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
GLI in pilot regio’s van start
Eind april is een groep leefstijlcoaches geschoold voor de Beweegkuur, eind mei en in juni zullen de
laatste licenties worden behaald. Met het behalen van de licenties is een belangrijke stap voor de
uitvoering van GLI in Friesland gezet.
De meeste pilotprakijken hebben inmiddels bericht gekregen wie de GLI in hun regio gaat oppakken.
Zij kunnen nu onderlinge werkafspraken gaan maken.
Verplaatste zorg – hoe doe je dat en wat komt er allemaal bij kijken?
Dat is het centrale thema van het GERRIT Podium van dinsdag 18 juni 2019.
Nieuwe technologieën in de zorg bieden veel mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld thuis een hartfilmpje
maken, een longmeting uitvoeren of een onderzoek laten uitvoeren op de huisartsenpraktijk in plaats
van in het ziekenhuis. Wat speelt er allemaal in Noord-Nederland op het gebied van verplaatste zorg,
e-health, toepassing van nieuwe technologieën en wat staat zorgverleners en patiënten nog te
wachten?
Binnenkort vertellen we je meer over de exacte inhoud van het programma. Voor nu zeggen we: save
the date en meld je aan! Geef je snel op via managementondersteuning@gerrit-net.nl

Scholingen
Meer kennis over inhalatiemedicatie en samenwerkingsafspraken maken door middel van IMIS
nascholing
De Stichting IMIS beoogt een correct gebruik van doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie door
middel van het trainen zorgverleners en het maken van protocollen. Het is belangrijk dat naast de
juiste kennis over inhalatoren en de juiste match met de juiste patiënt, er ook
samenwerkingsafspraken tussen praktijkondersteuners en apothekersassistenten uit dezelfde
stad/dorp komen. Daarom is er nu ook een optie om naast of in plaats van een cursus op een
centrale locatie, de IMIS scholing kleinschalig, op locatie te organiseren.
Doktersacademie Friesland kan de IMIS scholing dus zowel centraal als op locatie organiseren.
Mocht je hier belangstelling voor hebben stuur dan even een mailtje naar info@doktersacademie.nl
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