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Meer lezen over een onderwerp? Bij de meeste onderwerpen
kunt u op de link in de kop van het bericht klikken voor meer
informatie. U herkent zo'n bericht ook aan de >> aan het eind
van de tekst.

Deze nieuwsbrief is voor
huisartsen in het
adherentiegebied van het
WZA. Contact:
redactie@wza.nl.

WZA eerste ziekenhuis in Drenthe met
BeterDichtbij-app

Telefoonlijst
specialisten

In een veilige app een
persoonlijke vraag
stellen aan een eigen
specialist in het WZA,
bloedwaarden
doorgeven en direct
onderzoeksuitslagen
ontvangen. Dat is
vanaf nu mogelijk voor
een groep patiënten
van het WZA via de
gratis en beveiligde app BeterDichtbij. Het WZA is het eerste
ziekenhuis in Drenthe dat BeterDichtbij beschikbaar stelt. >>

APOP - screening oudere patiënt op
SEH
In april 2019 is het
WZA in het kader van
het 'Zorgpad
kwetsbare ouderen'
gestart met het
APOP-programma.
Dit programma begint
met het screenen van
de oudere patiënt bij binnenkomst op de SEH, om cognitieve
stoornissen en het risico op functionele achteruitgang en
mortaliteit vast te stellen. >>

Download hier
de Telefoonlijst
specialisten WZA mei
2019.pdf

Nieuw: telefoonlijst
medische lijnen
Alle poli's van het WZA
hebben een spoedlijn
(medische lijn) gekregen.
U kunt daar als huisarts
gebruik van maken, zodat
uw telefoontje voorrang
krijgt op die van patiënten.
In het eerste kwartaal van
dit jaar heeft het WZA een
nieuwe telefooncentrale
kregen. Met de komst
hiervan hebben alle poli's
een spoedlijn, ook wel
'medische lijn' gekregen.
Medische lijnen voor
huisartsen mei 2019.pdf

Huisarts gezocht!

Eerste resultaten Hartnet
Nog geen tien
maanden na de
start van het

samenwerkingsverband HartNet Noord-Nederland zijn de
eerste resultaten al zichtbaar. Vanaf 1 april werken de
deelnemende ziekenhuizen nauw samen bij twee
veelvoorkomende cardiologische behandelingen. Daardoor
kunnen hartpatiënten in Drenthe en Groningen sneller terug
naar hun eigen cardioloog en is dubbele diagnostiek niet langer
nodig. >>

Fusie vakgroep Chirurgie WZA en
Treant
De chirurgen van het
WZA en Treant zijn 12
februari j.l. officieel
gefuseerd tot één
vakgroep. Door
steeds verdergaande
specialisatie,
toenemende volumeen kwaliteitseisen staat
niet alleen de
complexe zorg in
Assen onder druk maar ook de zorg in Drenthe in het
algemeen. Met deze fusie zetten de chirurgen in op behoud
van beide. Het zorglandschap zal de komende jaren drastisch
veranderen: centralisatie van hoog-complexe, intensieve en
spoedzorg, verplaatsing van zorg naar de eerstelijn en met
nieuwe technieken (VR, beeldbellen, e-health) naar de patiënt
thuis. Afstemmen van dit proces met elkaar is essentieel om tot
een goed werkend collectief van zorg in en rond Assen te
komen. >>
Wilt u als huisarts meedenken over deze toekomst? Heeft u
daar ideeen over? Laat het ons weten. U kunt een mail sturen
naar redactie@wza.nl.

MKA-chirugen op twee locaties
De vijf mondkaakchirurgen van
het WZA hebben
hun werkterrein
uitgebreid. Vanaf 1
april j.l. houden zij
tevens praktijk in het
nieuwe Medisch
Centrum in Assen,
vlak bij het NS
Station. Kaakchirurg
Willem Nesse: "Het
ziekenhuis van de toekomst ziet er anders uit dan nu. We zien
een verschuiving: steeds vaker zal de vraag zijn of de zorg in
een ziekenhuis zal plaatsvinden of dat het ook daarbuiten kan.”
In de Gezondheidswijzer een interview met dr. Nesse. >>

Pilot: patiënten meer in beweging
Op verpleegafdeling
A2 draait een pilot
met
mobiliteitskaarten.
Ieder patiënt krijgt
een beweegniveau
van 1 tot 4
toegekend; de
bijbehorende kaart
hangt boven zijn of
haar bed.
Zorgverleners, familie
en de patiënt zelf weten in één oogopslag wat de
beweegmogelijkheden zijn. De pilot maakt deel uit van het
programma om van het WZA een ‘beweegziekenhuis’ te
maken, aansluitend op de ambitie om bij te dragen aan de
vitaliteit van de inwoners van Drenthe.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten snel achteruitgaan qua
conditie en spierafname tijdens een verblijf in een
ziekenhuis(bed). Met name bij ouderen kan deze achteruitgang
blijvend zijn. Het streven is dan ook om die zoveel mogelijk te
beperken.

Vasculair spreekuur neurologie
Vanaf 1 april is neuroloog Suzanne Persoon gestart met
een spreekuur voor patiënten met complexe vasculaire
problematiek. Verwijzingen worden getrieerd door collega
neurologen. Neuroloog Suzanne Persoon is gepromoveerd op
carotis pathologie en heeft ook in het WZA vasculaire
neurologie als aandachtsgebied.
De ontwikkelingen op het gebied van de vasculaire neurologie
volgen elkaar in hoog tempo op. De belangrijkste is een
uitbreidende indicatie voor intra-arteriële trombectomie bij een
acuut herseninfarct. Steeds vaker rijzen er ook nieuwe vragen
als: wel/geen bloedverdunner als iemand na een
hersenbloeding een TIA krijgt? Wanneer denken aan amyloid
angiopathie als oorzaak van een bloeding? Wat te doen bij
recidiverende TIA’s onder secundaire profylaxe?

De nieuwe contactpersoon
in het WZA voor de
huisartsen is Tanje
Zwanenburg. Zij werkt als
adviseur transmurale
samenwerking voor het
ziekenhuis.
Tanje zal zich gaan inzetten
om de samenwerking
tussen huisartsen en
specialisten te versterken
en zoekt een huisarts die
zich hier samen met haar 4
uur per week hard voor wil
maken.
Ben jij die huisarts of heb je
wensen en signaleer je
verbeterpunten neem dan
contact op via
tanje.zwanenburg@wza.nl

Nieuwe en
vertrekkende
specialisten
Nieuwe collega's:
Mw. S.T.
Evenhuis, gynaecoloog,
per 1 mei 2019
Mw. C Kos, radioloog,
per 1 juli 2019
Vertrekkende collega:
Mw. R. Meekma,
kinderarts (per mei
2019)

WZA ontvangt
koppelbed van
stichting Roparun
Het WZA (Wilhelmina
Ziekenhuis Assen) bezit
daarmee de eerste van de
zes koppelbedden die
Roparun in Noord- en
Midden-Drenthe aanbiedt.
>>

Update Luscii
thuismonitoring bij
hartfalen
Op 1 april jl. is de pilot
Thuismonitoring gestart.
Zestien patiënten hebben
zich aangemeld voor de
pilot. >>

Verwijzing
Slaapkliniek NoordNederland
Als u een patiënt verwijst
naar Slaapkliniek NoordNederland, is het mogelijk
dat bij een patiënt een
slaapregistratie plaatsvindt
vóór het eerste bezoek aan
de poli KNO. De wachttijd
voor patiënten is korter en
de uitslag is eerder bekend.
Voor de juiste instellingen
van het registratiesysteem
hebben wij de lengte en het
gewicht van de patiënt
nodig. Wilt u daarom bij de
verwijzing via Zorgdomein
lengte en gewicht
vermelden? Hartelijk dank
voor uw medewerking. >>

Colofon
De Nieuwsbrief voor
Huisartsen is een uitgave
van het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen en
verschijnt 6x per jaar.
Eindredactie: bureau
Communicatie WZA/Janine
Hoekstein. Redactie: Michiel
Menkveld, zorgmanager;
Tanje Zwanenburg, adviseur
transmurale samenwerking;
Marijke Greijdanus,
adviseur
patiëntencommunicatie.
Heeft u vragen of
opmerkingen? Dan kunt u
contact opnemen via
communicatie@wza.nl of
(0592) 325555.

Nieuwe geestelijk verzorger in het WZA
Vanaf 1 mei is Ariette
Lagendijk de nieuwe
geestelijk verzorger
van het WZA. Zij volgt
daarmee Petra de
Kruijf op, die met
pensioen
gaat. Lagendijk
rondde in2017 de
studie Algemeen
Geestelijk Verzorger in
de zorg af aan de Rijksuniversiteit Groingen. Het afgelopen
jaar werkte ze binnen het team van geestelijk verzorgers van
Isala in Zwolle. Bij Zorgcombinatie Noorderboog en bij
Zorgspectrum Het Zand heeft ze ervaring opgedaan in de
verpleeghuiszorg van ouderen.
Patiënten kunnen haar via de verpleegkundige inschakelen.
Mevr. Lagendijk is te bereiken via 0592 - 325349. >>
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