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Afscheid medewerkers RCH 

 
Helaas moeten we afscheid nemen van 2 van onze medewerkers wegens het aanvaarden van een functie elders.  
Financieel Manager Eveline Keustermans heeft ruim 10 jaar onze organisatie op financieel en economisch gebied geleid. Zij 
heeft dit met veel inzet en deskundigheid gedaan. Per 1 februari gaat Eveline aan de slag als senior controller bij de VVT 
organisatie De Wever in Tilburg. Wij zijn Eveline veel dank verschuldigd en wensen haar alle succes toe in het vervolg van 
haar loopbaan. Voor deze vacature zal op korte termijn een tijdelijke invulling worden gevonden.  
 

René van Riel is nu 3 jaar verbonden aan de RCH als informatiemanager. In die periode heeft hij de RCH stevig 
gepositioneerd op regionale en praktische dossiers rond informatiemanagement. Daarbij zijn selectieprocessen rond KIS, HIS 
en organisatie datamanagement en strategie in de regio onderwerpen binnen zijn aandachtsgebied. René aanvaardt per 1 
maart de functie van directeur van de Zorggroep BeRoEmD in de regio Den Bosch. Uiteraard zijn wij blij voor René met deze 
mooie vervolgstap in zijn loopbaan en wensen ook hem veel succes toe. Over de (tijdelijke) invulling van deze functie en taken 
zal  nog nader onderzoek plaatsvinden. Vooralsnog is de continuïteit voldoende gewaarborgd. 
 
 

 

Denk aan fysiotherapie bij COPD patiënten! 
 
Uit onderzoek blijkt dat oefentherapie onder leiding van een gekwalificeerde fysio- of oefentherapeut significante en klinische 
relevante verbeteringen laat zien op fysiek functioneren en/of kwaliteit van leven (bron: Verbetersignalement ‘Zorgtraject van 
mensen met COPD december 2019). 
 

De belangrijkste behandeling bij COPD patiënten bestaat uit:  
1. Stop met roken 
2. Bewegen 
3. Medicamenteuze behandeling 
 

Bewegen is een belangrijke niet medicamenteuze behandeling bij COPD. Vergoeding voor fysiotherapie 
uit de basisverzekering op voorschrift van de huisarts is bij relatief weinig huisartsen bekend.  
De patiënt moet wel voldoen aan een aantal criteria: 

• Er moet sprake zijn van tenminste een matige longfunctiestoornis.  
De definitie is tenminste een longfunctiestoornis Gold 2,  dus de FEV1 moet lager zijn dan 80% van voorspeld. 

• Er moet sprake zijn van een MRC >2. 
 

Het aantal behandelingen wordt bepaald door het aantal exacerbaties, aantal ziekenhuisopnames in het afgelopen jaar en de 
MRC. (afgelopen jaar start op de dag van de geconstateerde exacerbatie). 
 

Vermeld dus bij verwijzing: 
1. Ernst van de longfunctiebeperking 
2. Aantal longaanvallen (exacerbaties) 
3. Aantal ziekenhuisopnames afgelopen jaar 
4. MRC score 
De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van deze gegevens het aantal behandelingen. 
 

Aanbeveling 
Denk bij patiënten met meer dan lichte ziektelast en zeker bij recidiverende longaanvallen aan de mogelijkheid van 
fysiotherapie! 
 

 
 

Groepstraining ‘Rookvrij! ook jij?’  
 
SineFuma organiseert op 2 maart een groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’. De training vindt plaats bij 
ContourdeTwern-Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg van 19.30 tot 21.00 uur. Klik 
hier voor de flyer. Ook is er een slide beschikbaar voor het wachtkamerscherm. Neem voor meer 
informatie en aanmelding contact op via info@rookvrijookjij.nl of telefoon: 076 – 88 951 95 en de 
website: www.rookvrijookjij.nl. 

 
 
 

 

 
 

https://www.rookvrijookjij.nl/images/PDF-bestanden/SineFuma_rookvrijookjij-folder.pdf
https://www.rookvrijookjij.nl/images/PDF-bestanden/SineFuma_rookvrijookjij-folder.pdf
https://www.rchmbr.nl/nl?cm=467%2C471&mf_id=1885
mailto:info@rookvrijookjij.nl
http://www.rookvrijookjij.nl/
http://www.sinefuma.com/nl/
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2019/2019-21/nb2019-21-rookvrijtilburg-9-12-2019
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Onderzoek complexe wondbehandeling huisartsenpraktijken Midden-Brabant 
 
Werk je regelmatig samen met het wondexpertise centrum (WEC) Midden-Brabant of heb je er misschien nog nooit van 
gehoord? Dan vragen wij je deel te nemen aan dit onderzoek op dinsdag 11 februari 2020 van 17:30-18:30 uur om inzicht te 
krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren, die bij de complexe wondbehandeling in de huisartsenpraktijken in 
Midden-Brabant een rol spelen. Thebe en de Wever hebben namens het WEC Midden-Brabant opdracht gegeven om vanuit 
het perspectief van diverse betrokkenen, volgens de principes van een responsieve evaluatie, hier onderzoek naar te doen. De 
uitkomsten zullen gebruikt worden in samenwerking met het zorgnetwerk Midden-Brabant om de kwaliteit van de 
wondbehandeling voor patiënten met een complexe wond verder te optimaliseren. Na het lezen van de informatiebrief kun je je  
hier eventueel voor aanmelden via de mail op: wondmeldpunt@thebe.nl t.a.v. Angela van Loon. 
 
 

 

Eerstejaars DA-stagiaires voeren fitheidschecks uit  
Wie wil hen één dag begeleiden? 
 
Vorig jaar hebben wij via Stagepunt diverse signalen van jullie ontvangen over de stageproblematiek voor de 1e jaars in onze 
regio. Het ROC Tilburg heeft dit opgepakt en is aan de slag gegaan met een nieuwe opzet voor deze stageperiode. In maart 
2020 gaan de 1e jaars studenten van de opleiding Doktersassistent langs bij (zorg)organisaties in onze regio om fitheidschecks 
bij medewerkers af te nemen. Denk aan het meten van de bloeddruk, gehoor- en oogtest, BMI-bepaling en het controleren van 
het suikergehalte in het bloed. Hierdoor krijgen de studenten de kans om de medische handelingen 
die ze op school leren in een realistische omgeving op ‘echte’ mensen toe te passen.  
RCH en de huisartsenpost doen ook mee.  

Het ROC zorgt ervoor dat docenten aanwezig zijn om de studenten te begeleiden.  
Daarnaast zijn we op zoek naar gediplomeerde doktersassistenten die het leuk vinden om de 
studenten te begeleiden: 
 

Dit houdt dus in dat je tijdens kantooruren met de studenten meegaat naar verschillende locaties in de 
regio. De studenten bezoeken in groepen van ongeveer 15 een organisatie waar ze vervolgens in 
groepjes van 2 aan de slag gaan met het afnemen van de testjes. Heb je een doktersassistente die dit 
leuk vindt, tip haar!! Je kunt een mailtje sturen naar Annemarie Cromwijk.  

 

Medicatieveiligheid 
De 1e informatieblad over het optimaliseren van de medicatie-informatieketen i.s.m. AMWB 

 
Sinds juni 2018 werken Apothekersvereniging Midden en West Brabant (AMWB) en de RCH samen in het 
project “optimalisering van de medicatie-informatie keten”. Je bent hier middels enkele info-bulletins al over 
geïnformeerd. Inmiddels is de top 3 van tekortkomingen vastgesteld. De komende periode ontvang je 8 keer 
een informatieblad via deze nieuwsbrief. Daarop staan concrete stappen om die medicatie-informatie keten in 
onze regio te optimaliseren. De informatiebladen hebben als doel het gesprek tussen apotheker en huisarts op 
gang te brengen en alle neuzen dezelfde kant op te zetten. Klik hier voor eerste versie. Wij hopen op deze 

manier uw gesprek te vergemakkelijken.  
Succes! 
Bas van Bergen, Leonie Tromp, René van Riel en Inge van Schaik-Coehorst  
 

 

NIVEL-enquête en capaciteitsvraagstukken Midden-Brabant: herhaalde oproep door NIVEL op 
dinsdag 28 januari! 
 
De capaciteit van de huisartsenzorg in Midden-Brabant vereist aandacht en sturing. De continuïteit en daarmee 
samenhangende capaciteit staat met name onder druk door: 

- Huisartsen die pensioengerechtigde leeftijd bereiken 
- Voorspelde toename van de zorgvraag 
- Gestage toename van het aantal inwoners in Midden-Brabant 
- Krappe arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel 

 

Inzicht in cijfers over de situatie in Midden-Brabant is essentieel voor de ontwikkeling van werkbare oplossingen. Het NIVEL is 
met deze enquête in staat om maatwerk voor onze regio te leveren. Maar dat is alleen zinvol als de betrouwbaarheid goed is 
en dat wordt voor een groot deel bepaald door de respons uit onze regio. Daarom hierbij de oproep aan allen om de enquête in 
te vullen als je dat nog niet gedaan hebt. Met deze enquête kunnen wij praktijk en regio ondersteunen bij het verbeteren van de 
balans tussen vraag en aanbod van de huisartsenzorg. 
 

Het Nivel stuurt één unieke link per praktijk naar één e-mailadres 
Heeft u zelf de mail met daarin de link naar uw praktijkenquête niet ontvangen, dan kan deze in de mailbox van uw collega 
terecht zijn gekomen, of verzonden zijn aan het algemene e-mailadres van uw praktijk. Ook is aan praktijken waarvan geen 
enkel email-adres bekend was, dd. 16-12-2019 een brief gestuurd met daarin unieke inlog-gegevens. Het Nivel probeert zijn 
enquête-administratie zo compleet, actueel en persoonlijk mogelijk te houden. Mocht u de mail met uw unieke enquête-link 
liever op een ander mailadres ontvangen dan bij ons bekend, dan hoort het Nivel dat heel graag. U kunt daartoe altijd contact 
opnemen via balanshazorg@nivel.nl of via 030-2729790. 
 
 

https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2020/2020-02/informatiebrief-en-toestemmingsformulier-onderzoek
mailto:wondmeldpunt@thebe.nl
mailto:annemarie.cromwijk@rchmbr.nl
https://www.rchmbr.nl/nl?cm=467%2C471&mf_id=1946
mailto:balanshazorg@nivel.nl
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• Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15-20 minuten. 

• Je kunt de enquête op elk moment onderbreken en er later weer mee verder gaan via de persoonlijke link hierboven. 

• Gegevens worden gegarandeerd vertrouwelijk verwerkt. Gepubliceerde resultaten zullen nooit tot individuele 
huisartsen of organisaties herleidbaar zijn.  

• De bevindingen worden verwerkt in een onderzoeksrapport en elke deelnemer ontvangt daarover per e-mail een 
persoonlijk bericht met een link naar het rapport. 

 
 

Vacature Diagnostiek Brabant 
 
Diagnostiek Brabant (per 10 februari Diagnovum) is op zoek naar een Medisch Directeur voor 16 uur per week.  

 
Klik hier voor de vacaturetekst 

 

 

Informatie van en voor praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 
 

 

Klankbordgroep POH/PVK 
 
Wil je contact met de klankbordgroep POH/PVK (die 3 keer per jaar overleg heeft met de RCH) of wil je 

meepraten in het vooroverleg, meld je dan aan op infopohpvk. 

Daniëlle van Rooij, Dorien Roijers en Petra Dingemans 
 

 

 

Intervisie praktijkondersteuners 
 
 

 

Voor bemiddeling bij het vormen van nieuwe intervisiegroepjes of het uitbreiden van bestaande groepjes; stuur een  
e-mail naar: intervisie.pohpvk. 

 

Agenda RCH en SHK 
 
Op de website vindt u onder het kopje Agenda een overzicht van alle scholingen en bijeenkomsten van de Zorggroep en de 
Coöperatie Midden-Brabant. Graag uw aandacht voor: 

23-01-2020 PAV voor Huisarts, POH en Verpleegkundig specialist 
27-01-2020   “Vernieuwde richtlijn CVRM” 
28-01-2020   Drieluik DA Otoscopie*Schildklier*Laaggeletterdheid 
29-01-2020   COPD Caspir M6 
04-02-2020   OZ Introductiescholing ZP Kwetsbare Ouderen 
06-02-2020   Nascholing huisartsen Vrouwen (t)issues 
13-02-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk 
13-02-2020   Netwerkbijeenkomst voor praktijkondersteuners 
17-02-2020   Basisscholing Fractuurpreventie 
 

Agenda-pagina Zorggroep RCH 
 
 
 
 
Scholingsagenda SHK  

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kun je je indien gewenst afmelden voor 

deze nieuwsbrief. Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn welkom via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl. 

 

Afmelden | www.rchmbr.nl 
 

Zorggroep RCH Midden-Brabant  
Lage Witsiebaan 2a 

5042 DA Tilburg 
Telefoon (013) 594 81 24 

 

 

 

 

   
 

 

https://www.diagnostiekbrabant.nl/userdata/Vacature-medisch-directeur.pdf
mailto:infopohpvk@gmail.com
mailto:intervisie.pohpvk@gmail.com
https://shk.lhv.nl/actueel/agenda/rch-scholing-pav-voor-huisarts-en-poh
https://www.rchmbr.nl/professionals/scholingen/scholingen-overzicht/rch-%7c-vernieuwde-richtlijn-cvrm
https://www.rchmbr.nl/professionals/scholingen/scholingen-overzicht?action=ShowItem&ciId=2777
https://www.rchmbr.nl/professionals/scholingen/scholingen-overzicht/rch-%7c-copd-caspir-m6
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-oz-introductiescholing-zorgprogramma-kwetsbare-ouderen
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/shk-%7c-nascholing-huisarten-verpleegkundig-specialisten-vrouwen-t-issues
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-dm-insulinetherapie-in-de-huisartsenpraktijk-m1
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-netwerkbijeenkomst-voor-praktijkondersteuners-2020
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-basisscholing-fractuurpreventie-2
http://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel
https://shk.lhv.nl/actueel/agenda
mailto:communicatie@rchmbr.nl
mailto:communicatie@rchmbr.nl?subject=Afmelden%20Nieuwsbrief%20Zorggroep%20RCH
http://www.rchmbr.nl/
https://shk.lhv.nl/actueel/agenda

