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Inrichten van het gezamenlijke PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)
Natuurlijk samen, zo heet de nieuwe digitale omgeving waarin patiënten en zorgverleners
gezondheidsinformatie met elkaar delen. Deze persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stelt de
patiënt in staat zelf zo veel als mogelijk de regie over de eigen gezondheid te voeren. Waar nodig
wordt de patiënt daarin ondersteund door (huis)arts of andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de
fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige of de trombosedienst om maar wat voorbeelden te noemen.
De huisartsen en Bernhoven vinden het belangrijk om de patiënt zo veel als mogelijk het heft in eigen
hand te geven om op die manier de patiënt te betrekken bij diens eigen welzijn. Natuurlijk Samen
past in dit streven om het zelfmanagement van de patiënt te vergroten. Synchroon en Bernhoven
zien de patiënt nadrukkelijk als partner in diens eigen zorgproces. Het PGO is op dit moment
ingeregeld voor reuma patiënten en er word hard gewerkt aan het bouwen van de module hartfalen
(zie hierna) waar het PGO ook een onderdeel is. Daarnaast is in mei de gezamenlijke kickoff voor het
PGO Diabetes geweest.
Project hartfalen
Doelstelling optimaliseren hartfalenzorg in de huisartsenpraktijk en komen tot goede
samenwerkingsafspraken met de cardiologen van Bernhoven.
De ketenzorg hartfalen zoals die wordt vormgegeven in de regio Synchroon-Bernhoven bestaat uit
een aantal lagen en stappen:
1. Opstellen van regionaal transmurale afspraken conform de LTA en het programma hartfalen
NVVC Connect.
2. Vorming van 1 ½ lijns hartfalenzorg met gebruikmaking van keten informatie systeem (KIS),
zorgprogramma hartfalen in de huisartspraktijk
3. Inzet van eHealth en telemonitoring.
In de tweede helft van 2017 sullen 10 pilot praktijken in de regio van Synchroon met dit programma
van start gaan.
Bernhoven, Synchroon en VitalHealth zijn een strategische alliantie aangegaan omdat ICT voor het
slagen van veel projecten in de Leertuin Droom een belangrijke randvoorwaarde is.
Uitbreiding oogscreening naar de eerste lijn
Pilot loopt in 2 huisartspraktijken in Veghel (Het Medisch Huis), gezamenlijke populatie van 10.000
patiënten. Er worden per maand ongeveer 20 patiënten gezien door twee optometristen uit de
tweede lijn. Er is een spleetlamp aanwezig in de spreekkamer van een van de huisartsen, andere
apparatuur nemen de optometristen zelf mee. Het doorverwijs percentage naar de tweede lijn is
ongeveer 30%, dat wil zeggen dat 70% van de patiënten in de eerste lijn blijft.

Reumazorg op maat
Doel is om patiënten meer de regie over eigen ziekte te laten nemen. Patiënten krijgen educatie en
meer zelfmanagementmogelijkheden. Hiermee worden onnodige visites van patiënten voorkomen
door meer thuismetingen te verrichten. Tweedelijns zorg wordt waar mogelijk vervangen door
eerstelijnszorg, dit geldt bijvoorbeeld voor de CVRM voor patiënten met RA. Deze wordt zoveel
mogelijk uitgevoerd door de huisartsen van Synchroon.
Multidisciplinair voetspreekuur
Indien de patiënt niet meer wekelijks hoeft te komen op de Diabetische Voeten poli en er is een
indicatie voor eelt verwijderen rondom het actieve ulcus dan zal aan de eigen podotherapeut
gevraagd worden dit te doen. Dit is dus additionele zorg niet vallend in de eerstelijns DBC!
COPD net
De snel diagnosestraat COPD is goed opgezet en biedt het beoogde kwaliteitseffect. Verbetering
mogelijk op het gebied van doorverwijzing en terugverwijzing. Momenteel wordt extra aandacht
besteed aan de criteria voor doorverwijzing van huisartsen naar de sneldiagnostiekstraat COPD.
Toekomstbestendige huisartsenzorg
In de afgelopen maanden is gesproken op welke manier invulling gegeven kan worden aan het
Droom gedachtegoed in de huisartspraktijk. Gezamenlijk hebben de huisartsen in de regio Uden-OssMeierijstad de ambitie en plannen om toekomstbestendige huisartsenzorg vorm te geven middels
een meerjarig programma. Zorgverzekeraars gaven aan geïnteresseerd te zijn een meerjarig
programma te ondersteunen omdat dit de Droom in de regio verbreedt en het een aanknopingspunt
vormt voor innovatie van huisartsenzorg. De zorgverzekeraars vroegen daarom aan de huisartsen
een concreet voorstel in te dienen en aan te geven wat er nodig is om een meerjarig programma te
starten. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt voor een meerjarig programma om
toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio Uden-Oss-Meierijstad vorm te geven.

