Overlegstructuur:

Inhoud

Betrokken huisartsen

1.

Stuurgroep

Strategisch overleg tussen huisartsen,
Bernhoven en zorgverzekeraar.

Anneke Bouma anneke@jbouma.eu
Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl

2.

Transmuraal overleg

Huisartsen en specialisten Bernhoven
overleggen over inhoudelijke projecten
en nieuwe ideeën.

3.

Klankbordgroep

Breed informerend overleg over
voortgang met huisartsen,
vertegenwoordiging Bernhoven inclusief
verplegend personeel en een patiënten
vertegenwoordiging
Inhoud

Anneke Bouma anneke@jbouma.eu
Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl
Franca Zegers
fzegers@medipark.nl
Chantal Wolkotte
joan.chantal@online.nl
Janneke Bressers
info@huisartspraktijkvinkel.nl
Eric Jan van Grunsven
vangrunsven@groepspraktijklievekamp.nl

Initiatief

Meer informatie

Betrokken huisartsen

Meer informatie

1.

Fotodiagnostiek op de HAP

Patiënten die vanuit de HAP
doorverwezen worden naar de SEH:
1.
Met een lage kans op letsel of
aandoening, derhalve
uitsluitingsdiagnostiek
2.
Met een letsel of aandoening

Geert-Jan van Holten
g.vanholten@huisartsenpostnob.nl

Fotodiagnostiek aan te vragen
via Zorgdomein

2.

Coördinatie zorgvraag HAP,
zelfverwijzers 1e lijn

Zelfverwijzers in 1e lijn houden. Het
betreft zelfverwijzers die tijdens
kantooruren naar de spoedpost komen.

Geert-Jan van Holten
g.vanholten@huisartsenpostnob.nl

Afhankelijk van ernst wordt
huisarts wordt door SEH gebeld
of patiënt naar HA kan worden
Verwezen of wordt patiënt op
SEH geholpen

April 2018
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3.

Terugverwijzen Diabetes
patiënten

Zorg dichterbij patiënt organiseren. Het
betreft patiënten met Diabetes Mellitus
type II (DM2) die specifieke
voorgedefinieerde behandeldoelen
binnen hiervoor gestelde
behandeltermijnen in 2e lijn hebben
behaald.

Hester van Doorninck
hestervandoorninck@kpnmail.nl

Zie RTA Diabetes Bernhoven –
Synchroon

4.

Terugverwijzen CVRM
patiënten

Max Rubens
mrubens@poolster.info

Zie link naar Infographic

5.

1,5 lijns urologie bij
verhoogd PSA

Zorg dichterbij patiënt organiseren. Het
betreft patiënten na
myocardinfarct/PCI/CABG, zonder
relevantie cardiale comorbiditeit.
Snellere diagnose en start behandeling /
begeleiding (indien nodig). In plaats van
alleen PSA waarde, krijgt huisarts
toegang tot anderhalvelijns-setting
waarin naast PSA ook echo en rectaal
toucher worden uitgevoerd door een
uroloog en huisarts een advies krijgt.
Huisarts krijgt binnen 1 werkdag uitslag
onderzoek. Het betreft alle patiënten die
met klachten bij huisarts komen
waarvoor huisarts aanleiding ziet een
PSA meting uit te voeren en waarbij die
meting een waarde tussen 3 en 10
oplevert.

Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl

Zie RTA verhoogd PSA
Bernhoven - Synchroon
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Link naar Stroomschema PSA
Zie link naar Infographic
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6.

1,5 lijns spreekuur
dermatologie

Verminderen van foute diagnoses, zorg
dichterbij patiënt organiseren,
deskundigheidsbevordering huisartsen.
Het betreft alle mensen met klachten die
de huid betreffen waarvoor HA zou
doorverwijzen, maar niet direct
vermoedt dat uitgebreidere diagnostiek
in de 2e lijn nodig is. Deze zorg wordt
geleverd door een dermatoloog (tijdelijk)
bij een huisarts mee te laten werken.

Anneke Bouma
anneke@jbouma.eu

In 13 huisartspraktijken wordt
op dit moment een 1,5 lijns
spreekuur dermatologie
gehouden.

7.

1,5 lijns cardiodiagnostiek

Faciliteren van cardiologische
functieonderzoeken (ECG holter,
echografie en 24 uurs ECG) voor de 1e
lijn zonder consult in het ziekenhuis,
waardoor aantal verwijzingen naar de 2e
lijn vermindert. Het betreft
huisartspatiënten met cardiologische
klachten.

Max Rubens
mrubens@poolster.info

Diagnostiek voor echografie
van het hart, analyse 24 uurs
electrocardiografie registratie
en fietsergometrie bij
opklimmende belasting is aan
te vragen via Zorgdomein
Zie link naar Infographic

8.

1,5 lijns orthopedie via
Huisarts Adviesconsult

Verminderen van foute diagnoses, zorg
dichterbij patiënt organiseren. Het
betreft orthopedische patiënten
waarvoor huisarts wil toetsen of
doorverwijzing zinvol is, ofwel advies
nodig heeft om patiënt in eerste lijn
goed te behandelen.

Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl

Huisartsadviesconsult
orthopedie is aan te vragen via
Zorgdomein onder consultatie
zonder verwijzing

9.

Uitrol Huisarts Advies
Consult naar andere
specialisme

Verminderen van foute diagnoses, zorg
dichterbij patiënt organiseren. Het
betreft patiënten waarvoor huisarts wil
toetsen of doorverwijzing zinvol is, ofwel

Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl

Voor alle vakgroepen wordt de
mogelijkheid aangeboden voor
een digitaal consult (DiCo).
Via Zorgdomein consultatie
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10.

Telenefrologie Bernhoven

11.

Reumazorg op maat

12.

Transmuraal Palliatief
Adviesteam (PAT)

advies nodig heeft om patiënt in eerste
lijn goed te behandelen.
Zorg dichterbij patiënt organiseren. Het
betreft patiënten met chronische
nierschade in de huisartspraktijk
waarover overleg met nefroloog
noodzakelijk is volgens LTA richtlijn uit
2009
Voorkomen van onnodige consulten in
het ziekenhuis door meer thuismetingen
te verrichten, patiënt neemt meer de
regie over eigen ziekte en krijgt educatie
om meer zelf-management uit te gaan
voeren. Het betreft alle patiënten met
een reumatische aandoening en
chronisch onder behandeling van
reumatoloog (zoals RA, jicht en SpA)
Betere kwaliteit van leven in palliatieve
fase, minder klinische opnames, zorg op
de juiste plek. Het betreft alle patiënten
in palliatieve fase in de regio (via
betrokken zorgverleners)

Klankbordgroep PAT

13.

Oogscreening naar eerste
lijn

14.

Transmuraal behandelen IBS
April 2018

Patiënt met oogklachten zolang mogelijk
in 1e lijn behandelen. Het betreft nieuwe
patiënten voor oogheelkunde (niet
spoed) met specifieke verwijsklachten
(volgens protocol).
Reduceren aantal IBS patiënten in 2e lijn

zonder verwijzing
Dan Hoevenaars
amgmf.hoevenaars@home.nl

Aanvraag mogelijk
via Zorgdomein
Zie link naar Infographic
Voor meer informatie zie link

Max Rubens
mrubens@poolster.info

Screening op CVR voert huisarts
uit

Karin van Veen
Karin.v.veen@kpnmail.nl
Rob Besselink
r.besselink@ezorg.nl
Guus Pijnenburg
huiartsbredero@tiscali.nl
Maurice van Osch
maurice.van.osch@12move.nl
Joop Bouma
joop@jbouma.eu

Het PAT Oss-Uden-Veghel
is 7 dagen per week, 24
uur/dag bereikbaar via T. 0413
402229

Anneke Bouma

Zie RTA PDS Bernhoven -

Zie link naar Infographic
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Prikkelbaar Darm Syndroom
PDS)

15.

16.

17.

Hartfalen

COPD net

Aanpassingen in
ZorgDomein

April 2018

door eerder terugverwijzen naar 1e lijn
met behandelplan en stimuleren
zelfmanagement patiënt door eenmalig
veel aandacht en goede uitleg en patiënt
zelf laten kiezen uit behandelopties. IBS
is een levenslange aandoening met
weinig goede behandelopties.
Hartfalenzorg in de huisartsenpraktijk
optimaliseren en komen tot goede
samenwerkingsafspraken met overige
hulpverleners in de SynchroonBernhoven regio. Daarnaast het
opzetten van een
PatiëntGebondenOmgeving voor
patiënten met hartfalen. Dit is een
patiëntendossier voor alle zorgverleners
in de keten, waardoor ongeacht in welke
'lijn' de patiënt zorg ontvangt, de
gegevens altijd voor patiënt en alle
betrokken professionals in te zien zijn.

anneke@jbouma.eu

Max Rubens
m.rubens@poolster.info
Guus Pijnenburg
huiartsbredero@tiscali.nl

Zie RTA hartfalen Bernhoven Synchroon

Sneldiagnostiekstraat waarbij patiënten
uitgebreid gescreeend worden en met
IZP terug verwezen worden naar 1e lijn.

Paula Koenders
pkoenders@ezorg.nl
Nele Thys
nthys@huisartsenhetven.nl
Loek van Cruchten
praktijkvancruchten@hetnet.nl

Zie informatie COPD net
Bernhoven

ZorgDomein zo optimaal mogelijk laten
functioneren in samenwerking met
Bernhoven.

Synchroon
Zie link naar Infographic

Let op: 10 pilot praktijken gaan
nu van start, opschaling overige
huisartspraktijken volgt na
pilotfase

Link naar informatie over
verwijzing naar longarts

Wessel Versteeg jwversteeg@ezorg.nl
René van Kollenburg
revakol@hotmail.com
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