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Voor huisartsen

Ook voor SOA diagnostiek kunt u als huisarts 
terecht bij het MaasstadLab; het laboratorium 
van het Maasstad Ziekenhuis.

In het MaasstadLab kunnen door DNA 
diagnostiek de volgende vier veroorzakers 
worden aangetoond:

•  chlamydia (chlamydia trachomatis)

•  gonorroe (Neisseria gonorrhoeae)

•  trichomonas vaginalis

•  mycoplasma genitalium (inclusief 
resistentiebepaling)

Dit onderzoek kan op de cervix-uitstrijk of op 
vaginale swab (vrouwen) en op urine (mannen) 
worden uitgevoerd.

Meestal worden alleen chlamydia en gonorroe 
aangevraagd, maar het MaasstadLab kiest  
- gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn 
SOA 2018 - voor de detectie van alle vier 
mogelijke verwekkers zonder dat hieraan 
meerkosten zijn verbonden. Bovendien wordt 
van de mycoplasma genitalium (indien deze 
wordt aangetoond) gratis een resistentie-
bepaling uitgevoerd, zodat direct adequaat 
behandeld kan worden. 
Op aanvraag wordt vanuit hetzelfde materiaal 
de diagnostiek op het Herpes simplex virus 
(HSV) verricht.

In de loop van 2018 zal het Maasstadlab ook de 
DNA test voor bacteriële vaginose aanbieden. 

De multidisciplinaire richtlijn is beschikbaar op 
www.soaaids.nl/mdr

Een kijkje bij elkaar in de keuken nemen en samen koken bij het 
BeterEvenement op dinsdag 27 maart.
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Diagnostiek op seksueel 
overdraagbare 
aandoeningen (SOA)

Vaginale swab

Embolisatie vleesbomen 
baarmoeder en vergrote prostaat

Met het tevredenheidsonderzoek stellen wij vast wat u als verwijzer van ons verwacht en 
hoe tevreden u bent. Deze informatie is heel belangrijk voor ons als organisatie om vast 
te stellen waar wij als ziekenhuis staan.
Door middel van de informatie die wij met het tevredenheidsonderzoek verzamelen, 
willen wij de tevredenheid van u als huisartsen optimaliseren, om zo onze relatie met u 
verder te verstevigen.

Wat gaan we doen met de resultaten?
De opmerkingen c.q. verbeterpunten die naar voren kwamen in het tevredenheidsonder-
zoek in 2017 zijn opgepakt. Wij willen onder meer toetsen of deze verbeterpunten daad - 
werkelijk tot verbetering hebben geleid. Daarnaast willen wij onderzoeken in hoeverre de 
huisartsen tevreden zijn over de dienstverlening vanuit het Maasstad Ziekenhuis en de 
samenwerking met ons. De opmerkingen/verbeter punten die uit het tevredenheids-
onderzoek komen, zullen uiteraard worden opgepakt.

Graag uw medewerking!
Graag komt de relatiemanager eerstelijns zorg,  
Astrid Nolet-Noordhuizen, bij u in de praktijk langs om  
het tevredenheidsonderzoek met u door te nemen.

De vakgroep Klinische Geriatrie in het Maasstad Ziekenhuis is volop  
in ontwikkeling. De klinische afdeling Geriatrie is overgekomen van 
het Havenziekenhuis, er is gestart met een dagdiagnostisch centrum 
Geriatrie en de Geriatrische Traumatologie en het Ouderenteam  
zijn een voorbeeld van de intensieve samenwerking met andere 
specialismen. 

Om u als huisarts te informeren over ons vakgebied, hoe wij inhoud geven aan de zorg 
rondom kwetsbare ouderen binnen de Coöperatie Zorg op Zuid en hoe wij graag met u 
samenwerken, willen wij u uitnodigen voor een symposium Klinische Geriatrie op dinsdag 
22 mei 2018 vanaf 17.30 uur in de Maasstadzaal.

Verdere informatie volgt.

Namens de vakgroep Klinische Geriatrie,
Dawi van der Stap – klinisch geriater
Astrid Nolet-Noordhuizen – Relatiemanager eerstelijnszorg

Bent u tevreden? Of kunnen zaken beter?

Sinds enige tijd is het mogelijk vleesbomen van de baarmoeder te behandelen door 
middel van een zogenaamde embolisatieprocedure. Hierbij worden micro 
kunststofbolletjes van binnenuit in de bloedvaatjes van een vleesboom ingebracht via 
een punctie in de lies. De bloedvaatjes zullen verstoppen en de vleesboom zal krimpen 
en minder klachten geven. Een embolisatie kan ook plaatsvinden wanneer een vergrote 
prostaat bij de man klachten veroorzaakt, bijvoorbeeld bij het plassen. De embolisatie 
wordt verricht door een interventieradioloog, gespecialiseerd in kathetertechnieken. 
Voordeel van deze methode is dat er minder complicaties optreden, de 
behandelingsduur korter is en de patiënt eerder naar huis kan.

In samenspraak met de patiënt, gynaecoloog of uroloog en interventieradioloog kan 
besloten worden of de patiënt voor deze behandeling in aanmerking kan komen in het 
Maasstad Ziekenhuis.

Symposium Klinische Geriatrie op Zuid 
SAVE THE DATE

Dinsdag
22 mei



Uit de Richtlijn Preventie van 
valincidenten bij ouderen 
2017 van de Nederlandse 

Vereniging voor Klinische Geriatrie 
en Preventie, blijkt dat ongeveer 
35% van de valincidenten in het 
ziekenhuis leidt tot een verwonding. 
Deze verwondingen kunnen variëren 
van hematomen en kneuzingen tot 
hoofdletsel en botfracturen. Vooral 
bij ouderen kan een val leiden tot 
angst om opnieuw te vallen, waar
door men minder gaat mobiliseren 
en toenemend afhankelijk wordt, 
wat verdere hospitalisering tot 
gevolg kan hebben. 

Andere negatieve gevolgen kunnen bestaan 
uit langere opnameduur, de noodzaak van 
extra diagnostische procedures en eventueel 
chirurgisch ingrijpen. Genoemde gevolgen 
brengen ook hoge (behandel)kosten met 
zich mee. Om bovenstaande redenen is het 
belangrijk valincidenten in het ziekenhuis te 
voorkomen.

Alle patiënten (maar ook bezoekers, en 
medewerkers) van het ziekenhuis kunnen in 
alle ruimten van het ziekenhuis een risico 
hebben op vallen. 

Sinds kort worden in het Maasstad 
Ziekenhuis zowel op de verpleegafdelingen, 
de poliklinieken als op de dagbehandeling 
alle patiënten gescreend op (tijdelijk) 
valrisico. Patiënten worden mondeling en zo 
nodig schriftelijk geïnformeerd over de 
risico’s en de preventieve maatregelen. 
Uiteraard worden deze maatregelen in het 
Maasstad Ziekenhuis ingevoerd om zo veel 
mogelijk valincidenten te voorkomen. 

In het algemeen gelden in 
het Maasstad Ziekenhuis de 
volgende richtlijnen.
•  Patiënten waarbij een (tijdelijk) valrisico 

wordt gesignaleerd, worden (mondeling 
en zo nodig schriftelijk) geïnformeerd over 
de risico’s en preventieve maatregelen. 
Een mooie deurhanger is ontwikkeld om 
uit te delen om alertheid op valrisico te 
bevorderen.

•  Alle patiënten van 70 jaar of ouder worden 
jaarlijks gescreend op de polikliniek.

•  Maatregelen (anders dan informatie 
verstrekken) die naar aanleiding van het 
valrisico worden ondernomen, worden 
vastgelegd in het EPD van de patiënt 
(bijvoorbeeld verwijzing naar andere 
specialist/therapeut).

•  Patiëntengroepen die een permanent 

risico hebben op vallen, krijgen hiertoe 
een signalering in het EPD. 

•  Permanent valrisico wordt structureel 
geëvalueerd, wijzigingen en 
aanpassingen van maatregelen worden 
vastgelegd in het EPD. 

•  Eventuele verdere beoordeling en/of 
specifieke maatregelen worden ingezet 
via de verpleegkundige, verpleegkundig 
specialist of arts(-assistent).

•  Alle afdelingen voeren de algemene 
maatregen uit ter voorkoming van een val.

Analyse en evaluatie 
valrisico’s
•  Iedere val van een patiënt wordt 

geregistreerd in het incident 
meldingsprogramma (IMS).

•  Op structurele basis worden valincidenten 
geanalyseerd.

BeterEvenement 2018 

HiX UPDATE Bijeenkomst klankbordgroep 
huisartsen

Medisch specialisten en huisartsen eenvoudig digitaal vindbaar Een kleine vier maanden geleden is ons nieuwe Elektronische 
Patiëntendossier geïmplementeerd en zijn de meeste medewerkers 
bekend geraakt met het werken met het nieuwe systeem.

Helaas ontstonden er in december nog problemen met de  
verzending van radiologieuitslagen via ZorgMail. Deze problemen 
zijn verholpen.

Mocht u onverhoopt nog problemen ervaren, of u heeft vragen, 
dan horen wij dit uiteraard heel graag.

Binnenkort wordt de papieren specialistenwijzer van het Maasstad 
Ziekenhuis vervangen door een digitale variant: de Maasstad 
Artsenwijzer. De Maasstad Artsenwijzer is een handige digitale 
applicatie waarin u de contactgegevens van alle medisch specialis-
ten van het Maasstad Ziekenhuis, huisartsen en specialisten 
ouderengeneeskunde uit de regio kunt vinden. Tevens worden alle 
huisartsen uit de regio van het Maasstad Ziekenhuis in de app 
opgenomen, zodat het ook voor de specialisten uit het ziekenhuis 
makkelijker wordt u als huisarts te benaderen. 

De Maasstad Artsenwijzer kunt u raadplegen via uw smartphone 
en tablet of uw PC. De app is uitsluitend beschikbaar voor 
specialisten en verwijzers van het Maasstad Ziekenhuis en is niet 
publiekelijk toegankelijk. De Maasstad Artsenwijzer is beschikbaar 
voor iOS en Android.

Inloggegevens
Om gebruik te kunnen maken van de Maasstad Artsenwijzer heeft 
u inloggegevens nodig. Deze sturen wij in de maand maart aan 

alle huisartsen in de regio van het Maasstad Ziekenhuis toe. U kunt 
uw gegevens dan opzoeken in de app en aanvullen. Het uploaden 
van een foto van uzelf zouden wij ook waarderen. Op deze manier 
kunnen de specialisten van het Maasstad Ziekenhuis u als verwijzer 
ook beter leren (her)kennen.

Als u niet wilt dat uw gegevens in de 
app worden opgenomen, kunt u dit 
uiteraard kenbaar maken bij de 
relatiemanager eerstelijnszorg via 
e-mail NoletA@maasstadziekenhuis.nl.

Op donderdag 22 maart van 17.30 tot 20.00 uur vindt in het 
Maasstad Ziekenhuis een bijeenkomst van de klankbordgroep 
huisartsen plaats waarbij de raad van bestuur en specialisten van 
het Maasstad Ziekenhuis graag met huisartsen van gedachten 
willen wisselen over een aantal onderwerpen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn onder meer ICT  
en communicatie, maar ook andere zaken die u als huisarts wilt 
bespreken, kunnen uiteraard aan bod komen.

Als huisarts c.q. verwijzer naar het Maasstad Ziekenhuis bent  
u uiteraard van harte welkom om bij de bijeenkomst aanwezig  
te zijn. U kunt dit aangeven bij Astrid Nolet via  
NoletA@maasstadziekenhuis.nl.

NIEUW ZIEKENHUISBELEID 
PREVENTIE EN SCREENING VALLEN

Ook dit jaar organiseert het Maasstad Ziekenhuis het 
BeterEvenement, de gelegenheid voor huisartsen en 
medisch specialisten om elkaar te ontmoeten en van 
elkaar te leren.

De titel van het BeterEvenement van 2018 is ‘Samen 
werken, samen leren’. Het belooft een interessante, 
gezellige en leerzame bijeenkomst te worden!

In de middag stelt een aantal medisch specialisten zijn of haar 
spreekuur, poli-OK of OK voor een aantal huisartsen open om zo de 
gelegenheid te geven mee te kijken. Indien gewenst, kan de 
spoedzorg van een aantal huisartsen vanaf 12.30 uur waargenomen 
worden door de Huisartsenpost Rotterdam-Zuid. 

Na het meekijken bij de medisch specialisten, keren de deelnemers 
terug naar de plenaire ruimte waar Guus Schrijvers een voordracht 
houdt over de aspecten van goede substitutie van zorg.

Vanuit het ziekenhuis vertrekt de groep daarna naar de Kookfabriek, 
waar een gezamenlijke kookworkshop is; een leuke gelegenheid om 
elkaar op een informele manier nader te leren kennen.

Begin maart ontvangen de huisartsen in de regio van het Maasstad 
Ziekenhuis de officiële uitnodiging met daarbij een uitgebreid 
programma. Hebt u in de tussentijd een vraag? U kunt ons bereiken 
via huisarts@maasstadziekenhuis.nl. 

Dinsdag
27 maart
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Een gezamelijke kookworkshop 
in de Kookfabriek.
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