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PATZ in Friesland 

In het voorjaar heeft ROS Friesland subsidie aangevraagd bij het 

“Verbeterprogramma Palliatieve Zorg” van ZonMw voor ‘PaTz in 

Friesland’. Samen met huisartsen, wijkverpleging, de Friese palliatieve 

netwerken en de Friesland Zorgverzekeraar zetten we in op betere 

palliatieve zorg in de thuissituatie. Doel van het project is meer PaTz 

teams in Friesland. Het project is als een van de 22 aanvragen (uit 33) 

dat is gehonoreerd. De startbijeenkomst vindt plaats op 4 november. 

 

E-Health 

 

Na drie enquêtes over e-health bij verschillende doelgroepen in de GGZ 

(praktijkondersteuners ggz, vrijgevestigde psychologen / 

orthopedagogen en psychotherapeuten) heeft ROS Friesland een 

samenvattend rapport gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat 

er veel onbekendheid en handelingsverlegenheid. Tegelijkertijd blijkt 

dat zorgverleners e-health instrumenten daadwerkelijk gebruiken. Men 

staat er veelal neutraal of positief tegenover. Dat geldt ook voor hun 

patiënten/cliënten. Met zorgverleners kijken wij verder naar 

mogelijkheden om het gebruik van e-health te stimuleren. 

 

 

Informatie over de zorgvraag in Achtkarspelen 

Weten hoe de zorgvraag zicht ontwikkeld is belangrijk om de zorg meer 

“vraaggestuurd” te maken. ROS Friesland ondersteunt zorgaanbieders, 

organisaties, maar ook gemeenten met informatie over de zorgvraag in 

hun gebied, ook denken we mee in verdere aanpak en planvorming. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking in Achtkarspelen. 

Naast het leveren van informatie over de zorgvraag hebben we ook de 

eerstelijns zorgverleners bij het traject van de gemeente uitgenodigd. 

Op de avond zelf namen de regioadviseur en de leefstijl coördinator 

van de ROS met veel plezier deel aan de collectieve brainstorm. 

 

 

ROS Friesland netwerkpartner van Beterinhetgroen.nl 

Als netwerk-partner van “Beterinhetgroen” leggen wij de verbinding 

tussen zorg en laagdrempelige initiatieven die bewegen in de 

buitenlucht (het groen) aanbieden. Wij stimuleren zorgaanbieders om 

het platform voor hun eigen regio te bekijken en onder de aandacht 

van patiënten te brengen. Zo willen we een bijdrage leveren aan betere 

gezondheid en toename van welzijn van burgers in Friesland. 

 

 

Geslaagde werksessie over consultatie in de GGZ  

Op woensdag 14 en 28 oktober organiseerde ROS Friesland een 

werksessie over consultatie in de GGZ vanuit de huisartsenpraktijk 

Onder leiding van Ietje de Vries, kaderhuisarts ggz, kwamen vragen 

aan de orde als: wat is het precies, welke vormen zijn er, welke 

afspraken moet ik maken, en vooral: wat past bij mijn praktijk? 

De evaluatie was positief: fijn om zo concreet met elkaar uit te 



wisselen en op die manier met een concreet plan naar huis te gaan. 

 

 

ROS Friesland presenteert op themavond gemeenteraad 

Ooststellingwerf 

Op 13 oktober vond in de gemeente Ooststellingwerf een thema avond 

plaats voor de gemeenteraadsleden over de effecten van krimp en 

vergrijzing. De bijeenkomst was de laatste in een serie van drie, deze 

avond stond de zorg centraal. ROS Friesland presenteerde een 

gebiedsanalyse met de belangrijkste veranderingen voor de komende 

10 jaar in de gemeente. Met schattingen van aantallen ouderen en 

kwetsbare ouderen en een verdeling per gebiedsteam met daarin de 

toename van de thuiszorgvraag. 

 

 

Training Centering Pregnancy 

In oktober heeft ROS Friesland samen met TNO een training 

CenteringPregnancy georganiseerd. De verloskundigen van vijf Friese 

verloskundigenpraktijken hebben de training met succes gevolgd. De 

deelnemers beoordeelden de training met een 8,5 gemiddeld! Ze 

vonden de training “leerzaam, inspirerend, motiverend, praktisch 

toepasbaar en ook heel gezellig”. “Doordat de training in 

CenteringPregnancy-stijl wordt gegeven, ervaar je zelf de kracht van 

een groep.” De vijf Friese praktijken gaan binnenkort aan de slag met 

groepsconsulten in hun praktijk. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


