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LOMBARDIJEN 
FORA 2019

Lombardijen Fora 2019 
Dinsdag 10 september  Kinderen / luchtweginfecties

Dinsdag 8 oktober  Oncologie / revalidatie

Dinsdag 12 november  Dementie

Dinsdag 10 december  Nierfalen / nierdonatie

Minisymposium 2019
Donderdag 28 november Hands-on MDL

PROGRAMMA

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl

Voor vragen over de bijeenkomsten kunt u terecht bij:

Astrid Nolet-Noordhuizen, relatiemanager eerstelijnszorg

via (010) 291 33 76 of 06 - 51 04 56 93.

Of Jacqueline Klasing-Mulders, coördinator Congresbureau

via (010) 291 28 97 of 06 - 24 53 53 32.

E: huisarts@maasstadziekenhuis.nl

Netwerkzorg is de toekomst!

De zorg blijft continu veranderen.

De patiënt krijgt daarbij steeds meer de regie over zijn eigen 

gezondheid. In een regio als Rotterdam biedt dit veel kansen en 

uitdagingen om met elkaar samen te werken en op deze wijze de 

zorg goed voor onze patiënten te organiseren.  

Goed communiceren en de verbinding met elkaar zoeken, zijn 

hierbij van onschatbaar belang.

Tijdens de Lombardijen Fora zijn het met elkaar bespreken van 

casuïstiek, het overleggen met elkaar over een casus en het 

consulteren van de specialist zeer belangrijke elementen, die 

bijdragen aan het afstemmen van de zorg rondom onze 

patiënten.

Voor het komende jaar is bij een aantal onderwerpen van de 

Lombardijen Fora gekozen voor een multidisciplinaire 

benadering, zoals neurologie in samenwerking met revalidatie, 

nefrologie samen met urologie en interne geneeskunde samen 

met kindergeneeskunde. De specialismen zoeken de verbinding 

met elkaar voor optimale patiëntenzorg.

Meer en meer vindt zorg plaats in netwerken; 

samenwerkingsverbanden tussen tweede lijnsprofessionals 

onderling, maar zeker ook tussen tweede, eerste lijn en niet te 

vergeten de patiënt zelf. Wij zijn verheugd dat wij u ook in 2019 

een zeer afwisselend programma aan nascholingen kunnen 

bieden dat hierbij aansluit. Uw input hebben wij gebruikt en in 

overleg met huisartsen en specialisten is een boeiend en 

leerzaam programma vastgesteld.

We zien u graag in 2019!

Met vriendelijke groet,

Wietske Vrijland Angelique Weel

Lid raad van bestuur Voorzitter medische staf a.i.
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Dinsdag 12 februari CVA / revalidatie

Dinsdag 12 maart Alcohol en complicaties

Dinsdag 9 april Nierstenen / prostaat

Dinsdag 14 mei  Reizigers

Dinsdag 18 juni  Gynaecologie
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BeterEvenement 2019

Donderdag 23 mei
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Als huisarts kunt u nu ook via ZorgDomein 

laboratoriumonderzoek aanvragen bij het 

MaasstadLab, het laboratorium van het 

Maasstad Ziekenhuis. Wanneer u patiënten 

naar het Maasstad Ziekenhuis wilt verwijzen 

voor bloedafname en laboratoriumonderzoek 

gebruikt u het onderstaande zorgproduct.

Deze locatie zal bij u waar schijnlijk in Zorg-

Domein bovenaan staan, omdat dit het 

dichtstbijzijnde laboratorium is. Het zorgaan-

bod dat wij aanbieden via ZorgDomein omvat 

op dit moment klinische chemie, serologie en 

klinische farmacologie. Ook zullen we starten 

met allergiediagnostiek op basis van klinische 

klachten bij de patiënt. Deze informatie kunt u 

invullen bij een allergie-aanvraag. Informatie 

hierover kunt u opvragen bij ondergetekende. 

Het zorgaanbod wordt in de toekomst 

uitgebreid en wij horen natuurlijk graag uw 

wensen/opmerkingen hierover. 

Deze kunt u sturen naar  

schellingsm@maasstadziekenhuis.nl 

Wij danken u voor het steeds verder groeiende 

vertrouwen in ons laboratorium voor uw 

eerstelijns diagnostiek. Wij zullen onze service 

dit jaar stapsgewijs verder verhogen. Samen 

met u kunnen we werken aan een duurzame, 

optimale zorgketen binnen de regio, waarbij de 

data van onze patiënten binnen de regio blijft. 

Mark Schellings, klinisch chemicus

Het Maasstad Ziekenhuis is een regionaal centrum voor kinderen en jongvolwassenen  

met diabetes mellitus type 1 en 2.

Laboratoriumonderzoek 
aanvragen via ZorgDomein 

Maasstad Artsenwijzer 
ook gemakkelijk op PC

Medisch specialisten en huisartsen kunnen  

de Maasstad Artsenwijzer raadplegen via de 

smartphone en tablet of via de PC. U kunt 

de app downloaden via de Apple store of de 

Google Playstore. U vindt de Artsenwzijer  

op de website: van het Maasstad Ziekenhuis 

www.maasstadziekenhuis.nl/over-maasstad/

verwijzers/diensten. Onder het kopje Maasstad 

Artsenwijzer klikt u op de button website.  

Voor gebruik van de Maasstad Artsen wijzer  

op de PC kunt u dezelfde inlog gegevens 

hanteren als voor de app op de telefoon.

De Artsenwijzer  is uitsluitend beschikbaar 

voor specia listen en verwijzers van het 

Maasstad Ziekenhuis en is niet publiek 

toegankelijk. 

Inloggegevens aanvragen
Maakt u nog geen gebruik van de app maar 

wilt u dat wel? Dan heeft u eerst 

inloggegevens nodig. 

Hiervoor kunt u een mail sturen aan 

huisarts@maastadziekenhuis.nl 



TRAJECT ONE 
STOP SHOP 
MENISCUS: DE OSS
Traject one stop shop meniscus: de OSS 
In het one stop shop traject meniscus, de OSS, worden 

patiënten gezien met verdenking op een meniscusletsel.  

De afspraak houdt in:

• een röntgenfoto bij de afdeling Radiologie;

• een afspraak bij de orthopeed;

• een afspraak bij de afdeling Radiologie voor een MRI;

• een afspraak bij de orthopeed voor de uitslag van de MRI.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit traject
Voor bovengenoemd traject gelden de volgende voorwaarden:

• alleen patiënten van 18 tot en met 55 jaar;

• van wie nog geen röntgenfoto’s zijn gemaakt;

• bij wie er is sprake van een duidelijke vraagstelling meniscusletsel in de verwijzing.

Wanneer er voor het maken van de afspraak al een röntgenfoto wordt gemaakt, kan de 

patiënt niet aangemeld worden voor de OSS. 

Polikliniek 
Orthopedie vraagt 
uw aandacht!
Let op volledige verwijzing 
in ZorgDomein.

Het is voor de polikliniek Orthopedie 

belangrijk een volledig ingevulde 

ZorgDomeinverwijzing te hebben. 

Er komen nu verwijzingen binnen waar 

het telefoonnummer en het adres van 

de patiënt ontbreken. Dit betekent 

een onvolledige registratie. Wij willen 

graag contact kunnen zoeken met de 

patiënt. Het kan namelijk voorkomen 

dat we een afspraak wijzigen of een 

afspraak willen doorgeven voor de 

Betaalbalie in verband met een budget-

polis, medicatie willen verifiëren of een 

foto vooraf willen aankondigen. 

Wij vragen u daarom te zorgen voor 

een volledig ingevulde ZorgDomein-

verwijzing.

Optimale diabeteszorg 
voor kinderen
Het Maasstad Ziekenhuis is al jaren een regionaal centrum voor 

kinderen en jongvolwassenen met diabetes mellitus type 1. 

Hiermee zijn wij het enige ziekenhuis in Rotterdam waar 

kinderen met diabetes terecht kunnen. Onze kinderartsen, 

kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen en 

andere zorgprofessionals bieden optimale diabeteszorg. Zo 

maakt het diabetescentrum gebruik van de modernste 

technologie en hanteert het de nieuwste insulinepompen, 

bloedsuikermeters en sensoren. Ook zijn er avondpoli’s, 

groepsconsulten en is 24/7 een kinderarts met de 

subspecialisatie kinderdiabeteszorg bereikbaar. Verder is er een 

speciale transitiepolikliniek om de overgang van jongeren naar 

de diabetespolikliniek voor volwassenen goed te begeleiden. 

Behandeling kinderen met 
diabetes mellitus type 2
Mede als gevolg van de toename van obesitas bij kinderen, zien 

de kinderartsen ook steeds meer kinderen met diabetes mellitus 

type 2. Kinderen met obesitas worden hier actief op gescreend. 

Recent is er een afspraak met Diabeter gemaakt dat hun 

patiënten met verdenking op diabetes mellitus type 2 naar ons 

ziekenhuis worden verwezen. Dit gebeurt omdat wij naast onze 

expertise met diabetes type 1 ook steeds meer expertise 

hebben in de behandeling en begeleiding van kinderen met 

diabetes type 2. Als huisarts kunt u kinderen met obesitas naar 

ons verwijzen voor het screenen op (pre)diabetes en andere 

co-morbiditeit.

Meer informatie/collegiaal overleg
Wilt u meer informatie of collegiaal overleg? Neem contact op 

met de kinderartsen van ons kinderdiabetesteam:

Dr A.E. Brandsma (Annelies)

telefoon: (010) 291 20 01

E-mail: brandsmaa@maasstadziekenhuis.nl

M.H. Vergeer (Marieke)

telefoon: (010) 291 20 02

E-mail: vergeerh@maasstadziekenhuis.nl

SAMENWERKING 
OPERATIEVE INGREPEN 
MAASSTAD ZIEKENHUIS – 
SPIJKENISSE MEDISCH CENTRUM 
Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis 
hebben verdere concrete invulling gegeven aan hun 
gezamenlijke visie: ‘zorg dichtbij waar het kan en verder weg 
waar het moet’. Hiermee wordt de zorg beter rond de vraag 
van de patiënten georganiseerd, op de juiste plaats, zonder 
onnodig hoge wachttijden.  

Patiënten van het Maasstad Ziekenhuis die een operatieve ingreep 

nodig hebben, kunnen ook in Spijkenisse Medisch Centrum worden 

geopereerd. Samen met chirurgen en orthopeden uit het Maasstad 

Ziekenhuis is nu een eenduidig, efficiënt en patiëntvriendelijk 

verwijsproces ingericht waarbij naast chirurgie-patiënten, nu ook de 

eerste orthopedie-patiënten succesvol en naar volle tevredenheid 

zijn geopereerd. Hierbij gaat het o.a. om knie- en heupprotheses, 

galblaasverwijderingen, liesbreukoperaties, eenvoudige fracturen en 

het verwijderen van osteosynthesemateriaal.

Het proces is dusdanig generiek ingericht dat andere specialismen 

vervolgens kunnen aansluiten.

Sneller terecht bij eigen arts
Omdat de wachttijden in Spijkenisse Medisch Centrum vaak korter 

zijn, kunnen patiënten door dit efficiënte verwijsproces sneller 

terecht voor hun operatie bij hun eigen arts uit het Maasstad 

Ziekenhuis. 

Optimale benutting OK-capaciteit
De verschuiving is onderdeel van een gezamenlijk project van de 

twee ziekenhuizen om de beschikbare OK-capaciteit zo optimaal 

mogelijk in te zetten. Verdere samenwerking biedt voordelen voor 

beide ziekenhuizen: verbreding van het aanbod van medisch 

specialistische basiszorg in Spijkenisse Medisch Centrum en verdere 

ontwikkeling van het acute en topklinische profiel van het Maasstad 

Ziekenhuis. Voor de patiënt resulteert dit in de juiste zorg op de 

juiste plaats op het juiste moment.

De komende maanden zullen worden besteed om het proces verder 

te optimaliseren en het aantal specialismen uit te breiden. 


