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Samenwerking in de regio

Zorgpad trombosebeen           

“Als huisarts wil je bij een patiënt met onbegrepen lichamelijke klachten 
snel zeker weten dat er niets ernstigs aan de hand is.” 

aldus huisarts Caljé. 

Voorbeelden van onbegrepen klachten zijn: roodheid en zwelling 
aan het been.  Gelukkig is er meestal niets aan de hand, maar 
in sommige gevallen kan er een bloedstolsel (trombose) onder 
zitten. Dit kan vervelende complicaties tot gevolg hebben. 
Om dit snel en correct te onderzoeken, en de noodzakelijke 
behandeling meteen te starten, is in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis (JBZ) het zorgpad DVT (diep-veneuze trombose) 
ingericht.

U vindt de werkafspraak Diep Veneuze Trombose ook terug in 
de werkafsprakenapp, zie hiervoor 
Lees meer

Werkafsprakenapp

Gewijzigd
Mapje Longgeneeskunde
• Astma
• COPD

Berichten van de vakgroep

Vakgroep geriatrie
Geheugencentrum – Expertisecentrum Cognitie
Het Geheugencentrum JBZ /Topklinisch Centrum Cognitie (TCC) is binnen het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis één van de centra die in het STZ-zorgregister met een topklinische status is 
ingeschreven. Het centrum heeft zijn naam veranderd in Geheugencentrum - Expertisecentrum 
Cognitie. Lees meer 

Centrum voortplantingskunde
Verplicht stoppen met roken voor IVF behandeling
Vanaf 1 januari 2023 start het Centrum 
Voortplantingsgeneeskunde met een nieuw beleid, 
“Rookvrij zwanger worden.” (Toekomstige) ouderparen 
die roken moeten minimaal 3 maanden gestopt zijn 
met roken voordat ze in aanmerking komen voor een 
IVF- of ICSI behandeling. Dit beleid is gebaseerd op 
onderzoek en overduidelijke cijfers

Roken heeft nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid 
van vrouwen. Niet rokende vrouwen (versus rokende 
vrouwen) hebben twee keer zoveel kans om binnen 6 
tot 12 maanden zwanger te worden. Aan huisartsen 
wordt gevraagd om stellen die mogelijk in aanmerking 
komen voor een IVF- of ICSI behandeling vanaf nu op dit nieuwe beleid te wijzen. 

Hulp bij stoppen 
Verpleegkundigen Esther van Ham en Annemarie Schenk hebben in een eerder EenTwee-overleg 
(16 januari 2020) het beleid toegelicht. “Mensen krijgen 3 IVF- of ICSI behandelingen vergoed. 
We gunnen hen alle kansen, die we zo goed mogelijk willen benutten. Ze moeten daarom wel 
stoppen met roken, anders stellen we de behandeling uit. We laten hen niet vallen en bieden 
zowel de vrouw die zwanger wil worden als de partner hulp aan bij het stoppen met roken.”

Vragen? U kunt contact opnemen met de verpleegkundigen van de afdeling 
Voortplantingsgeneeskunde via (073) 553 2454. 

Diagnostiek 

Retourneren leveringen webshop
Het is niet mogelijk om artikelen die geleverd zijn vanuit een bestelling in de webshop Diagnostiek 
te retourneren via de koerier. Omdat wij niet weten wat er met deze medische hulpmiddelen 
is gebeurd en daardoor de bewaarcondities niet kunnen garanderen, kunnen wij deze niet 
terugboeken in onze voorraad. 

Mochten er materialen voor diagnostiek over de datum (dreigen te) gaan of om een andere reden 
niet worden gebruikt, dan mogen de praktijken zelf zorgen voor de afvoer hiervan. Uiteraard 
hopen we dat de verspilling van materialen beperkt blijft door een duurzaam en constant 
voorraadbeheer. 

Inrichting laboratoriumuitslag beter te scheiden voor huisarts en praktijkondersteuner
In een eerdere nieuwsbrief is onderstaande gecommuniceerd: “Alle laboratoriumuitslagen 
uit de oproepdienst Jeroen Bosch Diagnostiek worden voortaan verzonden met een ander 
zorgmailnummer (500148177). Voordeel hiervan is dat laboratoriumuitslagen vanuit de 
oproepdienst door de praktijkondersteuner voortaan direct te herkennen zijn aan de omschrijving 
“JBD oproep”. Hierdoor kan er makkelijk onderscheid gemaakt worden tussen de uitslagen uit de 
oproepdienst en de overige laboratoriumuitslagen”.

Helaas bleken er bij Medicom-gebruikers problemen te ontstaan met het goed binnenhalen 
en verwerken van de laboratoriumuitslagen. Het bleek dat zij eerst nog handmatig het nieuwe 
zorgnummer moesten toevoegen aan hun adresboek om de uitslagen op de juiste manier te 
kunnen ontvangen. Nu deze handmatige actie met de hulp van de clusterbeheerders in de 
huisartsenpraktijken is uitgevoerd en alle huisartsen informatie systemen zijn getest, kunnen we 
alsnog over naar gesplitste lab. uitslagen. Deze overgang vindt plaats op 14 september.

Bloedprikken De Grote Aak in Zaltbommel
Sinds enige tijd heeft Zaltbommel twee prikposten in Zaltbommel. De nieuwste prikpost zit bij De 
Grote Aak aan de Johan van Oldebarmeveldstraat 2.

Sara Koster - unithoofd van de JBZ-prikposten - vertelt: “We merken dat mensen onze nieuwe 
prikpost bij De Grote Aak nog niet goed weten te vinden. En dat terwijl je vaak dezelfde of 
volgende dag nog terecht kunt voor een afspraak.” De nieuwe JBZ-prikpost ligt net buiten het 
centrum. Dat betekent dat wie met de auto komt dichtbij en gratis kan parkeren. 

De andere prikpost van het JBZ in Zaltbommel zit aan de Gamerschestraat 32a. 

Bloedprikken blijft op afspraak, materiaalafgifte niet meer
Vanaf 22 augustus is het niet meer nodig voor patiënten een afspraak te maken voor 
materiaalafgifte. Patiënten kunnen voor het inleveren van materialen zoals urine en ontlasting 
gewoon binnenlopen bij één van onze prikposten. Een afspraak maken voor bloedprikken blijft wél 
nodig. 

Wij merken dat steeds minder patiënten een afspraak maken. Wilt u uw patiënten erop blijven 
wijzen dat een afspraak maken nog steeds nodig is? Zo zorgen we ervoor dat het minder druk is 
op de prikposten en patiënten sneller aan de beurt zijn. 

Een afspraak maken voor bloedprikken kan eenvoudig online via www.jbz.nl/prikafspraak 
of via (073) 553 36 99 (tijdens kantooruren)

Wel onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om bij een aantal prikposten enkele plekken 
te reserveren voor vrije inloop. Bijvoorbeeld voor patiënten waarvan u het belangrijk vindt dat 
deze dezelfde dag nog geprikt worden (geen spoed). We willen hiermee tegemoet komen aan uw 
wens om meer flexibiliteit te bieden als het gaat om bloedprikken zonder afspraak. 

We verwachten u in het najaar uitgebreider te kunnen informeren over deze nieuwe ontwikkeling. 

En verder...

Legitimatieplicht vanaf 0 jaar  
Dagelijks komen er patiënten in het ziekenhuis die zijn doorverwezen waarbij de (jonge) patiënt 
niet beschikt over een legitimatiebewijs. De legitimatieplicht bestaat vanaf 0 jaar. Het zou voor de 
medewerkers van de patiëntenregistratie prettig zijn wanneer dit al door de verwijzer onder de 
aandacht wordt gebracht en het voorkomt discussie in het ziekenhuis.

Personalia huisartsen en medisch specialisten

In dienst
• Maite Huis in ’t Veld, SEH arts, per 1-4-2022
• Rory O’Connor, SEH arts, per 1-4-2022
• Thijs ten Doesschate, internist/infectioloog, per 1-4-2022
• Jaap Stolk, internist/nefroloog, per 1-4-2022
• Bianca van Veggel, longarts, per 1-4-2022
• Lisanne Fontane Pennock-Janssen, kinderarts, per 1-5-2022
• Wouter Wieringa, interventiecardioloog, per 1-7-2022
• Steffi Rombouts, oogarts, per 4-8-2022
      
Uit dienst
• Ivo van Munster, MDL-arts, pensioen per 1-4-2022
• Robert-Jan van Suylen, patholoog, pensioen per 1-4-2022
• de heer drs. M. van Beijnen, SEH arts per 1-4-2022
• Marianne van Steenbergen, kinderarts, pensioen per 1-5-2022
• Khalid Allali, oogarts, per 1-6-2022
• Tex Zwemmer, radioloog, pensioen per 1-7-2022
• Ton v/d Kraaij, cardioloog, pensioen per 1-7-2022
• Maite Huis in ’t Veld, SEH arts, per 1-9-2022

Agenda

Thema-avond Specialisten ouderengeneeskunde en vakgroepen JBZ
De bijeenkomst is bedoeld om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen specialisten 
ouderengeneeskunde en medisch specialisten a.d.h.v. casuïstiek (heupfracturen) te bespreken.

Datum:  5 oktober 2022
Tijd:       18.00 uur – 20.30 uur
Locatie:      Vide personeelsrestaurant
Voor wie?    Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, traumachirurgen, orthopedisch 

chirurgen
Aanmelden: zorgsamenwerking@jbz.nl

Rondetafelbijeenkomst gynaecologie   
De bijeenkomst is bedoeld om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen 
en gynaecologen te bespreken.

Datum:  10 november 2022
Tijd:          17.30 uur – 20.30 uur
Locatie:     Vide personeelsrestaurant
Voor wie?   Huisartsen en gynaecologen JBZ
Aanmelden: zorgsamenwerking@jbz.nl
 
De bijeenkomst is bedoeld om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen specialisten 
ouderengeneeskunde en de medisch specialisten van het JBZ aan de orde te stellen. Tijdens 
deze bijeenkomst staat de onderlinge samenwerking centraal. Wensen en knelpunten in de 
samenwerking komen aan bod en actuele ontwikkelingen worden besproken. 
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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

https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten#diep-veneuze-trombose-dvt
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/geheugencentrum-expertisecentrum-cognitie
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/04/AF1895-Factsheet-Rookvrij-zwanger-worden.pdf
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/04/AF1895-Factsheet-Rookvrij-zwanger-worden.pdf
www.jbz.nl/prikafspraak

