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De regio in het nieuws

28 oktober 2022: Proef met heruitgeven van medicijnen bespaart al 600.000 euro 
25 oktober 2022: Huisartsenpost Oss alleen nog in het weekend open door personeelstekort 
10 oktober 2022: Escapespel Zorg in de laatste levensjaren 
8 oktober 2022: Leve(n) de dood!-week zet inwoners tot nadenken 
13 september 2022: JBZ neemt nieuw MRI-apparaat in gebruik, deze week begint de training

Samenwerking in de regio

Nieuwe samenwerkingsafspraken huisartsen en specialisten
De onderlinge sfeer in de samenwerking tussen de huisartsen en specialisten wordt in onze regio 
als goed en positief, constructief gezien. Dat bleek tijdens de COVID crisis en werd bevestigd 
tijdens de Bossche Samenscholingsdagen in juni 2022. Samen zijn we verantwoordelijk voor de 
zorg van onze patiënten in onze regio. 

De toegankelijkheid van de zorg staat nu en in de toekomst onder druk. O.a. door de stijgende 
zorgvraag, de vergrijzing er personeelskrapte door ziekteverzuim en openstaande vacatures. De 
werkbelasting is zowel bij de huisartsen als in het ziekenhuis enorm. Huisartsen ervaren dat zij 
regelmatig taken moeten verrichten die ten onrechte vanuit het ziekenhuis worden overgeheveld 
naast alle taken die door de overheid bij hun belegd zijn. Toch zijn we het er over eens dat we het 
samen moeten doen en dat we krapte in de zorg niet oplossen door taken van ons af te schuiven, 
ook als het tijdrovende en lastige taken zijn. Elke discipline heeft zijn eigen verantwoordelijkheid 
en dient die ook te nemen.

Met de input vanuit landelijke initiatieven (bijv. de verscheurkalender) en vanuit de achterbannen 
in het EenTwee overleg is de werkafspraak ‘Verantwoordelijkheid en regie tijdens lopende 
behandeling in het ziekenhuis’ tot stand gekomen. Ook is samen met de leden van het EenTwee-
overleg de werkafspraak ‘Verwijsbeleid’ aangepast. 

Zie ook de verwijsafspraken op de landelijke website vanuit VWS. 

Kijken in elkaars keuken (KIEK)
Kijken in elkaars keuken en leren van elkaar. Zo kunnen een huisarts en een medisch specialist 
elkaars werkwerelden beter leren kennen. Doel daarbij is om de persoonlijke contacten te 
verbeteren en de samenwerking tussen beiden te bevorderen. Voor KIEK kunnen huisartsen 
accreditatiepunten aanvragen via JBH-nascholing.

Belangstelling voor deze uitwisseling? Meld je dan aan via de website.  

Huisarts Alwyn Vereecken: 
Als huisarts loop je tijdens je opleiding een ziekenhuisstage, daarna kom je eigenlijk nooit meer 
in een ziekenhuis in het kader van je vak. Des te leuker is het initiatief ‘KIEK’. Als oogheelkundig 
geregistreerd huisarts leek het mij erg leerzaam om mee te kijken op de polikliniek oogheelkunde. 
Ik heb een middag meegelopen met het spoedspreekuur van de oogartsen. Erg leerzaam om 
te zien wat je collega’s insturen naar een spoedspreekuur van de oogarts. Ook leerzaam om 
te zien dat je als oogheelkundig geregistreerd huisarts heel anders instuurt naar de oogarts 
en veel zelf kunt oplossen. Jammer dat er zo weinig aandacht gegeven wordt tijdens de basis- 
en huisartsopleiding aan dit mooie vakgebied. Kortom; vaker doen. En nog bedankt collega 
oogartsen. 

Terugblik mini-Bossche Samenscholingsdag bij IJM in Vught
Met veel plezier kijken we terug naar de geslaagde mini-Bossche Samenscholingsdag bij IJM in 
Vught op 15 juni jl. Via het digitale magazine lees je nogmaals het programma van die dag, de 
visie op samenwerking in de periode achter ons en de periode die voor ons ligt en als je klikt op 
het laatste tabblad lees je de data voor de volgende BSD. 

Nieuw interim bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis
Pieter de Kort volgt als interim bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting op die per 1 november 
is vertrokken. Samen met Sander Gerritsen vormt Pieter de Kort de komende maanden de 
interim raad van bestuur van het JBZ. De raad van toezicht is blij dat het bestuur weer op volle 
sterkte is. “Het JBZ zal de komende maanden doorzetten op de strategische koers gericht op 
gezondheidswelzijn. Ook de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord 2023 staat op de agenda. 
We hebben er alle vertrouwen in dat Pieter de Kort samen met Sander Gerritsen hier een 
waardevolle bijdrage aan zal leveren”, aldus Hans de Jong, voorzitter raad van toezicht.

Werkafsprakenapp

Als je de regionale werkafsprakenapp wilt inzien: deze is te downloaden in de App Store of Google 
Play. Zoek op ‘Werkafspraken JBZ-JBH’. De werkafspraken zijn ook in te zien op de website van 
het JBZ, zie website.

Nieuwe werkafpraken 
Tabje COVID-19:
• Isolatie en PCR testen bij patiënten vanuit het ziekenhuis naar VVT instelling

Tabje algemeen: 
• Verantwoordelijkheid en regie tijdens lopende behandeling in het ziekenhuis

Gewijzigde werkafspraak 
Tabje algemeen
• Verwijsbeleid

Berichten van de vakgroep

Vakgroep cardiologie
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en het levenseinde
De vakgroep cardiologie wil zorgprofessioals in de eerste- en tweedelijn wijzen op het feit 
dat het niet meer mogelijk is om ICD’s bij terminale patiënten uit te zetten in de thuissituatie. 
Het is daarom essentieel om tijdig actie te ondernemen voor deze patiënten. Vaak worden de 
patiënten pas in een (te) late fase naar de cardioloog doorverwezen voor deactivatie van de ICD. 
Voor meer informatie over de ICD verwijzen we u naar de patiëntenfolder. 

Vakgroepen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde - 
Fusie vakgroepen Radiologie en Nucleaire geneeskunde
We zijn blij u te kunnen melden dat op 5 juli jl. de vakgroepen Radiologie en Nucleaire 
geneeskunde gefuseerd zijn. Dit is een belangrijke stap in navolging van de geïntegreerde 
opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde die sinds 2013 bestaat en ook in het JBZ wordt 
aangeboden. In het cluster Beeldvormende Technieken in het JBZ werken we al jaren op alle 
niveaus als een geïntegreerde afdeling en is de gefuseerde vakgroep een logisch en belangrijk 
gevolg. 

Ons doel is om als gefuseerde vakgroep een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor medische 
beeldvorming in het JBZ, in de regio voor de huisartsen en in ziekenhuis Bernhoven wat betreft 
de nucleair geneeskundige beeldvorming. Zo hopen wij, nu en in de toekomst, bij te kunnen 
dragen aan kwalitatief hoge, innovatieve en efficiënte patiëntenzorg.

Evert-Jan van Dijk, vakgroep voorzitter
Marie-Jose Grandsaerd, medisch manager
Corneline Hoekstra, medisch manager

Even voorstellen… ziekenhuisartsen in het JBZ
Sinds enkele jaren werken binnen het JBZ een aantal 
ziekenhuisartsen. Het kan zomaar zijn dat u de afgelopen 
tijd al eens met een van ons te maken heeft gehad. 
Graag vertellen we u over onze functie en hoe we samen 
de zorg nog beter hopen te maken. Lees verder

Diagnostiek 

Resultaten Huisartstevredenheidsonderzoek diagnostiekafdelingen 2022
In de periode april - juni hebben we huisartsen gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie van 
de diagnostiekafdelingen. In totaal hebben 45 huisartsen een evaluatie ingevuld. Lees verder voor 
een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Declaratie COVID-19 PCR -diagnostiek
Laboratoria krijgen de vergoeding voor COVID-19 PCR-diagnostiek in opdracht van huisartsen 
(patiënten) en zorgpersoneel vanaf 4 augustus niet meer vergoed vanuit het Openbaar 
Gezondheidsbudget (OGZ-budget). Dit besluit vloeit voort uit het sinds medio april 2022 
gewijzigde testbeleid. Sinds een paar maanden komen alleen mensen uit enkele (kwetsbare) 
doelgroepen nog in aanmerking voor een PCR-test in de GGD-teststraat. Voor u en uw patiënten 
betekent dit dat deze diagnostiek voortaan via de zorgverzekering wordt gedeclareerd. Hierdoor 
valt deze onder het eigen risico. 

Laboratoriumpakketten chronische zorg aangepast volgens NHG-standaard
Op verzoek van de kaderhuisartsen van de zorggroepen Chronos en BeRoEmD,  zijn de 
laboratoriumaanvragen voor chronische zorg voor de regio samengevoegd volgens de huidige 
NHG-standaard.

Afgelopen periode hebben de kaderhuisartsen zich gebogen over de inhoud en is deze door 
JBD en ZorgDomein vertaald naar de applicatie. Communicatie/instructie verloopt via (de 
kaderhuisartsen van) de zorggroepen. In november volgt een digitale instructie voor de 
praktijkondersteuners van de zorggroepen Chronos, BiB en BeRoEmD. Buiten de regio worden 
praktijkondersteuners persoonlijk geïnformeerd via Erica van Wijk, relatiebeheerder JBD. 
Mochten er vragen zijn over de inhoud van de laboratoriumpakketten, dan kunt u terecht bij de 
kaderhuisartsen van de zorggroepen Chronos en BeRoEmD. Heeft u vragen over het verwijzen 
via ZorgDomein, dan kunt u terecht bij Erica van Wijk via er.v.wijk@jbz.nl

En verder...

Inzage EPD/JBZ mogelijk via zorgverlenerportaal
Nog niet alle huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde en Artsen VG maken gebruik 
van het zorgverlenerportaal. Dat is jammer,  het kan namelijk heel handig zijn. Via het 
zorgverlenersportaal kunt u een totaaloverzicht vinden van de meest recente gegevens van 
uw patiënt, zoals uitslagen van het laboratorium, radiologie, specialistbrieven, afspraken en 
medicatiegegevens. Dat scheelt telefoontjes en/of dubbele aanvragen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Voor het realiseren van een koppeling met het EPD heeft het JBZ de uzipasgegevens nodig. Nog 
geen inzage? Geef dan uw gegevens door via dit formulier formulier ‘Nieuwe zorgverlener of 
wijziging gegevens zorgverlener’ Klik hier voor meer informatie over het zorgverlenerportaal.

Personalia huisartsen en medisch specialisten

In dienst
• Fenne Aarts, anesthesioloog per 1 september 2022
• Laurens Franssen, internist hematoloog per 1 oktober 2022
      
Uit dienst
• Brigitte Westermann, anesthesioloog per 1 april 2022
• Harm Sinnige, internist hematoloog per  15 september 2022

Agenda

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

Datum: 10 november 2022
Tijd: 17.30 uur – 20.30 uur
Locatie: Vide personeelsrestaurant
Voor wie? Huisartsen en gynaecologen JBZ
Inschrijving
U kunt zich via deze link inschrijven. 

Bossche Samenscholingsdagen 2023
Reserveer alvast de data voor de volgende Bossche Samenscholingsdagen in uw agenda: 
1e weekend – 21 september - 24 september 
2e weekend – 28 september- 1 oktober 
De inschrijving start vanaf 1 december 2022. Iedereen ontvangt daarvoor nog een uitnodiging 
per mail.
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Wilt u deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen? 
Stuur een mail aan zorgsamenwerking@jbz.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur een mail naar zorgsamenwerking@jbz.nl
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