Doet u mee? Webinar op maandag 9 mei van 19.30 tot 20.30 uur!
Persoonsgerichte zorg voor iedereen
De zorg in de eerste lijn voor patiënten met chronische aandoeningen verandert. Het NHG, de LHV en InEen werken
toe naar het integreren van de ketenzorg. Persoonsgerichte zorg en integraal werken zijn maatschappelijke
ontwikkelingen waar we niet meer omheen kunnen. In 2021 hebben we tijdens een pilot, de eerste ervaringen
opgedaan met een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel dat we samen met het Radboudumc hebben
ontwikkeld. Deze resultaten willen we graag met u delen tijdens dit webinar.

Ervaringen van patiënten en zorgverleners
-

Meer ruimte voor inbreng patiënt
Meer motivatie voor gedragsverandering
Fijn dat er aandacht is voor totale context
Thuis voorbereiden helpt in het gesprek met de zorgverlener

Meer inzicht in motivatie en situatie van patiënt leidt tot betere behandeling
Prettig om persoonlijker gesprek te voeren
Meer werkplezier
Nieuwe werkwijze vergt wel tijd en scholing

De volgende stap. Nu willen wij de volgende stap zetten en de ervaringen van de pilot vertalen naar de volgende
fase (de evaluatiestudie). Wij zoeken: 10 enthousiaste huisartspraktijken die bereid zijn om samen met ons de
ketenzorg te veranderen. Wij willen protocollen loslaten, minder vinken en meer aandacht voor waar het echt om zou
moeten gaan: goede zorg voor patiënten. Zorg die aansluit bij behoeften, vaardigheden en sociale omstandigheden
van de patiënt.

Wat houdt deelname in?
Vanaf najaar 2022 willen wij het nieuwe zorgmodel verder implementeren in onze regio. Dat doen we in een project
van 12 maanden samen met Radboudumc. Zo krijgen we meer inzicht in het effect van deze nieuwe manier van
werken. Na loting komt u in van de volgende drie groepen terecht: (1) het nieuwe persoonsgerichte integrale
zorgmodel, (2) het nieuwe persoonsgerichte integrale zorgmodel met specifieke aandacht voor mensen met een laag
opleidingsniveau, (3) een controlegroep waarin u de huidige ketenzorg blijft bieden. Uw praktijk werft 40
ketenzorgpatiënten die willen deelnemen en ontvangt daarvoor een vergoeding.

