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Twee nieuwe collega’s bij Ketenzorg Friesland
Margreet Euwes is per 1 januari 2019 begonnen als Manager Ketenzorg Friesland. Na een eerste
inwerkperiode zal zij het veld ingaan om collega’s en partners van KZF te ontmoeten.
Ook is per 1 januari 2019 Ingrid Roerdinkholder bij Ketenzorg Friesland in functie als Coördinator
Relatiebeheer.
Ingrid is het aanspreekpunt voor ketenpartners en bereikbaar via telefoonnummer 088 118 1713 of
per mail i.roerdinkholder@ketenzorgfriesland.nl
Wij wensen Margreet en Ingrid veel succes en plezier!

Kengetallen 2019
Zoals u inmiddels heeft gemerkt, wordt er vanaf 01-01-2019 bij het opstarten van het KIS gevraagd
om de kengetallen.
Wellicht heeft u deze al ingevuld en opgeslagen. Graag geven wij nog een toelichting op de door ons
gevraagde kengetallen.
In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij toegevoegde waarde zien in het invullen van
alle kengetallen.
Daarom hebben we onderzocht hoe we vanuit Ketenzorg Friesland de huisartsenpraktijken kunnen
ondersteunen in het achterhalen van deze kengetallen.
Omdat we daar geen bruikbare oplossing voor hebben gevonden, hebben we ervoor gekozen om de
kengetallen per zorgprogramma niet in te laten vullen.
U hoeft alleen het veld praktijkpopulatie in te vullen om het scherm met kengetallen op te slaan en de
melding over de kengetallen niet meer naar voren te laten komen.

De oudere patiënt in de keten
Bij een oudere patiënt (thuis of in een zorginstelling) kan de zorg waar nodig aangepast worden. Wij
hebben daarom de standaarden van de NHG (DM2, CVRM, Chronische Nierschade), de Verensorichtlijn voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en de Indicatoren van InEen met elkaar
vergeleken. De analyse en de conclusies vindt u hier

Wanneer is een DM2 patiënt in remissie?
Als een DM2 patiënt 5 jaar lang normale bloedsuikers heeft zonder dat er medicijnen nodig zijn,
noemen we DM2 in remissie.
Het kwaliteitsteam van KZF heeft een stroomschema ontwikkeld, waarin beschreven staat op welke
wijze deze patiënt gecontroleerd moet worden. Klik hier om het stroomschema te openen.

Moeilijke casus? De specialist komt graag langs!
Ketenzorg Friesland heeft de mogelijkheid om voor huisartsenpraktijken casuïstiekbesprekingen te
organiseren, bijvoorbeeld aan het eind van een werkdag, in de eigen praktijk. Onlangs vond zo’n
casuïstiekbespreking plaats in Franeker. Om 16.00 verzamelden zich 2 huisartsen en 5
praktijkondersteuners in een zaaltje in de eigen praktijk. Ralph Koppers longarts, Frederik van Gemert
kaderhuisarts astma/COPD en Marjan Veltman, lid kwaliteitsteam KZF waren aanwezig om de
casussen en bijbehorende vragen te bespreken. De deelnemers waren erg enthousiast en vonden de
bespreking leerzaam. Afgesproken is om nu 2x per jaar in Franeker een Astma/COPD
casuïstiekbespreking te organiseren. Ook in de regio Heerenveen gaat Theo Franssen, longarts,
regelmatig aan het eind van de werkdag naar een huisartsenpraktijk om casuïstiek te bespreken.
Wilt u ook in uw praktijk zulke besprekingen organiseren? Dat kan gaan over Astma en COPD, maar
ook over casuïstiek in de ketens DM2 en CVRM. Ook hiervoor kunnen kaderartsen en specialisten in
uw eigen praktijk langskomen. Ketenzorg Friesland organiseert dat voor u. Belangstelling? Neem dan
contact op met Marjan Veltman, via m.veltman@ketenzorgfriesland.nl
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CAHAG zet 10.000ste deelnemer CASPIR in het zonnetje
Dientje Wallinga, praktijkondersteuner in Oldeberkoop is dinsdag 4 december gehuldigd door de
CAHAG als 10.000ste deelnemer van CASPIR. Naast een prachtige bos bloemen ontving Dientje een
vrijkaart voor de CAHAG cursus 2019 in Zwolle of Amsterdam ter waarde van 185 euro.
Daarna werd de hele groep in de bloemetjes gezet aangezien het zo sneu is als je nummer 9999 of
10.001 bent. In Leeuwarden werd de groep, tijdens een Module 2 avond van CASPIR, overvallen door
de CAHAG coördinator tevens lid van het kwaliteitsteam van Ketenzorg Friesland, Marjan Veltman,
met een kar vol bossen bloemen. Marjan vertelde dat in 2008 op initiatief van de CAHAG een groepje
mensen bij elkaar is gaan zitten met als doel de kwaliteit van het afnemen en beoordelen van
longfuncties in de huisartsenpraktijk te verbeteren. Vanuit deze groep is de scholing CASPIR
ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2009 is de eerste groep gestart en nu zijn we zo’n 550 groepen
verder en hebben meer dan 10.000 mensen Module 1 t/m 5 gevolgd. Dat was voor de CAHAG reden
voor een feestje en de hele groep inclusief de drie docenten Frederik van Gement, Loes Fokkema en
Jolanda Kuijvenhoven ontvingen een prachtige bos bloemen

Nationale Diabetes Challenge: Brengt u in 2019 beweging in de praktijk?
De inschrijving voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC) 2019 is gestart. De NDC is, zoals
bekend, een wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) om mensen met
diabetes in beweging te brengen. InEen draagt de challenge een warm hart toe, afgelopen drie jaar
bracht de NDC al meer dan 10.000 mensen op een laagdrempelige manier in beweging. De challenge
is uitgegroeid van een zorggerichte interventie tot een stad- en wijkgerichte aanpak. Het effect op de
somatische en psychologische gezondheid van mensen met diabetes is positief, zo blijkt uit
onderzoek. De winst – gewichtsafname, verbeterde bloedglucoseregulatie – wordt over een langere
periode vastgehouden. Omdat wandelen ook positieve effecten heeft bij mensen met andere
chronische aandoeningen, zijn ook zij van harte uitgenodigd om mee te doen. Interesse om een
challenge op te zetten in de eigen wijk? Meer informatie op nationalediabeteschallenge.nl.

Scholingen 2019
In samenwerking met Doktersacademie Friesland heeft Ketenzorg Friesland een scholingsplan
opgesteld voor 2019 om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te
waarborgen.
Gedurende het jaar 2019 zijn diverse scholingen gepland. Per keten worden in ieder geval de
scholingen aangeboden die als voorwaarde gelden om te kunnen aansluiten. Ook de
vervolgscholingen die Ketenzorg Friesland verplicht stelt om voldoende deskundigheid te behouden,
worden aangeboden. De scholingen die gelden als voorwaarde om aan te kunnen sluiten bij de
ketens, komen voor rekening van de deelnemers. De verplichte vervolgscholingen worden kosteloos
aangeboden en volledig betaald door Ketenzorg Friesland.
Een totaaloverzicht van het scholingsaanbod 2019 en de doelgroepen per scholing vindt u op de
website van Ketenzorg Friesland. U kunt zich vanuit dit overzicht aanmelden voor de scholingen,
hiervoor wordt u dan doorgeleid naar de website van de Doktersacademie Friesland.

Motiverende gespreksvoering en coaching on the job
Per 1 januari 2019 is aan de basistraining Motiverende gesprekvoering een extra vaardigheidstraining
op locatie toegevoegd. Volg je de basistraining Motiverende gespreksvoering dan krijg je ook een
afspraak coaching on the job. De coach kijkt samen met jou hoe je het geleerde tijdens de training in
praktijk kan brengen zodat de scholing nog meer waarde krijgt. Je krijgt voor deze coaching on the job
twee accreditatiepunten. Na de afspraak met de coach kun je zelf verder aan de slag met de
gesprekstechnieken, kiezen voor een vervolgafspraak met de coach en/ of de vervolgtraining
motiverende gespreksvoering doen.
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Heb je de training al eerder gevolgd en heb je behoefte aan meer verdieping dan kun je ook gebruik
maken van coaching on the job? Stuur hiervoor het aanmeldingsformulier naar
zorgadministratie@ketenzorgfriesland.nl.
Wij hebben ons ingezet om ook voor diëtisten accreditatie aan te vragen voor coaching on the job.
Helaas is voor deze beroepsgroep geen accreditatie toegekend. Diëtisten en ook fysiotherapeuten,
kunnen wel gebruik maken van coaching on the job.

Meedenkbijeenkomsten voor patiënten– Praat mee over de zorg bij chronische ziekten
Ketenzorg Friesland wil graag de zorg voor chronische aandoeningen verder ontwikkelen vanuit de
behoefte van de patiënt. Tijdens een meedenkbijeenkomst nodigen wij patiënten die ketenzorg
ontvangen uit om mee te denken en mee te praten over wat men goed vindt gaan en wat anders kan
in de zorg die men ontvangt. Deze ervaringen leveren (nieuwe) inzichten op die we kunnen benutten
voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Huisartsenpraktijken ontvangen van ons een wachtkamerposter om patiënten te informeren over deze
bijeenkomsten. Wilt u deze a.u.b. goed zichtbaar ophangen in uw wachtkamer of in de spreekkamer
van de praktijkondersteuner? Daarnaast ontvangt u aanmeldingsformulieren die de POH mee kan
geven aan de patiënt. De formulieren en poster kunt u hieronder ook downloaden en printen.
• Poster A3
• Aanmeldingsformulier Meedenkbijeenkomst DM2
• Aanmeldingsformulier meedenkbijeenkomst COPD
• Aanmeldingsformulier meedenkbijeenkomst Astma
• Aanmeldingsformulier meedenkbijeenkomst CVRM
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