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De regio in het nieuws

14 april 2022  Hoe elektronisch classificatiesysteem Nanda NOC NIC verpleegkundigen tijd 
oplevert

2 april 2022  Hulp bij beweging en gezonde leefstijl bevordert herstel patiënten JBZ
31 maart 2022  “Thuismonitoring zet de mens centraal”

Samenwerking in de regio

Huisartsen gevonden voor het EenTwee-overleg!
Het EenTwee-overleg is een strategisch, tactisch overleg tussen huisartsen, medisch specialisten 
en Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Vanwege het aanstaande vertrek van huisarts Rob van Lier 
werd in de vorige nieuwsbrief een oproep gedaan voor nieuwe, enthousiaste huisartsen die het 
EenTwee-overleg willen versterken. 

Maar liefst drie huisartsen meldden zich aan en zijn ook alle drie aangesteld, te weten: Willemieke 
de Jager (GC Den Bosch West), Marjolein den Dekker (HAP Boxtel Centrum) en Hans Herrings 
(HAP Den Bosch Oost). 

Wij zijn erg blij met de nieuwe aanwinst en zien de toekomst met deze nieuwe groep huisartsen 
voor het EenTwee-overleg dan ook met het volste vertrouwen tegemoet. In het eerstvolgende 
overleg op 12 mei worden de nieuwe huisartsen voorgesteld aan de overige leden van het 
EenTwee-overleg. 

Kijken in elkaars keuken (KIEK)
Wat bedoelen we met KIEK? Kijken in elkaars 
keuken en leren van elkaar. Zo kunnen een 
huisarts en een medisch specialist elkaars 
werkwerelden beter leren kennen. Doel daarbij 
is om de persoonlijke contacten te verbeteren 
en de samenwerking tussen beiden te 
bevorderen. 

Wat biedt KIEK?
KIEK biedt u als huisarts of specialist de 
mogelijkheid om een keer een dagdeel mee te 
lopen met een collega. Lees verder

Pro-actieve samenwerking in de palliatieve oncologische zorg
De juiste zorg, op de juiste plaats met de juiste informatie is waar we naar streven. Wie zijn de 
professionals in het netwerk rond de patiënt? Op welke momenten weten we elkaar te vinden? En 
als we elkaar dan gevonden hebben; hoe communiceren we effectief en efficiënt?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen is onlangs het project ‘pro-actieve samenwerking in 
het netwerk’ gestart met een multidisciplinair projectteam vanuit 1e en 2e lijn.

Enquête samenwerking
Graag horen wij middels de enquête hoe u de huidige samenwerking ervaart en waar volgens u 
ruimte is voor verbetering. Via de link kunt u de evaluatie digitaal invullen: 

www.jbz.nl/samenwerking

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne
Ook in Den Bosch en omgeving worden mensen (hoofdzakelijk vrouwen en kinderen) uit Oekraïne 
opgevangen op opvanglocaties en bij mensen thuis. Zij hebben o.a. zorg nodig en komen daarvoor 
in eerste instantie terecht bij de huisarts. Indien u als huisarts doorverwijst naar het JBZ, is een 
aantal zaken goed om te weten.

Hoe zit het met de verwijzing van Oekraïners via ZorgDomein?  
Wanneer patiënten uit Oekraïne aangemeld worden in het JBZ, dan graag zo volledig mogelijk 
alle gegevens invullen (verblijfplaats in Nederland én de adresgegevens in Oekraïne). Wanneer de 
patiënt nog geen beschikking heeft over een BSN, komt hij/zij in het JBZ binnen ZorgDomein in 
de zogenaamde “fallback”. Handmatig wordt de patiënt uit de fallback gehaald en de informatie 
wordt dan handmatig aangevuld. Zo nodig wordt contact gezocht met de verwijzer wanneer de 
informatie onvolledig is. Indien de gegevens compleet zijn, wordt de verwijzing doorgestuurd naar 
de betreffende polikliniek. 

Hoe komt een afspraak tot stand? 
De afspraak wordt conform de normale route afgehandeld. Dat betekent dat de afsprakenbrief 
gestuurd wordt naar de opvanglocatie waar de patiënt verblijft of de patiënt ontvangt een 
bevestiging per e-mail. 

Indien de patiënt geen Engels spreekt, wordt er dan een tolk ingeschakeld? 
Er wordt gebruik gemaakt van een vertaalapparaatje. Er worden dus geen tolken ingeschakeld. 
In principe hebben alle vluchtelingen een woonbegeleider. Een woonbegeleider zou eventueel 
kunnen ondersteunen indien gewenst (denk daarbij aan de vertaling van de afsprakenbrief vanuit 
het JBZ of fysieke begeleiding naar de afspraak in het JBZ). 

Welke zorg wordt geleverd? 
Het Ministerie van VWS heeft bepaald dat alle medische kosten die vallen onder het basispakket, 
worden vergoed vanuit het CAK. Het JBZ levert alle medisch noodzakelijke ziekenhuiszorg. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Jessica Vrolijk, adviseur Zorgsamenwerking, 
tel. nr. (06) 10 61 07 01.

Werkafsprakenapp

Nieuw
Mapje ‘Covid-19’ 
Lijst ergotherapeuten aangepast

Mapje ‘Wondzorg’
Lijst wondverpleegkundigen aangepast

Diagnostiek

Als aanvrager van diagnostiek bent u als huisarts een belangrijke zorgpartner voor het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. Graag nodigen we de huisartsen dan ook uit om deel te nemen aan de 
evaluatie van onze diagnostiekafdelingen. Door uw ervaringen met ons te delen, helpt u ons bij 
het verbeteren van onze zorg en dienstverlening. Wij stellen uw deelname dan ook zeer op prijs. 

Evaluatie diagnostiekafdelingen
Deelname aan de evaluatie is volledig anoniem. Via onderstaande link kan elke huisarts binnen de 
praktijk de evaluatie digitaal invullen: www.jbz.nl/ha

We hopen dat de resultaten bruikbare informatie oplevert. De resultaten zullen besproken worden 
in bestaande overlegstructuren en teruggekoppeld worden via deze nieuwsbrief. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw medewerking namens alle diagnostiekafdelingen.

Vereenvoudiging bacteriële feces diagnostiek
Vanaf 1 april wordt de bacteriële feces diagnostiek vereenvoudigd. Momenteel dient u te kiezen 
uit twee pakketten, beiden d.m.v. PCR bepaald. In pakket 1 worden Salmonella, Shigella, 
Campylobacter en STEC bepaald en in pakket 2 Yersinia, Vibrio, Plesiomonas en ETEC. Wanneer 
pakket 1 negatief is wordt later vaak ook pakket 2 aangevraagd.

De leverancier van onze fecestesten heeft bepaald dat pakket 2 niet los van pakket 1 kan worden 
ingezet, ook wanneer pakket 1 reeds bepaald is. Vaak moet pakket 1 dan dus opnieuw worden 
ingezet, wat leidt tot dubbeldiagnostiek.

Vanaf 1 april worden daarom pakket 1 en 2 samengevoegd tot één pakket voor bacteriële feces 
diagnostiek. U krijgt dan dus voortaan in de uitslag de aan- of afwezigheid van alle bacteriële 
verwekkers te zien. Lees verder

Advies insturen dipslide voor resistentiebepaling
Wij ontvangen van u geregeld dipslides (uricult) sticks voor een resistentiebepaling. Daar is de 
dipslide eigenlijk niet voor bedoeld. De dipslide wordt in de huisartsenpraktijk waarschijnlijk 
gebruikt als aanvullende test voor het aantonen van een urineweginfectie (UWI) wanneer 
de nitriettest negatief is maar de leucocyten test in de urine positief is. Of wanneer er een 
aanhoudend vermoeden van een UWI is ondanks een negatieve nitriet- en leukocytentest. (Bron: 
NHG standaard Urineweginfecties). Indien de dipslide na 24 uur incubatie positief is mág de 
dipslide ingestuurd worden naar ons laboratorium voor een bacteriële resistentie bepaling. Dit 
heeft echter niet onze voorkeur. Liever ontvangen wij de afgenomen urine zelf die op uw praktijk 
(maximaal 24 uur) bewaard is gebleven in de koelkast. Lees verder

Nieuwe webshop Jeroen Bosch Diagnostiek
De afgelopen maanden heeft Jeroen Bosch Diagnostiek gewerkt aan de ontwikkeling van de 
nieuwe webshop t.b.v. het bestellen van materialen voor diagnostiek. Op maandag 23 mei a.s. 
gaat de nieuwe webshop live. Lees meer

Personalia huisartsen en medisch specialisten

In dienst
Thijs ten Doesschate, internist
Jaap Stolk, internist
Bianca van Veggel, longarts
Maite Huis in ’t Veld, SEH-arts
Rory O’Connor, SEH-arts
An-Emmie Nieman, medisch microbioloog

Uit dienst
Ivo van Munster, MDL-arts
Robert-Jan van Suylen, patholoog
Drs. M.T.A. van Beijnen
Pieter Kempen, anesthesist

In memoriam Jan Widdershoven, oud kinderarts
Als vakgroep kindergeneeskunde willen we u laten weten dat, tot ons 
grote verdriet, onze oud collega Jan Widdershoven op 8 maart 2022 
thuis is overleden. Jan was vele jaren onze geliefde collega, met een 
brede belangstelling en grote inzet voor de kindergeneeskunde en het 
hele ziekenhuis. We koesteren vele mooie en goede herinneringen en 
zullen hem bijzonder missen.

Afscheid kinderarts Marianne van Steenbergen

Beste huisartsen, 

Toen ik in de vorige eeuw in Den Bosch begon als kinderarts in het Carolus ziekenhuis, had 
ik er toch geen enkel idee van, dat ik dat vak hier ruim 28 jaar zou gaan beoefenen. Toch is 
dat het geworden, en daaraan hebben vele factoren bijgedragen, o.a. de prettige werksfeer in 
het kleine Carolus ziekenhuis en later ook in het veel grotere JBZ. Door de jaren heen waren 
er natuurlijk met jullie altijd de direct patiëntgebonden contacten, waarbij de korte lijnen en 
makkelijke bereikbaarheid  wederzijds prettig zijn geweest. En natuurlijk met enige regelmaat de 
gezamenlijke duodagen of Bossche  Samenscholingsdagen, goed en leuk om contacten  te leggen 
of te verstevigen.
Inmiddels zijn veel  huisartsen, die hier in de regio hun praktijk hadden in mijn begintijd, al 
vertrokken en zijn hun praktijken door vele jonge huisartsen overgenomen. Velen van deze laatste 
groep ken ik niet persoonlijk, maar met meerderen van jullie zijn er, ondanks de opmars van het 
digitale meekijkconsult, toch nog de nodige telefonische overlegmomenten. In al die jaren zijn de 
lijnen kort gebleven, de contacten makkelijk gelegd.

Maar hoe fijn dat ook allemaal is geweest, voor mij is 
de tijd gekomen om te stoppen. Ik zal per 1 mei as mijn 
functie als kinderarts in het JBZ neerleggen en de zorg 
voor mijn patiëntengroep overdragen aan de zittende 
groep kinderartsen, dan wel aan mijn opvolgster die mijn 
volle vertrouwen geniet. Zij zal zich vast later nog aan 
jullie voorstellen. Allen dank voor de fijne contacten, de 
samenwerking en de goede sfeer die ik al die jaren heb 
gevoeld.

Marianne van Steenbergen
Kinderarts

Agenda

Rondetafelbijeenkomst gynaecologie 
Verplaatst naar 10 november 2022 – huisartsen en gynaecologen – Vide Personeelsrestaurant 
JBZ

Mini Bossche Samenscholingsdagen  
15 juni 2022 - huisartsen – apothekers – 
medisch specialisten – Strandpaviljoen IJM 
Vught
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Wilt u deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen? 
Stuur een mail aan zorgsamenwerking@jbz.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur een mail naar zorgsamenwerking@jbz.nl

Om u alvast warm te maken voor de volgende Bossche Samenscholingsdagen in 2023, bent u van harte uitgenodigd 

om u in te schrijven voor de mini Bossche Samenscholingsdagen op:Woensdag 15 juni 2022, 13.30 – 22.30 uur
Strandpaviljoen IJzeren Man - Vught   

 
Voor de middag is gekozen slimme oplossingen te zoeken voor de manier waarop wij samenwerken in tijden van 

schaarste. Aan de hand van de ‘Design Thinking methode’ doen we een beroep op ons collectieve brein, waarin genoeg 

innovatieve ideeën zitten die ons kunnen helpen. Met een beetje competitie komen we tot de mooiste oplossingen.

Tijdens het avondprogramma is er volop gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten onder het genot van 

een hapje en een drankje. 
Bij de inschrijving hebben de deelnemers van de vorige (geannuleerde) BSD 2020 voorrang (mede vanwege het feit 

dat de inschrijvers hun aanbetaling niet hebben teruggekregen). Vervolgens kijken we naar de volgorde van inschrijving 

en een evenwichtige verdeling tussen huisartsen en medisch specialisten. Er is ruimte voor maximaal 150 deelnemers 

en het is niet mogelijk om een deel van het programma aanwezig te zijn. Bij inschrijving wordt u verwacht bij het hele 

middag- en avondprogramma. 
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door Jeroen Bosch Huisartsen, de 

Bossche Specialisten Coöperatie en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Uw 

deelname is gratis!
We zien u graag in Vught. 

Met collegiale groet,
Commissie Bossche SamenscholingsdagenSusan van den Bergh, Marjonne Creemers, Antoinette Drossaert, Ronald van den Haak, 

Henriëtte van der Linden, Nancy Garssen, Anne Nieuwenhuis, Inga Rehbein, 

Ella Oostenbruggen, Emma van Overbeeke, Colette Steenbakkers en Rein van Rijswijk

UITNODIGING
Mini Bossche Samenscholingsdagen 2022 

Programma13.30 uur  Inloop met koffie/thee en broodje14.00 uur  Opening en Inleiding14.30 uur  Aan de slag met Design thinking (incl. pauze)18.00 uur  Plenaire samenvatting en afsluiting19.00 uur  Diner22.30 uur  Einde

Inschrijven

https://www.zorgvisie.nl/verpleging-blij-met-elektronisch-classificatiesysteem-nanda-noc-nic/
https://www.zorgvisie.nl/verpleging-blij-met-elektronisch-classificatiesysteem-nanda-noc-nic/
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20220402/hulp-bij-beweging-en-gezonde-leefstijl-bevordert-herstel-patienten-jbz/
https://www.zorgvannu.nl/blogs/thuismonitoring-zet-de-mens-centraal
https://zorgkrant.nl/anders/14820-arts-kan-door-digitale-biomarkers-zien-hoe-het-echt-met-je-gaat
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kijken-in-elkaars-keuken-kiek
www.jbz.nl/samenwerking
www.jbz.nl/ha
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/preview-link/node/13008/29f32975-c6d3-468f-9d5c-134930fedde4
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/preview-link/node/13011/5ed0affe-f756-4d8a-b51d-e0b8ca10a507
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/preview-link/node/13014/378132bc-4da6-4a0b-a648-8d1ce1ab9b53

