Onderwerp: ‘flow-chart’ schouderklachten

Geachte collegae,
Wist u dat in negentig procent van de gevallen patiënten met schouderklachten gebaat zijn bij een
conservatieve behandeling? Toch belandt vijftig procent van deze patiënten in de tweede lijn. In het
kader van ons programma Droom en onze visie op zinnige zorg streven wij naar een efficiëntere
werkwijze rondom schouderklachten. Een werkwijze die recht doet aan de klachten van de patiënt. Die
voorkomt dat de patiënt onnodig lang last heeft van schouderklachten en die ook nog eens veel
efficiënter en minder kostbaar is.
Flow-chart
Met ingang van 3 september 2018 willen wij in samenwerking met u als onze partners in Synchroon
alsmede de fysiotherapeuten van start gaan met een nieuwe werkwijze voor patiënten met
schouderklachten. Daarvoor hebben wij op basis van de NHG standaard een aanvullende verkeersroute
(flow-chart) opgesteld.
In deze route is de huisarts voor de patiënt de spil in dit proces. De huisarts onderzoekt de patiënt met
schouderklachten volgens de NHG-standaard. De bevindingen van de huisarts worden gekoppeld aan
de flowchart zodat duidelijk wordt welke route op basis van de klachten en bevindingen gevolgd gaat
worden. Directe samenwerking met een collega-huisarts of fysiotherapeut gespecialiseerd in de
schouder kan hierbij gewenst zijn.
Eén standaard
Voordeel van deze werkwijze is dat de patiënt snel weet waar hij aan toe is en wat er gedaan kan
worden. Snelle interventie door de juiste behandelaar voorkomt dat patiënten chronische klachten gaan
ontwikkelen. De werkwijze zorgt voor eenduidig beleid in onze regio. De flowchart is immers leidraad
voor alle behandelaars. Daarnaast is een bijkomend voordeel voor de patiënt dat de eerstelijns zorg niet
onder het eigen risico valt.
Samen
Wij beseffen dat hetgeen wij u in deze brief vertellen mogelijk vragen bij u oproept. Schroom niet deze te
stellen. U kunt uw vragen mailen naar collega Gert Jan Geijsen: g.geijsen@bernhoven.nl
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