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Nieuwsbrief Centrum voor ThuisBeademing Maastricht, juli 2017
Geachte mevrouw/ mijnheer,
Graag willen we de nieuwsbrief van het Centrum voor ThuisBeademing Maastricht
(CTBM) bij u introduceren. We willen u voortaan op deze manier op de hoogte brengen
van ontwikkelingen die in het CTBM aan de orde zijn, zodat u geïnformeerd bent over
wat er speelt en wat de eventuele impact voor u is. Dat zullen we één à twee keer per
jaar doen. U ontvangt deze nieuwsbrief nu per post; onze voorkeur gaat ernaar uit om
dit digitaal uit te voeren. Via het bijgaande antwoordformulier kunt u ons uw voorkeur
laten weten. Als u op de nieuwsbrief geabonneerd bent, is deze altijd weer opzegbaar.
Medewerker logistiek
U heeft misschien al kennis met hem gemaakt, onze nieuwe medewerker Bert van den
Bosch. Hij is speciaal aangenomen om de apparatuur voor de nachtelijke meting te
brengen. Daardoor zijn onze verpleegkundig consulenten in staat om het groeiend
aantal patiënten van het CTBM te begeleiden en zich vooral te richten op specifiek
verpleegkundige taken. De medewerker logistiek brengt de apparatuur bij u thuis en
neemt de uit te voeren procedure met u door. Dit is van belang om de meting te laten
lukken en we willen u dan ook vragen om hiervoor tijd in te plannen.
Nieuwe leverancier disposables
Het CTBM is gaan
samenwerken met een
nieuwe leverancier van uw
beademings-toebehoren, de
zogenaamde disposables. We
hebben afscheid genomen
van onze vorige leverancier
Emdamed en zijn gaan
samenwerken met de firma
Vivisol. Samen met de
3 andere CTB’s in Nederland hebben we een nieuw contract afgesloten. Daardoor
kunnen we op kosten besparen en dat past binnen onze verantwoordelijkheid om de
kosten van de zorg beheersbaar te houden. Uiteraard kunt u rekenen op eenzelfde
service- en kwaliteitsniveau zoals nu ook geboden wordt. Vivisol is al jaren een
vertrouwd gezicht in de wereld van respiratoire thuiszorg en zal dezelfde of
vergelijkbare disposables leveren als u gewend bent. U heeft inmiddels een specifiek
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schrijven ontvangen waarin e.e.a. verder wordt uitgelegd. Mogelijk heeft u via de
nieuwe website al een bestelling gedaan.

Patiëntenportaal
Sinds 1 november 2016 kunnen alle
patiënten van Maastricht UMC+
een deel van hun medische
gegevens heel eenvoudig inzien via
MijnMUMC+. Misschien heeft u al
de folder hierover gezien en heeft u
zich ook al aangemeld. U kunt in
MijnMUMC+ uw basisgegevens en
medische gegevens inzien, maar
ook afspraken en de brieven van
behandelaars aan de huisarts. Eventuele correcties in de medische gegevens kunt u
laten aanpassen via het secretariaat van de zorgverlener, fouten in de algemene
gegevens kunt u laten aanpassen bij bureau Patiëntenregistratie. U kunt dus zelf nog
geen wijzigingen doorvoeren en ook niet via het portaal communiceren met de
zorgverlener. Het MUMC+ streeft ernaar de mogelijkheden de komende jaren uit te
breiden. Als u meer informatie wenst, kunt u dit ten allen tijde vragen aan de
verpleegkundig consulent die op huisbezoek komt of tijdens het polibezoek. De
informatie staat ook op de website van het MUMC+.
Digitale vragenlijsten
In de tweede helft van 2017 start het CTBM met een proef om op de poli nieuwe
patiënten vragenlijsten te laten invullen via een I-pad. Het zijn vragenlijsten die uw
algemene welbevinden in kaart brengen, zowel lichamelijk, sociaal als ook psychisch.
Hiermee kan gekeken worden of u behoefte heeft aan ondersteuning en proberen wij
uw behandeling beter af te stemmen. Mogelijk heeft u deze vragenlijsten eerder in een
papieren versie ingevuld. Als de proef slaagt, zullen we dit regulier gaan toepassen. Als
u dan op polibezoek komt, wordt u een half uur eerder dan het geplande polibezoek
uitgenodigd om de vragenlijsten rustig te kunnen invullen.
Waarom we dit doen? De uitkomsten van de vragenlijsten worden automatisch
verwerkt en zijn voor de arts of verpleegkundig specialist meteen tijdens uw bezoek
beschikbaar in het electronisch patientendossier. Daarmee kan de beoordeling van uw
situatie nog beter worden uitgevoerd en kunnen vervolgafspraken nog beter worden
afgestemd.
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Landelijk leerhuis
Er zijn in Nederland vier centra voor thuisbeademing die zorgen voor diagnosticering,
instellen en begeleiden van thuisbeademingspatiënten. Zij zijn hierbij ook
verantwoordelijk voor de scholing van zorgverleners en van de patiënt en diens
mantelzorgers. De CTB’s zijn in 2014 gestart met de gezamenlijke inhoudelijke en
onderwijskundige vernieuwing van het scholingsprogramma. Dit heeft geresulteerd in
een landelijk leermanagementsysteem dat uniforme scholing biedt aan alle
betrokkenen, waarbij een deel van de scholing digitaal gevolgd kan worden. De
formele in gebruik name van dit systeem is gepland begin november van dit jaar.
Verdere informatie zult u dan ontvangen.
Vakantie apparatuur
Het CTBM heeft tot op heden waar nodig voorzien in vakantie apparatuur; dit hoort
echter niet tot onze primaire zorg. Wij voelen ons wel verantwoordelijk voor veilige
zorg, ook in vakantietijd. In Vivisol hebben we een betrouwbare partner gevonden die
ten aanzien van vakantie apparatuur een goed product levert. Ingaande 2018 zal het
leveren van vakantieapparatuur door deze firma worden uitgevoerd. Wanneer u
vakantieplannen heeft, dient u het
CTBM hierover te informeren,
tenminste 5 weken voor aanvang van
de reis. Het CTBM geeft alle benodigde
gegevens door aan Vivisol. Vivisol
stuurt u een contract toe en wanneer u
dit ondertekent en de betaling regelt,
zal Vivisol het apparaat naar u toe
sturen. Het is dan ingesteld op de juiste beademingsparameters en is dubbel
gecontroleerd. Verdere informatie, o.a. over de kosten, vindt u te zijner tijd op de
website van het CTBM.
Verhuizing
Per 14 juli 2017 is het kantoor van het CTBM verplaatst. We zijn verhuisd van de
begane grond naar de eerste verdieping van het MECC. Parkeeringang en hoofdingang
zijn ongewijzigd gebleven en er is een lift aanwezig. Het postadres is ongewijzigd. Ook
het bezoekadres blijft ongewijzigd.

