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/

26 en 27 maart Symposium Ketenzorg Friesland
Alvast voor in de agenda!
Twee dagen vol inspiratie met praktijkgerichte workshops over o.a. e-health, ouderenzorg, chronische
nierschade en mindful werken in de zorg.
Waar? Hotel van der Valk in Wolvega. Voor wie? Praktijkondersteuners en huisartsen in Friesland.
Vacature Relatiebeheerder Ketenzorg Friesland
Vind je het boeiend om jouw kennis & kunde in te zetten voor de ontwikkeling en verbetering van de
chronische zorg in Friesland? Dan is dit een mooie kans!
Ketenzorg Friesland is vanwege uitbreiding van het team op zoek naar een relatiebeheerder voor 2430 uur per week. Als relatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor in- en externe relaties. Je bent
de schakel tussen de huisartsenpraktijk, de ketenpartners en onze organisatie.
Lees de volledige vacaturetekst op: www.dokterszorg.nl vacatures).
Ketenzorg Friesland is op zoek naar Medisch adviseur(s)
Wij zoeken enthousiaste huisartsen, die affiniteit hebben met Astma/COPD, DM2 en/of CVRM en
willen ook graag nieuwe kaderhuisartsen opleiden!
De medisch adviseur is dé medische vraagbaak voor de zorggroep en de bijna 150 aangesloten
huisartsenpraktijken, generalistisch of juist keten specifiek.
Lees de volledige vacaturetekst op: www.dokterszorg.nl (vacatures).
Voortgang contractering 2020
Ketenzorg Friesland is al vroeg dit jaar gestart met de gesprekken met zorgverzekeraar De Friesland
over de contractering 2020.
Ketenzorg wilde daarbij allereerst in gesprek over de doorontwikkeling van de ketens, incl. integratie
en verbreding van de ketens met o.a. atriumfibrilleren.
Het financiële aspect blijft echter vanuit De Friesland ook voor 2020 het sluitstuk in de invulling en
tariefstelling van de keten-DBC’s. De onderhandelingen hebben, ondanks de vroege start, tot op
heden nog geen overeenstemming over het tarief opgeleverd
Aandachtspunten bij Verwijzing naar oogarts voor fundusscreening
Belangrijk hierbij is dat je de patiënt alleen verwijst voor de fundusscreening en in je verwijzing geen
aanvullend onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld omdat er klachten zijn van staar. Hiervoor moet de
patiënt regulier worden verwezen. Een verwijzingstabel voor fundusscreening naar de oogartsen van
de verschillende ziekenhuizen vind je hier.
OZIS Ketenzorg en LSP Ketenzorg
VZVZ, Philips VitalHealth en KZF zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om de huidige
uitwisseling tussen HIS en KIS via de OZIS Ketenzorg standaard te vervangen door uitwisseling via
LSP-ketenzorg.
Internet explorer en VitalHealth Coordinate
Per 1 januari 2020 stopt VitalHealth de ondersteuning van Internet Explorer
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