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Symposia & themabijeenkomsten 
 14 juni 2017: Themabijeenkomst Psoriasis – meer informatie  

 22 juni & 30 juni 2017: Symposium ‘Pluis, niet pluis’ – meer informatie  

 29 juni 2017: 8
e
 Wetenschappelijk Symposium: Valorisatie – meer informatie  

 

Op de hoogte blijven? Overzicht themabijeenkomsten en overzicht symposia. 

 

Bereikbaarheid Zuyderland: nieuwe telefoonnummers 
Per 19 juni krijgt Zuyderland Medisch Centrum nieuwe telefoonnummers. De 045-nummers van Heerlen, 

Brunssum en Kerkrade komen te vervallen. Zuyderland krijgt 088-nummers en één algemeen nummer. 

De telefonische bereikbaarheid van poliklinieken wordt geharmoniseerd over alle locaties: 8.30 tot 17.00 

uur. De bereikbaarheid van Zuyderland wordt door dit nieuwe proces vergroot. 

 

De oude telefoonnummers worden voor drie maanden doorgeschakeld. De telefoonnummers in 

Zorgdomein worden na 19 juni gewijzigd. Dit wordt vanuit Zorgdomein gecommuniceerd. Faxnummers 

en 06-nummers blijven ongewijzigd op enkele uitzonderingen na. Zodra de nieuwe telefoonlijst bekend 

is, wordt deze met u gedeeld.  

 

Chirurg Luc van den Akker neemt afscheid van Zuyderland 
Per 1 augustus 2017 legt Luc van den Akker zijn functie als chirurg en bestuurder binnen Zuyderland neer 

en gaat hij zich volledig toeleggen op het ondersteunen en adviseren van zorgorganisaties bij  

‘De Praktijk’. 

Luc van den Akker (1960) is 19 jaar actief geweest als vaatchirurg. Ook 

heeft hij 15 jaar bestuurlijke functies bekleed als lid en voorzitter van de 

coöperatieve vereniging van vrijgevestigd medisch specialisten en als lid 

en voorzitter van de medische staf. Tevens heeft hij actief deelgenomen 

aan het fusieproces van twee grote ziekenhuizen en aan het tot stand 

komen van een geïntegreerd MSB, waar hij als vicevoorzitter o.a. 

verantwoordelijk was voor functioneringsvraagstukken. In deze periode 

heeft hij ook een rol vervuld in het formaliseren van een regionale 

samenwerking met o.a. een academisch centrum. 

 

Als medisch specialist en vanuit zijn bestuurlijke ervaringen heeft hij de afgelopen jaren de medisch 

specialistische zorg ingrijpend zien veranderen. De organisatievormen en nieuwe Governance-code 

samen met de toenemende invloed van cliënten/zorgvragers en georganiseerde zorgprofessionals 
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https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/05/Psoriasis-poster-reprise-DEF.pdf
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/pluis-niet-pluis-het-ziekenhuis/
https://www.zuyderland.nl/wetenschappelijk-symposium/
https://www.zuyderland.nl/ziekenhuis/patient-en-bezoeker/patientinformatie/themabijeenkomsten/
https://www.zuyderland.nl/werken-en-leren/zuyderland-academie/onderwijs/symposia/
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zorgen voor andere en veranderende verantwoordelijkheden. Naast de veranderingen in de 

zorgorganisaties voelt de hele zorgsector een toenemende registratiedruk en eigenaarschap voor de 

uitkomsten in relatie tot kwaliteit en functioneren. Al met al heeft hij de druk binnen de zorgsector de 

afgelopen jaren zien toenemen en daarmee ook de problemen in de individuele maar ook 

organisatorische balans. De Praktijk heeft alle expertise in huis om in deze complexiteit te zorgen voor de 

juiste balans tussen functioneren, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Vanuit zijn ervaring wil Luc van den 

Akker daar graag aan bijdragen. 

 

Zijn aandachtsgebieden zijn dan ook: medisch specialist, bestuur en samenwerking.  

 

Informatieoverzicht vakgroep Ouderengeneeskunde 
Naar aanleiding van een gesprek tussen Zuyderland en enkele huisartsen is een overzicht tot stand 

gekomen waarin het voor u in één oogopslag duidelijk is wie u kunt contacteren bij 

Ouderengeneeskunde en wat u moet doen als u een oudere patiënt wilt insturen. Het overzicht bevat 

informatie over de bereikbaarheid, welke faciliteiten er op beide locaties zijn en aan welke criteria 

iemand moet voldoen voor opname ouderengeneeskunde. 

 

Openingstijden Zuyderland 25 & 26 mei  
De priklocaties, poliklinieken, onderzoek- en behandelafdelingen van Zuyderland Medisch Centrum in 

Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Kerkrade zijn op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. 

Vrijdag 26 mei kan de patiënt weer bij ons terecht, tenzij anders vermeld door de poli waar de patiënt in 

behandeling is. 

 

Gewijzigde procedure verwijzing BI-RADS 0 
Met ingang van 1 juni 2017 wijzigt Zuyderland Medisch Centrum, conform de geactualiseerde NHG 

Standaard Borstkanker (december 2016), haar werkwijze bij verwijzing van patiënten met een BI-RADS 

0. 

 

De richtlijn beschrijft de nieuwe werkwijze als volgt: 

 

‘De huisarts draagt zorg voor verwijzing naar een afdeling radiologie van een ziekenhuis waar ook een 

mammapoli is. Daar wordt een echo gemaakt en de mammografie eventueel uitgebreid (vermeld in de 

verwijsbrief relevante anamnestische gegevens en voeg een kopie van de uitslagbrief toe). Leg de vrouw 

uit dat bij een uitslag BI-RADS 0 aanvullend beeldvormend onderzoek nodig is en dat de uitslag niet 

betekent dat er een afwijking is gevonden. De radioloog communiceert de uitslag aan de patiënt. Indien 

een (vermoeden van een) afwijking wordt gevonden, zal de radioloog direct doorverwijzen naar de 

mammapoli.’  

(Bron NHG standaard Borstkanker dec 2016); 

 

Binnen Borstcentrum Zuyd van Zuyderland kunnen uw patiënten binnen twee werkdagen terecht voor 

een mammografie. Indien nodig vindt de aanvullende diagnostiek en de verwijzing naar de polikliniek 

van het Borstcentrum aansluitend plaats door de radioloog. De diagnostiek voor patiënten met BI-RADS 

0 kunt u aanvragen bij Borstcentrum Zuyd met behulp van de ordermodule in Zorgdomein. Deze is 

beschikbaar voor huisartsen uit alle regio’s aangesloten bij Zorgdomein. De procedure in Zorgdomein 

staat hieronder omcirkeld.  

 

 

https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/05/A3-kennismaking-ouderengeneeskunde.pdf
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Aanvullend treft u in onderstaand stroomdiagram de NHG Standaard toegespitst op Borstcentrum Zuyd 

voor zowel diagnostiek als verwijzing bij klachten van de borst(en).  

 

 
 

Bron NHG standaard dec 
2016

Borstcentrum Zuyd

Mammografie bij Borstcentrum Zuyd

Uitzonderingen
 < 30 jaar, zwanger of borstvoeding: echografie
 Borstprothese: mammografie + indien nodig gerichte 

echografie

Zorgdomein:  Beeldvormend > Rontgenonderzoek > 
diagnostiek mammografie / echografie

Zorgdomein: Heelkunde > mammapothologie > Combinatieafspraak Borstcentrum Zuyd 


