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Vernieuwde Sociale Kaart
Klik hier om het bericht van ROS Friesland over de vernieuwde Sociale Kaart te openen.

Keuzehulp Bloedglucosemeter
In juni is er een keuzehulp voor bloedglucosemeters gelanceerd.
De Keuzehulp Bloedglucosemeter is tot stand gekomen door een samenwerking van verschillende
instanties zoals de NDF, Vilans, DVN, Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport, V&VN, Diagned,
FHI, Diabetesfonds en KNMP.
De zorgverlener kan door middel van dit hulpmiddel samen met de patiënt bepalen welke
bloedglucosemeter het beste bij de patiënt past. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de
website van de Nederlandse Diabetes Federatie

Bredere populatie in KIS
In de afgelopen weken hebben we van een aantal praktijken de vraag gekregen of het mogelijk is om
een bredere groep patiënten op te nemen in het Ketenzorg Informatiesysteem VitalHealth.
Op dit moment worden alleen patiënten opgenomen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

juiste episode voor betreffend gecontracteerd protocol

hoofdbehandelaar = huisarts

deelname ketenzorg = ja
Technisch gezien geeft het KIS vanaf de laatste update in februari 2018 de mogelijkheid om ook
patiënten te includeren die buiten deze voorwaarden vallen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook DM2
patiënten geïncludeerd worden die niet willen deelnemen aan ketenzorg of DM2 patiënten waarbij de
specialist de hoofdbehandelaar is.
Dit kan ondersteunen in het leveren van geprotocolleerde zorg voor niet-ketenzorg patiënten waardoor
de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.
Ook vanuit strategisch oogpunt kan het voordelen hebben om een bredere groep patiënten te includeren
in het KIS. Bij het opleveren van de indicatoren wordt ook een aantal kengetallen gevraagd zoals
bijvoorbeeld het aantal DM2 patiënten in de tweede lijn of het totaal aantal DM2-patienten in de
huisartsenpraktijk (binnen en buiten de keten). Door een bredere populatie in het KIS te includeren,
kunnen deze kengetallen eenvoudig uit het KIS gehaald worden en hoeft dit niet meer handmatig uit het
HIS te worden gehaald.
De kengetallen zijn van belang om inzicht te geven in de toegevoegde waarde van ketenzorg,
bijvoorbeeld door het aantonen van substitutie van de 2e naar de 1e lijn.
Deze uitbreiding van inclusie heeft consequenties voor de financiële processen en de
verwijssystematiek en zal daarom goed onderzocht moeten worden. Voordat we hier capaciteit op gaan
inzetten horen we graag of deze wens breder leeft bij de huisartsenpraktijken.
Mocht dat voor uw praktijk gelden dan kunt u dit aangeven via zorgadministratie@ketenzorgfriesland.nl

Voortgang consultregistratie
In juli hebben alle huisartsenpraktijken een brief ontvangen met daarin informatie over de voortgang van
de consultregistraties in het Ketenzorg Informatiesysteem.
In de brief wordt een percentage genoemd van het aantal patiënten dat in de eerste 6 maanden van het
jaar is gezien.
Om te voorkomen dat er begin 2019 verrekeningen plaatsvinden voor patiënten die heel 2018 niet zijn
gezien, raden wij alle praktijken aan om kritisch te kijken of de spreekuurplanning voor de ketenzorg
patiënten op schema ligt.
Om een indicatie te geven: met een percentage van 65% à 70% lopen de praktijken volgens de door
ons gehanteerde uitgangspunten goed op schema.
Uitgaand van een gelijkmatige verdeling van de afspraken over het jaar heen en weinig tot geen
afspraken in de maanden juli, augustus en december zouden alle patiënten in een periode van 9
maanden gezien moeten worden. Concreet betekent dit een percentage van iets meer dan 11% per
maand en daarmee tussen de 65% à 70% na 6 maanden.

1

Nieuwsflyer KZF – augustus 2018
Versie 1.0
augustus 2018
Opgesteld door: Christiane Mombeck

Scholing nieuwe NHG-standaard DM2
In juni 2018 is de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verschenen. Op dinsdag 11
september en op dinsdag 13 november 2018 biedt Ketenzorg Friesland in samenwerking met
Doktersacademie Friesland de scholing “Nieuwe NHG-standaard DM2” van Langerhans aan. Via de
website van Doktersacademie Friesland kunt u zich aanmelden voor deze scholing.
Op de website van Medicijnbalans staat een themajournaal. Daarin legt dr. Bas Houweling, kaderarts
Diabetes, uit over de wijzigingen in de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Ga naar
https://medicijnbalans.nl/journaal/51241 om het themajournaal te bekijken

Huisartsen gevraagd expertgroepen CVRM en Astma-COPD
Ketenzorg Friesland is op zoek naar huisartsen die willen deelnemen aan de expertgroepen AstmaCOPD en/of CVRM. In de expertgroepen zijn patiënten en alle zorgverleners die bij de keten betrokken
zijn, vertegenwoordigd. Het is van belang dat huisartsen en praktijkondersteuners bij elke vergadering
vertegenwoordigd zijn, om het perspectief van de huisartsenpraktijken in te kunnen brengen bij de
bespreking van de kwaliteit van zorg binnen de ketens.
Daarom vragen we per expertgroep twee huisartsen en een praktijkondersteuner om zitting te nemen.
Voor de expertgroepen Astma-COPD en CVRM zoeken we nu nog enkele huisartsen die mee willen
praten over de zorgprogramma’s, kwaliteit van zorg en samenwerking binnen de ketens.
Meer informatie over de expertgroepen en het kwaliteitsbeleid vindt u in de samenvatting van het
kwaliteitsbeleid en in de beleidsnotitie zelf.
Aanmelden voor deelname aan de expertgroepen kan bij Hester Wagenaar, adviseur Kwaliteit en
Beleid, via e-mail: H.Wagenaar@ketenzorgfriesland.nl. Ook met vragen over de expertgroepen of over
andere onderwerpen op het gebied van kwaliteit, kunt u hier terecht.

Aankondiging enquête ketenzorg Friesland
In september ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor het invullen van een digitale enquête. Deze
enquête geeft u de gelegenheid om uw mening te geven over de dienstverlening van Ketenzorg
Friesland. Via onze website en nieuwsflyer ontvangt u binnenkort meer informatie over de inhoud en
werkwijze van de enquête.

AVG
Naar aanleiding van de wijzigingen in de wetgeving op het gebied van privacy krijgen we de laatste tijd
steeds meer vragen van huisartsen. Een van de onderdelen is het delen van medische- en
persoonsgegevens met derden via Ketenzorg Friesland.
Ketenzorg Friesland treedt namens de huisartsen op richting allerlei partijen om de huisarts te
ontzorgen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS),
waarmee voor de behandeling relevante gegevens gedeeld worden met derden. Die derden zijn
bijvoorbeeld specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten.
De vraag die wij soms krijgen is of de huisarts medische gegevens van patiënten met deze derden mag
delen. Dat mag wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling van de patiënt. De
patiënt dient daar wel vooraf toestemming voor te geven.
Voor deze uitwisseling van persoonsgegevens sluit Ketenzorg Friesland overeenkomsten met derden,
zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Daarin is opgenomen dat de huisarts een beroep mag doen
op de rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien. Zo ontstaan er afspraken
met derden waar ook de huisarts een beroep op kan doen en hoeft elke huisarts niet zelf
verwerkersovereenkomsten af te sluiten met derden binnen de keten.
Ketenzorg Friesland zal alle stappen die nodig zijn om de toestemming goed vast te leggen en te
voldoen aan de AVG, in een werkinstructie vastleggen.
Deze werkinstructie wordt binnenkort opgenomen in de digitale handboeken op de website van
Ketenzorg Friesland.
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