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/
Emailconsult met Internist in het Tjongerschans Ziekenhuis mogelijk via KIS
Per 1 juni 2019 kunt u, binnen de keten DM2 en CVRM, de internist van het Tjongerschans
Ziekenhuis een emailconsult sturen via het KIS. Het antwoord van de internist komt via de
berichtenbox in het KIS binnen. Wilt u de patiënt, binnen de keten, voor een fysiek consult doorsturen
dan doet u dit via ZorgDomein. De terugkoppeling komt binnen in uw HIS.
Uitkomsten Ineen Indicatoren 2018
De relatiebeheerders van Ketenzorg Friesland zijn in april jl. gestart met de Spiegel- & Benchmarkgesprekken (S&B-gesprekken) met de deelnemende huisartsenpraktijken. Hierin worden onder meer
de uitkomsten van de indicatoren 2018 op praktijkniveau per keten, vergeleken met het resultaat in
2017 en het landelijk gemiddelde van de zorggroepen in 2018. Samen bespreken ze de
mogelijkheden voor de praktijk om te komen tot verdere verbetering, Ketenzorg Friesland ondersteunt
graag bij maken van verbeterplannen om zo de kwaliteit van zorg en de uitkomsten op de indicatoren
nog verder te kunnen verbeteren.
Ga direct naar de Uitkomsten Ineen indicatoren 2018 van KZF.
Leefstijlcoaches gestart
In de afgelopen weken hebben wij overleg gevoerd met alle leefstijlcoaches. In de meeste regio’s is
het contact tussen de pilotpraktijken en de leefstijlcoach gelegd en zijn onderlinge werkafspraken
gemaakt. Een aantal leefstijlcoaches is inmiddels gestart met het uitvoeren van intakes, naar
verwachting zullen de eerste groepsbijeenkomsten na de zomer starten. Verder in dit bericht:





Contractering GLI zorgverzekeraars
In- en exclusiecriteria GLI
Veel gestelde vragen
Pilot afspraken

Ervaringsverhaal GLI in Heeg
Het Coolprogramma start binnenkort in Heeg. Cool is een succesvolle leefstijlinterventie. Aangetoond
is dat deelnemers er in slagen hun leefstijl aan te passen en dit ook nog na 2 jaar volhouden. Een
groot deel van de groep heeft na het programma een lager gewicht. Deelnemers voelen zich fitter en
geven aan een verbetering in ervaren gezondheid te hebben. Leefstijlcoach Henri Veltman deelt zijn
eerste ervaringen met de GLI in Heeg.
Wandelgroep voor patiënten gestart bij Medisch Centrum Buitenhove te Leeuwarden
Het doel van de groep is met plezier te wandelen. De vrijwilliger van de buurtsportcoach wandelt altijd
mee en per toerbeurt gaat een zorgmedewerker van Medisch Centrum Buitenhove mee. De
ervaringen van Buitenhove zijn positief: mensen die alleen niet durven te wandelen komen juist wel in
de wandelgroep. Ze voelen zich er veilig en gesteund. Ook spreken de wandelaars buiten de groep af
om tussendoor met elkaar te wandelen. Klik hier om het ervaringsverhaal te lezen.

Nieuwsflyer Ketenzorg Friesland – juni 2019 nr. 3

