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/

Uitbreiding gecombineerde leefstijlinterventies (GLI ) in 2020
Afgelopen jaar is Ketenzorg Friesland op een aantal plaatsen in Friesland gestart met een pilot
Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Deze pilot is met behulp van een aantal enthousiaste
huisartsenpraktijken met succes ingezet.
Regio en leefstijlcoaches
KZF heeft een aantal leefstijlcoaches gecontracteerd en zij zijn uitvoerder van de interventie
Beweegkuur of COOL. Dit loopt goed en er is meer vraag van andere praktijken en deelnemers.
Op dit moment zijn 11 groepen actief in: Heeg, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Kollum, Sneek,
Oosterwolde en in Heerenveen.
GLI in 2020
Aan de pilot komt binnenkort een einde en met Zorgverzekeraar De Friesland zijn we
overeengekomen dat we in 2020 kunnen gaan uitbreiden.
In 2020 zullen we het aantal leefstijlcoaches uitbreiden met de intentie om meer regio’s in Friesland te
kunnen bedienen. Zodra er een leefstijlcoach in uw regio aan de slag gaat zullen wij u hierover
berichten. Binnenkort zullen wij ook op onze website namen en mailadressen vermelden van de
gecontracteerde leefstijlcoaches.
Op de hoogte blijven van alle GLI ontwikkelingen? Neem dan regelmatig een kijkje op onze website.
Bij vragen over de GLI kunt u contact opnemen via: info@ketenzorgfriesland.nl

Bredere populatie in KIS – uitkomsten en conclusie onderzoek van een bredere populatie in
KIS
Op verzoek van een aantal huisartsenpraktijken heeft Ketenzorg Friesland onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van het includeren van een bredere populatie in het KIS.
Daarbij kunt u als eerste stap denken aan het includeren van patiënten die of onder hoofdbehandeling
van de specialist staan of aangeven geen interesse te hebben in deelname aan de keten.
Technisch is dit in Coordinate mogelijk, maar we hebben gekeken of dit procesmatig ook wenselijk is.
Via deze link leest u meer over de uitkomsten

26 en 27 maart Symposium Ketenzorg Friesland
Alvast voor in de agenda: donderdag 26 en vrijdag 27 maart 2020 organiseert Ketenzorg Friesland
een 2-daags symposium. Twee dagen vol inspiratie met praktijkgerichte workshops over e-health,
ouderenzorg, chronische nierschade en mindful werken in de zorg. Tegelijk een mooie gelegenheid
om te netwerken met ketenpartners uit de regio. Naast inspanning is er ook gelegenheid voor
ontspanning.
Waar? Hotel Van der Valk in Wolvega. Voor wie? Praktijkondersteuners en huisartsen in Friesland.
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