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Overname huisartsenpraktijk
Spirea door huisartsen Soy en
Tokyay

Met plezier presenteer ik u de allereerste editie van het DrechtDokters
relatiemagazine, waarin we u op de hoogte brengen van de recente
ontwikkelingen binnen onze organisatie. Het is de eerste en tevens de laatste keer
dat deze eer mij te beurt valt, want vanaf 1 oktober draag ik het stokje over aan
mijn opvolgster Hilda van den Oosterkamp. 

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Om deze goed, toegankelijk
en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld.
‘Samenwerken aan gezonde zorg’ krijgt het als titel mee. Het moet en het kan
beter, anders lopen we vast, is de conclusie van alle partijen die hebben
meegewerkt aan het tot stand komen van het IZA.

Als DrechtDokters zijn we in 2019 aan de uitvoering van onze strategie van
waardegedreven zorg begonnen. Met als ondertitel: ‘Op weg naar een sterke,
aanspreekbare regionale huisartsenorganisatie.’ Inmiddels zijn we zover dat we
volop met de uitvoering bezig zijn. De uitgangspunten zoals de minister van VWS
deze in het IZA formuleert passen daar uitstekend bij. Immers, de minister wil met
het IZA afspraken maken over onder andere passende zorg, regionale zorg,
regionale samenwerking, digitalisering en gegevensuitwisseling, arbeidsmarkt en
het ontzorgen van zorgprofessionals/huisartsenzorg. Dit zijn reeds speerpunten
van DrechtDokters. Andere onderwerpen die in het IZA genoemd worden, zoals de
versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, de samenwerking tussen
sociaal domein/huisartsenzorg/GGZ en gezond leven/preventie en contractering
zijn uitdagingen die DrechtDokters graag samen met de leden en de 
 samenwerkingpartners in de regio  aangaat. 

De afgelopen jaren hebben we als organisatie laten zien dat we sterk,
aanspreekbaar en regionaal actief zijn om de regionale zorgvraagstukken aan te
pakken. Met het IZA op tafel is DrechtDokters uitstekend gepositioneerd om
invulling te geven aan die belangrijke rol. Ik roep dan ook iedereen - onze eigen
huisartsen, onze regionale partners in het zorg - en in het sociaal domein - op om
de schouders eronder te zetten. Om de lat hoog te leggen en er een voorbeeld
regio van te maken!

Vanaf deze plaats wens ik Hilda veel succes in haar functie als voorzitter Raad
van Bestuur bij DrechtDokters!

 
Henk Stout
Voorzitter Raad van Bestuur
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Overname huisartsenpraktijk Spirea door huisartsen
Soy en Tokyay

Per 1 september is het eigenaarschap van huisartsenpraktijk Spirea overgedragen
van DrechtDokters naar huisartsen Hatice Soy en Muhammed Tokyay. Als coöperatie
van huisartsen streven we ernaar de bij ons aangesloten huisartsen te faciliteren en
te ontzorgen. Daarnaast maken we ons sterk voor een regionale en integrale
aanpak om de continuïteit in de huisartsenzorg te garanderen. Dit is de basis van
het project ‘Vestigingsklimaat’, dat onlangs is gestart. Het is tevens de basis
waarop we in 2020 de keuze hebben gemaakt om als DrechtDokters het
eigenaarschap van praktijk Spirea op ons te nemen, toen de toenmalige
praktijkhouder Hans van der Sijde met pensioen ging en er geen opvolger
beschikbaar was. De afgelopen twee jaar hebben we ons steeds ingezet om een
nieuwe praktijkhouder voor praktijk Spirea te vinden. We zijn blij dat met de komst
van Hatice en Muhammed deze queeste nu met goed gevolg kan worden
afgesloten. We wensen hen heel veel succes en werkplezier toe in praktijk Spirea!

Eind augustus ondertekende Henk Stout het convenant van de
Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid. Deze coalitie bestaat uit
meerdere partijen zoals het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Huisarts
en Zorg (HenZ), Beatrixziekenhuis, Your Health Spot en de
Academie voor leefstijl en gezondheid. De coalitie wil het
bewustzijn vergroten dat leefstijl moet worden geïntegreerd in
zorg en welzijn, dat patiënten de regie voeren over een vitaal
leven en dat een betaalbaar zorgstelsel gericht moet zijn op
gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering.
DrechtDokters staat achter deze uitgangspunten en heeft zich
aangesloten om de ontwikkelingen binnen de coalitie te kunnen
volgen. 

Ondertekening convenant Leefstijlcoalitie
Zuid-Holland Zuid

Digitale meekijkconsulten een succes
In maart is Drechtdokters samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz)
het digitale meekijkconsult gestart voor de vakgroepen cardiologie, urologie
en neurologie. In september is dit uitgebreid met MDL-geneeskunde. Met het
digitaal meekijkconsult kan een huisarts een specialist digitaal consulteren
voor een niet-spoedeisende, medisch inhoudelijke vraag die anders tot een
verwijzing zou leiden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en bepaalt hoe hij
met het advies van de specialist omgaat. Over het algemeen zijn de
huisartsen (en de specialisten) erg enthousiast over deze manier van
consultatie. Tot op heden zijn er circa 250 meekijkconsulten aangevraagd,
vooral voor de vakgroep cardiologie. In de toekomst zullen er meer
vakgroepen van het ASz volgen. 

https://drechtdokters.nl/vestigingsklimaat/
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Nieuwe praktijken doen mee het programma
Zorg voor ouderen

Om de kwaliteit van zorg te handhaven en ervoor te zorgen dat ouderen ook in de
toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben, heeft DrechtDokters het Regionale
programma Zorg voor Ouderen opgesteld. Het uitgangspunt van dit programma is
dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, bij voorkeur thuis, kunnen blijven wonen,
zoveel mogelijk op eigen kracht. Eventuele zorg thuis wordt afgestemd in overleg
met en naar behoefte van de oudere. In het programma komen naast medisch
inhoudelijke zaken die belangrijker worden als de leeftijd toeneemt ook
onderwerpen als ‘Preventie door het voorbereiden van patiënten op het ouder
worden’, ‘Behoud van de eigen regie’ en ‘Goede samenwerking met andere
regiopartners in de zorg en gemeenten’ aan bod. In het kader van de verdere uitrol
van dit programma is de verbinding gezocht met diverse ketenpartners. Daarbij
hechten we veel waarde aan samenwerken en onderlinge versterking, zowel intern
als extern: van elkaar weten waar je mee bezig bent en onderling tips & goede
ideeën uitwisselen. Op 1 juli heeft Gezondheidscentrum De Volgerlanden zich
aangemeld voor deelname aan het programma Zorg voor Ouderen; per 1 oktober
sluit praktijk Hartman en Scheepbouwer aan. Een aantal praktijken overweegt
deelname.

Klankbordgroep ouderen
Omdat we de stem van de oudere zélf heel belangrijk vinden,  hebben we
medio 2022 een  ‘klankbordgroep ouderen’, opgericht. Een aantal kritische
70-plussers neemt  hieraan deel en denkt samen met onder andere de
kaderhuisarts ouderenzorg en de coördinerend praktijkverpleegkundige
ouderenzorg  mee over onderwerpen die de ouderenzorg raken, zoals
eenzaamheid onder ouderen, valpreventie, digitale achterstand onder
ouderen en het functioneren van het WMO-loket in de diverse gemeenten in
de regio.  De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Dit jaar zijn er intervisiegroepen gestart voor de POH’s ouderenzorg en de
wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties van Rivas, Internos, Aafje en het
Spectrum. Vragen die daarbij centraal stonden: ‘Hoe weten we elkaar makkelijk te
vinden en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise?’ ‘Wat is er voor
nodig om de tekorten die er steeds meer zijn in de zorg het hoofd te bieden en hoe
gaan we om met de steeds groter wordende groep ouderen?’ De
intervisiebijeenkomsten vonden dit jaar twee keer plaats, de laatste keer in
september. De eerste keer waren er 12 deelnemers; de tweede keer 20. Een
volgende bijeenkomst staat voor november gepland. Het is de bedoeling om
toekomstige bijeenkomst te centraliseren, zodat er ook lokaal een netwerk kan
ontstaan. Voor 2023 zal worden bezien of de samenwerking verder kan worden
uitgebreid met andere disciplines, bijvoorbeeld met stichting MEE.

Terugblik intervisiebijeenkomsten POH’s ouderenzorg en
wijkverpleegkundigen thuiszorgorganisaties 

https://www.drechtdokters.nl/wp-content/uploads/2021/03/Regioplan-Zorg-voor-Ouderen.pdf
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Impressie verbouwing callcenter huisartsenpost

Onlangs is het callcenter van de huisartsenpost verbouwd. Het resultaat mag er zijn! Hieronder een visuele
impressie.

http://www.huisartsenpostdrechtdokters.nl/
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In en uit dienst
Op 5 augustus is Nicoline Muilwijk gestart als praktijkmanager.

Op 22 augustus namen we tijdens een drukbezochte receptie afscheid
van Nicole Fraaije. Na een dienstverband van bijna 9 jaar bij
DrechtDokters, in verschillende functies (kwaliteitsfunctionaris, FG en
vaccinatiecoördinator), heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden als
data protection consultant bij DPO consultancy. 

Met ingang van 1 september is Rosana Topcic, medisch manager van
de huisartsenpost, uit dienst. Ze heeft een nieuwe baan als huisarts
docent Spoedzorg in het Radboud UMC te Nijmegen. We denken
momenteel na over de wijze waarop de opvolging zal worden
vormgegeven.

Per 1 november maakt praktijkmanager Sandra Jouwsma de overstap
naar de functie van manager bij Dienstverlening Drechtsteden. Dinsdag
4 oktober is de laatste werkdag van Sandra bij DrechtDokters; de
komende weken zullen in het teken staan van het afronden en
overdragen van haar taken binnen DrechtDokters en in de
huisartsenpraktijken.

Vacatures 

Assistent controller, DrechtDokters, Hendrik-Ido-Ambacht, 24-38 p/w
Service Support medewerker 32-38 u/pw
Junior triagist, 5,5 u/pw
Triagist (doktersassistente/verpleegkundige) 12-24 u/pw

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Momenteel  hebben wij 
plaats voor:

Contact
Dit relatiemagazine is een periodieke uitgave van DrechtDokters.

Heeft u vragen op opmerkingen naar aanleiding van deze uitgave,
neem dan contact op met de afdeling Communicatie, via het mailadres

communicatie@drechtdokters.nl

https://drechtdokters.nl/wp-content/uploads/2022/09/220912-Vacature-assistent-controller-DrechtDokters.pdf
https://drechtdokters.nl/wp-content/uploads/2022/07/220721-SSC-medewerker.pdf
https://drechtdokters.nl/wp-content/uploads/2022/07/220721-VACATURE-JUNOR-TRIAGIST-HUISARTSENPOST-DRECHTDOKTERS.pdf
https://www.huisartsenpostdrechtdokters.nl/vacature/triagiste-doktersassistente/
mailto:communicatie@drechtdokters.nl
mailto:communicatie@drechtdokters.nl

