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ROS Friesland kijkt terug op een jaar waarin grote veranderingen in de 
zorg in werking traden. Het jaar 2015 was gericht op het vormgeven aan de 
transities; het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar de anderhalve lijn 
en eerste lijn en het inzetten van meer zelfmanagement en e-health. 

De uitdagingen voor de eerste 
lijn zijn om meer complexe 
zorg vorm te geven, nieuwe 
werkwijzen te omarmen en aan 
te sluiten bij de veranderende 
zorgvraag van patiënten. De 
eerste lijn is hierbij een belangrijke 
gesprekspartner voor de gemeente, 
de zorgverzekeraar en andere 
betrokken partners in de buurt. 
Samen met hen geven we vorm aan 
zorg dicht bij de inwoners. 

In 2015 waren onze inspanningen 
gericht op het stimuleren van 
samenhangende (eerstelijns)
zorg dichtbij de mensen, het 
vormgeven van zorgnetwerken 
rond verschillende doelgroepen 
en het vervullen van onze rol 
als regionaal kenniscentrum 
voor de eerstelijnszorg. Met het 
uiteindelijke doel om bij te dragen 
aan de gezondheid van mensen 
en goede en betaalbare zorg in 
Friesland (Triple Aim). 

Met trots blikken we terug op de 
samenwerking, het vertrouwen en 
de innovaties waarmee we samen 
met onze partners resultaten 
hebben geboekt. In dit jaarbericht 
hebben we diverse projecten 
en activiteiten uitgelicht om u 
te informeren en inspireren. We 
wensen u veel leesplezier!

Anneke Venema,
Directeur/
bestuurder
Mei 2016

VOORWOORD

Over ROS Friesland
ROS Friesland draagt bij aan de doorontwikkeling van de (eerstelijns)zorg naar samenhangende zorg 
in de buurt. Wij bieden kennis, advies, begeleiding en inspiratie aan professionals en organisaties in 
de (eerstelijns)zorg. Dit doen wij vanuit onze maatschappelijke opdracht om goede en betaalbare zorg 
te realiseren die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Friesland. Voor nu en in de 
toekomst.
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1. SAMENHANGENDE ZORG DICHTBIJ DE MENSEN

Om de zorg voor 
alle inwoners van 
Friesland dichtbij, 
kwalitatief goed en 
betaalbaar te houden 
is samenhangende zorg 
belangrijk. Het jaar 2015 
stond in het teken van 
professionalisering, 
samenwerking en 
innovatie binnen de 
eerstelijnszorg en 
met andere lijnen en 
domeinen. 
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SAMENWERKING SOCIAAL DOMEIN:  
‘VAN ZORG NAAR GEZONDHEID’ 

Het BigMove GGZ-programma richt zich op patiënten met psychische klachten in 
combinatie met lichamelijke en sociale problemen. De deelnemers zijn enthousiast. Zij 
geven aan dat hun klachten zijn afgenomen en hun gezondheid is verbeterd doordat zij 
op eigen kracht, op een leuke manier zelf en samen met anderen aan de slag zijn gegaan.

In 2014 kwam het BigMove instituut 
met een programma-opzet voor 
GGZ-patiënten met somatisch 
onverklaarbare lichamelijke 
klachten (SOLK) in Friesland. 
Het programma is een integrale 
behandeling die patiënten 
stimuleert om zelf en samen 

met anderen aan de slag te gaan 
met zo min mogelijk medische 
hulp. ROS Friesland heeft het 
programma geïmplementeerd bij 
diverse gemeenten waaronder 
Leeuwarden, omdat daar relatief 
veel patiënten zijn met deze GGZ-
problematiek. Belangrijke spelers 

bij dit programma zijn de huisarts, 
fysiotherapeut en psycholoog als 
behandelaren in samenwerking met 
het sociale domein. 
De samenwerking met het sociale 
domein is van groot belang voor 
de verankering van de eigen kracht 
van de patiënten in het dagelijks 
leven. De methodiek is dan ook 
opgenomen in het gecontracteerde 
aanbod van 2015 en 2016. Door 
BigMove is een modern en 
kwalitatief hoogstaand GGZ-
zorgtraject voor SOLK-patiënten 
ontwikkeld. Met als resultaat 
een vermindering van klachten, 
een verhoging van de kwaliteit 
van leven en een afname van de 
zorgkosten. 

Rol ROS Friesland
Adviseur Thea Swierstra heeft 
in 2014 en 2015 het BigMove 
GGZ-programma in de rol van 
projectleider geïmplementeerd. Zij 
deed dit in nauwe samenwerking 
met De Friesland Zorgverzekeraar 
en de betrokken gemeenten. Het 
project stimuleert zelfmanagement 
middels het gedachtegoed ‘van 
ziekte en zorg naar gedrag en 
gezondheid’. 

“BigMove heeft mij teruggeplaatst bij mijzelf, 
door plezier en vertrouwen te koppelen.”  

B I G M O V E  D E E L N E M E R

Positieve Gezondheid
“Gezondheid als het vermogen 
om je aan te passen en je 
eigen regie te voeren, in 
het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven.” 
Machteld Huber,  

Institute for positive health

CONTACTPERSOON

Thea Swierstra 
Adviseur 

“Eerst gaf ik mijzelf een 0, nu een 7.” 
B I G M O V E  D E E L N E M E R
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REGIONALE ORGANISATIEKRACHT VOOR  
SUBSTITUTIE VAN ZORG

Om in Friesland te komen tot een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste 
lijn is in 2014 het project ‘Substitutie van zorg’ gestart. Een provinciaal initiatief van de 
LHV huisartsenkring Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar om substitutie van 
zorg met een gedegen projectmatige aanpak te faciliteren en te stimuleren. 

Voor het realiseren van 
substitutie is een goede 
regionale infrastructuur tussen 
huisartsen, medisch specialisten 
en ziekenhuizen onontbeerlijk. 
Ook de vertegenwoordiging 
van inwoners door bijvoorbeeld 
Zorgbelang Friesland mag hier 

niet in ontbreken. In elke regio 
van Friesland werkt daarom een 
regioteam aan het creëren van 
draagvlak, de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van zorg en de 
implementatie daarvan. 
Deze teams bestaan uit een 
regiodokter en -adviseur, 

indien nodig aangevuld met een 
transmuraal coördinator en een 
praktijkmanager. In 2015 hebben 
zij in samenwerking met het veld 
zorgprestaties ontwikkeld. De 
teams werken op een gezamenlijke 
wijze aan het verplaatsen van zorg 
van de eerste naar de tweede lijn. 

In 2016 staat de implementatie 
en de evaluatie en monitoring van 
de ingezette activiteiten van het 
verplaatsen van zorg op de agenda.

Rol ROS Friesland
Het project staat onder leiding 
van Doktersdiensten Friesland. 
Adviseur Catrien Schuurman en 
projectmedewerker Suzanne 
Bakker van ROS Friesland bieden 
advies en ondersteuning aan het 
project om zo bij te dragen aan het 
vormgeven van substitutie van zorg 
in Friesland. 

CONTACTPERSONEN

Catrien Schuurman
Regioadviseur 

Suzanne Bakker 
Projectmedewerker 

“We werken nauw samen met Doktersdiensten met als 
gemeenschappelijk doel: zorgvernieuwing en samenwerking gestalte 

geven in het werkveld, waarbij de inhoud centraal staat.” 
------

“Het project speelt zich af in een complex krachtenveld, met veel belanghebbenden. Het 
is goed om de belangen die ieder heeft goed voor ogen te hebben. De onafhankelijke 
rol van ROS Friesland was hierbij van toegevoegde waarde. Het bevordert draagvlak 

bij de partijen om gezamenlijk de inhoud van de zorg voorop te stellen.”
C AT R I E N  S C H U U R M A N ,  A D V I S E U R  R O S  F R I E S L A N D
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ANDERHALVELIJNSSPREEKUUR BEWEGINGSAPPARAAT IN HARLINGEN

Sinds 1 december 2015 houdt Jan Waling Huisman, kaderarts bewegingsapparaat en 
Sportgeneeskunde, een anderhalvelijnsspreekuur bewegingsapparaat op de poli van  
MCL de Batting in Harlingen. Het spreekuur is een pilot in de regio Noordwest Friesland.  

De kaderarts heeft de pilot bedacht 
en uitgewerkt in samenwerking 
met ROS Friesland en De Friesland 
Zorgverzekeraar. Tijdens het 
spreekuur ziet hij patiënten 
met klachten aan het houdings- 
en bewegingsapparaat of 
sportletsels, die door de huisarts 
zijn doorverwezen. Het gaat om 

klachten waarvan de huisarts niet de 
juiste indicatie kan stellen, of geen 
behandeling voor weet. Ook kan 
het gaan om een behandeling die de 
huisarts zelf niet kan uitvoeren, zoals 
injecties in gewrichten, of situaties 
waarbij het de vraag is of de patiënt 
wel of niet geopereerd moet worden.
 

Een groot voordeel voor de patiënt 
om naar dit speciale spreekuur te 
gaan, is dat er geen eigen risico 
geldt, immers de patiënt blijft in de 
eerstelijnszorg. Bovendien zijn de 
wachttijden en communicatielijnen 
kort. De kaderarts ziet de patiënt 
één of hooguit twee keer en heeft 
dan een half uur de tijd per consult. 
Hij behandelt de patiënt zo veel 
mogelijk zelf en vervolgens wordt 
de patiënt weer terug naar de eigen 
huisarts verwezen.

Rol ROS Friesland
Erwin Brameijer heeft voor de start 
van het spreekuur een business 
case opgesteld in opdracht van de 
initiatiefnemers om te bepalen of 
het anderhalvelijnsspreekuur plaats 
zou moeten vinden.

CONTACTPERSOON

Erwin Brameijer
Regioadviseur 

“Ik vind het werk erg leuk en afwisselend. Het is 
iets nieuws waar huisartsen nog even aan moeten 

wennen. Voorheen gingen deze patiënten naar 
de orthopeed. Gemiddeld zie ik nu vijf patiënten 
op een werkdag en gezien de aanloop verwacht 

ik dat de spreekuren snel gevuld raken.” 
J A N  W A L I N G  H U I S M A N ,  

K A D E R A R T S  B E W E G I N G S A P PA R A AT  E N  S P O R T G E N E E S K U N D E
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2. PROGRAMMA’S & ZORGNETWERKEN

In de regio Friesland 
zijn diverse samen-
werkingsverbanden 
rondom specifieke 
doelgroepen en  thema’s 
zoals geboortezorg, 
kwetsbare ouderen, 
jeugd, GGZ en  palliatieve 
zorg. Wij  leveren kennis, 
advies en ondersteuning 
aan deze netwerken. 
Hierbij leggen we waar 
nodig de verbinding 
met lokale netwerken 
zoals de gebieds- en 
wijkteams die actief zijn 
in de buurt.
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NIEUWE PATZ-GROEPEN GESTART

Om goede zorg in de laatste levensfase van patiënten te borgen stimuleert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz-
groepen. ROS Friesland heeft een subsidie van ZonMw ontvangen voor het vergoeden van de tijdsinvestering van de 
zorgverleners die een PaTz-groep willen starten. In 2015 zijn binnen dit project drie groepen gestart in Sneek, Wolvega 
en Beetsterzwaag.

PaTz-methodiek
PaTz is proactieve, vroegtijdig 
geplande palliatieve zorg en 
bevordert het leveren van zorg 
op de juiste plek. Huisartsen en 

(wijk)verpleegkundigen werken 
hier lokaal aan samen in een 
PaTz-groep. Zij identificeren 
patiënten die palliatieve zorg 
nodig hebben middels een 

Palliatieve Zorg Register en brengen 
de wensen en behoeften van de 
patiënt en zijn netwerk in kaart. De 
PaTz-groep wordt begeleid door 
een inhoudelijk deskundige op het 
gebied van palliatieve zorg. 

Uit de evaluatie van PaTz-groepen 
blijkt dat deze werkwijze positieve 
invloed heeft op de zorg in de 
laatste levensfase. Zorgverleners 
noemen de PaTz-overleggen heel 
nuttig en leerzaam en vinden de 
aanpak goed uitvoerbaar in de 
praktijk. In de meeste gevallen 
leidt de PaTz-methodiek tot een 
betere samenwerking tussen 
huisartsen en wijkverpleegkundigen. 
De zorg verbetert en het aantal 
ziekenhuisopnames in de laatste 
maand daalt hierdoor. 

Rol ROS Friesland
Tryntsje Haga is de projectleider 
voor het coördineren en faciliteren 
van het opstarten van PaTz-
groepen. Daarbij speelt ze ook de 
rol van aanjager om zorgverleners 
te stimuleren om deel te nemen aan 
een PaTz-project.

CONTACTPERSOON

Tryntsje Haga
Regioadviseur 
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PROFESSIONALISERING SAMENWERKING BASIS GGZ

Een groep zelfstandig gevestigde psychologen in Friesland heeft zich in 2015 verenigd  
in de coöperatie ‘Psyzorg Fryslân’. De zorgverleners staan hiermee samen sterk voor  
een kwalitatief hoogwaardige generalistische basis GGZ in Friesland.

Ze vormen hiermee een 
aanspreekbare organisatie met 
vertegenwoordigers die mandaat 
hebben in de gesprekken met 
zorgverzekeraars, ketenpartners, 
verwijzers en gemeenten.
De generalistische basis GGZ is 
bedoeld voor mensen met lichte 
tot matig ernstige stoornissen. 

Een psycholoog behandelt daarin 
heel gericht en vrij kortdurend. 
Psyzorg Fryslân biedt behandeling 
en diagnostiek aan voor kinderen, 
volwassenen en ouderen.
 
Rol ROS Friesland
Jenneke Netjes heeft in de rol van 
adviseur en procesbegeleider 

ondersteuning geboden aan een 
enthousiast bestuur van Psyzorg 
Fryslân voor het concretiseren van 
de werkzaamheden in 2015 en 2016.

CONTACTPERSOON

Jenneke Netjes
Regioadviseur

“Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid is 
over de ontwikkelingen in de omgeving, vind 

ik het mooi om te zien hoe zorgverleners 
hun krachten bundelen en daarmee 

als groep aanspreekbaar zijn.”  
J E N N E K E  N E T J E S ,  A D V I S E U R  R O S  F R I E S L A N D

“Mooi dat onze ambities en doelen 
handen en voeten krijgen. We kunnen 

nu concreet aan de slag.”   
M A R G R I E T  B O O T S M A  E N  A N N E K E  D E  B O E R - S C H O LT E N ,  

B E S T U U R S L E D E N  P S Y Z O R G  F R Y S L Â N
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NETWERKVORMING KIND- EN JEUGDTEAM DRACHTEN

In Drachten is in 2015 een multidisciplinair kind- en jeugdteam gevormd. Het team is 
gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van  
0-18 jaar. 

Het team bestaat uit 
eerstelijnszorgverleners die 
gespecialiseerd zijn in de 
behandeling van kinderen. Zij 
vertegenwoordigen verschillende 
disciplines zoals oefentherapie, 
ergotherapie, diëtetiek, logopedie 
en psychologie. In 2015 hebben zij 
na de teamopbouwfase de koers 
bepaald en de eerste hulpvragen 
samen onderzocht. Voor 2016 
staat de doorontwikkeling van het 
gezamenlijke zorgaanbod op de 
agenda.
 
Rol ROS Friesland
Adviseur Marja Kuik heeft het 
proces om te komen tot het 
netwerk en de vervolgstappen 
begeleid. Met behulp van een quick 
scan ‘Samenwerking’ zijn als eerste 
de persoonlijke doelen, belangen 

en succes- en risicofactoren 
bespreekbaar gemaakt. Bij de 
teamvorming was de juiste ‘klik’ 
tussen mensen een belangrijk 

aspect. De teamleden ervaren 
door deze samenwerking meer 
werkplezier en steun doordat ze 
goed op elkaar zijn ingespeeld.

CONTACTPERSOON

Marja Kuik
Regioadviseur

“Een mooi project, 
door de openheid 
en integriteit van 
deze mensen, hun 
onderlinge chemie 

en ons gezamenlijke 
geloof in het nut voor 

de kinderen. Hier 
gaat de zorg echt 

beter van worden!”  
M A R J A  K U I K ,  R O S  F R I E S L A N D
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PSYCHISCHE ZORG IN DE HUISARTSENPRAKTIJK:  
EEN PRAKTIJKONDERSTEUNER VOOR JEUGD? 

Hoe zorgen we ervoor dat jeugdige patiënten in Friesland goede zorg dicht bij 
huis krijgen? Welke rollen vervullen de huisartsenpraktijken, de 24 gemeenten en 
zorgverzekeraar hierin? ROS Friesland onderzocht deze vragen en bracht betrokken 
partijen samen. 

Door de nieuwe Jeugdwet zijn 
huisartsen en gemeenten dichter 
bij elkaar komen te staan.  Het 
medische en sociale domein zijn 

elkaar meer gaan raken. Gemeenten 
en hun sociale wijkteams ervaren 
nog niet overal een goede 
verbinding met huisartsen waar 

het jeugdzorg betreft. Huisartsen 
hechten aan goede en betrouwbare 
zorg voor jeugd en lijken hun vaste 
verwijspatroon te handhaven. 
Een ‘POH-GGZ voor jeugd’ wordt 
genoemd als de oplossing, 
maar zorgt ook gemakkelijk 
voor spraakverwarring tussen 
de eerste lijn en gemeenten. In 
Friesland voerden in 2015 meerdere 
praktijken in samenwerking met 
gemeenten pilots uit met een 
praktijkondersteuner voor jeugd.
 
Rol ROS Friesland
Adviseurs Jenneke Netjes en Erwin 
Brameijer zijn de initiatiefnemers 
van dit project en hebben de 
betrokken partijen bijeen gebracht 
in een aantal werkconferenties. 

Aan de hand van een enquête is 
de kennis en kunde van de huidige 
POH’s-GGZ en hun affiniteit en 
drijfveren voor de inzet voor jeugd in 
kaart gebracht. 

CONTACTPERSONEN

Jenneke Netjes
Regioadviseur

Erwin Brameijer
Regioadviseur  

“Vruchtbare 
uitwisseling door 
het voorwerk van 

de notitie.”  
H U I S A R T S 
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DOORONTWIKKELING NETWERKEN RONDOM KWETSBARE OUDEREN

In Smallingerland, voormalig Skarsterlân, Heerenveen en Leeuwarderadiel hebben de geriatrische netwerken 
gewerkt aan een verdieping en verbreding. Hiervoor is de zogenoemde Verspreidings- en Implementatie Impuls van 
ZonMw ingezet.

De verschillende netwerken 
hebben in 2015 gewerkt aan 
actuele thema's zoals advance 
care planning, eenzaamheid, case 
management dementie, overlap in 
taken wegnemen, integrale zorg 
en welzijn, opstellen wijkplan en 
digitale dossiervorming. 

De producten van de verschillende 
netwerken worden breed gedeeld 
en verspreid. De inspanningen 
hebben geleid tot meer contact, 
inzicht en afstemming tussen de 
deelnemers uit het sociaal domein 
en de eerstelijnszorg. ‘Dubbelingen’ 
werden inzichtelijk gemaakt. De 
betrokkenen verbinden zich aan 

de afspraken, doordat zij zich 
onderdeel van een netwerk voelen.

Rol ROS Friesland
Adviseur Tryntsje Haga was de 
aanjager en tevens de trekker 
van dit project. Door de inzet 
van diverse ROS-adviseurs in de 
netwerken hebben de werkgroepen 

speerpunten uitgewerkt en concrete 
eindproducten opgeleverd. Op 
over stijgend niveau heeft het 
opgeleverd dat er een breed scala 
aan verbeterplannen zijn gemaakt 
waarvan alle netwerken kunnen 
profiteren.

CONTACTPERSOON

Tryntsje Haga
Regioadviseur 
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CONSTRUCTIEVE WERKAFSPRAKEN GERIATRISCH NETWERK LEMMER  

In Lemmer werken de wijkverpleegkundigen (zowel S1 als S2), het sociaal wijkteam, huisartsen, POH’s Somatiek, 
verpleegkundig specialisten en de physician assistants effectief samen in een geriatrisch netwerk.

Het geriatrisch netwerk Lemmer 
komt twee maal per jaar samen 
om informatie, kennis en ervaring 
uit te wisselen, zorgpaden en 
-programma’s te bespreken en 
de samenwerking te monitoren. 
Op uitnodiging kan een specialist 
vertellen over zijn expertise. 
Binnen het netwerk zijn 
constructieve werkafspraken 
gemaakt over het functioneren 

van het geriatrisch netwerk, 
over bereikbaarheid, informatie-
uitwisseling en zorginhoudelijk 
overleg. Het sociaal wijkteam 
neemt bijvoorbeeld contact op 
met andere professionals als zij 
behoefte heeft aan aanvullende 
informatie. Indien nodig organiseert 
zij ad hoc een multidisciplinair 
overleg. Indicatie voor persoonlijke 
verzorging en voor WMO-

voorzieningen vindt zo veel mogelijk 
plaats in gezamenlijk overleg tussen 
wijkverpleging en sociaal team.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland heeft de partijen 
bij elkaar gebracht en begeleiding 
geboden bij het maken van 
werkafspraken. 

CONTACTPERSOON

Tryntsje Haga
Regioadviseur 

“We hebben afspraken gemaakt over de 
informatie-uitwisseling. Het sociaal wijkteam 

doet na afloop van een huisbezoek melding 
bij de huisartsenpraktijk met indien nodig 
informatie over eventuele vervolgstappen. 

Uiteraard met medeweten van de cliënt.”   
T R Y N T S J E  H A G A ,  R O S  F R I E S L A N D
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3. REGIONAAL KENNISCENTRUM EERSTE LIJN

ROS Friesland is het 
kenniscentrum voor 
de eerstelijnszorg 
in de regio. Onze 
adviseurs houden zorg 
nauwlettend in de gaten. 
Kennis en informatie 
vertalen we snel en 
overzichtelijk naar de 
regio.

1.
Aanspreekpunt,

vraagbaak en
(gebieds-)
analyses

2.
Bijeenkomsten,
workshops en

scholingen

3.
Landelijke innovatie met

ROS-netwerk en
Zorgverzekeraars

Nederland
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ROS-WIJKSCAN OUDERENZORG:  
‘HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE OUDERENZORG IN KAART’  

In 2015 heeft ROS Friesland voor diverse gemeenten en huisartsen samenwerkings-
verbanden met behulp van de ROS-Wijkscan Ouderenzorg de huidige én toekomstige 
zorgbehoeften van ouderen in kaart gebracht. Afhankelijk van de aanvraag was dit een 
presentatie op maat met een analyse van een wijk, woonplaats of gemeente.  

Adviseur Nynke Schouwenaars 
heeft de presentaties 
gevisualiseerd aan de hand van 
geografische kaarten, tabellen 

en grafieken en de betrokkenen 
een toelichting gegeven wat deze 
cijfers voor hen betekenen. De 
presentaties zijn gewaardeerd met 
een 8 als gemiddeld cijfer. 

“Het vormgeven van toekomst-
bestendige ouderenzorg in 
Friesland is een grote uitdaging”, 
vertelt Nynke. “Het afleggen 
van meer visites in de toekomst 

bijvoorbeeld is heel tijdrovend. 
Een toename van 10% betekent in 
de huisartsenpraktijk, bij dezelfde 
werkwijze, wekelijks een halve dag 
extra werk. Lokale partijen pakken 
veelal zaken op, maar het is de kunst 
om te weten wat er al gedaan wordt 
en van elkaars krachten gebruik te 
maken.”  

Rol ROS Friesland
ROS Friesland heeft de presentaties 
verzorgd om gemeenten, huisartsen 
en organisaties te helpen bij het 
duiden van de cijfers ouderenzorg 
naar afspraken in de praktijk. 
Zodat gemeenten en huisartsen 
weloverwogen kunnen anticiperen 
op de toekomstige veranderingen.  

“De verschillen per 
gebied zijn zeer 
relevant voor de 
gebiedsteams.” 

G E M E E N T E  U I T  F R I E S L A N D 

CONTACTPERSOON

Nynke Schouwenaars
Beleidsadviseur 

 “Om voor onze 
praktijk te vernemen 
om hoeveel ouderen 
het betreft in aantal, 

doet beseffen dat 
het niet gaat om een 
paar ouderen extra.”
H U I S A R T S E N P R A K T I J K  U I T 

F R I E S L A N D 
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PRAKTISCHE WERKSESSIES  
CONSULTATIE & E-HEALTH GGZ GOED GEWAARDEERD  

In 2015 heeft ROS Friesland in samenwerking met een kaderarts GGZ de werksessie 
consultatie GGZ voor huisartsenpraktijken georganiseerd. De werksessie is  
enthousiast ontvangen door de deelnemers en met een gemiddeld cijfer van een 8,5 
gewaardeerd. Ook hebben we een speciale werksessie over de mogelijkheden van 
e-health gehouden.  

Consultatie GGZ in de 
huisartsenpraktijk 
Consultatie in de huisartsenpraktijk 
is een belangrijke bouwsteen 
voor geïntegreerde GGZ dicht 
bij de patiënten en biedt als 
voordeel dat zij geen aanspraak 
maken op hun eigen risico. Tijdens 
de werksessies hebben de 
deelnemers kennis gekregen van 
de verschillende mogelijkheden 

die de consultatiefunctie GGZ 
biedt voor de huisartsenpraktijk. 
De deelnemers hebben inzicht in 
de financiering en de organisatie 
ontvangen. Zij zijn naar huis 
gegaan met een plan van aanpak 
hoe zij zelf de consultatiefunctie 
kunnen inzetten. Vanwege de 
belangstelling krijgt de werksessie 
in 2016 navolging en een 
verdieping. Een aantal praktijken 

is na de werksessie daadwerkelijk 
gestart.  Enkele praktijken hebben 
afgesproken om een half jaar te 
inventariseren of de consultatie 
meerwaarde biedt.

E-health
De werksessie e-health was 
bedoeld om POH’s-GGZ, 
psychologen en andere 
vrijgevestigden een scherper 
beeld te geven voor welke 
patiënten e-health in te zetten is. 
Ook hebben zij inzicht gekregen 
wat de veranderingen betekenen 
voor hun eigen rol. In 2016 krijgt 
de werksessie navolging met een 
werksessie voor starters.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland heeft de werksessies 
geïnitieerd en georganiseerd. 

CONTACTPERSOON

Jenneke Netjes
Regioadviseur

 “Heel prettig dat 
het zo concreet 

gemaakt wordt.” 
D E E L N E M E R  W E R K S E S S I E 

C O N S U LTAT I E

“Het is mooi om te zien wat uitwisseling met 
collega’s aan zorgverleners kan bieden en hoe 

enthousiast iedereen aan de slag gaat.”
J E N N E K E  N E T J E S ,  R O S  A D V I S E U R
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GROEPSBIJEENKOMSTEN ZWANGEREN ‘POSITIEVE 
EFFECTEN OP DE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN’  

Zwanger zijn. Een soms zware, maar tegelijkertijd vaak mooiste periode van het leven. 
De zwangere centraal stellen is een belangrijk speerpunt in de verloskundige zorg.  
Maar hoe doe je dat nu echt in praktijk?   

In het vanuit Amerika 
overgenomen zorgconcept 
CenteringPregnancyTM wordt 
de zwangere niet meer top down 
benaderd maar krijgt ze een actieve 
rol toebedeeld in het zorgproces. 
Dit gebeurt in groepsbijeenkomsten 
door activiteiten zoals zelf 
bloeddruk meten, wegen en een 
eigen dossier bijhouden. En dat 

werpt vruchten af voor zowel 
zwangere als zorgverlener. 
In 2015 heeft ROS Friesland 
samen met TNO de training 
CenteringPregnancyTM 
georganiseerd voor de 
verloskundigen van vijf Friese 
praktijken. Het bleek een succes. 
De verloskundigen hebben de 
training met een 8,5 gewaardeerd 
en gaan binnenkort aan de slag met 
groepsconsulten in hun praktijk.

Onderzoek heeft aangetoond 
dat de methode veel positieve 
effecten heeft op onder andere 
de gezondheidsvaardigheden van 
zwangeren en daarom heeft TNO 
Child Health besloten dit model ook 
naar Nederland te halen. Op steeds 
meer plekken in Nederland, en nu 

ook in Friesland, wordt gewerkt 
volgens deze methode. 

Rol ROS Friesland
ROS Friesland stimuleert innovatie 
in en verbetering van de zorg. Vanuit 
onze rol als kenniscentrum hebben 
we verloskundigen en gynaecologen 
in Friesland geïnformeerd over 
de innovatieve en bewezen 
effectieve vorm van prenatale zorg. 
Vervolgens heeft ROS Friesland 
samen met TNO de training naar 
Friesland gehaald en zorgverleners 
gestimuleerd hier aan mee te doen. 

CONTACTPERSONEN

Tryntsje Haga
Regioadviseur 

Lianne van Mourik 
Coördinator 

deskundigheidsbevordering

Lies van der Wal
Adviseur  

“Leerzaam, inspirerend, motiverend, praktisch 
toepasbaar en ook heel gezellig.” 

V E R L O S K U N D I G E 
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