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/
Algemeen
Fysiotherapie bij COPD vanaf 1 januari 2019 in basisverzekering
Sinds 1 januari 2019 wordt de vergoeding fysiotherapie bij COPD vanaf Goldklasse II vergoed vanuit
de basisverzekering. De patiënt hoeft daarbij niet geïncludeerd te zijn in de keten.
Zorg in Beeld met Statistieken in VitalHealth
Om de kwaliteit van zorg in een huisartsenpraktijk in kaart te brengen, kan met behulp van
statistieken in VitalHealth gekeken worden of over het algemeen optimale zorg geleverd wordt. De
huisartsenpraktijk kan bij statistieken aangeven om welk zorgprogramma het gaat, bijvoorbeeld de
keten Diabetes. Meer informatie over de werkwijze vind je in dit document: Zorg in beeld met
statistieken in VitalHealth.
Vertrek Medisch Adviseur Ketenzorg Friesland
Per 1 juni 2019 stopt Riet ten Hoeve-Lafeber als Medisch Adviseur van Ketenzorg Friesland.
Riet heeft haar kennis & kunde van Huisartsengeneeskunde en de praktijkvoering de afgelopen 3 jaar
met onze organisatie gedeeld en was daarbij een onmisbare ambassadeur voor de Ketenzorg in het
Friese.
Belangrijke ontwikkelingen DM2 en CVRM
Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2
Leefstijlinterventies en medicatie-afbouw gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en
slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen.
Uit de praktijk klonken veel vragen over medicatie-afbouw bij diabetes mellitus type 2. Langerhans
heeft hiervoor een handleiding die u kunt raadplegen via deze link: handleiding demedicaliseren
Scholingen
Wijziging vergoedingen voor training Motiverende Gespreksvoering en Coaching on the Job
m.bt. diëtisten en fysiotherapeuten:
Per 1 mei 2019 kunnen diëtisten en fysiotherapeuten die ketenpartner zijn van KZF tegen een
gereduceerd tarief deelnemen aan de basis- en vervolgtraining Motiverende Gespreksvoering.
Wanneer zij na de basistraining verder willen met Coaching on the Job kunnen zij op persoonlijke titel
een offerte aanvragen bij één van de coaches. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
Lopende trajecten die gestart zijn vóór 1 mei 2019 kunnen worden afgerond volgens de eerder
geldende afspraken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Roerdinkholder via 088-118 1713 of
i.roerdinkholder@ketenzorgfriesland.nl
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij bij de vervolgtraining Motiverende Gespreksvoering op
woensdag 12 juni a.s. Voor meer info en inschrijven: Doktersacademie.
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