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Voor het insturen van patiënten kunt u de spoedarts
bellen op (0592) 325004. Dit geldt voor alle
huisartsen.

BeterDichtbij-app een
succes
Op de poli’s Chirurgie, KNO en Kindergeneeskunde heeft men
inmiddels een paar maanden ervaring met de BeterDichtbijapp. De app waarmee patiënten veilig een vraag kunnen
stellen aan hun arts, bloedwaarden kunnen doorgeven en de
uitslagen van onderzoeken kunnen ontvangen. Uit een recente evaluatie op de poli
Kindergeneeskunde kwam naar voren dat de artsen enthousiast zijn over deze nieuwe manier
van werken. Tot nu toe werd de app alleen gebruikt bij kinderen met diabetes en coeliakie, maar
vanaf nu gaan de kinderartsen de app aanbieden aan alle kinderen en ouders. Ook de afdeling
Diëtiek is kortgeleden gestart. Vóór 1 januari gaan ook de andere poliklinieken met deze app
werken.

Geheugenpoli start ‘Kort
Traject’
Sinds 1 mei is de capaciteit van de geheugenpoli uitgebreid
zodat meer patiënten kunnen worden gezien en de
diagnostiek beter toegespitst wordt op de hulpvraag. Dit houdt
in dat patiënten met een hoge verdenking op dementie of
reeds gevorderde cognitieve stoornissen gescreend worden via een ‘Kort Traject’. Lees verder >

Thuiszorgprotocol Medicatie
Het thuiszorgprotocol Medicatie is bedoeld om de
farmaceutische zorg voor patiënten waarbij een
thuiszorgorganisatie is betrokken, zo veilig mogelijk in te
richten. Het protocol is voortgekomen uit een samenwerking
tussen apotheken uit de regio Assen en meerdere
thuiszorgorganisaties, en voorgelegd aan huisartsen en
medisch specialisten.
Afgesproken is dat samenwerkende apotheken ook intensief betrokken worden bij de keuze van
een eventuele toedien-app.
Alle betrokken organisaties gaan gebruikmaken van een uniform intakeformulier. Het is de
bedoeling om het protocol breed te implementeren in de regio Assen. Het nieuwe
thuiszorgprotocol vervangt het huidige thuiszorgprotocol.
Voor de apotheekhoudende huisartsen is vanwege hun dubbelrol een extra
verantwoordelijkheid weggelegd in het protocol. Het is belangrijk dat wanneer het u aangaat, u
zich daar bewust van bent.

Uitnodiging mini-symposium

'Taal maakt gezonder!'
In Drenthe zijn ongeveer 45.000 mensen laaggeletterd. Alleen
al in Assen hebben naar schatting ruim 6500 (11%)
volwassenen moeite met lezen en schrijven, rekenen en het
werken met de computer. Dit heeft grote gevolgen voor hun
gezondheid en zelfredzaamheid.
Wilt u als zorgverlener lees- en schrijfproblemen herkennen én bespreekbaar maken?
Kom dan 4 september naar het mini-symposium ‘Taal maakt gezonder!’ in het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen Europaweg-Zuid 1, Assen. Lees verder >

Transmurale Zorgbrug

Kwetsbare ouderen in beeld
Hoe krijgen kwetsbare ouderen goed in beeld, zodat de
overgang van het ziekenhuis naar huis beter verloopt? Die
vraag was het uitgangspunt van de pilot Transmurale
Zorgbrug die het WZA samen met thuiszorgorganisatie Icare
heeft uitgevoerd op een verpleegafdeling van het WZA. Lees verder >

Transmurale werkafspraken
Tanje Zwanenburg heeft het transmuraal coördinatorschap op
zich genomen. Ze is samen met de leden van het transmuraal
team bezig met het maken van werkafspraken over veel
voorkomende verwijsprocessen. De werkafspraken zullen
digitaal vastgelegd worden waardoor ze snel inzichtelijk zijn
voor huisartsen. Een van de eerste specialismen waar
afspraken mee gemaakt worden is Chirurgie. De aansturing
van Tanje is belegd bij de bestuurders van zowel de HZD als
het WZA.
Contact: tanje.zwanenburg@wza.nl

Start bouw Ouder- en Kind
Centrum
Na jaren van voorbereiding zijn de bouwwerkzaamheden in
het WZA van start gegaan. Het eerste project is de bouw van
het Ouder en Kind-centrum, gevolgd door de Intensive
Care/Hartbewaking en het OK-complex (de operatiekamers). In november en december worden
de eerste delen van het Ouder en Kind-centrum opgeleverd. De verbouwingen gaan bijelkaar
enkele jaren duren.
Lees verder >
De bouwwerkzaamheden kunnen voor overlast zorgen voor uw patiënt als die in het WZA komt.
De afdelingen blijven wél open, de zorg gaat gewoon door. et WZA vraagt patiënten wel
rekening te houden met enige (geluids)overlast en bijvoorbeeld gewijzigde routes omdat
afdelingen tijdelijk verplaatst zijn.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsbrief Ouder- en Kind Centrum WZA via redactie@wza.nl.

Het WZA gaat de wijk in
Het WZA gaat deel uitmaken van het nieuw te bouwen
gezondheidscentrum in Assen. Dat past uitstekend bij de
stretegische koers en het voornemen om ‘de juiste zorg op de
juiste plek’ te bieden.
Het nieuwe gezondheidscentrum is de uitbreiding van één van
de oudste gezondheidscentra van Nederland. De huidige
samenstelling van het gezondheidscentrum bestaat uit Huisartsenpraktijk Assen-Noord,
fysiotherapiepraktijk Bakker en Linneman, logopedie en stottercentrum Rondom Spraak,
Diëtistenpraktijk Drenthe en het consultatiebureau van de GGD. Met de nieuwbouw wordt het
centrum uitgebreid met BENU-apotheek Noorderpark, Psychologenpraktijk Aan de Vaart,
Podotherapie Rosien en dus het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

MijnWZA steeds beter
bezocht
In de maand juni waren er meer dan 1500 unieke bezoekers!
Via MijnWZA kan een patiënt onder andere uitslagen van
onderzoeken bekijken, afspraken inzien en soms
maken, online folders lezen, vragenlijsten beantwoorden o in
gesprek te gaan met zijn arts. Op dit moment is MijnWZA in gebruik op de poli’s Cardiologie,
Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, KNO, Interne Geneeskunde, Oogheelkunde en
Orthopedie. Na de zomer zijn de andere poli’s aan de beurt. Meer informatie over MijnWZA is te
vinden op www.wza.nl/patiënt/mijnwza.

Verwijzing coloscopie na BVO
Veel patiënten uit onze regio worden in het kader van het BVO opgeroepen door de
Keizerkliniek voor een coloscopie. Bij afwijkingen wordt de patiënt door de scopiërend MDL-arts
(uit het MZH) uiterst directief naar het Martini Ziekenhuis verwezen omdat de zorg in dit
'topklinisch ziekenhuis' beter zou zijn. Het is vervolgens heel lastig voor een patiënt alsnog naar
het WZA verwezen te worden.
Deze praktijk is voor onze patienten onwenselijk: zij worden de regio uitgestuurd voor een
behandeling die uitstekend in het WZA kan plaatsvinden.
Het is daarnaast onwenselijk voor onze praktijk: het volume colon- en rectum operaties, nodig
voor het verrichten van hoog-complexe, laag-volume chirurgie valt op deze manier lager uit dan
passend bij ons adherentiegebied.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk desbetreffende patiënten te wijzen op de mogelijkheid naar
het WZA verwezen te worden.
Mocht u toch merken dat patiënten met een indicatie voor een colon operatie ongewenst in het
MZH terechtkomen, dan kunt u contact opnemen met chirurgen Bas van Vugt (0592-325212) of
Wim Bleeker, wim.bleeker@wza.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u redactie@wza.nl toe aan uw adresboek.

