Speerpunten Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal 2018
Verbinden en profileren: één LHV
De kring staat ook in 2018 voor “Verbinden en profileren in de regio”. Verder staan we als kring samen
met LHV landelijk voor eenheid: we zijn samen (lid van) één LHV!
Hieronder leest u hoe we hieraan invulling gevend het komend jaar - concrete doelstellingen voor
2018 geordend naar de zes speerpunten:
1. Acute Zorg
2. Ouderenzorg
3. Financiering
4. GGZ Jeugd
5. Transities en Samenwerking Sociaal Domein
6. Communicatie

1. ACUTE ZORG

Doel: behapbare huisartsen spoedzorg overdag en in de ANW uren
Samenwerking in de regio
 Structurele vertegenwoordiging van de huisarts bij het ROAZ (regionaal overleg acute zorg),
TAZ (themagroep acute zorg) en andere relevante overleggen mbt acute zorg in de regio
 De kring is op de hoogte van de regionale acute zorg en haakt aan waar het ertoe doet (zoals
bij het springplankproject)
 Kwartaal overleg met Medrie over voortgang projecten, belangen van waarnemers en
feedback vanuit B&K
 Kringbestuur(der) bekend als aanspreekpersoon voor zaken betreffende acute zorg (door
kaderartsen spoedzorg, SEH artsen, RAV en Medrie)
ANW-zorg toekomst bestendig
 uitgangspunt: ANW zorg is verantwoordelijkheid van alle huisartsen
 uitgangspunt: samenwerking met Medrie en kaderarts(en) spoedzorg in de regio
 actief bijdragen aan verbeteren en optimalieren van de regionale ANW-zorg door waarnemers
en praktijkhouders te binden en samen verantwoording te laten dragen
 discussie mbt mogelijke oplossingsrichtingen vanuit enquête LHV regionaal opstarten en
monitoren binnen de HAweb groep
 ontwikkelingen en discussies binnen de LHV Ledenraad actief volgen en hierin bijdragen
 aandacht voor dit onderwerp op WAGRO-bijeenkomsten
 dienstbelasting door kwetsbare ouderen beperken door

o
o
o

samenwerking met ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde (SOG)
goede organisatie van de huisartsen dagzorg
onderzoeken mogelijkheid samenwerking met SOG bij diensten op HAP
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Wie doet wat in de regio
 netwerk onderhouden met kaderhuisartsen spoedzorg, SEH-artsen etc
 deelname aan- of afstemming met het overleg huisartsen-SEH artsen
o afbakenen van taken
o consultatie SEH-arts op HAP
 actief deelname danwel informatie uitwisseling met andere spelers in het veld van acute zorg:
ROAZ, B&K, RAV, Medrie, WDH, overleg 1e-2e lijn, Wagro ZFV
Acute psychiatrie
 De optie gezamenlijke triage e/o SPV-er op de HAP onder de aandacht blijven brengen bij
betrokken partijen
Springplankproject
 Pilot gezamenlijke triage vanuit Medrie en RAV actief volgen
 Impact op patiëntenzorg en huisarts monitoren en trends tijdig bespreken met betrokkenen

2. OUDERENZORG

Doel: behoud van kwaliteit van ouderenzorg en deze waar nodig verbeteren door middel van
verstevigen van de organisatie in de keten (invulling module ouderenzorg)
Eerstelijnsverblijf (ELV)
 Er is continu een actueel overzicht van ELV bedden + crisisbedden in elke deelregio
 Er is één telefoonnummer voor aanmelding/beschikbaarheid ELV overdag en in de ANW uren
 U bent als leden hierover actief geïnformeerd via
o Nieuwsbrief, HAweb en regionale gremia
 Bestuursleden in de 3 deelregio’s stemmen af met de coöperaties, Medrie, ProScoop, Zilveren
Kruis, en inhoudelijk met kaderhuisartsen ouderenzorg
Samenwerking Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) en huisarts
 Stimuleren en verbeteren van de samenwerking SOG-HA in dagpraktijk en ANW (inclusief
ziekenhuizen en wijkzorg/thuiszorg)
 Verbinding zoeken met (regionale) Verenso via kaderhuisartsen
 Huisartsen stimuleren om bij hoog-complexe zorg consultatie deze zorg over te dragen naar
de SOG
 Bestuursleden in de 3 deelregio’s nemen hierin een actieve rol via regioraad – i.s.m.
kaderhuisartsen en in nauwe samenwerking met Medrie
Webdossier Ouderenzorg
 Huisartsen informeren bij updates
 Inhoud webdossier:
o Overzicht van projecten binnen de kring en hun impact
o Handreiking voor verbinden met ketenpartners
o Handreiking om knelpunten op te sporen
 Als vervolg op het Webdossier Ouderenzorg toewerken naar een “Ouderenzorg-huis”
(analoog aan het GGZ-huis) om in een overzichtelijke digitale omgeving de gegevens en
partners rondom ouderenzorg te bundelen en verbinden
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Structurele financiering (geen ketenzorg) voor kwetsbare ouderenzorg
 per 2019 binnen het nieuwe meerjarencontract Zilveren Kruis
 Lobby via landelijk LHV en regiotafel
 Onderbouwing met cijfers (Nivel, GGD)

3. FINANCIERING

Doel: Uw stem wordt gehoord aan tafel met ZV
Lokaal
 Op lokaal niveau in Zwolle eo, geven we samen met coöperaties invulling aan S3
Regio
 Op regionaal niveau met 7 kringen afstemming en inbreng aan Regiotafel:
o De boodschap “meer tijd voor de patiënt” actief uitdragen
o Toewerken naar kostenneutrale praktijkverkleining
o Concrete uitwerking brugjaar akkoord
o Invulling meerjaren contract 2019 ev
o Behartigen van randvoorwaarden
o HRMO

4. GGZ JEUGD
Doel: u bent als huisarts geïnformeerd en gefaciliteerd voor het bieden van passende GGZ-Jeugd
zorg binnen/vanuit de huisartsenpraktijk
Leden informeren
 over ontwikkelingen en mogelijke keuzes in organisatie en financiering van de GGZ jeugd via
het Webdossier GGZ op de kringsite
 over het nieuwe verwijsmodel GGZ-Jeugd door nieuwe inkoopstrategie van gemeenten
Samenwerking jeugdartsen-huisartsen-SWT versterken
 “regio” bestuursleden zijn hier actief in overleg betrokken/kartrekker

5. TRANSITIES EN SAMENWERKING SOCIAAL DOMEIN

Doel: bestaande samenwerking tussen huisarts en wijkzorg/thuiszorg niet verstoren en waar mogelijk
verbeteren



Belemmerende factoren voor samenwerking medisch en sociaal domein in kaart brengen
Best practices voor samenwerking tussen medisch en sociaal domein beschikbaar maken
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6. COMMUNICATIE
Doel: u bent als leden tijdig en goed geïnformeerd en betrokken, er is verbinding in de regio tussen de
diverse besturen en onze leden
Ontmoeten
 Hagro / Wagro
o Een vertegenwoordiging vanuit het kringbestuur bezoekt tenminste 3 Hagro’s – zo
mogelijk verdeeld over de subregio’s van de kring
o Kringbestuursleden zijn aanspreekpersoon voor hun Hagro-cluster, contact
mogelijkheden per mail, telefoon, face-2-face of belronde als passend
o Een vertegenwoordiging vanuit het kringbestuur bezoekt tenminste 1 van de Wagro
bijeenkomsten
 ALVs – facts & fun
o Elke ALV biedt een combinatie van procedurele agenda items alsook ruimte voor
inhoud en ontmoeting / vermaak
o 1 van de ALVs heeft een focus op informeren danwel verdieping betreffende een
relevant inhoudelijk onderwerp
o 1 van de ALVs heeft een focus op ontmoeting (samen aan tafel, dating-carroussel oa)
HAweb
 Bestuur en leden ontmoeten elkaar op HAweb
 Het kringbestuur gebruikt HAweb actief voor het delen van informatie met haar leden en voor
meningsvorming, discussie
 Het bestuur stimuleert en faciliteert actief gebruik van de HAweb groep door de leden
Nieuws
 Zinnig & zuinig
o In 2018 komen er 9 kring Nieuwsbrieven uit
o De kring Nieuwsbrief vertaalt landelijk nieuws naar de huisarts in de regio – we zijn
één LHV
o In 2018 komt er een Nieuwsflits uit (alleen) wanneer een hoog-actueel item tbv de
huisarts in de regio aan de orde is
 Waar u wilt
o Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen als gebruikelijk via de mail; U vindt deze ook terug op
HAweb
o Uitnodigingen via de mail, met toegeleiding naar inschrijving en vergaderstukken via
HAweb
Verbinding




Het kringbestuur onderhoudt (ook) in 2018 actief bestuurlijk contact met de HRZ, Charis en
HCF in het 4HO overleg, en met Medrie
De bestuurders zoeken hierbij samen naar opties voor verminderen van bestuurlijke druk(te) –
waar mogelijk verkleining van bestuur en samenwerking op inhoud
Het is voor de huisarts helder waar zij/hij met een vraag terecht kan in de regio – toewerken
naar één loket voor de regio
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