Medisch beleidsplan en veiligheidskaders
voor medisch toezicht 2017-2022
Saxenburgh Groep
Dit is een notitie over de medisch beleidskaders van de Saxenburgh Groep in relatie tot de zorgbehoefte van
patiënten in de regio en in relatie met de huisartsen, de verloskundigen, ouderenzorg en
samenwerkingspartners als regionale- en buitenregionale ziekenhuizen.
Het doel van deze notitie is om aan te geven welke werkwijze en procedures de medische staf hanteert om de
medische zorg de komende jaren te bewaken, kwalitatief te ontwikkelen en om verdere invulling te geven op
basis van nieuwe en te verwachten richtlijnen en inzichten. Dit gebaseerd op de informatie verkregen vanuit de
verschillende vakgroepen die zich baseren op hun wetenschappelijke verenigingen en in aansluiting op het
kwaliteit- en veiligheidsbeleid van de Saxenburgh Groep. Een en ander is tevens bedoeld om de verzekeraar
meer inzicht te geven in het beleidsplan, wat uiteindelijk moet leiden tot een onderbouwing van de medische
zorgvraag en profilering van het te bouwen nieuwe ziekenhuis.
Profiel
Het Röpcke Zweers Ziekenhuis is onderdeel van de Saxenburgh Groep. Deze zorgorganisatie bestaat uit het
Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, Dagziekenhuis Aleida Kramer en Zorgcentrum Aleida Kramer in
Coevorden, Zorgcentrum Clara Feyoena Heem , Zorgcentrum Oostloorn, De Schoutenhof en De Meander in
Hardenberg, Zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen, Zorgcentrum Oldenhaghen, Zorgcentrum
Nijenhaghen en ’t Vlierhuis in Ommen en de poliklinieken in Ommen, Slagharen, Dedemsvaart, Geesteren
en Westerhaar-Vriezenveensewijk. Daarnaast biedt de Saxenburgh Groep deeltijdzorg op diverse locaties in
de regio.
Visie
Het Röpcke Zweers Ziekenhuis is een kleinschalig en compleet basisziekenhuis en is tevens competitief met
gunstige prijs-kwaliteitsverhoudingen. Een ziekenhuis waar het patiëntenbelang met haar specifieke
zorgvragen voorop staat, maar ook met een duidelijke maatschappelijke taak in het leveren van de meest
optimale zorg in deze regio, in relatie tot andere zorgverleners. De omvang van ons ziekenhuis is gebaseerd op
de menselijke maat. Dat uit zich in het streven om de meest optimale zorg in de regio te leveren samen met de
huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. Maar ook in een goede samenwerking met alle betrokken
gemeenten om de zorg op een zo efficiënt mogelijke wijze te leveren.
Missie
De zorg die wordt gegeven is veilig, toegankelijk, beschikbaar en voldoet aan de professionele standaarden en
vigerende richtlijnen. Voor haar verzorgingsgebied heeft de Saxenburgh Groep hierin een belangrijke taak om
de keten van regionale zorgverlening in stand te houden voor bewoners in de regio. De Saxenburgh Groep
voorziet nu en in de toekomst in een breed en compleet pakket van medisch specialistische basiszorg. Maar
ook wil de Saxenburgh Groep, samen met de huisartsen, zorgen voor toegankelijke diagnostiek opdat de zorg
betaalbaar blijft. Door deze ketenzorg te optimaliseren met de eerste lijn kunnen het aantal polikliniek
bezoeken worden gereduceerd.
Voor topklinische zorg die niet in het Röpcke Zweers Ziekenhuis plaatsvindt, zijn gedefinieerde
samenwerkingsafspraken gemaakt met zorgpartners. Hierbij is recentelijk de samenwerking met Isala
bevestigd waarbij beiden de noodzaak van zorg, geleverd in de regio door de Saxenburgh Groep, hebben
onderstreept.

Medisch beleidsplan Saxenburgh Groep 2017-2022 versie 1.0 15122016
pagina 1

Doel
Het Röpcke Zweers Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat veilige, doelmatige en doeltreffende zorg wil
leveren. Deze zorg dient van een zo goede kwaliteit te zijn dat patiënten en verwijzers tevreden zijn over de
geleverde zorg en in de benchmarken van kwaliteitsindicatoren het Röpcke Zweers Ziekenhuis in het hoogste
kwartiel mee doet. Continu wordt door alle medewerkers meegewerkt aan innovaties op allerlei gebieden en
verdergaande samenwerkingen op gebied van ziekenhuiszorg en nazorg
“Zorg dichterbij beter en wat elders beter kan, zal naar elders begeleid worden”
De acute kern
De Saxenburgh Groep heeft voor de 110.000 inwoners van haar verzorgingsgebied een belangrijke en unieke
taak in de acute gezondheidszorg. Het Röpcke Zweers Ziekenhuis beschikt over alle disciplines die nodig zijn bij
de acute ziekenhuiszorgverlening.
De chronische en electieve schil
Goede zorg is op de patiënt gericht en kosteneffectief. De Saxenburgh Groep ziet juist in kleinschaligheid het
voordeel om effectief, snel en op maat zorg te kunnen organiseren samen met de eerstelijns partners, dichtbij
de patiënt. Daar waar nodig zullen patiënten doorverwezen worden naar de voor hun aandoening beste
zorgpartners voor topklinische zorg. Er bestaan per vakgebied specifieke samenwerkingsafspraken. Deze
worden periodiek herbeoordeeld en beschreven in samenwerkingsovereenkomsten en vakgroepspecifieke
zorgbeleidsplannen. Hiervoor zijn regionale zorgnetwerken gevormd.
De streek
Het verzorgingsgebied van de Saxenburgh Groep ontgroent en vergrijst, de bevolkingsgroei zal hierbij afnemen,
maar niet krimpen in deze regio. Ondanks nieuwe aanwas van relatief jonge mensen gaan we er van uit dat de
daling van de bevolkingsgroei veranderingen in de praktijk van de verloskunde en kindergeneeskunde zullen
geven. Voor de Saxenburgh Groep zijn dit wel kernvoorzieningen die zij, conform de hedendaagse
kwaliteitsstandaarden, wil blijven bieden. De extra investeringen die hiervoor nodig zijn in bestaffing, scholing
en professionalisering, zijn opgenomen in de ziekenhuisbegroting en beleidsplannen.
De vraag naar complexe chronische zorg bij multipathologie, een kenmerk van met name ouderenzorg, zal
bovengemiddeld toenemen. Oncologie, chronische hart-, nier-, vaat- en longaandoeningen, en
neurodegeneratieve aandoeningen maken een belangrijk deel uit van deze zorg. Toename van complexiteit en
de recente plannen van de overheid om deze zorg meer bij huisarts en wijkteams te leggen wringt.
Samenwerking met andere hulpverleners zorgt ervoor dat de kosten per patiënt zullen dalen. Het verwijderen
van schotten tussen de eerste- en de tweedelijnszorg zal dat eveneens kunnen bewerkstelligen. Zo kan het
instellen van een regionaal formularium bijdragen aan een eenduidige behandelstrategie. De vorming van een
gezamenlijke regio-apotheek en de samenwerking met de verzekeraars om de inkoop van dure middelen in
gezamenlijkheid te doen zal uiteindelijk ook zorgen voor daling van de kosten zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit die altijd voorop zal staan samen met de kwaliteitsstandaarden en vigerende richtlijnen.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad geeft aan dat patiënten over het algemeen zeer tevreden zijn en dat zij bereid zijn om de
medische staf te helpen door het opzetten van een patiëntenvereniging voor deze regio. Bij het opzetten van
een regionale patiëntenvereniging zal Vitaal Vechtdal, samen met de regio Coevorden, een belangrijke rol
spelen Toegankelijkheid, betrokkenheid, kundig en betrokken personeel, schaalgrootte van het ziekenhuis en
de korte lijnen met huisartsen maken het onderscheid. Patiënten worden actief benaderd om feedback te
geven op verschillende manieren om aldus ook dit inzichtelijk te hebben en te kunnen gebruiken voor continue
verbeteringen.
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Verpleegkundige en verzorgende Staf (V&VS)
De V&VS vertegenwoordigt de grootste beroepsgroep binnen de Saxenburgh Groep en neemt een
vooruitstrevende rol in voor de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg. Zij heeft een visie op zorg opgesteld
en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Zij
heeft een directe afstemming met de medische staf over ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en
kwaliteit van de zorg. Zo heeft zij advies gegeven over verpleegkundige indicatoren, aansluitend op medische
indicatoren, om uitkomsten van zorgverlening completer te maken en de beroepsgroepen te versterken.
Beleid 2017-2022
De medische staf van de Saxenburgh Groep heeft voor 2017-2022 een aantal beleidskaders bepaald. Deze
staan omschreven in de toegevoegde kaderstukken.

Verantwoording
Opdrachtgever

Bestuur Vereniging Medische Staf Saxenburgh Groep Hardenberg

Auteur

Dhr. R. Kaplan, voorzitter Medische staf

Datum

15 december 2016

Accordatie
Ledenvergadering Vereniging Medische Staf en Raad van Bestuur d.d. ……………….

Dhr. R. Kaplan, voorzitter Vereniging Medische Staf

________________________

Mw. D.Ooms, voorzitter Verpleegkundige en verzorgende staf

________________________

Dhr. H.J.B. Janssen, voorzitter Raad van Bestuur

________________________
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Beleidskader Acute Zorg

Acute zorg is een cruciaal speerpunt, voornamelijk omdat met snelle, toegankelijke zorg de meeste winst te
behalen valt in voorkomen van sterfte en het ontwikkelen van comorbiditeit. De aanrijtijden naar andere
regionale ziekenhuizen zijn tenminste 30 en soms 40 minuten op rustige momenten, waarbij dit kan oplopen
tot meer dan een uur met een A1-rit bij drukte vanaf melding tot aan aflevering. Acute zorg vormt wel de kern
van de activiteiten van het ziekenhuis. De afgelopen jaren zien we een gestage daling van het aantal electieve
opnames en is het aantal patiënten dat om acute redenen wordt opgenomen inmiddels toegenomen tot meer
dan 80% van alle opnames. Ook landelijk zien we dezelfde trend. Ondanks dat dit zo is kent dit ziekenhuis een
zeer laag eigen verwijzingen ratio van ruim onder de 4%. Dit proberen we zo te houden door de uitstekende
samenwerking met de regionale huisartsen en gezamelijke screening en triage in het ziekenhuis te continueren.
Ook voor de huisartsen is het van essentieel belang dat er een SEH is en blijft. De regionale huisartsen geven
bij herhaling aan dat ze het van vitaal belang achten dat er een SEH is en blijft opdat zij ook hun zorgtaken
optimaal kunnen blijven uitvoeren. Pre-hospitaalselectie is zelden goed mogelijk, dus acute diagnostiek is een
basisfunctie. Ontwikkelingen zoals apps waarbij de patiënt vragen stelt komen bij acute aandoeningen veelal
ook uit op verwijzing naar spoedpost of 112-melding. De SEH is geborgd binnen het regionale zorgnetwerk en
wordt ook daarin ondersteund door datzelfde netwerk. Verder zijn er formele afspraken met de verschillende
ambulancediensten in de regio.
In 2016 is er uitgebreid afgestemd met de grootste verzekeraar in de regio op het gebied van
spoedzorg.Gezamenlijk is men tot de conclusie gekomen dat er voor nu en de lange termijn behoefte is aan
een voorziening van spoedzorg vanuit het Röpcke Zweers Ziekenhuis. Uiteraard moet de geleverde spoedzorg
voldoen aan de (landelijk) gestelde eisen per nu, maar ook in de toekomst. Hierin worden ook de uitkomsten
van landelijke richtlijn spoedzorg van de NZa (naar verwachting eind 2016) meegenomen.
Naast de NZa richtlijn wordt ook de 24/7 spoedzorg in Hardenberg getoetst aan de richtlijn zoals Zilveren Kruis
deze nu (landelijk) aan het ontwikkelen is.
Uitgangspunten
Iedere Nederlander moet zonder drempels toegang kunnen krijgen tot alle vormen van acute hulp. De
Saxenburgh Groep heeft om geografische redenen voor de inwoners van haar verzorgingsgebied hierin een
belangrijke en unieke functie. In een straal van 40 km is er geen ander ziekenhuis. Onder meer hierom is het
noodzakelijk dat het ziekenhuis 24/7 open is voor alle vormen van spoedeisende hulp. De beschikbaarheid van
acute zorg geldt zowel voor bezoekers van de SEH als voor alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Sinds
10 jaar is er een geïntegreerde HAP/SEH op de ziekenhuis locatie aanwezig.
Dit heeft als groot voordeel dat de SEH-arts bij afwezigheid van de huisarts een spoedpatiënt namens de
huisarts kan beoordelen en in overleg met de huisarts kan behandelen. Ook kunnen de huisartsen in avond-,
nacht- en weekenduren gebruik maken van de diagnostische voorzieningen in het ziekenhuis. Hiermee is dit
ziekenhuis een van de koplopers in het terugbrengen van de kosten daarvan. Er maken bijna 11.000 mensen
per jaar gebruik van acute hulp door het ziekenhuis, door gebruik te maken van de SEH of de spoedpoli’s van
specifieke vakgroepen
Patiënten komen naar de SEH per ambulance (112-melding) of worden verwezen door de huisarts en, slechts
zeer beperkt, op eigen initiatief: < 4%. Selectie prehospitaal is bij bepaalde klachten meestal niet mogelijk: voor
iedere patiënt die binnenkomt is onderzoek nodig wat bepaalt hoe het verder moet. Naast SEHartsen wordt
zowel voor patiënten overdag, en bij opnames ’s avonds of ‘s nachts het beleid meteen bepaald door de
medische specialist in overleg met de triage arts. Daarnaast is de aanwezigheid van een complete
röntgenfaciliteit, laboratorium, een OK team en intensive care gegarandeerd.
De SEH streeft naar volledige bezetting met SEH-artsen, maar fungeert ook als stageplek voor huisartsen in
opleiding (via het UMCG). Hierbij worden huisartsen in opleiding getraind in de acute zorg. Dit zien wij ook als
een middel om de huisartsenzorg in de regio te ondersteunen en te voorzien van goede kandidaten die binding
hebben en/of kunnen ontwikkelen met de regio. De beschikbaarheid van huisartsen voor de toekomst in deze
regio wordt daarmee ondersteund.
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Het ziekenhuis erkent het als een van zijn taken om bij tekorten in de huisartsenzorg, hen daarbij te
ondersteunen en te helpen. Dit gebeurt op velerlei manieren, in overleg met de regionale huisartsen.
De ICU vormt nu samen met de CCU, EHH en een klinische dialyse unit een afdeling waarbij het in de toekomst
gewenst is om dit verder te combineren met de SEH en de stroke unit. Hiermee kan de acute zorg efficiënt
verder worden geïntensiveerd en daartoe zullen verpleegkundigen ook meer en meer gezamenlijk getraind
gaan worden in alle disciplines van de acute zorg.
De SEH arts verricht in de ANW uren ook klinische taken in overleg met de hoofdbehandelaars, waarbij hij ook
sinds ruim 5 jaren nu al deel uitmaakt van het SIT-team. Dit alles maakt dat het aantal reanimaties in het
Röpcke Zweers Ziekenhuis duidelijk is afgenomen. Deze samenvoegingen maken dat het noodzakelijk is en blijft
dat een SEH om meerdere redenen in het Röpcke Zweers Ziekenhuis aanwezig dient te zijn. Een SEH die niet
7x24 uren geopend is, is naar nu vigerende landelijke richtlijnen geen SEH. Tot slot zijn er jaarlijks tientallen
patiënten die worden gepresenteerd aan onze SEH waarbij de diagnose een acute interventie elders vraagt .
Deze patiënten worden zodanig behandeld en gestabiliseerd dat het transport naar elders zo veilig mogelijke
kan plaatsvinden en het risico op overlijden wordt geminimaliseerd. Zij komen uit de directe regio, uit de
grensstreek, veelal zelf meldend of worden door de ambulancediensten gebracht vanwege instabiliteit.
Er zijn vastgelegde afspraken in de ROAZ regio waarbij door de ambulance wordt afgewogen of een patiënt
naar het Röpcke Zweers Ziekenhuis wordt gebracht of dat er aanleiding is door te rijden naar een
traumaziekenhuis. Jaarlijks worden de afspraken door het ROAZ met alle partners geëvalueerd. Eventuele
calamiteiten worden in ROAZ verband besproken.
De aanmelding van een patiënt gebeurt via de huisarts of via de ambulancediensten. Door het directe contact
tussen verwijzend huisarts met de medisch specialist en/of triage arts kan er reeds een inschatting gemaakt
worden en worden de opnames beperkt, maar ook kan daardoor tijdig alle benodigde inzet georganiseerd
worden. Tevens is er een convenant met de hulpdiensten over de opvang van patiënten. Dit convenant is
recentelijk weer besproken en zal z.s.m. worden ondertekend.
Stand van zaken
Spoed Eisende Hulp

Intensive Care

Radiologie
Klinische Chemie

24/7 voorziening met alle vormen van opvang en diagnostiek met
level 3 niveau traumaopvang. Door ROAZ regulier gevisiteerd met
goede resultaten. 2 SEH artsen aanwezig en streven naar volledige
bezetting. Triage Arts altijd aanwezig
Level 1, bevestigd in 2014 en geldig tot 2019, nu in planning om te voldoen
aan de nieuwe richtlijnen pgesteld door het NZi. Formele samenwerking met
Isala met bemensing van intensivisten uit Isala. Regionaal overleg over
nieuwe richtlijn en implementatie ervan gaande en zal worden uitgevoerd.
Geëquipeerd voor het leveren van 24/7 acute diagnostiek.
Geëquipeerd voor het leveren van 24/7 acute diagnostiek. Poortspecialisten
Volgens dienstrooster en gestelde norm aanrijtijden.
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Niet leverbare acute zorg
Het grootste deel van de zorgvraag zal in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis opgelost kunnen worden, een klein
deel zal na acute diagnostiek en eerste stabilisatie specifiek worden doorverwezen.
Binnen het acute zorgnetwerk zijn over niet leverbare acute zorg afspraken gemaakt en afgestemd met de
partners in het ROAZ Euregio en andere zorgpartners zoals MST, ZGT, Isala en UMCG. Alle zorgpartners en
verwijzers zijn hiervan op de hoogte en afspraken zijn vastgelegd.
Acute zorg waar wel eerste opvang voor is maar geen behandeling wordt ingezet:
Acuut ST_T elevatie myocard infarct (direct naar dichtstbijzijnd interventiecentrum)
Trauma's met ISS score > 16
AAAA's
Neuro trauma's
Continuering samenhang in acute zorg
De beschikbaarheid en specifieke competenties van de betrokken specialismen bepalen wat wel en
wat niet geboden kan worden. De medische staf heeft zijn beleid afgestemd op borging van de
noodzakelijke samenhang van de acute zorg in de Saxenburgh Groep. De kwaliteitseisen en vigerende
richtlijnen ten aanzien van vereiste competenties vanuit wetenschappelijke verenigingen en de - voor
specifieke behandelingen - minimum normen worden hierin gehanteerd, evenals de mogelijke
gevolgen voor belendende specialismen. Vroege interventies en laagdrempelige doorverwijzingen na
stabilisaties, te verwachten (tertiaire) problematiek of langdurige beademing zijn factoren die
nadrukkelijk meegewogen worden in het beleid en in onderling overleg.
Borging afspraken binnen zorgnetwerk
De medische staf draagt zorg voor adequate informatievoorziening richting verwijzers over de
beschikbaarheid van acute zorg. De beschikbaarheid van de opvang op de CCU/ICU en stroke unit is
essentieel en de volledige medische staf is altijd op de hoogte van die beschikbaarheidfunctie en
draagt bij aan het ook altijd beschikbaar zijn ervan. Door de multiproblematiek is er aandacht voor
triage en de comorbiditeit waarbij de zwaarte van de problemen ook als zodanig wordt benaderd en
meegewogen in het behandelplan. Consultatie is door de grootte van het ziekenhuis en de
bekendheid van de medische staf met elkaar bijzonder laagdrempelig en hierdoor altijd in het
voordeel van patiënten.
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Beleidskader Regiobrede Zorg

De Saxenburgh Groep houdt in haar medisch beleid rekening met de verwachte ontwikkelingen in de populatie
van de regio en de gevolgen in de zorgbehoeftes. Daarnaast zal de Saxenburgh Groep door het intensiveren,
structureren en verdiepen van de samenwerking met de eerstelijns zorgaanbieders deel uitmaken van een
zorgketen waarbij de patiënt en zijn familie centraal staan en zorg zoveel mogelijk dichtbij huis geleverd kan
worden.
De zorgvraag zal binnen 25 jaren groeien met soms meer dan 50% (KIWA), dat is voor onze organisatie als
onderdeel van de maatschappij niet acceptabel, wetende dat nu op 1 gepensioneerde er 3 werkenden zijn en
dat het rond die tijd zal dalen tot 2 werkenden op 1 oudere/gepensioneerde. Dit maakt dat nu al wordt
meegewerkt aan projecten en initiatieven om de zorg nog efficiënter te maken en daar waar mogelijk wordt dit
opgenomen in kwaliteitsstandaarden door hier volop aan mee te werken en eventueel ook aan
onderzoekstrajecten die dit kunnen ondersteunen mee te doen.
In het nieuwe te bouwen ziekenhuis wordt dan ook rekening gehouden met kortere behandelduur, meer
zorgvraag in samenhang met de huisartsen oppakken, verminderen van het aantal polibezoeken daardoor,
tegen gaan van verspilling en meer preventie. Substitutie en specialistische consulten zijn een wezenlijk
onderdeel die gezamenlijk met alle partijen wordt ingezet en waarbij steun van de ziektekostenverzekeraar in
het kader van triple aim onontbeerlijk is. Hierbij is wederom voor de Saxenburgh Groep de samenhang met de
eerste lijn een wezenlijke.
Huisartsen
De kracht van het kleinschalige karakter van het Röpcke Zweers Ziekenhuis wordt benut in de samenwerking
met huisartsen. Er is sprake van korte lijnen in consultering, door- en terugverwijzing, maar ook terugkoppeling
door een goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor direct contact. Voor een goede zorgafstemming in de
regio hecht de Saxenburgh Groep veel belang aan het ‘elkaar kennen’ en organiseert en participeert zij
jaarlijks in verschillende overlegstructuren, gezamenlijke bijeenkomsten en scholing van medisch specialisten,
huisartsen en ook praktijkmedewerkers. Samenwerking met de gemeente en de zorgverleners in de regio is van
belang. Dat kan op adviserend gebied zijn, maar soms vraagt het om intensievere samenwerkingsvormen. Dit is
reeds tot uiting gekomen in het Vitaal Vechtdal project en door contracten op het gebied van de WMO en door
regionaal overleg met de bestuurders uit de regio. In het kader van substitutie zijn er reeds afspraken op het
gebied van COPD, DM, chron. hartfalen en boezemfibrilleren. Er zijn trajecten afgesproken om deze substitutie
verder te intensiveren, maar ook om de specialistische consulten meer gestalte te geven. De ontwikkeling van
een gezamenlijk georganiseerd beleid t.a.v. de chronische zorg zal in samenspraak met de zorgverzekeraars de
komende 2-3 jaren veel meer handen en voeten moeten krijgen naast de al bestaande trajecten als COPD-zorg,
zorg voor DM, maar ook het CVRM. De Saxenburgh Groep wil graag samen, met de huisartsen en de
verzekeraars ,projecten starten om na te gaan of er een significante versnelling bereikt kan worden om de
groei sterk te remmen en eventueel af te buigen door een en ander anders te organiseren dan de gebruikelijke
paden. Hiervoor verwachten we eveneens het benutten van de triple aim gedachte.
Verloskunde
De Saxenburgh Groep wil vrouwen de mogelijkheid bieden om in hun eigen regio veilig te bevallen. De
aanwezigheid van acute verloskunde met ondersteuning van gynaecologie en kindergeneeskunde is daarom
blijvend 24/7 beschikbaar. De verloskundige zorg vindt plaats in nauwe samenwerking binnen het Verloskundig
Samenwerkingsverband (VSV). Openheid en beschikbaarheid van gezamenlijke data hierover zal zo spoedig als
mogelijk is geopenbaard worden. Het streven is om een geheel te vormen zoals de landelijke trend daarin is,
het streven was om dit per 1 januari 2017 ook formeel afgerond te hebben, maar indien de kwaliteit van de
afspraken dat vraagt, zal het tijdstip niet bepalend zijn. Mochten landelijke richtlijnen vragen om andere
afspraken ten aanzien van bevallingen, dan zal dit in gezamenlijkheid met de verloskundigen worden ingericht
waarbij altijd het patiëntenbelang op de eerste plaats komt. Door de beschikbaarheid van acute verloskunde in
het Röpcke-Zweers Ziekenhuis blijft ook thuisbevalling in de regio mogelijk. Integrale geboortezorg is
nadrukkelijk het uiteindelijke streven en doel daarvan is kwalitatief uitstekende geboortezorg die zich steeds
verder verbetert. Transparantie in de kwaliteitsmonitoring zal vanuit de Saxenburgh Groep altijd gestimuleerd
worden.
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De groep gynaecologen zal samen met de verloskundigen zorg dragen voor het vrijgeven van de beschikbare
data om daarmee kwaliteitsmonitoring ook transparant en toetsbaar te maken voor betrokkenen.
Verzorging (intramuraal) Verpleging & Thuiszorg – sector
De demografische ontwikkelingen in de regio zullen leiden tot een toenemende vraag naar complexe
chronische zorg bij multipathologie, een kenmerk van met name ouderenzorg. Om deze toename in de regio te
kunnen opvangen realiseert de Saxenburgh Groep intensivering van de samenwerking met de VVT-sector. De
Saxenburgh Groep is gestart met het opzetten van een geriatrische polikliniek waarvoor twee geriaters c.q.
medisch specialisten ouderengeneeskunde worden aangetrokken.
De ouderengeneeskunde heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor zijn een nieuw overlegklimaat
en werkverdeling ontstaan die zich verder kunnen ontwikkelen. Ook richtlijnen ten aanzien van behandelingen
en dossiervoering kunnen in dit nieuwe klimaat meer op elkaar worden afgestemd. Dit biedt dan ook verdere
mogelijkheden om deze tak van de Saxenburgh Groep te gebruiken voor de opvang van de kwetsbare, oudere
patiënt. Het is de wens van de Saxenburgh Groep om zogenaamde huisartsenbedden te ontwikkelen waarbij de
huisarts een opname kan realiseren op een van de ouderenzorglocaties , waarbij de huisarts, indien gewenst,
de benodigde expertise en of onderzoeken kan aanvragen bij de medische staf van het Röpcke Zweers
Ziekenhuis. Hiermee denken wij dat er minder langdurige opnames nodig zullen zijn en willen we ook
geestelijke ontregeling van onze oudere patiënten tegengaan.
Ketenzorg en zorgnetwerken
De Saxenburgh Groep participeert in bestaande regionale ketenzorg voor o.a. CVA, diabetes, COPD,
osteoporose en geriatrische revalidatie. Ook heeft de Saxenburgh Groep een actieve en initiërende rol in
verschillende regionale zorgnetwerken. Zorgnetwerken ‘dementie/kwetsbare ouderen’, ‘oncologische zorg’
zijn hier voorbeelden van. Ook is de Saxenburgh Groep nauw betrokken bij het Netwerk palliatieve zorg regio
Noordoost Overijssel en het Palliatief Consultatie Team (PCT), waar zorgverleners elkaar adviseren op basis van
de laatste richtlijnen in de palliatieve zorg. Voor eenduidigheid ten aanzien van farmacie is een regionale
apotheek opgericht waarin de openbare apotheken, apotheekhoudend huisartsen en de ziekenhuisapotheek
een gezamenlijk formularium voeren en afstemming hebben over toediening, veiligheid en logistiek. Op andere
gebieden zijn nu ontwikkelingen gaande die verder gaan dan de huidige richtlijnen, maar waarvan de
verschillende betrokken vakgroepen denken dat dit wel nodig zal zijn opdat de zorg ook in de toekomst
organiseerbaar en betaalbaar zal blijven. Ten aanzien van tertiaire zorg is er recentelijk een formeel
samenwerkingscontract met Isala gesloten, waarbij het doel is om de samenwerking tussen de vakgroepen
onderling ook te versterken, om de werving van specialisten soms gezamenlijk te doen, maar vooral om te
proberen om de zorg zoveel mogelijk dicht bij onze patiënten te brengen, waarbij reguliere zorg met name in
de Saxenburgh Groep zal plaatsvinden en de tertiaire zorg naar Isala zal worden verwezen. Dit is een proces
wat verder gestimuleerd moet worden en wat om analyse naar effectiviteit en wederkerigheid vraagt. Op
termijn zou dit kunnen leiden tot de vorming van een holding boven de beide organisaties.
Aandachtspunten
•

•

Regiobudget c.q. populatiebekostiging: de Saxenburgh Groep wil in de regio de samenwerking verstevigen
met de eerstelijnspartners om zo de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Mogelijke vormen die
verder ontwikkeld zullen worden, in overleg met de huisartsengroepen en zorgverzekeraars, zijn
populatiebekostiging dan wel vorming van een regionaal zorgbudget. Hierbij zal de aandacht gericht zijn
op kwaliteitsversterking door regionale samenwerking en optimalisatie van inzet door de juiste
professionals. Dit biedt ook de ruimte om geld te investeren in preventie van zorg.
Aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt, voor de medicatievoorziening en voorschrijfgedrag, voor de
integrale benadering van alle patiënten en de verdere uitbouw van de samenwerking met de medisch
specialisten.
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3

Beleidskader Samenhang in Zorg

Ontwikkelingen en keuzes op deelgebieden kunnen ingrijpende consequenties hebben voor de samenhang van
het totaal van de medische zorgverlening.
Uitgangspunten van de Saxenburgh Groep
De Saxenburgh Groep biedt een breed pakket van basisziekenhuiszorg. Voor patiënten en verwijzers vormt de
Saxenburgh Groep de basis voor alle tweedelijnszorg in de regio, zowel acuut, electief als chronisch. De
medische staf bezit de competenties voor brede basiszorg. Daarnaast werken de medisch specialisten samen
met andere vakgroepen uit omliggende ziekenhuizen en derdelijns centra, binnen vastgelegde afspraken op
het gebied van consultering en verwijzing.
De Saxenburgh Groep vindt het belangrijk dat de medische staf goed bekend is met de mogelijkheden van
afzonderlijke vakgroepen. Vakgroepen worden aangemoedigd en ondersteund bij het opstellen en actueel
houden van medische zorgbeleidsplannen. Veranderingen met implicaties voor de zorg van belendende
specialismen worden stafbreed besproken en besloten.
De minimale eisen die aan een vakgroep, individuele specialist en medische afdelingen worden gesteld zijn de
basis voor het medisch handelen en worden regelmatig getoetst in audits, visitaties en ook continue bewaakt
door het stafbestuur. Aan alle volumenormen, eisen van vakverenigingen, IGZ en BIG wordt voldaan. De
medische staf probeert proactief te handelen en elke vakgroep te motiveren om nieuwe ontwikkelingen terug
te koppelen en hierbij te bedenken hoe dit kan worden opgepakt in het voordeel van de algemene en
individuele patiëntenzorg. Er zijn hiervoor regelmatig besprekingen met alle vakgroepvoorzitters in
gezamenlijkheid en ook zijn er regelmatig gesprekken met vakgroepen individueel.

Werkwijze van de medische staf
De medische staf heeft in haar verantwoording het toezien op goede, veilige medische zorg die voldoet aan
richtlijnen, procedures en indicatoren die geleverd wordt door vakbekwame medisch specialisten in optimaal
functionerende vakgroepen. Zij informeert actief naar ontwikkelingen en uitkomsten van geleverde medische
zorg en stelt zich op de hoogte van werkwijzen van medici en vakgroepen, per vakgebied en in onderlinge
samenhang.
Het Bestuur van de medische staf en de Raad van Bestuur hebben tweemaal per jaar overleg met alle leden van
een vakgroep waar wordt gesproken over:
• uitkomsten van zorg aan de hand van registratie-indicatoren
• uitkomst van complicatiebesprekingen, calamiteiten, klachtenprocedures
• uitkomsten audits en visitatie
• patiënttevredenheid
• functioneren van de vakgroep en haar individuele leden
• deelname en bijdrage aan overstijgend medisch beleid
• richtlijnen van de vakvereniging
Deze gesprekken gaan aan de hand van een kwaliteitsdashboard die beschikbaar is voor de gehele medische
staf en waarin alle meldingen t.a.v. kwaliteit, maar ook verslagen van IFMS, visitaties beschreven en vermeld
zijn.
Het Bestuur van de medische staf en de Raad van Bestuur overleggen eenmaal per twee maanden met de
voorzitters van alle vakgroepen over
• medisch beleid
• uitkomsten medische zorg aan de hand van registratie indicatoren
• uitkomsten van afdeling- of groepsgebonden audits
• samenwerking met derden en invloeden daarop
• invloeden van richtlijnen en protocollen
• financiële ontwikkelingen en adherentie ontwikkeling
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•

terugkoppeling van derden zoals huisartsen en besturen van andere ziekenhuizen

Het Bestuur van de medische staf en de Raad van Bestuur overleggen een keer per twee maanden met de
vertegenwoordigers van de huisartsen uit de regio, eens per twee weken is er overleg tussen de Stafvoorzitter,
de voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur samen. Wekelijks is er overleg
tussen de Raad van Bestuur en het Bestuur van de medische staf over lopende zaken.
Het Bestuur van de medische staf heeft eenmaal per twee maanden een plenaire vergadering voor alle
medisch specialisten waarin terugkoppeling wordt gegeven over uitkomsten van de medische zorg,
aandachtspunten voor adequate zorgverlening en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Plenair worden
uitkomsten van eventuele calamiteiten besproken door de betreffende medisch specialist.
Eenmaal per twee maanden houdt een vakgroep (daartoe aangewezen c.q. gevraagd door het Bestuur van de
medische staf) een presentatie van hun nieuwste medische inzichten en gevolgen voor andere specialismen.
De medische staf heeft vier keer per jaar een necrologiecommissie met verplichtend karakter. SMR en HSMR
worden daarin besproken naast dossiers van overleden patiënten. In 2015 is deze commissie verzwaard met
een aantal oud-medisch specialisten waarin naast structurele analyse van sterfte ook dossieronderzoek wordt
gedaan op andere kenmerken. Analyse wordt besproken met betrokken specialisten en medische staf.
Het Bestuur van de medische staf, het bestuur van de Verpleegkundige en Verzorgende staf en de Raad van
Bestuur bespreken eenmaal per kwartaal de rapportage met uitkomsten van indicatoren, afspraken uit
calamiteiten, audits en visitaties en het verloop van implementaties.
Het Bestuur van de medische staf heeft een actieve rol in de calamiteitprocedure en procedure disfunctioneren
medisch specialist.
Vertegenwoordiging van de medische staf in het functioneren van het ziekenhuis en de Saxenburgh Groep is
belegd bij het Bestuur van de medische staf. Zij zijn samen met de bedrijfsvoerende manager verantwoordelijk
voor de kwaliteit en samenhang van de medische en verpleegkundige zorg in relatie tot het financiële
perspectief en de vragen van verwijzers en patiënten. Met deze zorgleiding wordt maandelijks door de Raad
van Bestuur en het Bestuur van de medische staf overleg gevoerd over de uitkomsten van zorg, tevredenheid
van patiënten en bedrijfsuitkomsten. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van managementregistraties
waarvan de indicatoren een onderdeel zijn.
Het Bestuur van de medische staf heeft vier maal per jaar formeel overleg met de verpleegkundige staf.
Eenmaal per jaar wordt overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad ziekenhuis en Cliëntenraad
ouderenzorg gevoerd en eenmaal per jaar is een delegatie van de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur
van de medische staf. Daar waar nodig heeft het Bestuur van de medische staf vaker overleg met de diverse
gremia.
Het Bestuur van de medische staf heeft als doel om gezamenlijk met de vereniging van medisch specialisten in
dienstverband en de medisch specialisten in vrije vestiging een overkoepelend bestuur te vormen met een
vergaand mandaat, met als doel dat de besluitvorming nog slagvaardiger wordt, en dat het niet ten koste gaat
van meer tijd, maar weer volop in alle openheid en consultatie. Het Bestuur van de medische staf is er van
overtuigd dat dit ziekenhuis een ideale omvang heeft om een toekomstbestendige structuur te creëren die ook
aan de toekomstige maatstaven zal voldoen, waarbij er kwalitatief excellente zorg geleverd kan worden en nu
reeds tegen een naar huidige maatstaven goede prijs. Hierbij zal samenwerking met alle partijen die mee
willen doen in het vormgeven van deze zorg als prioriteit worden gezien. Het samenwerkingcontract met Isala
is een voorbeeld van een overeenkomst ten aanzien van de tertiaire zorg, die ook met die intentie getekend is
en die verder uitgebouwd kan worden. Ook hierbij proberen wij als medische staf bij te dragen aan het
versterken van de regio, maar ook aan het voor medisch specialisten aantrekkelijk houden om in kleinere
ziekenhuizen te willen werken.
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Speerpunten Ziekenhuiszorg
De speerpunten van de ziekenhuiszorg liggen op het gebeid van de (kwetsbare) ouderen, het centrum voor
chronische zorg in samenhang met de huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio, de acute 24 uur zorg,
het diagnostisch centrum, centrum voor oncologische zorg en het medisch centrum bewegen en sport.
De keuze voor deze speerpunten zijn logisch te verklaren vanuit de intensieve samenwerking met de regionale
huisartsen waarbij het elkaar makkelijk vinden zorg draagt voor snelle diagnostiek en terug verwijzing, waarbij
de te verwachten multimorbiditeit in onze patiëntenpopulatie in een coherente staf makkelijk en snel te
overleggen is, waarbij de organisatie van de zorg thuis goed te realiseren is.
Ook geeft het weer dat het gezamenlijk gebruik van diagnostiek zal zorg dragen voor vermindering van extra
aanvullende diagnostiek, het streven naar preventie ter voorkoming van toename van ziektekosten ondanks de
te verwachten groei van het aantal ouderen.
De groei in de oncologische zorg is landelijk al voorspeld en zal in deze regio niet anders zijn, hiervoor is de keuze
om de analyse of voorzorg, maar ook de nazorg in de eigen regio te organiseren. Wel is hiervoor nodig dat wij in
de samenwerking met onze partners voldoende steun en tijd krijgen om het ook zo effectief te kunnen uitvoeren
en uitwisseling van behandelingen kunnen plaatsvinden.
Het centrum voor bewegen en sport is een onderdeel van de organisatie die zich enerzijds op preventie, maar
anderzijds ook op begeleiding en revalidatie toelegt. Het BART-project is een onderdeel daarvan, evenals de
ontwikkeling tot een expertisecentrum voor SOLK, waarin een van onze revalidatieartsen een, landelijke,
expertisefunctie heeft. Het is een deel waarbij de verschillende disciplines in gezamenlijkheid proberen
veelvoorkomende aandoeningen die een hoge zorgconsumptie met zich meebrengen beter te organiseren in
samenwerking met ook de huisartsen met duidelijke paden en aldus uiteindelijk tot een kwalitatief excellente
zorg te komen met een duidelijke daling van het gebruik van de gezondheidszorg en meer actief terugbrengen in
hun eigen woonomgeving. Hierbij zal een deel zijn in gezamenlijke aanpak en een deel in E-health oplossingen.

4.

Stand van zaken

Zorgbeleid zoals thans is geformuleerd per vakgroep:

Anesthesiologie
De vakgroep anesthesiologie werkt met subspecialisaties en verzorgt 24/7 kwalitatief goede en veilige zorg in de
breedste zin van het woord.
Anesthesie wordt toegepast volgens de nieuwste richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen worden daarbij actief
gevolgd. Technieken en procedures zijn vastgelegd in het documentbeheersysteem.
Alle vakgroepleden doen NIS diensten op intensive care en zijn FCCS geschoold.
Een van de pijlers is de pijnbehandeling die hier op een kwalitatief hoog niveau wordt bedreven met ook korte
wachttijden. Dit biedt regionale kansen.
De samenwerking met de IC-volwassenen van Isala waarbij de intensivisten uit Isala nu nog doordeweeks (het
voornemen is dagelijks) de ICU verzorgen en nu in de ANW uren de anesthesisten samen met enkele internisten
als NIS. Er is een SIT-team aanwezig in huis waar de NIS-artsen samen met de SEH-artsen onderdeel van zijn en
waarbij altijd ook de hoofdbehandelaar wordt geraadpleegd.
De IC-kinderen van het UMCG en ook de kinderanesthesie van het UMCG is momenteel de eerste partner op dat
gebied. In de samenwerking met de collega’s in Isala en afhankelijk van eventuele veranderingen ten aanzien van
de vigerende richtlijnen zou dat aangepast kunnen worden naar Isala.
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Er is een preoperatieve poli, verschillende MDO’s en commissies waarin de anesthesisten participeren.
Vanzelfsprekend wordt gewerkt met time-out procedures, is er sprake van borging van dossiervoering en
verslaglegging in EPD, ook het EVS wordt gebruikt. Er zijn regelmatig vakgroepvergaderingen waarbij ook
eventuele complicaties worden besproken. Er is goed overleg met ondersteuners als assistenten en
verpleegkundigen. Aan zelfreflectie wordt gedaan door middel van IFMS procedures.

Cardiologie
De vakgroep Cardiologie bestaat momenteel uit 5 FTE cardiologen die het vak waar mogelijk in de breedte
uitoefenen, maar waarbij er tevens al geruime jaren sprake is van taakverdeling en specialisatie. Alle ingrepen
worden gedaan naar de nieuwste inzichten en/of volgens vigerende richtlijnen. Er is aandacht voor de
verschillende ziektebeelden en de te verwachten toename aan kwaliteitseisen van diverse gremia evenals
demografisch te verwachten groei. (KIWA, European Society of Cardiology).
Samenwerking
Er zijn samenwerkingsverbanden en vaste overlegstructuren met het thoraxcentrum Isala. Dit betreft alle
deelgebieden van de tertiaire cardiale zorg waaronder Percutane interventies (PTCA en percutane
klepinterventies), thoraxchirurgie, electrofysiologie en devicetherapie (ICD/CRT). Conform regionale afspraken
worden patiënten met een acuut ST-elevatie infarct primair behandeld in één van de regionale interventiecentra
(Isala, Treant en MST) afhankelijk van hun woonplaats..
Er zijn langer bestaande samenwerkingsverbanden met expertisecentra op het gebied van cardiogenetica (AMC
en UMCG) en congenitale cardiologie.
De vakgroep werkt nauw samen met de huisartsen in de regio (Medrie / Charis regio Hardenberg / Ommen).
Anticiperend en vooruitlopend op landelijke richtlijnen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de eerstelijns
behandeling van boezemfibrilleren (ALL-in project), hartfalen, follow up na coronairlijden en interventies. Het
streven is naast kostenefficiënte ook de verbetering van zorg, waar mogelijk dichtbij de patiënt. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat het kostenniveau nu reeds bewezen laag ligt (gegevens Achmea/ Zilveren Kruis) en de
patiëntwaardering erg hoog (patiëntenenquête Menzis).
Kwaliteit
De vakgroep cardiologie werkt met subspecialisaties op de gebieden van pacemakerimplantaties en alle vormen
van imaging (transoesofagale en transthoracale echocardiografie, CT-angio en cardiale MRI). Daar waar noninvasieve mogelijkheden onvoldoende uitsluitsel geven of niet geïndiceerd zijn worden CAG’s door alle
vakgroepleden verricht, overwegend via radialisprocedures. Alle cardiologen voldoen ruim aan de door de
beroepsgroep opgestelde volumenormen. Het gebruik van de catherisatiekamer is meer dan alleen voor een
CAG bij een NONSTEMI, maar vormt een essentiële onderdeel van de analyses in de cardiologie in het algemeen.
Indien de wetenschappelijke vereniging (NVVC) richtlijnen of verandering van beleid zal organiseren waarbij in
ons ziekenhuis gebruik van zo’n kamer niet wenselijk is of als onjuist beschouwt zullen wij niet schromen om
hen daarin te volgen. Echter zoals aangegeven en ook besproken is met de NVVC, onze regionale partner de Isala
klinieken en ook onze voornaamste verzekeraar, is daar nu geen sprake van en zullen wij de komende 3-4 jaren
deze procedures lokaal uitvoeren met ten allen tijde de bereidheid om inzage te geven in onze kwaliteit en
complicatie registratie. De Saxenburg Groep zal in haar nieuwbouw een ruimte opnemen die kan dienen voor
radiologische diagnostiek. Deze ruimte kan, indien daartoe besloten wordt bij afschrijving van de
catherisatiekamer in de oudbouw of na opening van de nieuwbouw ingericht worden als cath.kamer. Vanaf
vandaag tot en met de afschrijfdatum van de cath-kamer in de oudbouw bekijkt het Röpcke Zweers Ziekenhuis
samen met de vakgroep en Zilveren Kruis hoe de ontwikkelingen zijn binnen de Cardiologie of er in de
nieuwbouw daadwerkelijk een cath-kamer zal worden gebouwd ( richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek, etc.).
Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de CAG’s en de implantatie van pacemakers.
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De Saxenburgh Groep beschikt over een vakgroepgebonden kwaliteitsdashboard met continue inzage in de
diverse prestatie-indicatoren en kwaliteitsparameters. Deze parameters zijn al geruime tijd geïntegreerd in het
cardio-EPD en worden daarmee, waar nodig, bij elk bezoek aangepast. Gegevens worden tevens aangeleverd aan
landelijke registratie-instituten (NCDR).
Binnen het cardio-EPD worden ontslagbrieven en polikliniekbrieven direct gegenereerd aan het einde van
opname of polibezoek waarmee een snelle overdracht naar de eerstelijn is gegarandeerd.
De vakgroep kent structurele terugkoppelingen met betrekking tot complicaties en klachten.
De meest recente kwaliteitsvisitatie door de beroepsvereniging (NVVC) vond naar tevredenheid plaats in
december 2015. De vakgroep werd door de visitatiecommissie gestimuleerd op de ingeslagen weg door te gaan.
Visie
Met de patiënt als uitgangspunt zijn de afgelopen jaren diverse zorgpaden ingericht. In de planning worden
patiëntbezoeken en functieonderzoeken reeds zoveel mogelijk gecombineerd. Tezamen met de voor patiënt en
huisarts overzichtelijke one-stop-shop zorgpaden worden de noodzakelijke visites aan het ziekenhuis voor de
patiënten zoveel mogelijk beperkt en de tijd tussen eerste contact en diagnose, behandeling en rapportage naar
verwijzer zoveel mogelijk verkort. Met de implementatie van Zorgdomein is dit proces verder verbeterd.
De feedback vanuit patiënten en verwijzers hierop is al lange tijd positief, zich uitend in bovengemiddelde
patiëntenwaarderingen in patiëntenenquêtes.
Verdere verbetering hierin is volgens de vakgroep noodzakelijk gezien de toenemende zorgvraag in de komende
jaren. Verdere implementatie van E-health mogelijkheden zullen de vakgroep in de gelegenheid stellen deze
toenemende vraag op een efficiënte manier te verwerken. Al in ontwikkeling zijnde dan wel geplande
verbeteringen op dit gebied betreffen onder meer:
•

•

•

Nieuwe contactmogelijkheden voor de patiënt met zijn behandelaar. Dit in de vorm van de “Beter
Dichtbij” app waarmee uitslagen sneller en makkelijker met de patiënt kunnen worden gecommuniceerd
en tussentijdse bereikbaarheid en communicatie worden vergroot middels een voor iedereen
toegankelijk platform.
Uitbreiding van het aantal teleconsulten. Nu reeds vindt een belangrijk deel van de bespreking van
uitslagen plaats via een belcontrole zich uitend in hogere efficiëntie en reductie van het aantal
herhaalbezoeken. Ook videoconsulting moet in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van het pallet
van zorgaanbod.
Evidence-based Integratie van thuismonitoring met betrekking tot patiënten met hartfalen moet het
mogelijk maken deze toenemende groep chronische patiënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving in
samenhang met de huisartsen te begeleiden. Deze zorg wordt gekoppeld aan de
anderhalvelijnsafspraken en ondersteund door PA/VS hartfalen. Implementatie hiervan zal plaatsvinden
volgens het consensusdocument Telebegeleiding bij Hartfalen opgesteld door zorgverleners,
wetenschappelijke verenigingen en verzekeraars.

Door voorttzetting van de goede samenwerking binnen de regio en binnen de Saxenburgh Groep, evenals door
inzet van nieuwe technologische middelen verwacht de vakgroep ook de komende jaren slagvaardig te kunnen
reageren op de uitdagingen en veranderingen met betrekking tot de behandeling van hart- en vaatziekten.

Chirurgie
De chirurgencoöperatie Hengelo / Almelo / Hardenberg bestaat uit 21 gedifferentieerde chirurgen en biedt
24/7 volwaardige chirurgische zorg in Hardenberg. De subspecialismen zijn onderverdeeld in Vaatchirurgie,
Trauma chirurgie en Onco/GE chirurgie. Er wordt volledig gedifferentieerd gewerkt, ook tijdens de diensturen,
zodat een patiënt te allen tijde kan rekenen op een chirurg met veel expertise aan zijn of haar bed. Door de grote
groep kan de acute zorg gewaarborgd blijven evenals de drukbelasting. In Hardenberg wordt alle chirurgische
zorg behandeld die is toegestaan met in achtneming van de landelijke volumenormen.
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Arteriële vaatchirurgie vindt plaats in Almelo, Patiënten krijgen wel de gehele workup/onderzoeken etc. in
Hardenberg. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de oncologische zorg die qua volumenorm het niet toestaat deze
ingrepen in Hardenberg te verrichten (denk aan slokdarm, rectum etc.). Deze patiënten krijgen de workup in het
ziekenhuis in Hardenberg en de eventuele follow up nadien is ook weer in Hardenberg. De operatieve ingreep
vindt alleen plaats in ZGT-locatie Almelo. Op deze manier krijgt de patiënt de kwalitatief hoogst mogelijke zorg en
hoeft de patiënt slechts minimaal extra te reizen.
Daar waar mogelijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van teleconsulting. De multidisciplinaire besprekingen
worden ook gecombineerd met de besprekingen in ZGT (rectumbespreking / vaatbespreking etc.) om zo hoge
gedifferentieerde specialisten te laten participeren en hoge volumes te behalen welke de expertise en kwaliteit
ten goede komt. Het streven is om ook de bekkenbodembespreking tussen gynaecoloog/uroloog en chirurg te
gaan combineren met ZGT. Ook hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van teleconsulting.
Omdat het voor de hand ligt dat volumenormen etc. steeds strenger zullen worden, zou bepaalde zorg uit de
regio kunnen verdwijnen. Echter door de werkwijze als boven beschreven en hiermee behoud van expertise en
volumeaantallen, denken wij dat er een solide basis is gelegd voor de toekomst voor het behoud van alle
chirurgische pathologie voor de patiënt in de regio Hardenberg.
Ondanks dat er landelijk een groeiende zorgvraag bestaat voor bepaalde specialismen, is het bij de chirurgie zo
dat door het invoeren van het verhoogde eigen risico, minder complexe pathologie, aanzienlijk minder verwezen
wordt door de huisarts. Deels ziet de patiënt van de behandeling af (vanwege de kosten) en deels kan de huisarts
soms zelf een kleine ingreep uitvoeren. Oftewel binnen de heelkunde zal minder complexe pathologie binnen
ziekenhuis muren in aantallen afnemen. Daarentegen zal er een persisterende noodzakelijke vraag zijn voor meer
complexe pathologie die wel degelijk chirurgische expertise behoeft.
De oncologische chirurgen zijn zeker bereid om verdere centralisering van de oncologische chirurgie te bespreken
en te organiseren met de verschillende samenwerkingspartners op dit gebied. Hierbij kan gedacht worden aan
uitwisseling van ingrepen die minder complex zijn of juist centralisering van een van de oncologische ingrepen op
één plek, alhoewel dat laatste niet altijd logisch hoeft te zijn. Dit zijn keuzes die in gezamenlijkheid genomen
moeten worden en waarbij ook ondersteuning in de organisatie door de verzekeraars van noodzakelijk belang is
om dit effectief te organiseren. De Saxenburgh Groep is bereid om samen met de vakgroep te streven naar
volledige uitfasering van de oncologische chriurgie waarbij in samenspraak met Zilveren Kruis een groei kan
plaatsvinden in meer electieve, maar wel doelmatige, zorg. Het tijdspad daarin zal in nauw overleg met de
verschillende partijen afgesproken moeten worden, maar een tijdspad van 3-4 jaren is te verkiezen boven langere
periodes. Het is van eminent belang om ook de ondersteuners en de inrichting van de voor- en nazorg hierbij te
betrekken.
Voor zowel het coloncarcinoom als mammacarcinoom is nu het gehele traject (diagnostiek, operatie ,
chemotherapie/immunotherapie, nazorg) beschikbaar in ons ziekenhuis. Voor meer informatie over de
oncologische chirurgie zie pagina 30.
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Dermatologie
De financiering van de zorg is aan grote verandering onderhevig. De vraag blijft onbeperkt en overheid en
zorgverzekeraar proberen door kortingen op het budget de kosten in de hand te houden. Efficiëntie en
zorgvraagreductie zal blijvend onze aandacht vragen. Zeker in de regio Twente met een langdurige
onderbezetting van de afdeling dermatologie, door niet opgevulde vacatures voor dermatologen in het MST te
Enschede, vormt dit een zeer grote uitdaging.
Dermato-oncologie, één van de belangrijkste speerpunten
Met de toenemende vergrijzing en de toename van de hoeveelheid zon op de huid (steeds meer mensen gaan
met vakantie naar de zon) neemt de zorgvraag op het gebied van behandeling van pre-maligniteiten en
maligniteiten toe, evenals de behoefte van screening op dit gebied.
Het aantal gevallen van huidkanker neemt explosief toe. Al jaren is er een stijgende trend qua prevalentie en
incidentie voor zowel de melanomen als de non melanomen (plaveiselcel carcinoom en basaalcelcarcinoom). In
2016 krijgen zo'n vijfenveertigduizend Nederlanders de diagnose huidkanker. In de meeste gevallen heeft dit te
maken met de hoeveelheid UV-straling uit onder meer zonnestraling. Ook is er een forse toename van het aantal
gevallen van pre maligniteiten (zoals de actinische keratosen).
Om deze toenemende patiëntengroep kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden zal een aantal initiatieven
ontwikkeld moeten worden. Belangrijk aandachtspunt vormt hierbij de tevredenheid van de patiënt. De intentie
van de vakgroep dermatologie is de oncologische zorg meer te stroomlijnen, zowel poliklinisch als op
ziekenhuisniveau. De verwachting is dat niet alle patiënten poliklinisch behandeld kunnen en moeten worden.
Hiervoor zal gekeken moeten worden naar intensieve samenwerking met de huisartsen. Tevens zullen nieuwe
behandelprotocollen geïmplementeerd moeten worden en bestaat de behoefte om het behandelpalet uit te
breiden met de meest moderne technieken. Ook willen we kijken naar de mogelijkheden om de
patiënttevredenheid te verbeteren.
Concreet betekent dit:
•
•
•
•
•

Introductie van de Mohs, micrografische chirurgie (Is sedert 2015 geïmplementeerd in ons Centrum
voor Mohs chirurgie in Hengelo/ZGT).
Introduceren van nieuwe behandelingen voor oppervlakkige huidmaligniteiten en pre maligniteiten.
Introduceren van het zorgpad melanoom multidisciplinair.
Vormen van een multidisciplinair team ten behoeve van de huidoncologie.
Samenwerking met huisartsen intensiveren en zoveel mogelijk structureren

Samenwerking met partners
Op het gebied van de samenwerking met partners staat in deze periode de eerste lijn, thuiszorg centraal. Op
dit gebied zijn al intensieve trajecten gestart op het gebied van ulcus cruris/wondbehandeling en
kindereczeem. Gestreefd wordt naar consolidatie en verbetering van de huidige trajecten.
Het laatste jaar onderzoeken we de mogelijkheid van anderhalve lijnszorg.
Wat teleconsult betreft lopen de dermatologen voorop. Al zo'n jaar of 8 doen wij aan teledermatologie zowel in
Hardenberg als in het ZGT in Hengelo en Almelo. Dit is zo'n succes dat de 8 dermatologen van de Coöperatie
Dermatologen Twente van ZGT en Saxenburgh Groep, tezamen al enkele duizenden teleconsulten per jaar van
onze huisartsen verwerken. Hiermee worden nu al vele honderden life consulten op onze poliklinieken
voorkomen.
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Geriatrie
De Geriatrie werd in samenwerking met het ZGT geleverd en was met name poliklinisch van aard. Hiervoor is er
enkele jaren geleden een formeel samenwerkingscontract gesloten. Vanuit de zorgvraag bij kwetsbare ouderen is
er de behoefte om zeker 1,5 fte, maar waarschijnlijk 2,0 fte, geriatrie alhier te hebben voor alle poliklinische
consulten, klinische taken en advisering. Er is een traject ingezet om dit lokaal mogelijk te maken en om daarmee
ook op dit terrein een kwaliteitsverbetering te bewerkstellingen. De gedachte is om dit indien mogelijk vanuit de
vakgroep interne verder te ontwikkelen met een van onze regionale partners. Hiervoor staan gesprekken gepland
om na te gaan of de bestaande samenwerking met de geriatrie ZGT gecontinueerd kan worden of dat een van de
nieuwe ontwikkelingsgebieden in gezamenlijkheid met de afdeling Interne geneeskunde van de Isala meer logisch
is. Het verder uitbouwen van de afdeling geriatrie bied ook de mogelijkheid om nog beter aan alle te verwachten
nieuwe kwaliteitsindicatoren te voldoen.

Intensive Care
Aansluitend op het beleid van brede basiszorg, beschikt het Röpcke-Zweers Ziekenhuis over een niveau 1
Intensive Care (IC). Er is sprake van een gecombineerde care afdeling (CCU/IC). Er is een intensieve samenwerking
met Isala in Zwolle en daardoor kunnen artsen en verpleegkundigen hun klinische competenties op peil houden.
Investeren in professionalisering en training van specifieke vaardigheden is ook hier van belang. Naast ICU en
CCU zorg vormen de ICU verpleegkundigen en intensivisten het SIT team overdag. In de avonduren is de
aanwezige SEH-arts onderdeel daarvan.
Samenwerking
De intensivisten zijn afkomstig uit de Maatschap Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle, werkzaam in Isala te
Zwolle. Dit is geformaliseerd vanaf januari 2013 middels een samenwerkingsovereenkomst. De kwaliteit is
geborgd conform de registratie eisen van de RGS.
Medische verantwoordelijkheid op IC/CCU en Beleid Opname en Ontslag op de IC is aanwezig, waarin taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. De intensivisten uit Zwolle onderschrijven het belang
van een IC in Hardenberg om meerdere redenen en zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de
nieuwe standaard. Er is een vaste groep intensivisten uit Zwolle hier werkzaam en bij eventuele noodzakelijke of
preventieve overplaatsing (te verwachten langdurige beademing, noodzakelijke CVVH of alle beademingsplekken
reeds vergeven) wordt gebruik gemaakt van de MICU. Wij realiseren ons dat daardoor het aantal IC-opnames
lager zal zijn, echter ook hier speelt dat de acute opvang van zeer zieke mensen op de voorgrond moet blijven
staan.
MDO geschiedt dagelijks en tussendoor, indien noodzakelijk;
•

•
•

Indicatiestelling en casuïstiek: maandelijkse (multidisciplinaire) casusbesprekingen waar ziektebeelden,
complicaties of ethische dilemma’s worden besproken. Daarnaast wordt actief deelgenomen aan de
ziekenhuisbrede necrologiebespreking en is er terugrapportage van de NICE registratie;
Communicatie met de verpleegkundigen, zowel aan bed als via patiëntendossier / opdrachten in EPD is
zeer laagdrempelig doordat de intensivist altijd aanwezig is op de werkvloer;
Borging dossiervoering en verslaglegging gebeurt dagelijks in EPD, met bevindingen, conclusie, beleid en
opdrachten.
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Interne geneeskunde en MDL
De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL ziekten bestaat uit twee internist-oncologen, twee internist-nefrologen,
twee algemeen internisten, een hematoloog en twee MDL-artsen. Twee van de internisten beschikken over
Endoscopie registratie. Zij werken allen volgens de landelijke richtlijnen voor de algemene interne
geneeskunde/MDL en de deelgebieden. Bij de kwaliteits visitatie dit jaar werden deze vakgroepen uiterst lovend
beoordeeld. In de toekomst zal de samenwerking met de verschillende deelgebieden in Zwolle geïntensiveerd
gaan worden. De speerpunten zijn leveren van uitstekende basiszorg (analyse buikklachten, anemie, chronisch
nierfalen, sepsis behandeling), waarmee de huisarts ondersteund wordt. Nefrologie afdeling, met name de
Dialyse afdeling, werd in eerste aanleg direct HKZ-gecertificeerd. De noodzaak tot betere organisatie van de
dialyse in de nabije omgeving blijft een punt van aandacht, evenals de ontwikkeling van meer mogelijkheden voor
thuisdialyse. Hierdoor zal het voor patiënten leiden tot een betere kwaliteit van leven, maar zullen de overall
kosten ook dalen door efficiënter gebruik van de lokale unit, door alleen al een enorme daling van de reiskosten.
Binnen de hemato-oncologie wordt getracht om de behandelingen zoveel mogelijk in de thuissituatie te
realiseren. De hematoloog is ook medisch leider van de Trombosedienst. Met de opkomst van de DOAC’s/
NOAC’s is recent, in samenwerking met de cardiologen en trombosedienst, een kenniscentrum voor
antistollingsmiddelen opgezet (ten behoeve van patiënten, maar vooral ook voor andere medisch specialisten,
huisartsen, andere zorgverleners als bijvoorbeeld tandartsen en fysiotherapeuten).
Juist bij MDL-ziekten wordt, onder meer door het bevolkingsonderzoek coloncarcinoom, een toename van
patiënten verwacht. Om dit te kunnen opvangen wordt een verpleegkundig specialist geworven/opgeleid, naast
andere strategieën om de tekorten (landelijk) aan MDL-artsen tegen te gaan.
Daarnaast zal een MDL stage in het kader van de internistenopleiding starten.
Overleg met huisartsen over verwijsbeleid en terugverwijzing is structureel. De overweging is om consulten te
doen in de huisartspraktijk teneinde verwijzingen te voorkomen.
Met de toenemende vergrijzing is de aandacht voor en de samenwerking met de klinische geriatrie essentieel,
daarbij is de vakgroep voornemens om in samenspraak met de afdeling geriatrie een internist
ouderengeneeskunde aan te nemen.

Kindergeneeskunde
De vakgroep kindergeneeskunde staat garant voor een kwalitatief goede basis kindergeneeskunde en een 24/7
bewaking van de acute opvang cq beschikbaarheid. Daarnaast is er een aantal aandachtsgebieden, zoals kinderMDL, diabetes (samenwerkingsverband Diabij), sociale pediatrie, kinderpulmonologie en adoptie. De borging van
de kwaliteit op deze aandachtgebieden gaat middels bijscholingen.
Binnen de kindergeneeskunde vindt er een verschuiving plaats van een deel van de sociale pediatrie naar de
gemeente. Een van de kinderartsen werkt mee aan de pijler ‘Vroeg Erbij’ van Vitaal Vechtdal,
Samenwerking:
Intern: Gynaecologie/verloskunde: Het Vrouw/Kind Centrum in wording kent een zeer nauwe samenwerking in
teamverband tussen de vakgroepen Gynaecologie/verloskunde en kindergeneeskunde. (Kan concreet verder
vorm gegeven worden in de nieuwbouw van het ziekenhuis.) Daarnaast wordt er ingezet op een intensivering van
de samenwerking met de eerstelijns verloskundige waaraan inhoudelijk vorm wordt gegeven door het
realiseren van een ‘geboortehuis’ op de klinische afdeling. Daarbij wordt er ingezet op een optimalisatie van de
continuïteit in zorg. Dit komt het meest tot zijn recht op het gebied van de transmurale geboortezorg. Op de
vrouw/kind afdeling binnen het VK Centrum komt dit effectief naar voren door inzet van multifunctionele
patiëntvriendelijke ruimtes waarbinnen de patiënt letterlijk centraal staat en de zorg eromheen geregeld wordt.
Binnen het POP (Psychiatrisch Obstetrisch Pediatrisch)-team worden “risico”- zwangerschappen besproken
waarbij er preventieve handelingen kunnen volgen welke kunnen bijdragen aan een gezondere zwangerschap en
beperking van de opnameduur door betere begeleiding in de thuissetting.
Met de vakgroepen KNO en chirurgie zijn er duidelijke afspraken over de opvang van post-ok kinderen. Alle
kinderen (onder de 18 jaar) welke gepresenteerd worden op de SEH worden mede beoordeeld door de
kinderarts.
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Richting nulde lijn: Er wordt hard gewerkt aan een verbreding van de samenwerking met de gemeente (Samen
Doen Teams) waarbij er op consultatieve basis gebruik kan worden gemaakt van de expertise van de kinderarts
zonder dat het direct leidt tot een doorverwijzing. Daarnaast participeren wij in commissies, projecten etc. welke
een preventieve grondhouding kennen ter reductie van de zorgconsumptie en bijdragen aan een gezondere
levensstijl en versterking van de eigen kracht van kind en gezin.
Richting eerstelijn: Er bestaat een zeer laagdrempelige overlegmogelijkheid voor huisartsen hetgeen het aantal
doorverwijzingen reduceert. Daarnaast zijn er concrete plannen om in de toekomst verder op locatie (lees
huisartsenpraktijken) bij toerbeurt diensten te draaien voor de niet acuut pediatrische vragen. Momenteel is er al
een bezetting van een 3-tal buitenpoli’s (Westerhaar, Coevorden en Ommen) Voor de (semi)acute patiënten is er
de afspraak dat deze nog dezelfde dag gepresenteerd kunnen worden bij de kinderarts. Het aanbieden van
onderwijs aan de huisartsen op het gebied van de kindergeneeskunde kan bijdragen in meer zelfredzaamheid en
een verminderd doorverwijzen. Daarnaast bestaan er plannen om huisartsen, welke een extra aandachtsgebied
kindergeneeskunde willen onderhouden, de mogelijkheid te bieden om praktijk te voeren op de nieuw in te
richten poli kindergeneeskunde. Deze kan als extra zeef werken bij de reductie van doorverwijzingen.
Er bestaat een overleg met de jeugdartsen/consultatiebureau artsen waarvoor gelijke rechten gelden als de
huisartsen.
Op het gebied van E-health en kinderthuiszorg zijn er talrijke ideeën die ertoe moeten gaan leiden dat de patiënt
uiteindelijk minder vaak gezien hoeft te worden in het ziekenhuis ((poli)-kliniek) en de opnameduur beperkt kan
worden.
Richting overige zorginstelling 2e en 3e lijn:
Neonatale intensive care in samenwerking met Isala (exclusief cardiale problematiek), overige kinder IC in
samenwerking met UMCG en verwijzing op indicatie voor subspecialismen naar Isala en UMCG.
Het samenwerkingsverband met de kindergeneeskunde van de Isala zal worden geïntensiveerd, waarbij er
gedachten zijn over gedeelde protocollen en richtlijnen alsmede ook toename van consultatieve vragen zonder
doorverwijzing (kostenbeperking). Hierbij wordt hoog ingezet om ongewenste duplicatie van aanvullend
onderzoek te voorkomen.
Overige:
•
Multidisciplinair overleg is op indicatie bij opgenomen patiënten.
•
Verkorting van de opnameduur en verdere vervlechting van de klinische kinderafdeling met de
obstetrie, draagt bij aan een reductie en optimalisatie benutting van de beschikbare ruimten.
•
Indicatiestelling en casuïstiek gebeurt door telefonisch overleg met desbetreffende arts, verwijsbrief
en eventueel beeldvorming. Onderling bij wekelijks overleg of ad hoc op indicatie extra;
•
Communicatie geschiedt door formeel overleg op vaste momenten in vergadersetting, korte lijnen met
huisartsen, aansluitend bij kindergeneeskundige expertiseteams voor aandachtsgebieden;
•
Borging dossiervoering en verslaglegging gebeurt in het EPD en middels protocollen en procedures.

Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO)
De vakgroep KNO werkt met subspecialisaties (zoals stemplooipathologie, operatieve correctie van afstaande
oorschelpen, snurken en OSAS, neus- en bijholte aandoeningen en otologie).
Speerpunten binnen de vakgroep zijn uitgebreide middenoorchirurgie en diagnostiek en behandeling van
inspannins gebonden strottenhoofdobstructie als 1 van de 2 centra in Nederland. Voor de toekomst willen we dit
uitbreiden met stemstoornisproblematiek.
Voor de KNO is het zeker mogelijk om in samenwerking met de huisartsen patiënten te zien waarbij men moet
denken aan beoordelen van trommelvliezen, gehoortesten en nasendoscopie, om zo een eventuele zorgvraag te
reduceren. Ook de beoordeling van trommelvliezen via E-consulting behoort tot de mogelijkheden (dit is reeds
gedaan met audiciens elders in het land).
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De maatschap is sinds 2008 onderdeel van de HESHA waarneemgroep. De richtlijnafspraken zijn opgenomen en
geborgd in Iportal.
Verwijzingen geschieden veelal naar UMCG (oncologie) of Assen (Otosclerose patiënten) als tertiaire centra voor
die gebieden.
•
•
•

•

MDO met snijdend specialisme en anesthesiologen, OSAS (longartsen, neurologen);
Indicatiestelling en casuïstiek, alsmede opgetreden complicaties of bijzondere/complexe
ziektegevallen wordt twee maandelijks besproken en vastgelegd in maatschapsoverleg;
Communicatie: de afspraken met de eerstelijn zijn vastgelegd op Iportal. Hierin staan o.a. afspraken
over spoed, semispoed en reguliere verwijzingen. Tevens zijn er afspraken over consultaanvraag
collega specialist, formulieren, afwerken consultafspraken, onderzoeken, opname-indicaties,
patiëntenvoorlichting en informed consent;
Borging dossiervoering en verslaglegging zijn traceerbaar en geborgd in het EPD.

Longgeneeskunde
De vakgroep werk met subspecialisaties (zoals longoncologie, longrevalidatie, systemische longziekten,
slaapapnoe).
Borging van kwaliteit geschiedt door gerichte nascholing. Er is een geweldige toename van de OSAS populatie te
verwachten waarbij de comorbiditeit aanzienlijk kan worden voorkomen door adequate behandeling om aldus
een gerichte reductie van comorbiditeit te bewerkstelligen. Verder zijn er reeds jaren goede afspraken met de
huisartsen over de behandeling van COPD in de eerste lijn en is dit afhankelijk gemaakt van de ernst en de
comorbiditeit. Hiermee heeft een aanzienlijke reductie plaatsgevonden daarin. Onderzoeksmogelijkheden staan
open voor huisartsen waarbij er geen effectieve doorverwijzing is, slechts in eerste instantie alleen beoordeling
van onderzoeksvragen en alleen bij pathologisch afwijkende bevindingen vindt er in overleg met de huisarts een
vervolganalyse plaats indien dit leidt tot doelmatigere zorg.
De groeiende zorgvraag voor de longgeneeskunde kan gereduceerd worden door nog beter samen te werken met
de huisartsen in de ketenzorg COPD.
Er is een al jaren lang bestaande samenwerking met vakgroep longziekten Isala te Zwolle en
Radiotherapiegroep te Deventer op het gebied van longoncologie. De samenwerking verloopt momenteel
zodanig dat ingrepen aan de long nu met name in Zwolle plaatsvinden (afdeling thoraxchirurgie) en bestraling in
Deventer (Radiotherapiegroep). Er vinden ook verwijzingen naar tertiaire centra (voor overname behandeling) en
soms behandeling samen met een tertiair centrum plaats. Er is een toenemende vraag vanuit de regio Coevorden
en omgeving om bestralingstrajecten in samenwerking met het UMCG in Emmen mogelijk te maken. Er is
ondanks de nadrukkelijke samenwerking met huisartsen op het gebied van COPD-zorg en het ook het
onderbrengen van deze zorg bij de huisartsen een duidelijke vraag naar specialistische zorg die in vrijwel alle
facetten alhier geleverd kan worden. Ook hier speelt dat sommige ziektebeelden naar expertisecentra in den
lande worden gestuurd. Er is sprake van een duidelijke overlegcultuur met de volgende voorbeelden:
•
•
•
•

MDO: wekelijks, van klinische en moeilijke poliklinische patiënten;
Indicatiestelling en casuïstiek gebeurt tijdens grote visite. Longartsen zijn aanwezig en uitkomst overleg
wordt standaard vermeld in EPD;
Communicatie gebeurt dagelijks met verpleging en wekelijks met paramedici;
Borging dossiervoering en verslaglegging geschiedt bij ieder patiëntencontact of wijziging beleid in het
EPD.
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Medische psychologie
De vakgroep medische psychologie bestaat uit 3 leden (1,53 FTE) en kent subspecialisaties. De belangrijkste
missie is de diagnostiek en het behandelen van herstelbelemmerende psychologische factoren en het voorkomen
van onterechte medische consumptie. Meer positief gesteld leert en ondersteunt men gezondheidsbevorderend
gedrag. Een specifieke vorm van diagnostiek is het neuropsychologisch onderzoek. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan de neurologische en revalidatiegeneeskundige diagnostiek. Naast het stellen van de diagnose dient
het neuropsychologisch onderzoek ter advisering of fundament voor het behandelplan. De vakgroep werkt nauw
samen met de verwijzend medisch specialist en met name de vakgroepen neurologie, cardiologie, oncologie,
anesthesiologie, kindergeneeskunde, psychiatrie, revalidatie en gynaecologie.
Psychologen nemen deel aan MDO’s met betrekking tot Diabetes, Revalidatie, Hartrevalidatie, Oncologische
revalidatie, Bekkenbodem dysfuncties, het pijnteam en geheugenpoli. Naast de formele MDO’s is er
laagdrempelig telefonisch contact. Er is geen formele samenwerking met vakgroepen elders.
Hiernaast hebben de medisch psychologen taken in de verschillende trajecten van kwaliteitsontwikkeling als
IFMS, analyse van calamiteiten en ondersteuning van artsen na calamiteiten of bij psychologische nood. Ook
nemen zij een voortrekkersrol in de verdere ontwikkeling van dergelijke gebieden. Vakgroepleden
onderscheiden zich in subspecialisatie en specifieke kennis- en vaardigheidsdomeinen zoals Neuropsychologie,
Revalidatie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Bekkenbodem dysfuncties & seksuologie.
Borging van kennis geschiedt middels intervisie, visitatie, (na)scholing, congres- en symposiabezoek. Borging van
dossiervoering en verslaglegging geschiedt in het EPD, met een standaard format.
Groeiende patiëntenstromen en schaarste in het aanbod van zorg noopt tot zorgvuldige triage en
indicatiestelling. Wekelijks worden nieuw aangemelde patiënten besproken en aan specifieke behandelaars
toegewezen. Tijdens diagnostiek en de verdere eventuele behandeling wordt beoordeeld in hoeverre de
hulpvraag past bij de missie van de medische psychologie. Wanneer meer uitgebreide en niet aan een
lichamelijke aandoening gerelateerde klachten behandeling behoeven, wordt doorverwezen naar de eerste lijn of
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Er wordt toenemend geëxperimenteerd om het aantal face-toface contacten te beperken en bijvoorbeeld te vervangen door e-mail contact. Ook door het ontwikkelen van
groepsgerichte programma’s wordt de efficiëntie verhoogd.

Neurologie
De vakgroep neurologie verzorgt 24/7 voor de gehele regio alle neurologische basiszorg in de volledige omvang
van het vakgebied. Acute CVA-zorg is continu beschikbaar waardoor de noodzakelijke snelle behandeling in de
regio plaatsvindt. De opvang en behandeling gebeurt middels een stroke unit en met 24-uurs CT-mogelijkheid
naar vigerende richtlijnen. Indien een patiënt voor trombectomie in aanmerking komt is hiervoor goede
samenwerking met Isala. De zorg hiervoor is binnen de kwaliteitsstandaard en kan ook screenend in
dagverpleging plaatsvinden bij via de huisarts aangemelde TIA’s. De behandeling van de mensen met significant
carotis lijden is met behulp van service level agreements goed afgesproken en geborgd. Ook de poliklinische zorg
en richtlijnen benadering is goed. Subspecialisatie neuromyologie is belegd bij een van de neurologen.
De ingrepen op neurochirurgisch gebied zijn nu met name in de Isala klinieken belegd, maar een deel van die
ingrepen zoals ingrepen van het wervelkolom die al dan niet scopisch kunnen gebeuren ( waardoor de ingreep
veiliger en sneller kan gebeuren) zouden in de toekomst ook lokaal plaats kunnen vinden. Hiermee zou de druk
aldaar op deze ingrepen verminderd worden.
Er is een goede samenwerking in de regio waarbij er vooralsnog eerst wordt gekeken naar het patiëntenbelang.
Hierom is er op dit moment een uitgebreid netwerk waarmee wordt samengewerkt, om een voorbeeld te geven:
Met Isala Zwolle (neurochirurgie), Radiotherapiegroep (radiotherapie), ZGT Almelo (vaatchirurgie), Treant
Emmen (vaatchirurgie), SEIN Zwolle (Epilepsie), UMCG (tertiair centrum voor de regio, met name ook
neurooncologie/neuromusculair/kinderneurologie), UMCN (met name neuromusculair en Parkinson) en VUMC
(met name MS en dementie).
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Intern zijn er ook afdoende samenwerkingstrajecten zoals:
•
•

MDO: wekelijks met multidisciplinair;
Indicatiestelling en casuïstiek: aanvullend onderzoek/besluit tot operatieve interventie geschiedt
poliklinisch individueel, tijdens overdrachtsmomenten en/of vakgroepoverleg;

•

Complicaties worden wekelijks ad hoc indien van toepassing en 3 maandelijks tijdens een
complicatiebespreking besproken en nadien teruggekoppeld naar betrokkenen. Daarnaast wordt
dossieronderzoek gedaan vanuit LBZ registratie;

•

Communicatie: schriftelijk en mondeling tijdens visite (verpleging), MDO (paramedici en longziekten
t.a.v. slaapgerelateerde aandoeningen) en opdracht in het EPD/rapportage. Daarnaast structureel
overleg teamleiders afdeling 2-4 keer per jaar;

•

Borging dossiervoering en verslaglegging: dagelijks in klinisch EPD (ontslagbrief en medicatie).

•

Poliklinisch EPD: minimaal 1x per jaar een brief aan de huisarts en elk polibezoek (tenzij er nog veel
aanvullend onderzoek volgt), als ook bij teleconsultatie van de huisarts.

Met collega’s, zowel van buiten het ziekenhuis als met op dit moment een huisarts, maakt een deel van de
vakgroep gebruik van Siilo medical, een veilige app waarbij bijv. de huisarts laagdrempelig een probleem kan
voorleggen zonder dat de patiënt daadwerkelijk verwezen hoeft te worden. Eerder werden dit soort vragen soms
via de mail gesteld. De verwachting is dat dit soort apps ook een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld
overleg met neurochirurgie, of beoordeling bewegingsstoornissen of epileptische aanvallen door bijv. filmpjes te
versturen. Dit helpt ons bij diagnosestelling waarbij wellicht ook een evt. ziekenhuisbezoek voorkomen kan
worden.
Visie neurologie of de groeiende zorgvraag kan reduceren:
•
•
•

Verschuiving van de beoordelingen van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk E-consult met
huisartsen en geselecteerde patiënten;
Medical apps zoals SIllo medical voor intercollegiaal overleg waarmee consulten in het ziekenhuis
voorkomen kunnen worden;
Door slim plannen proberen in geselecteerde groepen de diagnostiek in een sessie af te ronden.

Nucleaire geneeskunde
De maatschap Nucleaire Geneeskunde werkt voor de ziekenhuizen Isala Zwolle, Isala Diaconessenhuis Meppel en
Treant groep en Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg. De maatschap heeft als missie voor de regio
‘toegankelijke’ en ‘state of the art’ nucleaire geneeskundige zorg te bieden op zowel basis als topklinisch niveau.
Voor verspreiding van verslagen en beelden hebben de maatschap en de betrokken ziekenhuizen de
beschikking over een in het EPD geïntegreerd PACS beeld archief. Hierdoor wordt kosten efficiënt gewerkt voor
het Röpcke Zweers Ziekenhuis, waarbij alle voor patiëntenzorg benodigde nucleaire diagnostiek eenvoudig kan
worden geleverd. Via video conference worden MDO’s ondersteund door de nucleaire geneeskunde.

Oogheelkunde
De maatschap Oogheelkunde bestaat uit de regio Hardenberg, Meppel en Zwolle. Recentelijk is Hoogeveen
ondergebracht in Emmen en Stadskanaal. De vakgroep werkt met subspecialisaties, zoals glaucoom, medische en
chirurgische retina, strabismus, (refractieve) cataractchirurgie en echografie, ooglidchirurgie en orbita en
refractiechirurgie. Al enkele jaren zijn Avastin injecties in Hardenberg mogelijk.
Er is een samenwerking met Isala Zwolle/Meppel. Samen vormen zij 1 maatschap. Tertiaire zorg wordt verwezen
naar UMCG dan wel andere academische klinieken afhankelijk van de vraagstelling.
Er is ondersteuning van een orthoptist en voldoende ruimte voor oogingrepen alhier als cataract operaties.
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Orthopedie
De maatschap bestaat uit 4 orthopeden. Zij werken met subspecialisaties, zoals schouderchirurgie,
kinderorthopedie, voetchirurgie, knie-/heupprothesiologie en sportorthopedie. Allen zijn lid van verschillende
wetenschappelijke subverenigingen/commissies naast de algemene orthopedische wetenschappelijke vereniging.
De orthopedie kenmerkt zich door een jarenlange stabiliteit qua bemensing, kwaliteit en een laag
complicatierisico.
De Vakgroep neemt deel aan verschillende (regionale) overleggen, zoals regionaal traumaoverleg,
Kinderorthopedie, Sportgeneeskunde en Pathologie/traumatologie van de wervelkolom (allen in Zwolle).
Daarnaast rondom Orthopedische oncologie met het UMCG.
Er vinden diverse besprekingen in huis plaats zoals MDO’s waar de orthopeden voor worden gevraagd indien
nodig.
•
•

•
•

Indicatiestelling en casuïstiek gebeurt dagelijks met radioloog, chirurgisch traumatoloog en SEH arts.
Daarnaast is wekelijks overleg over algemene casuïstiek;
Communicatie: verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn aanwezig bij de ochtendoverdracht met
chirurgen. Hiernaast is er dagelijks een uitgebreide patiëntenbespreking tijdens visite. Dagelijks wordt
ook het EVD ingezien;
Borging dossiervoering en uitgebreide verslaglegging geschiedt dagelijks in EPD;
Er is sinds enkele jaren een PROMS-registratie , ook het stafbrede dashboard is iets wat mede vanuit de
orthopedie is ontwikkeld en is uitgerold naar alle vakgroepen. Uit hun registratie, maar ook
doorverwijzing blijkt sedert langere tijd sprake van een lage complicatie risico.

De orthopeden nemen hun verantwoordelijkheid en zijn stafbreed actief in diverse gremia.
De vakgroep heeft de juiste maat en expertise om de uitdagingen van de toekomst, zoals teleconsulting en
andere patiëntgebonden digitale communicatie verder te ontwikkelen.
De groeiende zorgvraag wordt door de vakgroep beteugeld door een kritische en scherpe indicatiestelling naar
aanleiding van de richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging. Het aantal polikliniekbezoeken voor uitslagen
en controles wordt verder gereduceerd door telefonische consulten. De vakgroep Orthopedie zal de complexe
revisies van heupen en knieën afbouwen om daarmee ook meer ruimte te bieden voor electieve zorg en daarmee
een bovenregionale functie te kunnen vervullen. Gezien hun zeer beperkte eigen revisies is dit ook een goede
mogelijkheid voor de groei van electieve chirurgie.
De sportorthopedie neemt een belangrijke positie in de verdere ontwikkeling van de vakgroep, de samenhang
met de andere vakgroepen in datzelfde gebied en zelfs de huisartsen is een natuurlijke.

Plastische Chirurgie
De sectie plastische chirurgie is beschikbaar voor patiënten met een aandoening op het gebied van de plastische
chirurgie in de regio en zal op dynamische wijze de zorg leveren die gevraagd zal worden.
Patiënten kunnen in het Röpcke Zweers Ziekenhuis terecht voor de allround plastische chirurgie in het algemeen
en de speciale hand- en polsaandoeningen in het bijzonder. Het toevoegen van het specialisme plastische
chirurgie heeft een direct positief gevolg op de kwaliteit van de door het Röpcke Zweers Ziekenhuis aan te bieden
borstkankerzorg, aangezien de gezamenlijke ingrepen met de oncologisch chirurg in het kader van de
behandeling van het mammacarcinoom behouden vooralsnog blijven voor het ziekenhuis. In de toekomst zal dit,
in overleg met de collega ziekenhuizen, afgebouwd kunnen gaan worden en zal meer de nadruk komen op laag
complexe ingrepen.
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De voortschrijdende vergrijzing zal tot gevolg hebben dat er toenemend een beroep gedaan zal worden op de
dermatooncologische zorg in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis waarbij de plastisch chirurg in nauwe samenwerking
met dermatoloog en oncologisch chirurg betrokken is bij de chirurgische behandeling van huidtumoren. Voorts
zullen leeftijdsgerelateerde hand en polsaandoeningen zoals o.a. functiebeperkende contracturen in het kader
van de ziekte van Dupuytren of artrose een belangrijk aandeel vormen in het palet van te leveren zorg.
De zorg die de sectie plastische chirurgie levert zal geoptimaliseerd worden door die aan te bieden in
(paramedisch) teamverband, zoals het handenteam, of als onderdeel van een (mammaoncologisch)
multidisciplinair overleg, waarbij de plastische chirurg de patiënt kan volgen.
Vanuit het gedachtegoed om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zijn/haar thuis aan te kunnen bieden zou de
sectie plastische chirurgie de multimediamogelijkheden zoals teleconsulting, E-health of “app” willen actualiseren
en toevoegen aan de manieren hoe het patiëntcontact in het pre- en postoperatieve traject kan plaatsvinden.
De praktijk plastische chirurgie is gebaat met minimaal een tweede plastisch chirurg die direct verbonden is aan
het RZZ voor het optimaliseren van continuïteit van electieve zorg. Daarnaast zal de samenwerking gezocht
worden met collega plastisch chirurgen in de regio voor het optimaliseren van de continuïteit van spoedzorg
tijdens de diensten buiten kantoortijd.
Tot slot zullen samenwerkingsverbanden gelegd gaan worden met topklinische ziekenhuizen in de regio voor het
efficiënt verwijzen van patiënten die plastisch chirurgische zorg behoeven die niet geboden wordt in het
RöpckeZweers Ziekenhuis.

Psychiatrie
De afdeling psychiatrie heeft een volledige verandering ondergaan qua organisatie en samenwerking. Er is, na
intense gesprekken met de eerdere samenwerkingspartners, gekozen voor een samenwerking met Inter-Psy, een
partij uit Groningen die heeft bewezen de psychiatrische zorg te kunnen verbeteren zonder de wachttijden te
laten oplopen, met behoud van de kwaliteit van zorg. Tevens is er voor gekozen om de poliklinische zorg uit te
breiden in de nabije toekomst zonder in een concurrentieslag te willen geraken, maar te kiezen voor
samenwerking met onze huidige partners. Dit naar aanleiding van de landelijk bekende hulpkreten vanuit de
eerste lijn, de onderbehandeling in onze regio van patiënten met hoge psychische nood. Ook nu weer is gekozen
om onze huisartsen hierin te betrekken en te raadplegen De psychiatrische zorg zoekt nog steeds samenwerking
met de regio (GGZ Drenthe en Dimence) en zal daar waar mogelijk en gewenst deze samenwerking verder
intensiveren. Het zal in de toekomst betekenen dat de psychiatrische zorg in nauw samenwerking met Inter-Psy
geleverd wordt, daar waar mogelijk in de bestaande verbanden, maar ook eventueel daarbuiten indien dat nodig
mocht zijn.
•

•
•
•

De afdeling psychiatrie zal in zijn huidige vorm een evolutie ondergaan waarbij de samenwerking met de
afdelingen van het Röpcke Zweers Ziekenhuis door middel van consultatie en advies wederzijds in stand
wordt gehouden en anderzijds er wijzigingen zijn en verder zullen komen naar hele specialistische
behandelingen waaraan deze afdeling ook zal deelnemen. Verder is de kwaliteit geborgd door Inter-Psy;
Communicatie gebeurt structureel met andere zorgprofessionals en wordt vastgelegd in het EPD.
Procedures en protocollen zijn vastgelegd in iPortal;
Borging dossiervoering en verslaglegging in het EPD;
Ook de begeleiding van de somatisch opgenomen patiënten met psychiatrische problematiek krijgt
verder meer aandacht en verdient verdere uitbouw, vooral de kwetsbare patiënten.
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Radiologie
De maatschap werkt met subspecialisaties. Er is een geregistreerd interventie radioloog en er is bevoegdheid om
mammascreening te verrichten (voor het BVO). De vakgroepleden zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor
Radiologie (NVvR). Kennis is geborgd door herregistratie en bijwonen van de kwaliteitsvisitatie om de 5 jaar.
Kennis wordt geborgd middels (na)scholing.
Er is een al jaren bestaande formele samenwerking met de maatschap Radiologie Isala Zwolle, waarbij de 24/7
uur dekking gegarandeerd is betreffende patiënten die een acute radiologische (vasculaire en non-vasculaire)
interventie moeten ondergaan. Daarnaast is overleg met de vaatchirurgie te Almelo voor de vasculaire
behandelingsmogelijkheden. De huidige vakgroep heeft de beschikking over een 1,2 tesla MRI waarmee ze
daarvoor ook een buiten-regionale functie vervullen voor claustrofobe patiënten. De wens en het doel is om dit
voor alle onderzoekstrajecten mogelijk te maken
Voor tertiaire zorg wordt er verwezen naar verschillende ziekenhuizen afhankelijk van de vraag en de te leveren
kwaliteit, dit zijn o.a. MST, HAGA Den Haag , Isala NKI/AvL , UMCG, AMC, Meppel en Leiden voor verschillende
deelgebieden. Het streven is om na te gaan of in de samenwerking met Isala en ZGT deze lijst wat kleiner kan
worden.
• MDO van verschillende vakgroepen worden bijgewoond, zoals interne geneeskunde, chirurgie, MDL,
Urologie, Orthopedie, SEH, Neurologie . Daarnaast deelname aan oncologie-, vaat- en
necrologiebespreking;
• Indicatiestelling en casuïstiek: de radioloog brengt zelf casuïstiek in waar nodig en bereidt de
besprekingen voor. Ook complicatiebespreking wordt vastgelegd tijdens de maatschapvergadering
radiologie. De terugkoppeling geschiedt naar de aanvrager via direct contact / telefonisch door de
radioloog of per mail, afhankelijk van de bespreking;
• Communicatie geschiedt dagelijks met andere radiologen en de onderling verstandhouding is zeer goed,
waardoor er geen belemmering bestaat voor overleg. Er is een laagdrempelig aanspreekgedrag tussen
radiologen en laboranten. Communicatie geschiedt op meerdere manieren. Tijdens Time-out (op HCK),
mondeling naar verpleegkundige bij het ophalen van patiënt, aan het einde van de dag met aanvragende
specialisten na de procedure (zoals vaatchirurgie). Na procedures elders op radiologie via mondelinge
overdracht naar verpleegkundige en via het gemaakte verslag in EZIS/PACS door de radioloog. Bij
complicaties (of spoedonderzoeken) wordt de aanvrager of diens vervanger gebeld voor overleg. De
laboranten nemen contact op met de radioloog bij twijfel over soort onderzoek en ook bij twijfel over de
indicatiestelling van het onderzoek.
Radiologen vragen feedback (als zelfreflectie) van laboranten ter verbetering van zorg;
• Borging dossiervoering en verslaglegging: Verslaggeving vind plaats volgens de richtlijnen van de NVvR.
Radiologen melden bevindingen die mogelijk directe consequenties hebben ten aanzien van de
behandeling van de patiënt, direct, veelal telefonisch, aan de aanvrager of diens vervanger. Deze
melding wordt ook in het verslag vermeld.
Indien er een addendum verslag gemaakt wordt om welke reden dan ook, wordt de aanvrager hiervan
mondeling of via de mail op de hoogte gebracht. Dit is een afspraak die stafbreed geldt en zorgt voor
duidelijkheid ten aanzien van de eventuele aanpassing van een melding mocht dat nodig zijn.
• Alle protocollen van afdeling onderzoeken staan in IPortal, met regelmatig updates.

De samenwerking met Isala en ZGT worden beiden uitgediept met als doel om een bredere vakgroep te
ontwikkelen die meer subspecialisaties toelaat.
De radiologen hebben nauwe banden met de huisartsen, snelle verslaglegging, korte wachttijden voor patiënten
die voor onderzoek verwezen worden, makkelijk bereikbaar via een speciaal telefoonnummer.
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Reumatologie
De reumatologie wordt verzorgd door twee reumatologen in een feitelijk 1,6 FTE formatie. Er is van oudsher een
samenwerkingsverband met het MST en een samenwerking met de reumatologen te Zwolle is in ontwikkeling.
De huidige bezetting door de reumatologie kent twee allround reumatologen, waarvan één gepromoveerde
ervaren en één beginnend reumatoloog die zich thuis weten in de niet-inflammatoire en inflammatoire
reumatologie en immunologie, die deskundig zijn in (musculoskeletal) echografie, Capillaire microscopie en
Osteoporose zorg. De reumatologen verzorgen verder begeleiding bij artrose en fibromyalgie (fibromyalgie
oefengroep en gewrichtscarrousel-spreekuur in samenwerking met de revalidatie en met de orthopedie), RA en
Jicht. Er zijn een verpleegkundig specialiste en een reumaconsulente werkzaam, die onder supervisie werken.
Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden in het ziekenhuis, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

MDO met de revalidatie in het kader van de gewrichtscarrousel spreekuren. Daarnaast dagelijks
overleg met reumaconsulente en verpleegkundige specialiste. 1x per maand overleg in MST;
Wekelijks vakgroep bespreking, wekelijks casus bespreking, 3 keer per jaar complicatieregistratie
bespreking
Refereeravonden met de internisten.
Indicatiestelling en moeilijke casuïstiek worden maandelijks in het MST besproken
Terugkoppeling gebeurt in het patiëntendossier en notulen en conclusie worden schriftelijk
bijgehouden;
Communicatie met verpleegkundige en reumaconsulente is vastgelegd in het EPD in aparte tabbladen;
Borging dossiervoering en verslaglegging: alles wordt digitaal vastgelegd en is terug te vinden in het
patiëntdossier.

De reumatologie maakt gebruikt van biologicals en in dat kader worden er voortdurend stappen gedaan om de
kosten te beheersen door alleen deze middelen te gebruiken bij falen van overige medicatie, zo mogelijk te
stoppen en o.a. door samenwerking met de apotheker. Er zijn reeds succesvolle stappen gezet om met
gelijkblijvende kwaliteit gebruik te maken van biosimilars.
De trend vanaf het begin 2008 is een stijgende lijn in zorgvraag. Deze vraag lijkt zich enigszins te stabiliseren op
het huidige niveau. De groei tot nu toe is te verklaren geweest door het feit dat reumatologie
ondervertegenwoordigd was tot 2008. De praktijk lijkt nu stabiel te draaien op 1,6 FTE, dit past bij de landelijk
gemiddelde bezetting bij deze adherentie. De groei van de zorgvraag proberen we te reduceren door
specialistische consulten binnen de huisartsen te ontwikkelen.

Revalidatie geneeskunde
Er zijn momenteel 2 revalidatieartsen werkzaam in het Röpcke Zweers Ziekenhuis, tevens worden buitenpoli's
gedraaid in Coevorden en Ommen. De revalidatieartsen zijn gedetacheerd vanuit revalidatiecentrum Roessingh in
Enschede waarmee al jaren een goede samenwerking bestaat. Ook wordt samengewerkt met revalidatiecentrum
Vogellanden in Zwolle. De werkzaamheden omvatten voornamelijk poliklinische activiteiten waarbij alle
aspecten die ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde omvat worden gezien (neurorevalidatie inclusief
spasticiteitbehandeling, traumatologie, chronische pijn) en zowel volwassen als kinderen.
Spreekuren worden gedraaid in de vorm van algemene spreekuren en ook technische- en schoenenspreekuren.
Daarnaast worden klinische consulten gedaan bij opgenomen patiënten met bv CVA of amputatie.
Multidisciplinaire overleggen op afdelingen worden wekelijks bijgewoond.
Patiënten die poliklinische revalidatiedagbehandeling in het ziekenhuis volgen worden wekelijks met de
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therapeuten besproken.

Patiënten met CVA, fibromyalgie, oncologische diagnose en COPD kunnen in groepsprogramma's worden
gerevalideerd. Ook is er een consultfunctie in verpleeghuizen, kinderdagcentrum en een zorginstelling voor
meervoudig gehandicapten. Verwijzingen vinden plaats door huisartsen uit de regio en medisch specialisten in
het ziekenhuis maar ook vanuit revalidatiecentra Roessingh en Vogellanden en in mindere mate vanuit UMCG, St.
Maartenskliniek en UMC St. Radboud.
Voor de toekomst is doorontwikkeling van multidisciplinaire spreekuren een aandachtspunt en ook zal
teleconsulting en E-health een onderdeel worden van het zorgaanbod.
Dit jaar start een multidisciplinaire schouderpoli en kunnen patiënten voor het eerst een poliklinisch
revalidatieprogramma volgen in het dagziekenhuis in Coevorden.
Er zal een project SOLK in samenhang met de huisartsen en medische psychologie worden opgestart om enerzijds
de bestaande expertise alhier verder uit te bouwen en te vergroten, maar ook door daarmee te trachten de
zorgconsumptie op de lange termijn te verminderen door gebruik te maken van deze landelijk al als expert
bekend staande vakgroep. Dit pas ook goed binnen de speerpunten bewegen en revalideren.
•
•

Indicatiestelling en casuïstiek evenals opgetreden complicaties worden structureel besproken.
Dossiervoering, verslaglegging, DBC's en behandelmodules worden vastgelegd in het EPD.

•

Procedures en protocollen zijn vastgelegd in iPortal.

Spoed Eisende Hulp
De SEH van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is een 24/7 voorziening voor alle spoedeisende zorg. Er zijn
momenteel 2 geregistreerde SEH-artsen KNMG werkzaam en het doel is om dit verder uit te breiden naar 24/7
zorg. De artsen SEH doen alle triages van SEH-patiënten. Naar vigerende richtlijnen is een SEH alleen een SEH
indien deze 7 maal 24 uren beschikbaar is. Een SEH-arts KNMG kan alleen werkzaam zijn op een erkende SEH.
Er zijn verder gemiddeld 2 à 3 huisartsen in opleiding op de SEH werkzaam, die er hun stage Spoedzorg doen. Dit
gebeurt onder leiding van de opleider die eveneens SEH-arts KNMG is. Er zijn ook AGNIO’s werkzaam die allen
een FCCS en ABCDE-cursus krijgen aangeboden en welke zonder die cursus geen diensten alleen mogen doen.
Alle assistenten in opleiding of niet in opleiding worden gesuperviseerd door SEH-artsen KNMG en/of door
medisch specialisten zelf. In de avonden en nachturen fungeren deze artsen SEH in rustige tijden ook als
algemeen kliniekarts, waarbij zij een vraagbaak zijn voor vragen van allerlei aard met de volledige back-up en
mogelijkheid om deze vragen laagdrempelig te bespreken met de medisch specialisten.
De meeste AGNIO’s stromen vanuit het Röpcke Zweers Ziekenhuis door in de opleiding naar huisarts of
poortspecialist met de kennis en kunde die ze hebben kunnen opbouwen onder supervisie van medisch
specialisten in huis. Ondanks dat er duidelijke richtlijnen zijn waarbij sommige beelden direct aan sommige
andere centra worden aangeboden, zien wij jaarlijks beelden die vanwege hemodynamische instabiliteit worden
aangeboden, die niet meteen zichtbaar zijn, of waarbij trauma’s groter blijken dan ingeschat door welke
hulpverlener dan ook. Onze SEH-artsen en medisch specialisten zorgen voor stabilisatie en daarmee voor
voorkoming van verslechterde uitkomsten. Ons HSMR ( gewogen mortaliteit) getal is zo’n duidelijk voorbeeld
van gewogen metingen waarbij de acute presentatie en opvang bijdraagt aan goede en kwalitatief excellente
basiszorg en daarmee een relatief lage sterftecijfer vergeleken voor de zelfde zwaarte van zorg elders. De SEH
vervult tevens in samenwerking met de huisartsen een triage functie, wat maakt dat het aantal zelfverwijzers
ongekend laag is en al jaren laag gebleven is. Dit maakt dat in de reguliere instroom van patiënten met deze
insteek van medische staf en huisartsen samen de instroom van zelfverwijzers met 3,5% zeer beperkt blijft. Ook
het vervolg is helaas alhier veelal gewenst en nodig, gezien de opname ratio van mensen die in avond, nacht en
weekend worden opgenomen. Hiernaast heeft de SEH in samenwerking met de Huisartsenpost in de weekenden
ook een duidelijke functie voor alle sporters in de regio met een letsel. In de regio Hardenberg-Coevorden en
Ommen zijn er jaarlijks gezamelijk meer dan 1 miljoen overnachtingen, waarbij het grootste gedeelte is in de
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periode april-oktober en waarvoor zowel de huisartsenpost als ook de de SEH een belangrijke functie heeft.
In de samenwerking maakt de spoedeisende hulp deel uit van de ROAZ-regio Zwolle en neemt daarin ook deel
aan de visitaties. Deze zijn tot dusverre altijd prima verlopen. Er zijn dagelijkse besprekingen met verschillende
vakgroepen als radiologie, chirurgie, orthopedie.
Er zijn per jaar gemiddeld 4 gesprekken met de verschillende ambulancediensten naar aanleiding van
casuïstiekbesprekingen. Hierbij worden alle betrokken vakgroepen uitgenodigd. Bij patiënten die worden
geobserveerd vinden er soms ook aanvullende taken plaats in samenspraak met de hoofdbehandelaars na
bepaling van het beleid en beoordeling door de medische specialist.
Er zijn reguliere gesprekken onderling en met de begeleiders van de arts-assistenten met daarbij ook scholing in
diverse vakgebieden om de kwaliteit van de zorg voor de toekomst continue te verbeteren.
Bij een te verwachten toekomstige sterk toenemende spoedeisende hulp zorgvraag van kwetsbare ouderen en
daarmee risico’s op oplopen van wacht- en doorlooptijden zoals elders in het land nu duidelijk al zichtbaar is, met
ook een verslechtering van de uitkomsten en behandelmogelijkheden is het triage systeem zoals nu al is ingezet
in samenspraak met de huisartsen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde er mede voor verantwoordelijk
dat snelle interventies mogelijk zijn en blijven en dat de zorgvraag groei adequaat wordt benaderd door de
gemeenschappelijke benadering tussen spoedeisende hulp, specialisten ouderenzorg, huisartsen en medische
specialisten alhier. Wij denken dat daarmee te verwachten is dat betrokken en gepaste zorg in stand kan blijven
voor deze grote groep kwetsbare mensen.

Sportgeneeskunde
Sportgeneeskunde is een specialisme die gedurende enige jaren reeds in het Röpcke Zweers Ziekenhuis op
beperkte schaal geboden wordt. Hiervoor zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de collega’s in Zwolle die
een sportarts leveren voor deze locatie. In 2016 is deze samenwerking geïntensiveerd: een vaste sportarts levert
thans een gestructureerde bijdrage aan de gezondheidszorg binnen onze organisatie gedurende twee dagen per
week. De sportarts verricht haar taken momenteel alleen in Hardenberg, op termijn wordt gekeken om de
formatie verder te laten groeien en ook dienstverlening in Coevorden te starten. De aanvraag voor oprichting van
een SMI is in voorbereiding.
Het aanbod van sporttesten is uitgebreid waardoor momenteel nagenoeg alle keuringen worden geboden. De
overige (poliklinische) activiteiten bestaan uit consulten ten behoeve van huisartsen en medisch specialisten.
Voor laatstgenoemden is de samenwerking met de diverse disciplines in het ziekenhuis verder uitgebreid. Het
doel van deze beschikbaarheid is om enerzijds patiënten verder te helpen in analyses naar (onbegrepen)
kortademigheid, vermoeidheid, conditieverlies, en arthrogene/myogene klachten, maar ook om sporters verder
te ondersteunen in hun gezonde leefstijl. Bij mensen met multiple problematiek kan in overleg met de
sportartsen een beweegprogramma worden opgesteld die past bij hun aandoening om daarmee de gevolgen
ervan te beperken dan wel weg te nemen. Er vindt tevens advisering van (top)sporters uit de regio plaats.
Dossiervoering/verslaglegging geschiedt volledig in het EPD.

Urologie
De vakgroep Urologie is een maatschap waarbij de urologen werkzaam zijn in zowel het Röpcke Zweers
Ziekenhuis te Hardenberg als de Treant Zorggroep locatie Emmen. Met de urologen uit de Treant Zorggroep
locatie Stadskanaal en Hoogeveen en de urologen uit het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen bestaat verregaande
samenwerking, zoals in de diensten, en wordt op korte termijn gestreefd naar een regiomaatschap.
De urologie kent een algemene praktijk waarbij alleen de cystectomieen en de radicale prostatectomiën niet
worden verricht. Er is veel kennis en kunde in de endoscopische benadering van patiënten, wat 1 van de
speerpunten in dit ziekenhuis is.
Vanwege de volumenormen zijn er regionale afspraken gemaakt met de bovengenoemde ziekenhuizen ten
aanzien van verschillende ingrepen en tevens met het UMCG. Er wordt ook geparticipeerd in het Prostaatkanker
Centrum Noord Nederland, waardoor prostaatkanker patiënten op academisch niveau besproken worden en
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directe toegang hebben tot de meest hoogwaardige diagnostiek en behandelingen. Hiermee geniet de patiënt
binnen de eigen regio van deze hoogstaande zorg. Deze aanpak zal in de toekomst uitgebreid worden naar de
blaaskankerzorg.
Tegenover de verwijzing van bovengenoemde hoog-complexe zorg staat de verwijzing van laag-complexe zorg,
zoals de eerdergenoemde endoscopische ingrepen maar ook bijvoorbeeld de orchidopexieen, naar het Röpcke
Zweers Ziekenhuis. Het doel is hiermee subspecialisatie mogelijk te maken, waardoor de kwaliteit voor de patiënt
verhoogd wordt, met instandhouding van de doelmatige productie in het Röpcke Zweers Ziekenhuis.
Door de vergrijzende patiëntenpopulatie en de steeds hogere levensverwachting zal de urologische zorgvraag in
de toekomst verder toenemen. Mogelijkheden om deze zorgvraag te temperen zouden onder andere kunnen
worden gezocht in teleconsulting en E-health. De vakgroep gaat onderzoeken hoe dit in de toekomst effectief
geïmplementeerd kan worden.

Verloskunde / Gynaecologie
De vakgroep Gynaecologie kent 5 gynaecologen met gedegen kennis van de praktijk. Sedert twee jaren is er een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gynaecologen Isala met als doel om de stabiliteit en continuïteit te
waarborgen. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van deze zorg op de huidige locatie. Er is een
goede samenwerking met de verloskundigen uit de regio en het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) loopt
qua afspraken voor op landelijke trends. De activiteiten van beiden worden afgestemd en zijn vastgelegd binnen
dat verloskundig samenwerkingsverband (VSV).
Poliklinische begeleiding van de zwangere staat niet meer onder druk na recente analyses en literatuur. Dit
neemt niet weg dat gezien de afname van de bevolkingsgroei de toename van geboortes beperkt zal blijven. De
kwaliteit blijft altijd de belangrijkste richtlijn en dit zal ook transparant getoetst worden zodra perined daarvoor
wordt vrijgegeven. (Opvallend is dat er in deze regio een stabiel aantal bevallingen is ten opzichte van de
landelijke dalende trend.) De gynaecologen staan positief tegenover het vrijgeven van de gezamenlijke data om
deze vooral te gebruiken om de zorg zo optimaal als mogelijk te organiseren.
De te verwachten groei door externe factoren als immigratie en vluchtelingenstromen zullen wel maken dat er
gezien de jeugdigheid van velen van deze nieuwe inwoners een verdere groei op termijn zal plaatsvinden, maar
hier zal vooralsnog geen rekening mee worden gehouden in de planning naar de toekomst omdat getracht zal
worden dit binnen de huidige capaciteit op te vangen.
De bevallingen en de registratie ervan geschiedt in Perinatale Registratie Nederland (PRN) en er worden
perinatale audits uitgevoerd. De gynaecologische praktijk kent zich door veel poliklinische begeleiding.
Op dit moment wordt er al gebruik gemaakt van het verschaffen van informatie voor patiënten op infoavonden
en via de website. Aan het einde van dit jaar gaat er een proef draaien met E-health via de app ‘Beter Dichtbij’.
Operatieve ingrepen worden zoveel mogelijk scopisch en poliklinisch uitgevoerd. Er is tevens een flinke daling
van het aantal keizersneden zichtbaar in de loop van de jaren. De persoonlijke benadering is een van de
kenmerken van deze vakgroep.
De aandachtsgebieden menopauze en urogynaecologie geven veel mogelijkheden tot anderhalvelijnszorg. Een en
ander is ook in het beleidsplan van dit jaar omschreven. Het inplannen van een ringspreekuur op de locatie van
de praktijk van de huisarts is hiervan een voorbeeld. Ook een menopauze spreekuur bij de huisarts is een
voorbeeld. Patiënten met urogynaecologische klachten kunnen in één sessie door de gynaecoloog en de uroloog
gezien worden. Dit geeft een reductie op de tijdsinvestering van de patiënten en van de zorgverleners.
Nadat de nieuwe hysteroscopische apparatuur is aangeschaft zal er een nog grotere reductie van OK tijd en
klinische opname plaatsvinden. Een ander is na te lezen in het beleidsplan van de vakgroep en de businesscase
voor de apparatuur.
Er worden gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste- en tweedelijn
verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen. Aan alle vigerende richtlijnen vanuit de vakvereniging
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wordt voldaan en er is participatie in onderzoek en ontwikkeling.

Ziekenhuisfarmacie
Er is een formeel samenwerkingsverband met de ziekenhuisapotheek Zorggroep Twente (ZGT) en voor de
ouderenzorg met regionale apotheken. Dienstapotheek Reest en Vecht is geïntegreerd in het ziekenhuis en is het
gehele jaar geopend van 18.00 - 08.00 uur (en in het weekend 24/7) voor spoedmedicatie. De apothekers spelen
een belangrijke rol in de verschillende adviesgroepen en door middel van recente bijeenkomsten is onlangs
opnieuw bevestigd dat er in principe gekozen wordt voor een gemeenschappelijke formularium met de
huisartsen. Hierbij is het streven om mensen alleen wanneer echt nodig te laten switchen van medicatie om
daarmee verspilling tegen te gaan, maar ook de beleving van geleverde zorg te verbeteren en uiteindelijk ook de
verbetering van de ervaren zorg door de populatie met medicatiegebruik. Ook ten aanzien van de hoegenaamd
dure medicatie is het uitgangspunt dat maximale kwaliteit wordt geboden met wel streven om gezamenlijke
inkoop via de verzekeraar mogelijk en effectief te maken en zoveel en daar waar mogelijk gebruik te maken van
biosimilars. Hiermee willen we een zinnige gebruik van medicatie met tegelijk kosten reductie door gezamenlijke
inkoop na te streven.
De apothekers zijn binnen het ziekenhuis op verschillende manieren betrokken:
•
•
•
•
•

MDO op afroep en voor consultatie aanwezig;
Indicatiestelling en casuïstiek: voor klinische patiënten wordt er op dit moment niet actief meegelopen
met visites. Wel is er actieve terugkoppeling bij bijzonderheden en interacties;
Ouderenzorg: medicatiereviews tussen specialisten ouderengeneeskunde en apotheker vindt
2 jaarlijks plaats en apotheker controleert de terugkoppeling van de reviews in de medicaties;
Communicatie geschiedt zo veel mogelijk rechtstreeks met de verpleegkundigen en/of via het apotheek
Service Punt (ASP);
Borging dossiervoering en verslaglegging: met betrekking tot medicatiecontrole worden adviezen altijd
via de decursus in CS gegeven. Indien urgent advies/consult nodig is zal dit altijd telefonisch
plaatsvinden met betreffende voorschrijver. De ouderenzorg wordt geregistreerd in Pharmacom, met
LSP-koppeling.

Oncologische Zorg
Er is geen consensus definitie voor kwaliteit van zorg. Kwaliteit van zorg is in feite niet te meten. Volumes zijn
makkelijk te meten, maar slechts een onderdeel voor goede kwaliteit. De Nederlandse verenigingen voor
medische oncologie, chirurgische oncologie en voor radiotherapie en oncologie (SONCOS) hebben
volumenormen en structuurnormen opgesteld voor instellingen die oncologische zorg bieden waarvan de
gevolgen voor de gezondheidszorg nog niet te overzien zijn. De KNMG en IGZ hebben besloten deze normen over
te nemen.
Uitgangspunten van de Saxenburgh Groep
Het Röpcke Zweers Ziekenhuis wil patiënten uit het verzorgingsgebied die door kanker getroffen worden, op de
best mogelijke manier zorg geven op de beste plek. Soms betekent dit dat de onderzoeken, diagnostiek en nazorg
in de nabije omgeving geschiedt, terwijl de feitelijke operatieve behandeling in een omliggend ziekenhuis
plaatsvindt.
Stand van zaken
Specifieke oncologisch chirurgie waarvan de volumes in het Röpcke Zweers Ziekenhuis laag waren, zijn in de
afgelopen jaren verplaatst naar andere centra waar hogere volumes gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn
afspraken gemaakt en vastgelegd. Hiermee is de operatieve zorg geborgd. De analyses, tussentijdse begeleiding,
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therapeutische chemokuren en ook de nazorg op allerlei fronten kunnen alhier plaatsvinden onder de hoede van
de oncologen welke de oncologische zorg in ons ziekenhuis leiden en daar waar nodig ook buiten het ziekenhuis
begeleiden. Zo staat de patiënt altijd op de voorgrond.

Oncologische zorg in het Röpcke Zweers Ziekenhuis
De nadruk is nu komen te liggen op colorectale maligniteiten, mammacarcinoom, prostaatcarcinoom ,
longcarcinoom en palliatieve zorg.
Zowel het coloncarcinoom als mammacarcinoom is nu voor het gehele traject (diagnostiek, operatie ,
chemotherapie/immunotherapie, nazorg) beschikbaar in ons ziekenhuis. Zeker gezien het BVO coloncarcinoom
wordt ook een toename in coloncarcinoom verwacht, waardoor het reëel is te veronderstellen dat we met name
de voor en nazorg zeker kunnen blijven aanbieden. In samenspraak met onze chirurgen is een keuze naar
verplaatsen van de chirurgische/operatieve oncologie goed mogelijk. Dit zal de mogelijkheid bieden om overige
scopische chirurgische ingrepen zoals herniaties van de darmen, maar ook galblaasoperaties en wellicht andere
ingrepen bovenregionaal aan te bieden. Om dit te bewerkstelligen is samenwerking door de verschillende
partijen noodzakelijk. De keuze van wijziging in het ingrepenprofiel is er een die het ziekenhuis maakt in
samenspraak met de samenwerkende ziekenhuizen, vakgroepen en in samenhang met de uitwisseling en te
verwachten zorgvraag uit de regio.
De operatieve behandeling van zowel prostaatcarcinoom als longcarcinoom is al elders gecentraliseerd. De
diagnostiek, systeembehandeling (chemotherapie/hormoontherapie/immunotherapie) kunnen goed in ons
ziekenhuis gegeven worden en ook daarvan dient dit wel nadrukkelijker het vervolgtraject in samenspraak met
de eerder genoemde partijen georganiseerd te worden.
De palliatieve zorg is bij uitstek iets voor ons ziekenhuis. Inmiddels is er al een goed lopend palliatief team met
integratie van eerste- en tweedelijn. In het wekelijks MDO is participatie van thuiszorg en huisarts. Overdracht
van eerste- naar tweedelijn en vice versa is hiermee duidelijk verbeterd. Planning is bij elke palliatieve patiënt
aan proactieve ZorgPlanning te doen.
Zowel in de curatieve behandeling als in de palliatieve behandeling is samenwerking met de eerstelijn steeds
nadrukkelijker. Thuisbehandeling, zowel curatief (chemo/immunotherapie) als palliatief ( bijvoorbeeld
ascitesdrainage) gebeurt incidenteel al sedert enkele jaren, indien financiering dit mogelijk maakt kan dit
structureel worden ingevoerd. Nazorg wordt in pilotvorm samen met huisarts opgepakt. Indien dit naar
tevredenheid loopt zal dit verder worden uitgebreid.
Samenwerking is een vereiste. Er is chirurgische samenwerking met ZGT. Binnen de medische oncologie is
aansluiting met UMCG, gezien de toenadering tot Zwolle is in de toekomst samenwerking met Isala logisch. Al
jarenlang is er een uitstekende samenwerking met Radiotherapiegroep te Deventer, voor de regio Coevorden
wordt steeds meer ook samenwerking met het UMCG gezocht en gevonden.

Medische microbiologie
Recentelijk is met de Stichting huisartsen laboratorium (SHO), in samenwerking met de artsenmicrobioloog van
de Gelre ziekenhuizen, een samenwerkingsverband gesloten. Doel hiervan is verbetering van de kwaliteit en de
beschikbaarheid van de medisch microbiologische dienstverlening. Hierbij is tevens als doel gesteld om de
infectiepreventie binnen het ziekenhuis en in de ouderenzorg verder te verbeteren, zodat de patiëntveiligheid op
het gebied van (zorggerelateerde) infectieziekten en ook terug gaan van resistentie geborgd is.
De artsenmicrobiologie verzorgen het microbiologisch laboratoriumonderzoek en de advisering rondom
diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Deze diensten voeren zij uit voor het ziekenhuis, de ouderenzorg
en een aantal huisartsen uit de regio. Tevens participeren zij in de antibioticacommissie en het Antibiotic
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Stewardship programma (A team) van het ziekenhuis.
De artsen-microbioloog geven gevraagd en ongevraagd advies over diagnostiek, behandeling en preventie van
infectieziekten. Zij participeren op regelmatige basis in MDO’s met verschillende vakgebieden. Ook organiseren
zij scholing voor artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen. Gezien de zorgwekkende toename van
resistente micro-organismen is een stevige microbiologische betrokkenheid binnen het de Saxenburgh Groep
gewenst en noodzakelijk. Doordat de arts-microbioloog actief met de behandelaar meedenkt kan onnodige
diagnostiek achterwege gelaten worden.
Vanuit het antibiotic stewardship programma wordt de behandelend arts actief benaderd om antibiotica tijdig te
staken of om intraveneuze behandeling over te zetten op orale middelen. Dit kan een aanzienlijke besparing
opleveren.

Klinisch chemisch laboratorium
Er is in 2015 een samenwerkingsverband gesloten met SHO en de klinisch chemici van de Gelre ziekenhuizen met
als uitgangspunt dat dit zowel in gewenste vorm als ook in kosten de meest logische keuze is. Dit na consultatie
van meerdere partijen. De klinisch chemici zijn gemotiveerd om een effectievere organisatie op te zetten waarbij
het belang van de patiënten voorop staat, als ook die van de ziekenhuisorganisatie en die van de huisartsen in
het adherentiegebied. Het doel is om minder dubbele diagnostiek te genereren. In combinatie met de
ziekenhuisfaciliteiten wordt er naar gestreefd uit te groeien tot een diagnostisch centrum waarbij niet alleen
klinische chemie aan de huisartsen wordt aangeboden maar ook eerstelijns diagnostiek met beoordeling door
locale specialisten voor de regio en daarbuiten plaatsvindt. Dit zal moeten leiden tot een doelmatiger
aanvraaggedrag van zorgverleners en een betere ervaren en bewezen samenhang tussen huisartsen en medisch
specialisten.
De inzet van het digitale platform Diagnostiek Online voor het aanvragen en inzichtelijk maken van laboratorium
diagnostiek (KC, MMB) zal leiden tot kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en het in verbinding brengen van de
verschillende betrokkenen. In overleg met de zorgverleners in de eerste en tweedelijn zal waar mogelijk een
doelmatig point-of-care testing worden ingezet om direct de beschikking te hebben over die laboratorium testen
en uitslagen die direct diagnostisch handelen behoeven. Zoals landelijk gebruikelijk is, zal het laboratorium de
transitie van CCKL- naar ISO-accreditatie doormaken. Hierbij zal er in het werk meer de nadruk komen op de
processen binnen het laboratorium, de risico’s die er binnen de processen zijn en het continue verbeteren van
de kwaliteit. Bovenal zal de patiënt en klant een nog meer centrale rol krijgen en wordt samenwerking met
verschillende zorgpartners gestimuleerd. Belangrijke aspecten hierin zijn: online koppeling met het laboratorium
informatiesysteem en kunnen beschikken over E-learning modules.
Het doel van zowel de samenwerking met SHO in het kader van medische microbiologie, klinische chemie alsook
het opzetten van een diagnostisch centrum is om de zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, maar wel
als partners in de keten te acteren (anderhalvelijns zorg) en daarmee de groei zoals verwacht tegen te gaan c.q.
te verminderen.

Pathologische anatomie
De PA kent van oudsher een samenwerkingsverband in het SAZINON wat enkele jaren geleden is opgeheven.
Gezien de te verwachten ontwikkelingen zijn daarover reeds enkele jaren gesprekken met de collega’s van eerst
het Bethesda ziekenhuis en nu Treant. Delen van de oncologische analyse zijn ondergebracht in het UMCG. In het
lopende jaar zal gekeken worden of /en waar de PA ondergebracht gaat worden.

Paramedische Ondersteuning
De afdelingen paramedische ondersteuning (Fysiotherapie, Logopedie, Diëtetiek, Maatschappelijk werk en
Psychologie) speelt samen met onze verpleging een cruciale rol in de verschillende revalidatietrajecten. Na een
ingreep, maar ook na opname zijn zij betrokken bij de verschillende vormen van zorg. Of dat een CVA, een
heupoperatie, darmingreep of nazorg na een interventie op cardiologisch gebied is. De nazorg wordt zo spoedig
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als mogelijk geïnitieerd en daar waar nodig poliklinisch verder geleid. Hiervoor zijn er actieve en goede
betrekkingen met de regionale paramedici. Dit zorgt voor een zo spoedig als mogelijk herstel en beperking van
uitval van functies, maar ook draagt dat bij aan het weer inzetbaar zijn in de maatschappij. Een taak die gezien de
zorgvraag in de toekomst en daling van het aantal werkende steeds belangrijker zal gaan worden.

Vitaal Vechtdal
De medische staf ondersteunt het Vitaal Vechtdal die een integrale aanpak nastreeft.
Wij kunnen ziekte voorkomen als we op de werkvloer, in het onderwijs en de woonomgeving met zorg en welzijn
burgers ondersteunen bij het voorkomen van ziekte. Om minder ziekte, eenzaamheid en afhankelijkheid te
hebben en meer gezondheid, zelfredzaamheid, welzijn en participatie te krijgen, is een aanpak met alle
verantwoordelijke partijen noodzakelijk. Een andere manier om met elkaar te werken, levert niet direct resultaat.
Alleen lange termijnplanning en stabiel beleid leveren effect op. Het Vitaal Vechtdal is echter wel meer dan
alleen Specialistische Medische Zorg. De Medische staf ziet graag dat steeds meer activiteiten die leiden tot
preventie en daling van gevraagde zorg ook daadwerkelijk als zodanig benoemd worden. Verder streeft de
medische staf om samen met de overige partijen als huisartsen, werkgevers, lokale en regionale besturen, GGD,
thuiszorg en ouderenzorg te komen tot een volledige ontschotting met als doel om daarmee de interactie en
verspilling tegen te gaan, de zorg terug te brengen daar waar die hoort, in de thuis situatie, bij de eerste lijn en
alleen indien doelmatig en effectief bij dit streekziekenhuis. Er zijn reeds projecten waarbij verschillende medisch
specialisten betrokken zijn, echter de verdere ontwikkeling vragen wel om meer ondersteuning op allerlei wijzen
door ook andere partijen die samen met de Saxenburgh groep een groot belang hebben bij preventie.
Zoals uit dit stuk te lezen valt is de medische staf van de Saxenburgh Groep gemotiveerd om alle gebieden verder
te ontwikkelen en te verbeteren, transparant te zijn over zijn prestaties, complicatie en calamiteiten.
Het heeft de steun nodig van de verschillende stakeholders om de verdere kwaliteitsgroei te bevorderen, het
heeft een nieuw ziekenhuis c.q. behandelcentrum nodig om dit op een efficiënte manier te blijven doen, het
heeft ondersteuning nodig van allerlei gremia om de acute zorg verder te ontwikkelen naast de functies die het
nu al heeft.
Er zijn vanuit het verleden allerlei samenwerkingspartners gezocht en gevonden. Met Isala is er recentelijk een
samenwerkingscontract gesloten die probeert de tertiaire stromen meer naar Zwolle te sturen. Dit is een continu
proces die ook wederkerigheid daarin vraagt om beide organisaties te versterken in hun specifieke taak. De
komende jaren zal dat verder uitgediept moeten worden. Ons hoofddoel blijft daarin wel dat we de
samenwerking met onze huisartsen zodanig willen optimaliseren en ondersteunen dat het aantal patiënten
consulten op termijn zullen reduceren, de opnameduur vermindert en meer patiënten in dagbehandeling en
poliklinisch behandeld kunnen worden. Dit kan alleen indien tegelijkertijd excellente zorg wordt geleverd.
Het doel is om een gebouw te plaatsen die de patiëntenzorg als primaire doel heeft, waarin het gebouw zowel
helend als verbeterend kan werken en ons kan helpen om de ingezette kwaliteitsverbeteringen voor de komende
jaren mee te ontwikkelen. De ingezette transparantie, maar ook de helende omgeving creërend is een eerste
stap; de samenwerking ondersteunend met zowel onze huisartsen als collega ziekenhuizen als ook onze
verzekeraars. Maar vooral als doel om de zorg aan al onze patiënten te optimaliseren.

Hardenberg, 18 November 2016
R.Kaplan, stafvoorzitter SXB
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