
JBZ•NIEUWSBRIEF
NUMMER 1 • FEBRUARI 2023

De regio in het nieuws

Een jaar van veerkracht en vernieuwing - Jaaroverzicht 2022 JBZ

5 februari 2023 Sociale kaart voor patienten met kanker
3 februari 2023 JBZ zet Green Teams in om iets terug te doen voor het klimaat
2 februari 2023 10 STZ IBD-centra versnellen samen naar toekomstgerichte zorg
1 februari 2023 Aanbevelingen onderzoek naar werken vanuit concept Positieve Gezondheid
23 januari 2023 Programma Gezonde Leefomgevingen krijgt SPRONG-subsidie
18 januari 2023 Verloskundigen uit Den Bosch melden incidenten voortaan transmuraal

Samenwerking in de regio

JBZ monitort samen met huisartsen patiënten met 
een verhoogde bloeddruk
Thuis smaakt de koffie toch het lekkerst. Mensen 
zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of 
in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op 
hun gezondheid. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) 
werkt sinds 2018 met thuismonitoring. Patiënten 
meten thuis hun gezondheidswaarden en geven 
deze met  een app op hun telefoon of tablet door 
aan hun zorgverlener. Verpleegkundigen van het 
monitoringscentrum beoordelen deze waarden en 
overleggen met zorgverleners wanneer nodig. Vanaf nu 

werken  Jeroen Bosch Huisartsen (JBH) en het JBZ in het monitoringscentrum samen en kunnen 
huisartspatiënten met verhoogde bloedruk gebruikmaken van thuismonitoring.
Lees verder over de pilot

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) nu ook voor patiënten JBZ
Sinds kort kunnen patiënten van het JBZ hun medische gegevens ophalen in hun Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar iedereen zijn eigen medische 
informatie van verschillende zorginstellingen en praktijken kan verzamelen, van huisarts tot 
ziekenhuis. Er zijn inmiddels meerdere PGO’s ontwikkeld door verschillende partijen. Patiënten 
kiezen zelf hun eigen PGO. 

Het JBZ informeert komende maanden patiënten en bezoekers actief over het gebruik van 
PGO’s. We doen dit via de JBZ-website, flyers, banners en we maken hierbij gebruik van het 
voorlichtingsmateriaal van de PGO Alliantie. Omdat dit campagnemateriaal landelijk door 
zorgverleners wordt gebruikt, vergroot dit de herkenbaarheid.   

Patiënt met vragen
Het is mogelijk dat u door de campagne als verwijzer ook (meer) vragen krijgt over het gebruik 
van PGO’s. Patiënten die vragen hebben over PGO’s kunt u verwijzen naar www.pgo.nl of naar 
het Voorlichtingscentrum van het JBZ. De professionals en vrijwilligers daar kunnen patiënten 
ondersteunen  bij vragen over het kiezen, registreren en het ophalen van zorggegevens en 
brieven uit hun medisch dossier in hun PGO. 

Vragen als verwijzer
Heeft u zelf vragen over het gebruik van PGO’s door patiënten van het JBZ dan kunt u contact 
opnemen met de projectleider Sandy Harteveld via e-mail: s.harteveld@jbz.nl

Eindejaarsbijeenkomst Verkadefabriek en Syl’s Award 
Op 15 december werd tijdens de Eindejaarsbijeenkomst 
van Jeroen Bosch Huisartsen in De Verkadefabriek, getoost 
op de nieuwe regionale huisartsenorganisatie Jeroen Bosch 
Huisartsen (JBH). Het team van JBH heeft enorm veel zin 
in het nieuwe jaar: een nieuw team en een nieuwe locatie. 

Tevens werd tijdens de eindejaarsbijeenkomst de Syl’s 
Award 2020-2022 uitgereikt. De Syl’s Award is een prijs 
die ieder jaar uitgereikt wordt aan een zorgverlener uit het 
Bossche zorgnetwerk die zich extra ingespannen heeft in 
het kader van de samenwerking. Dit jaar ging de Award 
naar huisarts Eric van Rijswijk uit Den Dungen. 

Eric heeft – in samenwerking met het JBZ en de VVT - 
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 
Corona Zorgcentra en van Covid Thuis, projecten die 
de Covidzorg tijdens de pandemie behapbaar hielden. 
Daarnaast vertegenwoordigt hij de huisartsen in de 
Diagnostiekraad die met het JBD-laboratorium onze 
wensen en klachten bespreekt. Ook ondersteunt hij 
Olof van Laere bij de activiteiten rondom post Den 
Bosch van de HOB en maakt hij deel uit van het 
Palliatieve Advies Team (PAT) dat huisartsen kunnen consulteren 
bij lastige palliatieve kwesties. Proficiat Eric!

Kiek nou!
Kijken in elkaars keuken, dat is wat bedoeld wordt met KIEK. Orthopeed Dirk van Oostveen nam 
een kijkje in de keuken bij huisarts Renske Verdijk in Ammerzoden. 
Dirk: ‘het perspectief van de ander zien zorgt dat je beter kunt samenwerken. En ook al heeft elke 
medisch specialist ooit een co-schap huisartsgeneeskunde gedaan, het inzicht wat je krijgt door 
letterlijk naast een ander te gaan zitten is toch waardevol. Leuk om de diversiteit aan pathologie 
en onderwerpen in een echte plattelands-solopraktijk eens te zien”.

Wilt u zelf een keer een kijkje nemen in een huisartsenpraktijk en meelopen met de huisarts? 
Of wilt u als huisarts een keer meelopen met de medisch specialist in het JBZ? Kijk voor meer 
informatie via deze webpagina.

Werkafsprakenapp

Nieuw
Mapje gynaecologie 
• Werkafspraak acetylsalicylzuur
• Indicatielijst antistolling in zwangerschap en kraambed

Mapje longgeneeskunde

Werkafspraak diagnostiek astma
De nieuwe werkafspraak longziekten is bedoeld om een gestroomlijnde samenwerking te 
realiseren tussen 1ste en 2de lijn in het kader van de diagnostisering van patiënten met 
astma. Het primaire doel is om de histamineprovocatie test op één dag te combineren met 
een aansluitend diagnostisch consult bij de longarts. Hierna wordt de patiënt in principe direct 
terugverwezen naar de 1ste lijn.
Om met een ‘one-stop-visit’ in het JBZ de diagnose astma te onderbouwen is een goede 
voorbereiding vanuit de 1ste lijn noodzakelijk. De belangrijkste tool in deze werkafspraak is het 
stroomschema waarin overzichtelijk de benodigde voorbereiding in kaart is gebracht.

Mapje oncologie
Protocol behandeling anafylactische shock en allergische reacties bij thuistoediening oncolytica. 

Berichten van de vakgroepen 

Vakgroep klinische farmacologie
Voor huisartsen is het mogelijk om vragen m.b.t. farmacotherapie via ZorgDomein middels een 
meekijkconsult voor te leggen aan de klinische farmacologen. Lees verder 

Sport Medisch Centrum
“Wij zijn er voor alle fietsers, van alle niveaus en 
alle leeftijden”
Fietsen: een goede manier om lekker te bewegen 
en fit te blijven. Maar wat als je klachten krijgt, 
of een blessure? Het Sport Medisch Centrum 
van het JBZ biedt met WielerFit XL zorg, advies 
en begeleiding. Sportarts Anne Eversdijk: “Wij 
zijn er voor alle fietsers, van alle niveaus en alle 
leeftijden”. Lees verder

Vakgroep Gynaecologie en Obstetrie

Telefonische bereikbaarheid vakgroep Gynaecologie en Obstetrie
De vakgroep Gynaecologie en Obstetrie is gestart met een pilot voor de telefonische 
bereikbaarheid. De backoffice medewerkers ervaren een enorme werkdruk door de vele 
telefoontjes en alle acties die daaruit voortvloeien. Daarom is de bereikbaarheid van de vakgroep 
aangepast en zijn zij bereikbaar van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. 
Voor spoedzaken is de vakgroep tussen 12.00 uur en 13.30 uur wel bereikbaar. 

Spoednummer niet meer communiceren 
Aan de verloskundigen vragen we vriendelijk het spoednummer niet meer mee te geven aan 
patiënten. Patiënten kunnen contact opnemen via het algemene nummer (073) 553 62 50. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Diagnostiek

HbA1c reagens kits tijdelijk niet verkrijgbaar
Het POCT-team is helaas geconfronteerd met leveringsproblemen van de HbA1c reagens kits. 
Het probleem speelt in heel Europa. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit mogelijk is opgelost. 
Alle gebruikers zijn hiervan per mail en nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

De levering van de kits vanuit het JBZ is hierdoor voorlopig stopgezet. We beseffen dat het 
gevolg voor de praktijken en patiënten groot is, we worden geconfronteerd met overmacht. 
Het alternatief is de afname van een (reguliere) HbA1c test via het laboratorium van het JBZ. 
Dit betekent onder andere extra werk voor de praktijkondersteuner waarbij de HbA1c van de 
patiënt op het spreekuur niet bepaald kan worden. Dit heeft behoorlijke impact. Zeker nu nog 
niet duidelijk is wanneer het artikel weer beschikbaar komt. We vinden het ontzettend vervelend 
dat deze situatie zich voordoet. Onze leverancier heeft inmiddels aangegeven dat hij verwacht in 
maart weer te kunnen leveren. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Vrije inloopplekken voor bloedprikken
Vanuit meerdere huisartsenpraktijken is een verzoek voor flexibiliteit in het afspraken systeem 
voor bloedprikken binnengekomen. Bij een aantal prikposten draaien we momenteel een pilot 
met vrije inloop plekken voor patiënten die direct vanaf de huisarts naar de prikpost worden 
gestuurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om oudere patiënten die afhankelijk zijn van mantelzorg of 
bijvoorbeeld patiënten waarbij de huisarts toch graag nog voor het weekend een lab uitslag heeft 
(geen spoed) om belasting van de huisartsenpost te voorkomen. De pilot geeft ons inzicht in 
wat er nodig is aan aantal vrije inloop plekken. Dit proberen we voor elke prikpost in de regio in 
komend jaar zo goed als mogelijk op maat verder uit te rollen. 

Naast uitrol van de flexibele inloop voor het prikken vanaf de huisartsenpraktijk horen we ook 
geluiden dat er behoefte is aan het zelf bloed afnemen in huisartsenpraktijken. Hierbij kunnen we 
de praktijken faciliteren. Wil je als praktijk van gedachten wisselen over voor- en nadelen van zelf 
bloed prikken en ben je benieuwd naar de mogelijkheden, dan gaan we graag met je in gesprek. 
Voor het plannen van een afspraak kun je terecht bij Erica van Wijk, medewerker Relatiebeheer 
JBD, via tel 06 82 75 58 20 of email Er.v.Wijk@jbz.nl.

Wijziging inrichting ZorgDomein aanvraag Spirometrie
Vanaf 1 januari 2023 is er een aanpassing in ZorgDomein betreft aanvraag spirometrie. De 
huidige aanvragen blijven gehandhaafd:
• Diagnostiek controle spirometrie (geen ketenzorg)  
• Diagnostiek diagnose spirometrie

Bij deze aanvraag gaat de factuur naar de zorgverzekeraar en komt ten laste van het eigen risico 
van de patiënt.

Daarnaast zijn er twee aanvraagmogelijkheden toegevoegd:
• Diagnostiek ketenzorg Spirometrie JBH
• Diagnostiek Ketenzorg Spirometrie BiB (oproepdienst)
Voor beiden geldt dat de factuur naar de zorggroep gaat. De zorggroep maakt zelf afspraken over 
de vergoeding ketenzorg. 

* Kostprijs Ketenzorg spirometrie JBD is voor 2023 vastgesteld op 63,75 euro.

Diagnostiek ketenzorg Spirometrie JBH
Deze aanvraagmogelijkheid geldt alleen voor huisartsenpraktijken binnen zorggroep JBH. Als 
een huisartsenpraktijk geen spirometrie kan uitvoeren bij een ketenzorgpatiënt, kan hij/zij het 
onderzoek uit laten voeren in het JBZ.

Diagnostiek Ketenzorg Spirometrie BiB (oproepdienst)
Deze aanvraagmogelijkheid geldt alleen voor gecontracteerde huisartsenpraktijken binnen 
Zorggroep BiB. Zorggroep BiB, afdeling Jeroen Bosch Diagnostiek en functieafdeling 
Longgeneeskunde hebben gezamenlijk een proces ingericht voor het oproepen, uitvoeren en 
terugkoppelen van een spirometrie, bij patiënten in ketenzorg COPD. Afspraken zijn schriftelijk 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Aandacht voor aanvragen ECG in rust Niet URGENT 
Als de patiënt jonger is dan 18 jaar en er een ECG aangevraagd moet worden, dan gebeurt 
dat via kindergeneeskunde. Als dit niet gebeurt, wordt de patiënt op een reguliere polikliniek 
ingepland. Als blijkt dat de patiënt jonger is dan 18 jaar, moet de afspraak (vaak) op het 
laatste moment geannuleerd worden en moet een nieuwe afspraak ingepland worden bij 
kindergeneeskunde. 

We vragen u daarom alert te zijn bij het aanvragen van een ECG bij patiënten < 18 jaar. 
Daarnaast is er een terugkoppeling geweest richting het secretariaat JBD om bij de aanvraag 
altijd de geboortedatum te controleren. We hopen met deze twee acties het ongemak voor de 
patiënt te voorkomen.

Materiaal voor urineonderzoek
Sinds oktober vorig jaar zijn de losse urinepotjes voor diagnostiek in het ziekenhuis vervangen 
door 3 verschillende urine afnamesets. Omdat dit een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee 
heeft gebracht zetten we deze kort voor u op een rij. Lees verder

Aanvragen labdiagnostiek chronische zorg via ZorgDomein
Sinds 9 november hebben we een aangepaste versie ZorgDomein voor het aanvragen van 
labdiagnostiek chronische zorg. Hierbij is de aanvraagdatum voor start oproepen bij aanvragen 
voor CVRM, DM, CNS en periodieke aanvragen vervallen. We koppelen vanaf 9 november jl. alle 
nieuwe aanvragen aan de geboortemaand van de betreffende patiënt. Lees verder

Radiologische echografie
Specifiek voor radiologische echografie zien we sinds de jaarwisseling een stijging in het aantal 
aanvragen van huisartsen. De aantallen zijn hoger dan afgesproken tijdens het traject van de 
VGZ-tender. Dit geeft een mismatch in beschikbare capaciteit versus de vraag wat leidt tot een 
stijging van de toegangstijd. Patiënten worden op basis van best-effort gepland op één van onze 
vijf locaties voor radiologische echografie. Een spoedonderzoek wordt alleen gepland op basis 
van de medische indicatie van de huisarts. Wij kunnen helaas geen onderzoeken op verzoek 
van patiënten versnellen. Verder verwijzen wij patiënten niet terug naar de huisarts voor het 
prioriteren van het onderzoek. Achter de schermen zijn we druk bezig om te kijken of we extra 
medisch en ondersteunend personeel kunnen gaan inzetten. Bij een relevante ontwikkeling 
berichten wij u nader.

En verder...

Nieuwe werkwijze kwaliteitsvisitaties vakgroepen JBZ
Het proces kwaliteitsvisitaties van vakgroepen in het JBZ is vanaf 2023 gewijzigd. Wij brengen u 
hiervan graag op de hoogte. 

Voorheen werd voor een kwaliteitsvisitatie van een vakgroep van het JBZ een vraag uitgezet 
naar een van de huisartsen met het verzoek de vragenlijst van de betreffende vakgroep door te 
sturen naar een aantal collega’s van de HAGRO en deze in te vullen. Eventueel kwam dan ook het 
verzoek aan een huisarts fysiek aanwezig te zijn bij de visitatie. 
Vanaf 2023 zetten we jaarlijks in januari één enquête uit voor alle vakgroepen die in 2023 
gevisiteerd worden. De vragen zijn voor elke vakgroep hetzelfde en de huisarts/verwijzer kiest zelf 
voor welke vakgroepen de enquête wordt ingevuld. We denken hiermee meer en bredere input op 
te halen, en ook de belasting voor de huisarts/verwijzer te beperken. 

Personalia medisch specialisten

In dienst
Nathalie Benda, revalidatiearts, per 1 september 2022
Huub Hamelinck, orthopeed per 1 december 2022
Monica van Zanten, patholoog, per 1 december 2022
Juliette Greidanus – Jongejan, klinisch neuropsycholoog, per 1 januari 2023
Floor Berden, MDL arts, per 1 januari 2023
Irma Geenen, anesthesioloog, per 1 januari 2023
Malou Herman, gynaecoloog, per 1 januari 2023
Stefan Bruijnen, radioloog, per 1 januari 2023
Serife Bilik, islamitisch geestelijk verzorger, per 1 januari 2023

Uit dienst
Darinka Sykora, gynaecoloog, per 1 januari 2023

Agenda

Symposium ‘De diabetische voet, samen moet!’
Datum: 13 april
Tijd: 17.00 uur – 21.00 uur (incl. warm eten)
Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis, auditorium 
U kunt zich hieroor aanmelden via Simone Vogel via s.vogel@jbz.nl
Accreditatie is aangevraagd. 

Save the date: Symposium CVA Ketenzorg ‘In beweging’
Datum: 18 april
Tijd: 18.30 uur – 22.00 uur
Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Doelgroep: zorgprofessionals in het netwerk rondom de patiënt met NAH
De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Symposium ‘Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen’
Datum: 12 april 2023
Tijd: 18.30 - 22.00 uur
Locatie: Auditorium Jeroen Bosch Ziekenhuis
Voor meer informatie: Agenda JBZ

Sluitingsdagen 2023
Op de volgende (feest)dagen in 2023 wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gewerkt volgens de 
weekenddienst:
• maandag 10 april: 2e Paasdag
• donderdag 27 april: Koningsdag
• vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• donderdag 18 mei: Hemelvaartsdag
• maandag 29 mei: 2e Pinksterdag
• maandag 25 december: 1e Kerstdag
• dinsdag 26 december: 2e Kerstdag
• maandag 1 januari: Nieuwjaarsdag

Alle poliklinieken en functieafdelingen, het Planbureau, afdeling Patiëntenregistratie, laboratoria, 
afdeling Radiologie, poliklinieken Bloedafname, prikposten en operatiecentra zijn dan gesloten 
voor reguliere onderzoeken en behandelingen.

Tijdens de vakantieperiodes gelden er soms ook andere openingstijden voor een aantal 
prikposten. U kunt hier de actuele openingstijden van alle prikposten terugvinden.

Colofon
Redactie: Zorgsamenwerking Jeroen Bosch Ziekenhuis
Susan van den Bergh  (073) 553 89 30
Colette Steenbakkers  (073) 553 30 73
Kopij aanleveren via zorgsamenwerking@jbz.nl
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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

Syl’s Award 2020-2022
               Winnaar Syl’s Award 2020-2022:Eric van RijswijkDe Syl’s Award is een prijs die ieder jaar uitgereikt wordt aan een zorgverlener uit  

het Bossche zorgnetwerk die zich extra ingespannen heeft in het kader van de  

samenwerking. 

Deze award is vernoemd naar Sylvester Jenniskens, huisarts en huisartsbestuurder 

in de regio Den Bosch die met veel bevlogenheid en passie een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de regionale samenwerking en wordt aangeboden namens het zorgnet-

werk regio ’s-Hertogenbosch.

Samen kom je verder
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