Middels deze nieuwsflyer vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen. Open
het artikel met de onderstreepte link in de titel of bekijk alle artikelen op onze website
https://www.ketenzorgfriesland.nl/

GLI contractering verre zorgverzekeraars
In de afgelopen periode hebben wij de verre zorgverzekeraars benaderd om onze overeenkomst voor
de GLI met De Friesland Zorgverzekeraar te volgen. Wij zijn verheugd dat nagenoeg alle
zorgverzekeraars de overeenkomst volgen.




Zorgverzekeraar ONVZ heeft te kennen gegeven de overeenkomst niet te volgen
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft nog niet gereageerd.
Met Zorgverzekeraar Menzis zijn we nog in onderhandeling

Dit betekent dat de pilot GLI met uitzondering van verzekerden van ONVZ, Zorg en Zekerheid en
vooralsnog Menzis, nu ook voor de deelnemers van de overige zorgverzekeraars toegankelijk is.
Voortgang pilot
In enkele pilotregio’s zijn de leefstijlcoaches gestart met de intakes. Om groepen op te starten is een
minimum van ca 12-14 deelnemers nodig. De pilotpraktijken hebben een actieve rol in het werven en
doorverwijzen van patiënten. Zowel in onze eigen pilot als elders in het land is het organiseren van
een informatiebijeenkomst met de leefstijlcoach en de huisartsenpraktijk succesvol gebleken.
Pilotpraktijken die ervoor voelen om een dergelijke bijeenkomst te houden kunnen contact opnemen
met de leefstijlcoach in de regio. KZF kan waar nodig en mogelijk ondersteuning bieden bij de
organisatie. In het najaar brengen wij een bezoek aan alle pilotpraktijken om te evalueren en de
voortgang te bespreken.
Programma COOL binnenkort in Heerenveen
In het najaar 2019 wordt de pilot GLI uitgebreid met het aanbod van het programma COOL in de regio
Heerenveen.
Ketenzorg Friesland organiseert samen met de DVN “de diabetesschool”
De meerwaarde van het organiseren van “de diabetesschool” voor de huisartsenpraktijk is, dat een
goed geïnformeerde patiënt en partner/huisgenoot, beter om kan gaan met het leven met diabetes.
Hierdoor kan de begeleiding van de individuele diabetes patiënt meer gericht zijn op zelfmanagement.
Lees meer over de diabetesschool.
Aandachtspunt bij het invullen van aanvraagformulier Laboratorium
Regelmatig komt het voor dat laboratoria niet kunnen achterhalen naar welke huisartsenpraktijk
uitslagen verstuurd moeten worden.
Er ontbreken dan gegevens van de praktijk, zoals naam en telefoonnummer huisarts of behandelaar.
Ook ontbreken soms gegevens van de patiënt.
Dit werkt niet alleen vertragend bij de verwerking van de uitslagen, maar is ook niet wenselijk met
betrekking tot de waarborging van privacy van patiënten en een veilige uitwisseling van
patiëntgegevens.
Vermeld daarom op het formulier duidelijk de naam en het telefoonnummer van de behandelend
huisarts en de NAW-gegevens van de patiënt. Zo kunnen uitslagen snel en veilig door de laboratoria
worden verwerkt.
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