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Terugkijkend op mooie resultaten
Met veel plezier bieden wij uw namens het Netwerk
Zinnige Zorg de nieuwsbrief vanuit het netwerk
Zinnige Zorg aan. Bij GGZ Oost Brabant zetten wij
ons in voor de juiste zorg, op het juiste moment op
de juiste plek. Hieruit is ons innovatieprogramma
Samen Beter ontstaan, waarmee we de zorg innoveren voor de cliënt en de kosten terugdringen. Dit
doen we door inhoudelijke initiatieven van onze professionals in de praktijk toe te passen in samenwerking met netwerkpartners. Met mooie resultaten: de
behandelduur is sinds de start van het programma
in 2017 korter geworden, cliënten worden zoveel
mogelijk ambulant behandeld en de eerste stappen
naar digitalisatie zijn gezet. Zo bieden we 100%
online behandelingen via de Digitale poli en zijn we
gestart met videoscreening aan de voordeur. Hierdoor verkort de aanmeldprocedure. Verder overbruggen we met online modules de tijd van aanmelding
tot intake. In deze nieuwsbrief treft u meer mooie
Zinnige Zorg initiatieven vanuit ons innovatieve

netwerk Zinnige Zorg. We
wensen u veel leesplezier,
inspiratie en alvast fijne
feestdagen.

Versnellen
digitale
zinnige
zorg

Wil je meer lezen over onze initiatieven en impact
van Samen Beter? Lees dan hier verder.
Fred Pijls & Anne-Marie Schram,
Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant
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Veel goede voorbeelden
Zinnige zorg bij netwerkpartners
Het netwerk is hofleverancier van good practices
 ijdens corona zijn good practices (versneld) ontwikkeld
T
en geïmplementeerd. De nieuwste good practices uit het
netwerk Zinnige Zorg:
• Thuisbehandeling bij exacerbaties (Catharina
Ziekenhuis en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
• Digitale voorlichting en screening bij scopieonderzoek
(Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
• Stroke unit without beds (Radboudumc)
• Spiegelbepaling door (Radboudumc)

Het netwerk is koploper in het opschalen van
initiatieven

•

•
•

Steeds meer FIT-initiatieven binnen het netwerk

•

In een korte periode heeft Noordwest ziekenhuisgroep
drie FIT- initiatieven opgeleverd. Een voorbeeld hiervan
is ‘het verzuimpercentage & eigen risico dragerschap
contract’. Doordat er actief is ingezet om het verzuimpercentage te verlagen werd ook de premie voor het
verzekeren van het eigenrisico dragerschap verlaagd
door de private verzekeraar.

•

Ambassadeur in de spotlight
Ambassadeur en cardioloog Tim Simmers van het
Catharina Ziekenhuis heeft het record good
practices opleveren op zijn naam staan.
Hij heeft maar liefst drie good
practices ontwikkeld:
- Radio Frequente ablatie bij PVI in
dagbehandeling
- Telemonitoring ICD
- Cryo-ablatie bij PVI in
dagbehandeling

•

Gebruik keuzehulpen in stroomversnelling
binnen netwerk

•

Netwerk
webinars
Samen met netwerkpartners organiseren we
webinars op verschillende onderwerpen /
thema’s.

 oordwest Ziekenhuisgroep en Catharina ziekenhuis
N
hebben de meeste good practices (meer dan 30) overgenomen van andere instellingen, naast de initiatieven
die ze zelf ontwikkeld hebben.
Ook het Maxima MC nam meer dan 17 good practices
over en het Dijklander ziekenhuis meer dan 12.
Na de succesvolle implementatie van EPOS bij het
Dijklander ziekenhuis (5.200 patiënten), is ook het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gestart. Na een versnelde inzet zien we ook bij hen al mooie resultaten.
Inmiddels gebruiken al 5.500 patiënten de preoperatieve screening methode (EPOS). Patiënten zijn positief
en geven aan dat het fijn is om rustig na te kunnen
denken over de vragen.
Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zet telemonitoring
versneld in. Binnen een jaar is het voor patiënten met
COPD, hartfalen, diabetes, corona nazorg en patiënten
die een darmoperatie hebben ondergaan mogelijk om
telemonitoring te gebruiken. We zien dat er een grote
groei is onder ouderen in het gebruik van telemonitoring, er is zelfs een patiënt van 89 jaar die gebruikt
maakt van telemonitoring. Ook in 2021 blijft CWZ uit
breiden naar nieuwe patiëntgroepen/aandoeningen.
Na het succes van thuismonitoring van covid-19
patiënten met zuurstof thuis na vervroegd klinisch
ontslag is het Albert Schweitzer ziekenhuis ook
gestart met het thuismonitoren van Covid-19 patiënten
na SEH-beoordeling.

 e Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NvvH)
D
onderschrijft het belang van een landelijke versnelling van de keuzehulpen: galsteenlijden en keuzehulp
liesbreuk.

11 september
Sneak preview plan zinnige zorg
15 september
NZA werkgroep
22 september
Politieke werkgroep
28 september
Programmamanagers GGZ
29 september
Webinar telemonitoring
20 oktober
Webinar shared decision making
26 oktober
Programmamanagers VVT
29 oktober en 10 december Programmamanagers MSZ
26 november 	Webinar integrale digitale diagnostiek
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Netwerkpartners
Catharina ziekenhuis en
Elisabeth-TweeSteden
werken samen aan zinnige
zorg voor MS-patiënten
Door een slimme samenwerking tussen een neuroloog
van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis worden
95% van de MS-patiënten thuis behandeld. Samen zorgde zij ervoor dat MS-patiënten bij een verslechtering niet
meer naar het ziekenhuis hoeven. De methylprednisolon
behandeling kan nu thuis plaatsvinden. Het is de twee
ziekenhuizen namelijk gelukt om een tabletvorm van het
medicijn te maken en produceren. Deze was namelijk tot
op heden niet beschikbaar in Nederland.

Nieuwe innovatieve
partner Thebe
toegetreden tot het
netwerk Zinnige Zorg

Versnellingstraject:
Samen beslissen

Het Netwerk Zinnige Zorg groeit! Met trots verwelkomen we per 1 december Thebe, een organisatie voor
ouderenzorg en wijkverpleging, in het netwerk. Zij zijn de
eerste netwerkpartner waarmee er een samenwerking
is op zowel de ZvW als WLZ zorg. Samen zetten we een
belangrijke stap om de ouderenzorg toekomstbestendig
te maken. Waarbij we inzetten op het leveren van
zinnige zorg: toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in
de toekomst.

Samen maken we het verschil. Dat laten vijf innovatie
partners van het netwerk Zinnige Zorg zien. Rivas,
Bernhoven, Groene Hart Ziekenhuis, Máxima Medisch

Marjo Vissers van Coöperatie VGZ: “Gezien de arbeidsmarktproblematiek en de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen, zoeken we naar nieuwe manieren
om de cliënten passende zorg aan te kunnen bieden.
Ons doel is meer cliënten met dezelfde handen te helpen
en we willen samen zien hoe technologie ons hierbij kan
helpen. Ook het inzetten van andere werkwijzen en of
een andere aanpak die leidt tot betere zorg die we met
elkaar ook duurzaam overeind kunnen houden, willen we
van onze partners en hun professionals leren. Op deze
manier werken we, samen met onze aanbieders, aan
cliëntgerichte en toekomstbestendige langdurige zorg.
Wij zien Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. Op inhoud en visie vinden we elkaar. “

Wil je hier meer over weten? Lees hier het
nieuwsbericht!
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Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep zetten actief in
op het ziekenhuis breed in zetten van samen beslissen.
De ziekenhuizen hebben sinds kort toegang tot het volledige aanbod aan keuzehulpen van Patiënt+.

ZorgLab

Samen beslissen vormt de basis van zinnige zorg, want
de patiënt is beter geïnformeerd, meer betrokken en
tevredener.
Drie keer per jaar organiseert het netwerk Zinnige Zorg
een gebruikersgroep ‘Samen beslissen’ voor ziekenhuizen. Hierin delen deze ziekenhuizen ervaringen, data en
informatie. Op deze manier werken we actief samen en
leren we van en met elkaar

Lees hier meer over de samenwerking.

Podcasts

Nieuwe gezichten
•
•
•
•
•

 er 1 juni ‘20 is Nardo van der Meer de nieuwe
P
voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Catharina Ziekenhuis.
Per 1 november ‘20 is Karien van Gennip voorzitter van de Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ.
Per 1 januari ’21 is Mariëlle Bartholomeus (TOPvrouw van het jaar) lid van de Raad van Bestuur
bij Rivas Zorggroep.
Per 1 februari ‘21 is Carlijn de Ruijter lid van de
Raad van Bestuur bij Máxima MC (MMC).
Per 1 februari ‘21 treedt Karin van Esch toe als lid
van de Raad van Bestuur bij Thebe.

De eerste podcast Zorglab is uitgekomen. In de podcast kijken we hoe we
de druk op de zorg kunnen verlichten
door middel van innovaties. Elke keer
deelt één van de netwerkpartners zijn/
haar ervaringen.
De eerste podcast: Hoe biedt ons
zorgstelsel ruimte voor innovatie?
In de eerste aflevering van ZorgLab kijken we
naar ons curatieve zorgstelsel en de rol van koplopers hierin. In hoeverre biedt ons stelsel ruimte
voor innovatieve koplopers, en hoe zorgen we dat
ze niet kopschuw worden? Hierover gingen we
in gesprek met verpleegkundige Liesbeth van Erp
en chirurg Johanne Bloemen van het Catharina
Ziekenhuis en Ab Klink van VGZ.

De podcast kun je luisteren via spotify of
via de apple podcast.

Met pensioen
Bestuursvoorzitter Arno Timmermans van het Dijklander Ziekenhuis en
RvB- lid Kees Heijblom van Rivas Zorggroep zijn in december ’20 met
pensioen gegaan. Namens het netwerk Zinnige Zorg bedanken we
Arno en Kees voor hun toewijding, tomeloze inzet voor zinnige zorg
en de fijne samenwerking. Geniet van jullie pensioen!
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Zinnige zorg
(initiatieven)
in de
media

Wist je dat...
Noordwest Ziekenhuisgroep is gestart
met een online keuzehulp: atriumfibrilleren op afdeling cardiologie en
de E-healthpilot: ALS Thuismeten en
Coachen op de revalidatie afdeling.

• Een pacemaker of ICD in dagbehandeling bij Catharina Ziekenhuis
• Omring en Noordwest groep start tweede pilot Hospital @home
• Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep gestart met een
gedigitaliseerde overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens
• Indrukwekkende resultaten Samen Beter van GGZ Oost Brabant
• Zinnige zorg vlog #2 klittenbandzwachtel
• Vijf ziekenhuizen geven patiënt meer regie met keuzehulpen
• Catharina Ziekenhuis zet in op intensievere samenwerking voor betere geboortezorg
• Beter gebruik schaarse capaciteit bij Catharina Ziekenhuis
• Sneller herstel na operatie longkanker bij Noordwest Ziekenhuisgroep
• Radboudumc behandelt eerste patiënt met mri gestuurde bestraling
• “Werken als beste zorg” van Yulius
• Pantein begint met digitaal spreekuur thuis
• Vervroegd-ontslag-coronapatiënten-uit-Noordwest-Ziekenhuisgroep

en
weer e
zorg
e
g
i
n
n
i
z
vlog!

Bijdrage aanleveren?

R250968 - 202012

Deze nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal en wordt samengesteld door de
communicatieadviseurs van de verschillende partners. Heb jij ook nieuws voor deze
nieuwsbrief? Dan kun je je bijdrage aanleveren bij Daisy Fundter, d.fundter@vgz.

