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/

Geslaagde bijeenkomst GLI in Kollum
Op vrijdag 20 september vond in Kollum de eerste GLI groepsbijeenkomst plaats onder leiding van
leefstijlcoach Marian Faber. De opkomst was groot (18 deelnemers, i.v.m. ziekte en vakantie hadden
2 deelnemers zich afgemeld). Naast de leefstijlcoach was ook fysiotherapeut Tsjitsjo Vlieger
aanwezig om kennis te maken met de groep.
Na een actieve voorstelronde, waarbij alle deelnemers kort iets konden vertellen over zichzelf is er
m.b.v. een filmpje van Bert Tiggelaar over “Dromen, durven en doen”, aandacht besteedt aan een
stukje theorie over gedragsverandering en de ladder van motivatie. Deelnemers maakten op een van
steps gebouwde ladder hun motivatie visueel.
Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar gebrainstormd over
saboterende gedachten en hoe deze zijn om te buigen tot steunende gedachten met betrekking tot
het behalen van de eigen doelen zoals een gezonde leefstijl, meer bewegen en afvallen. Dit leverde
voor de deelnemers veel herkenning op wat een positief effect had op de sfeer in de groep. Marian
kijkt met een goed gevoel terug op deze geslaagde eerste groepsbijeenkomst.

Figuur 1 bron onbekend, vertaald door Lonneke Snijder

VitalHealth Finance
Zoals u misschien heeft gezien, zijn de uitbetalingen van kwartaal 3 2019 verlopen via de nieuwe
financiële module van VitalHealth.
Deze nieuwe module geeft voordelen voor zowel huisartsenpraktijk als zorggroep.
Voor de huisartsenpraktijken worden de uitbetalingen op een overzichtelijke wijze weergegeven en er
is meer inzage in het verloop van de uitbetaalbedragen per zorgprogramma. Voor de zorggroep levert
de nieuwe module efficiëntievoordelen op.
Nieuwsflyer Ketenzorg Friesland – Oktober 2019

Bij de laatste uitbetaling heeft u bij de uitbetaalbrief een handleiding ontvangen voor het gebruik van
VitalHealth Finance.
Mocht u nog vragen hebben over de werking dan kunt u dit neerleggen bij de zorgadministratie van
Ketenzorg Friesland via zorgadministratie@ketenzorgfriesland.nl

Internet explorer en VitalHealth Coordinate
Microsoft, de maker van Internet Explorer, heeft aangekondigd dat er na Internet Explorer 11 geen
nieuwe versie meer wordt uitgebracht.
Na deze versie brengen zij enkel nog veiligheidsupdates uit. Daarom heeft Philips VitalHealth
besloten de ondersteuning van Internet Explorer voor hun software uit te faseren. Zij kunnen u alleen
optimaal bedienen door gebruik te maken van een browser die veilig is en goed functioneert.
Dat houdt in dat Philips VitalHealth vanaf 01-01-2020 stopt met de ondersteuning van Internet
Explorer. Maakt u daarna nog gebruik van Internet Explorer als internetbrowser, dan is het mogelijk
dat het Philips VitalHealth-product wat u gebruikt niet meer optimaal werkt.
Wij raden u aan om met een andere browser te gaan werken zoals Chrome, Firefox, Edge of Safari.
Mocht u hier verder vragen over hebben, dan kunt zich richten tot de supportdesk van Philips
VitalHealth via support@vitalhealthsoftware.com of via 0318- 75 47 35.
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