Speerpunten van huisarts/POH
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Sterke zorg in
wijk en regio
2020-2021
Landelijk beleid
• Van 2e naar 1e lijnszorg
• Van keten naar chronische zorg
• Verbinding tussen cure en care (bij ouderen)
• Van ziekte naar gezond gedrag (preventie)
• Van generiek naar speciﬁek (patientgericht)
• Zorg over arbeidsmarkt
• Kostenbeheersing
Inkoopbeleid zorgverzekeraar
• Inkoop van zorg voor populaties in de wijk
• Samenwerking met wijkverpleging
• Accent op complexe ouderen
• Multidisciplinaire zorg
• Minder ketens, tarief voor chronisch en complex
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Toename psychische
klachten: (laagcomplex)
meer samenwerking
tussen en met POH-ers
GGZ in de wijk.

Kwetsbare ouderen:
bouwen van netwerken op wijkniveau en
crisisopvang goed
geregeld.
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Aktief in regio Haaglanden
1. Rijswijk/Leidschendam/Voorburg/
Leidschenveen-Ypenburg
2. Scheveningen/Wassenaar/Haagse hout
3. Centrum/Laak
4. Loosduinen/Segbroek
5. Escamp
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De Juiste zorg op de Juiste plek:
ism de specialist complexere
zorg in de huisartsenpraktijk
(Tele- en meekijkconsult).

Chronische zorg: met oog voor de
patiënt onder- en overbehandeling
voorkomen. Taakdiﬀerentiatie.

Wassenaar
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LeidschendamVoorburg
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Den Haag

Samenwerking
met anderen

Toekomstgericht

Collegialiteit
in de wijk

Loyaliteit
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Rijswijk

Wat vragen we van huisartsen?

Wat doet Hadoks
Organisatorische
ondersteuning

Inhoudelijke
ondersteuning

Collegiale
ondersteuning

Doet u hier aan mee?

• Detacheren van
praktijkmanagers
• Methodische planmatige
implementatie
• ICT/eHealth

• Scholing praktijkassistentes
en POH's
• Verpleegkundig specialist
en kaderarts in de wijk
• Consultatie functie
experteam

• Coöperatiebestuurders
• Ledenraadsleden
• Accountmanager

• Uw hoogcomplexe
patienten worden gezien
door een VS. Juridische en
ﬁnanciele consequenties
zijn goed in beeld.
Zo ontlast u uw eigen
spreekuur.

• Uw assistente beter
toerusten door een cursus
Spreekuurondersteuning
HA georganiseerd door
Hadoks tegen geringe
kosten.

• Werkt u al samen met
fysiotherapeut of apotheek
in projecten als medicatie
bewaking of valpreventie?
Laat het ons weten, we
leren graag van u.

Belangrijkste acties in hoofdlijnen:
Doelstellingen Ketenzorg voor diabetes, hart- en vaatziekten en longzorg

per 1 oktober 2020 zijn

60%
70%
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startende POH’s en

bij
praktijken zijn de patiënten
ingedeeld in laag-midden-hoog
compex voor 1 juli 2020

voorbeeldwijken committeren zich
aan het regioplan en laten zich hierbij
faciliteren door de regiomanager

50

praktijken zijn
aangesloten op de
keten hartfalen per
1 december 2020

huidige POH’s geschoold in persoonsgerichte zorg

80%
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van de praktijken bieden ketenzorg voor
de 4 ketens voor 1 december 2020
in
wijken is er een wijknetwerkinfrastructuur
samenwerking en implementatie van (zorgvernieuwings-)
projecten opgezet voor 1 december 2020
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Aanpak
Wijkgericht werken

Zorgvernieuwing

Van individueel naar meer
wijkgericht (samen)werken >
multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden

• persoonsgericht, zelfmanagement
en zelfzorg (E-health)
• Preventie en leefstijl
(de GLI Leefstijlcoach )

Het beleidsplan Sterke zorg in wijk en regio
2020-2021 en het uitvoeringsplan 2020 kunt
u vinden onder: www.hadoks.nl/overhadoks

