderen, is een vroege
diagnose essentieel. Die draagt ook bij aan een betere levenslange
gezondheid. Een belangrijk punt bij het onderkennen van coeliakie
is dat sprake kan zijn van grote verscheidenheid in uiting en
intensiteit van de symptomen. Effectieve programma’s moeten het
gemakkelijker maken diagnoses te stellen bij kinderen met een
minder duidelijk ziektebeeld. De ESPGHAN en de AOECS hebben
de symptomen en de drie stappen om een snellere diagnose te
bevorderen bij elkaar gezet in een manifest. U vindt dit manifest in
de bijlage: Dutch Coeliac Manifesto 1807.pdf.
Lees meer over de coeliakiepoli op de WZA-website >>

Nascholing en publiekslezing
prostaatkanker
Op 15 november 2018 houden de urologen van het WZA,
Treant Zorggroep, UMCG, het Ommelander Ziekenhuis
Groningen en de Saxenburgh Groep Hardenberg een
nascholing voor huisartsen over prostaatkanker. Reserveer
deze datum vast in uw agenda!
De ziekenhuizen maken onderdeel uit van het
samenwerkingsverband Prostaatcentrum Noord Nederland. Alle
patiënten die bij deze ziekenhuizen komen vanwege
prostaatkanker, worden in het multidisciplinair overleg van
Prostaatcentrum Noord Nederland besproken om zo tot de beste
behandeling voor de patiënt te komen.
Onderwerpen die deze scholing aan bod komen zijn:
- Prostaatwijzer
- De RALP: robot geassisteerde radicale prostatectomie
- Radiotherapie
- CRPC castratie-resistente prostaatkanker
Accreditatie voor deze scholing is aangevraagd. U ontvangt zo
spoedig mogelijk informatie over de locatie, accreditatie en hoe u
zich kunt aanmelden.
Op 22 november is er speciaal voor de patiënt en overige
geïnteresseerden een publiekslezing over prostaatkanker. Ook
hierover informeren we u na de zomervakantie.

Opnieuw NIAZ-kwaliteitskeurmerk voor
WZA
Dit voorjaar heeft het WZA opnieuw het accreditatiebewijs van
NIAZ-Qmentum in ontvangst mogen nemen. Dat betekent dat
de zorg van het WZA veilig en van deze tijd is en dat het
ziekenhuis voortdurend werkt aan verbetering.
Daarmee heeft het WZA zich opnieuw bewezen voor de komende
vier jaar. Het NIAZ-keurmerk is het belangrijkste keurmerk voor
ziekenhuizen en internationaal erkend. Vier jaar geleden ontving
het WZA voor het eerst de NIAZ-accreditatie; deze wordt nu dus
gecontinueerd. Lees meer >>

Melding complicaties na endoscopieën
In het kader van kwaliteitsregistratie en -verbetering nodigen
de MDL artsen van het WZA u van harte uit om iedere
complicatie ten gevolge van endoscopieën te melden. Op
grond van de registraties kunnen werkprocessen verbeterd
worden.
De definitie van een complicatie is: ‘elke onbedoelde en
ongewenste uitkomst tijdens of binnen een termijn van 30 dagen
volgend op ‘medisch handelen’ (lees hier: endoscopie), die voor de
gezondheid van de deelnemer zodanig nadelig is dat aanpassing
van het medisch (be)handelen noodzakelijk is, dan wel dat sprake
is van onherstelbare schade’. Dit kan dus heel ver gaan,
bijvoorbeeld bij een CVA, optredend drie weken na een scopie, kan
het betekenen dat er bij de scopie een hypotensie is geweest die
tot dit probleem heeft geleid.
Meer informatie vindt u in de bijlage, de FAQ ‘Melden onbedoelde
gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch
specialisten’: HN juli 2018 FAQ Melden onbedoelde
gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch
specialisten.pdf
Hoe melden?
Hieronder vindt u een meldingsformulier. Deze kunt u per post naar
de MDL-artsen sturen, of per fax. De gegevens staan op het
formulier. Mailen kan ook, maar alleen als als u gebruikt maakt van
een beveiligd document.
Meldingsformulier complicatie endoscopie.pdf
Wat doen we met de meldingen?
Meldingen worden in een multidisciplinair overleg met alle
betrokken zorgprofessionals besproken en worden geregistreerd in
DRCE (Dutch Registration of Complications in Endoscopy
(https://dica.nl/drce/home).
Waar mogelijk zullen onze werkprocessen en protocollen worden
verbeterd. Wij hopen en vertrouwen er op dat u ons wilt helpen
onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren en laagdrempelig
complicaties wilt melden.

Volledige MDL-zorg
Wist u dat het in het WZA mogelijk is om alle Maag-DarmLever-zorg volledig uit te voeren?
Scopieën kunnen zo nodig onder dormicum plaatsvinden, terwijl er
daarnaast de mogelijkheid is tot het sederen met propofol.
Daarvoor heeft het WZA speciaal opgeleide sedationisten in huis.
Ook patiënten voor het bevolkingsonderzoek voor darmkanker
kunnen bij het WZA terecht, evenals patiënten met een
comorbiditeit of ASA score 3. Er vindt vooraf altijd een goede
screening plaats, zodat de patiënt op een veilige en zo aangenaam
mogelijke manier een scopie kan ondergaan. Lees meer over
MDL >>

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg
Het WZA voldoet aan de aangescherpte eisen van de Monitor
Borstkankerzorg. Daarom heeft ons Mammacentrum op 5 juli
wederom het roze lintje van de Borstkankervereniging
Nederland (BVN) gekregen.
Al jaren ontvangt het WZA van de Borstkankervereniging Nederland
(BVN) het roze lintje vanwege de goede kwaliteit van
borstkankerzorg. Ook dit jaar is het WZA beloond met het roze
lintje, zo werd begin juli 2018 bekend. Daarmee voldoet het
Mammacentrum van het WZA ook in 2018 aan de criteria van de
BVN. Lees meer >>
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voor huisartsen in het
adherentiegebied van
het WZA. Vragen en
opmerkingen kunt u
mailen naar
redactie@wza.nl.

Telefoonlijst
Download hier de
telefoonlijst
specialisten: WZA
Telefoonlijst
specialisten juli
2018.pdf

Nieuwe en
vertrekkende
specialisten
Nieuw:
Roberta Manzat,
MDL arts (per 1/4)
Christiaan Verhulst,
cardioloog (per 1/4)
Astrid Edema,
ANIOS
oogheelkunde (1/4)
Marjan van den
Berg, seksuoloog
(1/6)
Cees Willems,
anesthesioloog
(per 1/7)
Judith Berger,
gynaecoloog (per
1/7)
Rob van Gestel,
anesthesioloog
(per 15/7)
Femke Grotenhuis,
anestheshioloog
(per 1/8)
Arenda
Meedendorp,
longarts (per 27/8)
Vertrekkend:
Rob Wijffels,
chirurg (per 5/6)
John van der Neut,
radioloog (per 1/7)
Roeleke Nijholt,
anesthesioloog,
(per 29/8)
Frank Blok,
internist (per 30/8)

Ketenzorg
reumatologie
Reumatoloog Edith
Velthuijsen wil graag in
contact komen met een
aantal huisartsen om
van gedachten te
wisselen over de
mogelijkheden van
ketenzorg in de
reumatologie. Ook wil
ze de mogelijkheden
van 1,5-lijnszorg
bekijken. Heeft u
belangstelling, neem
dan contact op met
e.velthuijsen@wza.nl.
Alvast bedankt!

Bedankt voor het
invullen!
Alle huisartsen die de
vragenlijst hebben
ingevuld voor de
visitatie van mei 2018:
hartelijk dank namens
Rik Meijer en Edith
Velthuijsen.

Zorgpad
diabetische voet
Begin juli is het
Zorgpad Diabetische
voet in het WZA gestart.
Dat betekent dat een
patiënt op één dag de
verschillende loketten
bij langs kan: van intake
door de
wondverpleegkundige
en bloedprikken via een
gesprek met de
diabetisch
verpleegkundige naar
röntgenfoto’s en
vaatonderzoek. Aan het
eind van het zorgpad
bespreken de patiënt
en arts samen het
behandelvoorstel.

Nieuwe website
Het WZA heeft een
nieuwe website.
Informatie voor
patiënten en bezoekers
is via de zeer
uitgebreide zoekfunctie
snel en gemakkelijk te
vinden, de teksten zijn
gemakkelijker
leesbaar en er is een
voorleesfunctie. Het
WZA hoopt dat
patiënten eind 2019
hun eigen medische
gegevens online
kunnen inzien en
beheren.
www.wza.nl.

Half juni tekenden vier regionale ziekenhuizen in Groningen en
Drenthe voor de oprichting van HartNet Noord-Nederland. De
samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde
optimale hartzorg te kunnen bieden aan de patiënt.
Het is nodig om de hartzorg voor patiënten in Groningen en
Drenthe anders inrichten om de stijging van het aantal patiënten dat
hartzorg nodig heeft op te vangen, optimale zorg voor iedere
patiënt in de regio te garanderen en de kosten te beheersen.
Deelnemende ziekenhuizen zijn het Martini Ziekenhuis, het
Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis
Assen en het UMCG. Het initiatief wordt van harte ondersteund
door huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Lees
meer >>

Samen jeugdige ‘comazuipers’
verminderen
Het WZA, de gemeente Assen, Verslavingszorg Noord
Nederland (VNN) en de GGD Drenthe hebben de handen ineen
geslagen om alcoholmisbruik onder jeugd terug te dringen.
De samenwerking is opgezet om op structurele wijze te werken aan
een cultuuromslag als het gaat om drankgebruik. De vier partijen
willen een beter zicht op de situatie krijgen door extra nadruk op
registratie en melding te leggen. Enerzijds proberen de partijen
jongeren bewust te maken van de effecten van alcohol, anderzijds
stimuleren ze ouders om vooral met hun kinderen in gesprek te
gaan over alcoholgebruik. Lees meer >>

Jaarverslag 2017
Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag 2017 van het WZA? Het is
te lezen via onze website. Lees meer >>
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