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All together now ............
Samenwerken, herverdelen van taken en functies en delegeren, het gaat steeds
belangrijker worden voor u en uw medewerkers.
De wereld verandert, vraagt enerzijds dat u meer zaken aanpakt, anderzijds dat u van
de zaken die u aanpakt ook de ‘specialist’ bent. Onverenigbaar? Tenzij u samenwerkt
in een team of samenwerkingsafspraken hebt met andere professionals, bijv. in het
kader van een zorgstraat. Want dan wordt 1+1 geen 2 maar 3.
Of het nu gaat om een zorgstraat in een ziekenhuis, of een samenwerkingsverband
in de eerste lijn doet er eigenlijk niet toe, het gaat er om dat iedereen in de keten
weet wat zijn/haar taak is, maar ook dat de afzonderlijke schakels in de keten van
elkaar weten wat ze te bieden hebben. Op die manier kun je innoveren, zoals de verloskundigen in Dordrecht dat aan het doen zijn.

Adrie Evertse

Maar ook zonder een innovatieslag te maken, valt er veel te winnen aan doelmatigheid, bijv. door het maken van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en fysiotherapeuten over problematiek die ze beiden begeleiden zoals ‘lage rugklachten’.
Of oncologische ketenzorg, of wondzorg, of complexe ouderenzorg, of palliatieve
zorg, of....
Ik constateer dat het vaak best veel moeite kost om verschillende disciplines in de
eerste lijn met elkaar aan de slag te laten gaan, terwijl het juist zo veel kan opleveren,
zeker gezien vanuit de belevingswereld van de patiënt. En professionals als u krijgen
dagelijks de ideeën voor innovatie of samenwerking aangereikt op een dienblaadje.
In de waan van de dag werken we vaak maar door in een veilig en vertrouwd straatje,
terwijl we een beter resultaat voor onze patiënten kunnen realiseren door andere
professionals mee te laten kijken en behandelen.

Colofon
Dit magazine is een uitgave van
Steunpunt KOEL, Regionale

Het bestaansrecht van een ROS zoals Steunpunt KOEL is daarop gebaseerd: professionals helpen met innovatieve ideeën te verwezenlijken, disciplines aan elkaar te
knopen en samenwerking te bevorderen, voor en door de eerste lijn.
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met aspecifieke lage rugklachten
te verlagen

verloskundigen regio Dordrecht op
weg naar integrale geboortezorg
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‘Met haar coördinerende
wijkgerichte taken kan
de wijkverpleging
huisartsen ontlasten.’

KOEL in gesprek met

Klarie Dekker
Adviseur op het gebied van
ouderenzorg en wijkverpleging
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Door de transitie die is ingezet in de langdurige zorg, is de wijkverpleegkundige sinds

Zodra huisartsen de

haar zorgorganisatie het aanspreekpunt is. De

het verpleegkundig indiceren. Ook worden

januari 2015 terug in de voorhoede van de zorg, naast de huisarts. Ze beoordeelt zelf-

wijkverpleegkundige

zorgorganisatie is vervolgens verantwoordelijk

de best practices in kaart gebracht. Vanuit

standig welke zorg in de thuissituatie nodig is en hoe die zorg het beste georganiseerd

kennen en weten van

voor de interne overdracht naar een uitvoe-

Steunpunt KOEL faciliteren en ondersteunen

kan worden. Daarnaast vervult zij vanuit haar zorgtaken een schakelrol tussen wonen,

haar signalerende en

rende verpleegkundige. Met deze aanpak blijft

we de transitie naar 2017 met netwerkbijeen-

welzijn en zorg.

coördinerende rol,

een multidisciplinair team werkbaar in tijd en

komsten voor wijkverpleegkundigen, organise-

ervaren zij dat één

manuren. Op termijn wordt gedacht aan één

ren we deskundigheidsbevordering gericht op

telefoontje voldoende

aanspreekpunt wijkverpleging vanuit meer-

positionering en samenwerking en organiseren

is om het zorgproces

dere thuiszorgorganisaties die in de eigen regio

we daarnaast denktanksessies met leidingge-

voor een patiënt gere-

alle zorgvragen van patiënten coördineert,

venden. Daarmee dragen we bij aan het borgen

geld te krijgen. Met

maar zover zijn we nu nog niet.”

van de nieuwe functie van wijkverpleegkundi-

Klarie Dekker, vanwege haar jarenlange erva-

dat problemen langer onopgemerkt blijven.

ring als adviseur en coach bij Steunpunt KOEL

De nieuwe rol van de wijkverpleegkundige

inmiddels voor velen in de regio een bekend

is dat zij weet wat speelt bij een persoon, in

gezicht, houdt zich vanuit KOEL samen met

een gezin en ook wat er speelt in de wijk. Niet

collega Marcel Hoogerheide bezig met de

alleen als iemand (zeer) kwetsbaar is, maar

haar signalerende en coördinerende wijkge-

wijkverpleging in onze regio. We spreken haar

ook bij bijv. sociaal isolement en eenzaamheid,

richte taken kan de wijkverpleging huisartsen

Blijft de nieuwe functie van wijkverpleeg-

over de veranderde en toekomstige rol van de

verwaarlozing en schuldenproblematiek. De

ontlasten.”

kundige ook in de toekomst gehandhaafd?

wijkverpleegkundige.

wijkverpleegkundige beoordeelt vervolgens

Klarie Dekker

gen in onze regio.”

“In 2016 zal de wijkverpleging blijven inves-

zelfstandig welke hulp nodig is en bepaalt ver-

Hoe verloopt de samenwerking tussen de

teren in haar positionering in de eerste lijn.

Wat is precies de nieuwe rol van de wijk-

volgens hoe die hulp het beste georganiseerd

wijkverpleegkundige en de huisarts?

Echter, vanaf januari 2017 staat de wijkverple-

verpleegkundige?

kan worden vanuit het medische-, zorg- en/of

“Samenwerken met veel verschillende wijkver-

ging alweer voor een nieuwe uitdaging. De dub-

“De wijkverpleegkundige heeft sinds 2015 een

het sociale domein. Daarvoor werkt zij nauw

pleegkundigen van dezelfde en van meerdere

belfunctie van individuele zorgtaken en wijk-

verbindende rol in de wijk als het gaat om bijv.

samen met de huisartsenpraktijk maar ook

zorgorganisaties werkt niet voor huisartsen.

gerichte collectieve taken wordt namelijk per

zeer kwetsbare ouderen en multi-probleemge-

met de WMO-consulenten van de gemeente,

Daarom hebben we vanuit Steunpunt KOEL

2017 geïntegreerd tot één wijkgerichte functie

zinnen. Doordat mensen langer thuis blijven

welzijnswerkers, wijkagenten, vrijwilligersor-

diverse samenwerkingsverbanden tot stand

voor alle bewoners in de wijk. Daarvoor werken

wonen en steeds meer op zichzelf en man-

ganisaties en eerste- en tweedelijnszorgprofes-

gebracht, waarin één vooruitgeschoven,

de verpleegkundigen dit jaar aan de verdere

telzorg zijn aangewezen, is de kans aanwezig

sionals, ook wel het sociale wijkteam genoemd.

coördinerende wijkverpleegkundige namens

uitwerking van een eenduidige methodiek voor

Steunpunt KOEL biedt advies en
begeleiding op het gebied van
effectief samenwerken aan een
wijkgerichte aanpak.
Meer weten? Neem contact met
ons op via info@steunpuntkoel.nl of
bel ons op nummer 078-6193068.
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Actueel

Project
lage rugklachten
Nieuwe aanpak moet
aantal recidivisten verlagen
Wist u dat meer dan 75% van de
patiënten die zich in huisartsen-,
fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken
melden met aspecifieke lage rugklachten,
zich binnen 1 jaar nogmaals in de praktijk
melden met dezelfde problematiek?
Claudia van Genderen, oefentherapeute
Cesar in Sliedrecht en Arne Deijl, huisarts
te Oud-Beijerland en beiden werkzaam als
adviseur bij Steunpunt KOEL, herkennen
dit uit hun eerstelijnspraktijken.
Claudia: “Deze informatie triggerde ons om
ons te verdiepen in de mogelijkheden om dit
percentage naar beneden te brengen. Wanneer
patiënten zich voor de tweede keer in een jaar
melden bij de praktijk met aspecifieke rugklachten, wordt nl. vaak toch besloten door
te verwijzen naar aanvullende diagnostiek of
de tweede lijn. Uit onderzoek blijkt echter dat
wanneer men bij het eerste contact een op de
individuele patiënt gerichte aanpak hanteert,
men beter wordt toegerust met de rugklachten
om te gaan. Zo kan worden voorkomen dat
de klachten chronisch worden en het dagelijks
leven daardoor te zeer negatief beïnvloeden.”
Arne vult aan: “We willen de in Engeland hiertoe ontwikkelde STarT Back Screening Tool

‘Het is belangrijk
om te voorkomen
dat aspecifieke lage
rugklachten chronisch
worden en het
dagelijks leven te veel
negatief beïnvloeden.’

(SBST) in de eerstelijnspraktijk introduceren
en met een pilotgroep kijken of het daarmee
inderdaad mogelijk is het aantal recidivisten en
de zorgkosten te verlagen.”

Claudia van Genderen en Arne Deijl

Een groot deel van de lage rugklachten (85%)

nen van de beroepsorganisaties met als kern-

kent geen specifieke oorzaak en worden daar-

boodschappen: blijf actief, vermijd bedrust,

om ook als aspecifiek geduid. Er is vaak niet

gebruik (zo nodig) kortdurend pijnstillers,

Arne: “Niet iedere patiënt is gebaat bij dezelf-

één factor aan te wijzen: vaak spelen zowel

maak eventueel gebruik van oefentherapie,

de aanpak ten aanzien van zijn/haar lage rug-

fysieke als psychosociale factoren een rol.

overhandig geen beeldvormend materiaal en

problemen. Daarom willen wij in ons project

Recente inzichten m.b.t. de behandeling van

ontraad sommige behandelingen (massage,

aan de slag met de STarT Back Screening Tool

lage rugklachten zijn verwerkt in de richtlij-

manipulatie, elektrotherapie, ultrageluid,

(SBST). Deze tool classificeert patiënten in

6
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etc). Vaak gaat lage rugpijn vanzelf weer over.

Wilt u meewerken aan de pilot van het project Lage rugklachten? Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de zorg
voor patiënten met lage rugklachten en het implementeren van een zorgtraject in de huisartsen-, fysiotherapie- en
oefentherapiepraktijk? Bent u daarnaast werkzaam in het preferentiegebied van VGZ?
Neemt u dan z.s.m. contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden op info@steunpuntkoel.nl
of bel 078-6193068.

|
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Noteer
in de
agenda

Netwerken
Bijeenkomsten
Publicaties
Nuttige zaken...
6 mei 2016

Bijeenkomst “Het beste
recept voor factsheets”

7 juni 2016

19 juni 2016

POH-GGZ
Netwerkbijeenkomst

• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

Bijeenkomst
SCEN-consulenten
Zuid-Holland Zuid

• Tijd: 19.00 - 22.00 uur

• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

• Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met

SCEN-artsen geven informatie en advies aan

• Deelname: gratis

diëtisten en ervaringsdeskundigen aan de

artsen bij vraagstukken omtrent euthanasie.

KOEL faciliteert sinds enkele jaren de netwerk-

• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

slag met het maken van factsheets rondom

Tijdens deze bijeenkomst komen de SCEN-

bijeenkomsten voor en door de POH-GGZ.

3 groepen, ieder met een eigen behandeling

al dan niet aangevuld met aandacht voor

ouderenzorg, CVRM en hartfalen.

artsen bij elkaar en bespreken zij ervaringen.

De groep POH-GGZ groeit in onze regio: elke

erop gericht om recidivering te voorkomen.

psychologische risicofactoren. Daarbij valt

Een duidelijk eindproduct waar in de

Steunpunt KOEL verzorgt de administratieve

bijeenkomst begroeten we nieuwe gezichten.

Die behandeling varieert van het verstrekken

te denken aan angst of bijv. negatieve ver-

praktijk mee gewerkt kan worden door

ondersteuning van de SCEN-groep.

Naast een hoog netwerkgehalte komen ook

van informatie en adviezen tot fysiotherapie

wachtingen. Het idee is dat wanneer men

diëtisten én andere zorgverleners.

een behandeling krijgt die beter aansluit bij

Aanmelden:

de persoon en zijn/haar ervaring van de lage

via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl

werk gerelateerde onderwerpen aan bod.

rugpijn, de behandeling effectiever zal
zijn en men beter is toegerust als de
23 juni 2016

klachten onverhoopt terugkeren.”

GGZ Regioplatform
• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

Het projectplan is in

• Tijd: 15.00 - 17.00 uur

vergevorderd stadium.

‘Niet iedere patiënt
is gebaat bij dezelfde
aanpak ten aanzien
van zijn/haar lage
rugproblemen.’
8
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Inmiddels is in het
preferentiegebied van
CZ zicht op een pilot-

Nieuwe adviseur Laura Nederpelt-Bunnik zal de rol

Bijeenkomst voor de belangrijkste GBGGZ-

van Claudia van Genderen in dit project in 2016

aanbieders en vertegenwoordigers namens

overnemen.

de huisartsen uit onze regio waarin onderling informatie wordt uitgewisseld.

groep die aan de slag
wil met dit project
en de SBST. Voor het

pilotgroep. Het is de bedoeling medio 2016

preferentiegebied

met de pilots te starten en de pilots zullen

van VGZ zijn we

een jaar duren. De resultaten van het project

nog op zoek naar een

worden eind 2017 verwacht.

|
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Al sinds begin 2001 daalt de perinatale sterfte (babysterfte) in Europa en ook in Nederland is de totale babysterfte sinds die tijd fors
gedaald. Toch ligt de babysterfte in Nederland al jaren hoger dan in andere westerse landen. Mogelijke oorzaken hiervan zouden de
thuisbevalling en de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen kunnen zijn (Medisch Contact, 2014). Eén van die adviezen om de babysterfte te verlagen luidt: vorm met alle professionals een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg
rond zwangerschap en geboorte te bieden. Volgens de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte is dit te realiseren door actieve participatie in verloskundige samenwerkingsverbanden (“Een goed begin”, Velden, 2009).

De Verloskundigen Kring Dordrecht, bestaande uit 12 verloskundi-

Om de samenwerking met de tweede lijn te versterken is eind 2014

genpraktijken met in totaal 42 verloskundigen, is aan de slag gegaan

gestart met het project Integrale Verloskundige zorg in Dordrecht

met dit advies. De Kring is gestart met een traject om de samenwer-

e.o. Eerstelijns en tweedelijns verloskundige professionals vanuit

king tussen de eerstelijnsverloskundigen in de regio (beter) te orga-

de Kring en het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht hebben

niseren. Ook wordt een samenwerkingsverband georganiseerd met

daarin de wens uitgesproken hun samenwerking binnen de geboor-

als doel een integrale geboortezorg en het verlagen van de perinatale

tezorg in de regio te willen intensiveren. Zowel eerste als tweede lijn

sterfte.

zijn afzonderlijk een missie/visie traject in gegaan. Deze visies zijn

In 2014 is, onder begeleiding van adviseur Vera Schoenmakers van

in een gezamenlijke bijeenkomst besproken. Het doel is uiteindelijk

Steunpunt KOEL, een project gestart. Doel was de Kring bewust te

tot 1 gezamenlijke visie te komen en dat deze visie wordt uitgewerkt

Gedreven
door
innovatie

Verenigde
verloskundigen
regio Dordrecht
op weg naar
integrale
geboortezorg

Ans Pellikaan, Marieke den Breejen, Ineke Bijloo en Nancy de Kluyver onderteken de statuten van vereniging Verenigde Verloskundigen regio Dordrecht op 13 januari 2016.

maken van de eigen expertises en kwaliteiten die ingezet kunnen

binnen het nieuwe verloskundig samenwerkingsverband (VSV). In

worden binnen de integrale geboortezorg. Bij de start van het project

november 2015 is hiertoe een VSV-stuurgroep gevormd. In december

opereerde iedere verloskundige praktijk op een eigen eilandje. De

2015 vonden gesprekken plaats met externe deskundigen om uitwer-

leden waren aangesloten bij de Kring maar er werd geen noodzaak

king te geven aan het nieuwe VSV.

ervaren om samen te werken. Ook was (en is er nog steeds) sprake
van concurrentie tussen de praktijken. Tijdens het traject is er

Na juridisch advies vanuit Steunpunt KOEL over rechtsvormen

bewustwording ontstaan dat samenwerken voordelen heeft en dat

en begeleiding bij het vormen van de statuten is de Verloskundige

de mogelijkheid bestond zelf aan de wieg te staan van de vormgeving

Kring Dordrecht een vereniging geworden. De Kring is daarmee een

van goede integrale geboortezorg in de regio Dordrecht en omgeving.

zichtbare partij met één identiteit en kan als een sterk collectief de

In 2015 is een nieuw bestuur aangetreden en zijn diverse veranderin-

gesprekken in met het VSV. De verloskundige is en blijft het start-

gen doorgevoerd. Zo werd een deskundige uitgenodigd om het hete

punt en de basis voor alle zwangeren in de regio. Doelmatig samen-

hangijzer “concurrentie” bespreekbaar te maken en een groepsgesprek

werken met de tweede lijn is echter onmisbaar voor goede integrale

hierover te begeleiden. Dit heeft geleid tot openheid en erkenning en

geboortezorg. Daar is elke zwangere bij gebaat.

heeft de onderlinge relatie binnen de kring verbeterd.

|
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Huisartsenkring
Zuid-Holland Zuid

Huisartsenkring
Zeeland

Nieuws

Huisartsenkring
Rotterdam

uit de
eerstelijnszorg

Vacature
Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM)
voor 4 uur per week m.i.v. 1 juni 2016
Wij (Leerpunt KOEL, Kring Zuid-Holland Zuid, Kring Zeeland en Kring Rotterdam) zijn op zoek naar
een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
Als PAM bewaakt u de kwaliteit van deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen door het al
dan niet verlenen van accreditatie en kunt u op verzoek van een regionale nascholingsorganisatie
het aanbod van derden beoordelen en accrediteren. Naast het evalueren en beoordelen van
activiteiten, ondersteunt en coacht u EKC’en.
Wij zoeken een praktiserend huisarts EKC met aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied
van organiseren van nascholing en het opzetten van kwaliteitsbeleid. We denken aan iemand
met ervaring in en belangstelling voor de kwaliteit van deskundigheidsbevordering voor en door
huisartsen. Iemand die inzicht heeft in verschillende vormen van nascholing en op een enthousiaste
manier EKC’en kan begeleiden en inspireren om het jaarplan naar een hoger niveau te tillen.

Zorgkaart KOEL uitgebreid
met reuma en COPD

Diëtisten kijken uit naar
nieuwe Schijf van Vijf

Onze sociale kaart www.zorgkaarteerstelijn.nl is n.a.v. de reacties op

Op 4 november 2015 heeft de Gezondheidsraad de Richtlijnen

onze enquête uitgebreid. Op de kaart, die zorgverleners de mogelijk-

Goede Voeding uitgebracht. Met deze richtlijn als fundament, wordt

heid biedt elkaar te vinden en op specialistische kennis te zoeken, zijn

in maart 2016 de nieuwe Schijf van Vijf uitgebracht. Diëtiste Willy

nu ook de expertisegebieden reuma en COPD te vinden. Ook dit jaar

Gilbert: “Alle nieuwe inzichten uit onderzoek naar de rol van voe-

zal onze zorgkaart verder uitgebreid worden met specifieke kennis op

ding bij preventie van cardiometabole ziekten en kanker, maar ook

het gebied van palliatieve zorg.

inzichten over multiculturele verscheidenheid in eetgewoonten zijn

Eerstelijnszorgverleners in onze regio ontvangen daarom ook dit jaar

opgenomen in de nieuwe Schijf. Dat is een hele klus. Zo worden aard-

weer een enquête ter inventarisatie.

appels door ons als zetmeelbron gezien, maar in andere landen als

Heeft u ideeën of aanvullingen op de kaart? Laat het ons dan weten

groente. Bananen zijn fruit, maar horen bakbananen als zetmeelbron

via info@steunpuntkoel.nl.

eigenlijk niet bij de aardappels? Er is zo veel informatie voorhanden
- helaas vaak slecht onderbouwd en met commerciële belangen - dat
mensen onzeker raken over hun voeding. De nieuwe Schijf biedt hen
een betrouwbaar antwoord op de vraag ’Hoe eet ik gezond?’.” Konnie
Crielaard vult aan “Voedingsbehoeften verschillen per individu: per
leeftijd, geslacht, activiteit en gezondheidstoestand. Daarom moet in

De PAM die wij zoeken

•
•
•
•

de eerstelijnszorg de Schijf van Vijf aangevuld worden met deskundig
advies op maat door de diëtist. Wij zijn zeer enthousiast om met de

Is
 praktiserend huisarts en EKC (of bereid de basiscursus EKC te volgen).
Heeft voldoende kennis en vaardigheden m.b.t. nascholing en kwaliteitsbeleid.
Heeft voldoende inbedding in de lokale (nascholings)structuren.
Werkt
graag in teamverband.


nieuwe Schijf aan de slag te gaan en daarmee de kennis uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar verantwoorde keuzes in de
supermarkt.”.
De diëtist kan cliënten helpen met (preventieve) voedingsadviezen,
maar kijkt ook naar de participatie en psychosociale omgeving van

Zie de uitgebreide vacaturetekst op www.stichtingkoel.nl.

een cliënt. Door de inzet van een eerstelijns diëtist kan worden voorkomen dat een cliënt direct in de tweede lijn terecht komt. Steunpunt

Sollicitatieprocedure
Na de sollicitatieprocedure zal de gekozen PAM door Leerpunt KOEL en de Kringen worden
voorgedragen aan het Accreditatiebureau huisartsen (ABC1). Zij nemen vervolgens een besluit over
de benoeming.
Heeft u vragen over bovenstaande vacature?
Neem dan contact op met Johan de Vries (collega PAM) of Monique Pastoor via telefoon of mail
(tel. 078-6193068 of secretariaat@leerpuntkoel.nl).
Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en kort CV mailen naar m.pastoor@leerpuntkoel.nl.

KOEL is momenteel bezig met het een project waarin diëtisten
ondersteund worden in hun profilering en een duidelijkere rol krijgen
in de eerstelijns zorg.

Lancering GGD Appstore:
de beste Apps voor uw gezondheid
Op donderdag 21 januari jl. is de GGD Appstore gelanceerd, een
dienst van alle 25 GGD’en en GHOR Nederland. De Appstore bevat
allerlei gezondheidsapps die beoordeeld zijn aan de hand van diverse
criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid.

• IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht ●
Telefoon (078) 619 30 68 • info@stichtingkoel.nl • www.stichtingkoel.nl

Leerpunt KOEL

Alleen Apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet.
U vindt de Appstore op deze website: www.ggdappstore.nl.
Neem er eens een kijkje en ga aan de slag met Apps die voor u van
belang zijn.

Deel van de diëtisten aangesloten bij Zorggroep West Alblasserwaard.
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Huisartsen
ondersteunen: ga
er maar aan staan...

Helder
antwoord

Op veel gestelde
vragen over:

procedures voor indienen
van aanvragen voor
ondersteuning, innovatieve
project ideeën of informatie

Jaren geleden volgde ik een cursus bij een toonaangevend
marketingbureau in Rotterdam. Daar leerde ik dat uitvoerig
onderzoek verricht was naar de meest succesvolle benadering
van allerlei beroepsgroepen. Voor elk denkbaar beroep was
een marketingprofiel beschikbaar, waarmee succes zo goed als
gegarandeerd werd. Voor één beroepsgroep was het echter niet
mogelijk een eenduidig profiel te maken: de huisartsen.

Wilmar van Dop, manager bij ROS
Steunpunt KOEL, bijt het spits af en
geeft antwoord op vragen die vaak
aan een ROS worden gesteld.
Wilmar van Dop

ningsuren verwerkt zit. Als de offerte naar wens is, gaat de ondersteuning
direct van start.
Wat als ik een goed innovatief idee heb?
Op onze website vindt u het intakeformulier waarop u uw ideeën met ons
kunt delen. Wij kunnen u helpen met het beoordelen van de haalbaarheid ervan, het schrijven van het projectplan, het voor u of gezamenlijk
indienen bij de zorgverzekeraar, projectleiding leveren. Het hele pakket, of
slechts een gedeelte van het traject; het is allemaal mogelijk. Tip: bedenk

Procedures: daar worden we in de eerste lijn nog steeds wat onrustig van.

bij een idee dat de zorgverzekeraar kijkt naar de 3 K’s. Kosten, Kwaliteit en

Willen we dat alles soepel en goed verloopt ontkomen we er soms niet

Klantbeleving.

Daarvoor waren tientallen verklaringen te geven volgens het

aan, zo ook bij Steunpunt KOEL. Laten we het voor het gemak dan maar

marketingbureau, zoals de mate van vrijheid in het uitoefenen van

“hoe het allemaal het gemakkelijkst gaat” noemen. Dat bekt beter en is

Hoe zit het met Segment 3 ondersteuning door Steunpunt KOEL?

hun vak, of zij zelfstandig werkten, in loondienst of in een ander

eigenlijk net zo waar. Tijdens de praktijkvoering van alledag loopt iedereen

KOEL ziet het Segment 3 (resultaatbeloning en innovatie) als een goed

samenwerkingsverband om nog maar te zwijgen over de persoonlijke

weleens tegen zaken aan die anders of beter kunnen en vergeet ook niet

begin waarmee huisartsen tot innovatie kunnen komen. We zien echter

interesses. Het huisartsberoep is en blijft een aantrekkelijk beroep

de “dat hadden we toch allang afgesproken en nu grijp ik weer mis of is het

ook de nodige drempels die het voor veel huisartsen nog niet aantrekkelijk

voor marketeers, organisaties en overheden wat leidt tot een bijna

nog niet gedaan” ervaringen. Of je denkt ineens het “wiel” uitgevonden te

maken hier werk van te maken. Om de huisartsen adequaat en doelmatig

onuitputtelijke stroom aan post en mail. Tel daar de voortdurende

hebben voor een geld besparend en kwalitatief goed idee. Maar voor je het

te ondersteunen bij hun ideeën voor het Segment 3 en de prikkel hiertoe

veranderingen in de gezondheidzorg, de strubbelingen met zorgver-

weet gaat de dag weer door en komt het er weer niet van om er daadwer-

te vergroten vinden wij ook dat er iets aan de drempels gedaan moet wor-

zekeraars en de toenemende werkdruk bij op en het is haast een won-

kelijk iets mee te doen. Steunpunt KOEL kan u bij alle bovengenoemde

den. Onze ondersteuning bij het Segment 3 ziet er als volgt uit:

der te noemen dat zij in de ochtend überhaupt nog “in de schoenen”

zaken met raad en daad bijstaan, zonder dat u daar zelf veel aan hoeft te

• Verstrekken van objectieve informatie per zorgverzekeraar in onze regio

komen om hun consulten te draaien. Het is dan ook niet verwon-

doen. U doet dan datgene wat u kunt en wilt doen en wij doen de rest.

en aangeven op welke onderwerpen/in welke richting plannen ingediend
kunnen gaan worden.

derlijk dat huisartsen kieskeurig zijn en de neiging hebben (in eerste
instantie) afhoudend te reageren op wat voor soort aanbod dan ook.

Wat als ik alleen maar informatie wil?

Zelfs al zou dat aanbod louter ondersteuning bieden en innovatief

Als u informatie wenst over een bepaald onderwerp of een idee gewoon

eruit zien, welke beoordelingscriteria er zijn, binnen welke termijnen de

zijn, want ook dat kost tijd en soms ook geld. Die wetenschap heeft

eerst eens wil voorleggen op haalbaarheid, sterke en zwakke punten,

aanvrager een go/no-go kan verwachten en hoe het financieel afreke-

bijgedragen aan de wijze waarop wij ons ondersteuningsaanbod vorm

aarzel dan niet en pak de telefoon. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk de

ningsbeleid is. Pas wanneer al deze vragen zijn beantwoord, wordt het

geven. Zo moet(en) alle ondersteuning/projecten die wij aanbieden:

juiste persoon aan de lijn krijgt die u verder kan helpen en dat kost u

plan ingediend.

• Inzichtelijk maken hoe de aanvraagprocedure inclusief voorwaarden

niets.
KOEL kan huisartsen in de praktijk ondersteunen op velerlei manieren

1. Op termijn leiden naar winst in tijd, kwaliteit, kennis en ook geld.
2. Aansluiten bij de pragmatiek van de praktijk van alledag,

Wat als ik ondersteuning wil?

waarbij men zelf de keuze kan maken voor alleen verstrekken van infor-

3.	De klant zoveel mogelijk ont-zorgen en daarom gefaciliteerd wor-

Als u een probleem uit de praktijk wilt voorleggen, een organisatie

matie, tot een volledig ontzorgd traject. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: een

verandering/-stimulering wilt ondergaan, van klein tot groot,

idee aan ons voorleggen om te bezien in hoeverre het idee past binnen het

gebruik het intakeformulier op onze website www.steunpuntkoel.nl/

beleid van de ZV en dus kans maakt op slagen, het uitschrijven van het

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij reeds vele huisartsen

ondersteuning en u krijgt binnen 1 werkweek van ons een reactie. We

projectidee, het maken van de business-case, inzet van een projectleider of

en andere eerstelijnszorgprofessionals ondersteund. Benieuwd naar

maken voor u een afspraak voor een gratis intakegesprek waarin alles

een procesbegeleider, optreden als contactpersoon tussen de huisarts(en)

hoe dat er in de praktijk uitziet? Daar kunt u op een paar manieren

goed wordt geïnventariseerd en we met elkaar al tot een tijdspad met

en de zorgverzekeraar, om maar wat mogelijkheden te noemen.

achter komen: informeert u bijvoorbeeld eens bij een collega die

activiteiten komen die tot de oplossing moeten gaan leiden.

den aangeboden.

ondersteuning vanuit Steunpunt KOEL heeft ontvangen of heeft
meegedraaid in een project. Of ondervindt het aan den lijve door het

Kost mij dat wel geld dan?

indienden van een ondersteuningsvraag of innovatief projectidee.

Nee, het intakegesprek is gratis. Na dit intakegesprek maken we voor u

Hiernaast leest u hoe dat precies in zijn werk gaat.

een overzichtelijke offerte waarin altijd een percentage gratis ondersteu-

Wij zijn bij KOEL erg benieuwd naar de vragen waarmee
u rondloopt en de innovatieve ideeën die u ongetwijfeld
heeft. Aarzel niet contact met ons op te nemen, wij denken
graag met u mee!
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