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/

Update voortgang GLI
Ketenzorg Friesland biedt inmiddels in negen regio’s de GLI aan. De intakes zijn goed op gang en de
eerste groepsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In september/oktober bezoeken wij de
leefstijlcoaches voor een tussenevaluatie. Daarnaast zijn we in gesprek met zorgverzekeraar De
Friesland over de voortgang in 2020.
Wij worden nog altijd veel bevraagd door patiënten en zorgverleners over de mogelijkheden en
werkwijze van de GLI. We zijn met de aanbieders in Friesland en de zorgverzekeraar in gesprek om
de voorlichting te stroomlijnen. Voor zowel zorgverleners als patiënten hebben wij een speciale
webpagina GLI waar u meer kunt lezen over de programma’s en onze werkwijze.
Op de hoogte blijven van alle GLI ontwikkelingen? Neem dan regelmatig een kijkje op onze website.
Pilot Vital Health Ouderenzorg Module wordt uitgebreid
In 2016 is Dokterszorg Friesland, divisie Doktersdiensten gestart met een pilot: het implementeren
van een digitaal platform ouderenzorg van Vital Health in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen.
Vijf regio’s in Friesland zijn met dit platform toentertijd gestart. De resultaten waren wisselend.
Ondertussen zijn veel kinderziektes uit het systeem gehaald en is de implementatie van dit platform
ondergebracht bij de divisie Ketenzorg Friesland. Dit jaar sluiten enkele nieuwe praktijken aan om in
de praktijk te ervaren of het systeem nu aan de wensen voldoet. Mocht dit goed verlopen dan hopen
we volgend jaar meer praktijken te kunnen aansluiten.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de projectleider Marjan Veltman,
m.veltman@ketenzorgfriesland.nl
Leergang Persoonsgerichte zorg, Samen beslissen van het NHG start 26 november!
“Persoonsgerichte zorg, maar dat doe ik toch al?”, horen de docenten regelmatig van de
deelnemers aan deze NHG leergang. Samen gaan ze bekijken welke punten binnen de communicatie
verbeterd kunnen worden: er wordt dieper ingegaan op persoonsgerichte zorg en wordt een handige
tool: het gespreksmodel geïntroduceerd. Tijdens de tweede avond wordt gekeken naar opgenomen
consulten zowel van de huisarts als de POH. De deelnemers geven iedere keer weer aan dat ze van
dit onderdeel het meest geleerd hebben. Want vaak blijkt dat de deelnemers helemaal niet zo
persoonsgericht werken als ze zelf dachten. We kennen allemaal onze gesprekstechnieken maar hoe
vaak reflecteren we ons daar op? Tijdens de leergang is daar alle ruimte en tijd voor. In een prettige
vertrouwde omgeving wordt samen met een zeer ervaren huisarts-coach Ilonka Brugemann en trainer
Marjan Veltman de persoonsgerichte zorg binnen een consult onder de loep genomen. Van harte
aanbevolen!
Voor meer informatie zie bij scholingen doktersacademie of scholingen NHG
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