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Meten is weten, van registratie naar resultaat! 

De training PRN Insight in januari 2015 werd door ruim 50 

verloskundigen en gynaecologen uit Friesland gevolgd. Het Consortium 

Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland organiseerde en het 

Ziekenhuis Nij Smellinghe faciliteerde de training, o.l.v. Anne Marieke 

Schiere van de Stichting PRN.  Onderwerpen die aan de orde kwamen 

in de interactieve training waren: de nieuwe kern dataset van 100 

items, het belang van uniform registreren, de (on)zin van registreren 

zonder analyse van eigen praktijkgegevens en/of evaluatie van de 

geregistreerde zorg op VSV-niveau. In de evaluatie gaven zo’n 60 % 

van de deelnemers aan voornemens te zijn meer zelf te gaan oefenen 

en afspraken te maken over eenduidig registreren in de eigen praktijk 

en/of in VSV-verband. Een kleiner deel van de respondenten (30%) gaf 

aan spiegelbesprekingen in het VSV te willen organiseren. Daar is nog 

werk te doen! ROS Friesland draagt bij aan deze ontwikkeling d.m.v. 

projectleiderschap in het Consortium en door zorgaanbieders te 

stimuleren om verder met verbetering van registratie aan de slag te 

gaan. 

  

 

Samenwerkende 3*Pluspraktijken fysiotherapie  

De 3* pluspraktijken beogen kwalitatief de beste en doelmatige 

fysiotherapeutische pluszorg te leveren aan cliënten in heel Friesland, 

ze willen daarbij onder meer: De preferred samenwerkingspartners van 

de zorgverzekeraar zijn: toonaangevend en stimulerend voor andere 

zorgverleners; zichtbaar en erkend door de cliënt, werkgevers en 

partners in het sociale domein. 

Dit was de uitkomst van een bijeenkomst tussen de 3* pluspraktijken 

op het gebied van fysiotherapie. ROS Friesland heeft voorafgaande aan 

de bijeenkomst middels een ‘quickscan samenwerking’ verkend hoe de 

praktijken afzonderlijk dachten over het samenwerkingsverband. De 

uitkomsten van de quickscan zijn tijdens de bijeenkomst 

gepresenteerd, besproken en verder uitgediept. 

Tijdens een vervolgbijeenkomst is de gewenste samenwerkingsvorm 

tussen de praktijken nader verkend en op hoofdlijnen vorm gegeven  

*Elke fysiotherapiepraktijk kan zich aanmelden voor de ‘3* plusstatus’, 

Stichting kwaliteitsmonitoring zorg verzorgt de audit die hiervoor nodig 
is. 

 

 

Interviews startende huisartsen 

In de periode januari- februari hebben een aantal adviseurs van ROS 

Friesland 10 gesprekken gevoerd met huisartsen die in de afgelopen 3 

jaar een praktijkovername hadden gedaan of geassocieerd waren met 

een praktijkhouder. Dit betreft een deel van een onderzoek in 

samenwerking met het Jan van Es op gebied van continuïteit 

huisartsenzorg in Friesland. De resultaten worden later dit jaar 

gepubliceerd waarin maatregelen en veranderstrategieën worden 

beschreven om continuïteit van huisartsenzorg in Friesland te 

verzekeren. 

 



Project Substitutie van Zorg in Friesland 

Afgelopen zomer is het project Substitutie van Zorg in Friesland van 

start gegaan. Dit project is een initiatief van de LHV Huisartsenkring 

Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar en heeft als doel 

verrichtingen die momenteel in de tweede lijn worden uitgevoerd in de 

toekomst door de eerste lijn te laten doen. Op deze manier worden de 

zorgkosten gereduceerd, ook voor de patiënt. Om deze verschuiving te 

realiseren zijn er werkgroepen bezig om een specifieke verrichting uit 

te werken in een door de zorgverzekeraar te contracteren 

zorgprestatie. Verder is er vanuit het project, nadat alle 

samenwerkingsverbanden van huisartsen bezocht zijn, een enquête 

gestuurd naar alle huisartsen en is gevraagd of ze bepaalde 

verrichtingen momenteel uitvoeren, of ze dit eventueel voor een 

collega willen doen en of ze behoefte hebben aan scholing. De Hagro 

ontvangt nu een rapportage van de ingevulde gegevens. Met deze 

gegevens wordt een beeld verkregen van wat er nodig is om de 

verrichtingen op lokaal, regionaal of provinciaal niveau in de eerste lijn 

te kunnen gaan uitvoeren. Vanuit ROS Friesland is adviseur Catrien 

Schuurman betrokken bij de uitvoering van dit project van 

Dokterszorg. 

 

 

 

 

Wijkkrachtscan 

De gemeente Heerenveen heeft samen met partners als 

bewonersorganisaties, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en 

woningbouwcorporaties een Wijkkrachtscan opgesteld per wijk of dorp 

binnen de gemeente. Ook ROS Friesland heeft in 2014 data 

aangeleverd uit de ROS-wijkscan. Ook heeft zij huisartsen betrokken 

bij de eerste analyse van de gegevens. De gemeente Heerenveen gaat 

nu op basis van de Wijkkrachtscan in gesprek met inwoners en 

maatschappelijke partners in de wijk. ROS Friesland is gevraagd om 

zitting te nemen in de klankbordgroep van dit project als kennisbron en 

schakel voor de eerstelijnsgezondheidzorg. 

 

 

 

Samenwerking ouderenzorg Lemmer e.o. 

De vergrijzing, extramuralisering van zorg, de komst van het 

gebiedsteam en de wijkverpleegkundige nieuwe stijl; allemaal 

ontwikkelingen in de ouderenzorg die samenwerken in de wijk nog 

belangrijker maken. Op 19 maart heeft ROS Friesland daarom samen 

met de gemeente De Friese Meren een netwerkbijeenkomst 

georganiseerd voor de huisarts/POH-S, de leden van het sociaal 

wijkteam en de wijkverpleegkundigen in Lemmer en omstreken. De 

centrale vraag tijdens de bijeenkomst was:Hoe kun je als gebiedsteam, 

wijkverpleegkundige en huisarts/POH in Lemmer en omstreken (nog) 

beter samenwerken? 

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers kennis gemaakt  en 

uitgewisseld wat een ieder doet op het gebied van ouderenzorg. 

Daarnaast is er een lijstje met onderwerpen opgesteld waarover ze in 

een vervolgbijeenkomst concrete samenwerkingsafspraken willen 

maken. Deze onderwerpen gaan met name over bereikbaarheid, 

informatie-uitwisseling en zorginhoudelijk overleg/consultering.  

 

 


