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Besproken onderwerpen 17-06-2019
Onderwerpen

1. Opening
 Priska opent de vergadering. Marianne heeft zich afgemeld. Henriëtte heeft een FTO
vandaag, dus zal ook niet aanwezig zijn.
Vandaag staat het onderwerp Sociaal domein op de agenda.
2. Notulen en actiepunten overleg 15-04-2019
 Notulen akkoord

3. Ingekomen post/ Vimmen
- Geen bijzonderheden

4. Sociaal Domein
Aanleiding:
- Stelselwijziging:
o Transitie van AWBZ naar WMO en de zorgverzekeringswet
o Participatie wet
o Jeugdwet
- Gemeente heeft hierdoor meer taken moeten oppakken (i.s.m. organisaties als Envida en
Levanto.)
- De samenwerking met instellingen is belangrijk. Maar er is een versnipperd aanbod.
- De toegang voor jeugdzorg wordt gecontroleerd (en is beperkt)

-

-

Experimenten
POH jeugd; stimuleren van goed verwijzen door huisartsen, maar niet beperken
Blauwe zorg in de wijk
o Project huishoudens met domein overstijgende kosten
o Verbinding met sociale domein
o 1 contactpersoon voor de huisartsenpraktijk

Guy licht kort onderstaand figuur uit:
o De 0-lijn is de verwachte uitgaven

o

Alles boven nul zijn meer kosten dan verwacht en alles onder de nul lijn is een
onderschrijding van kosten
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Guy licht kort onderstaand figuur toe: de arrangementen monitor
o Alle vakjes omlijnt met een witte rand betreffen een arrangement
o Rechts onderin het figuur zijn huishoudens met 1 arrangement
o De omcirkelde huishoudens hebben 6 of meer arrangementen
o Mensen rechts onderin het figuur zijn mensen die werkzaam zijn ( o.a. sociale
werkplek)
o Links bovenin zijn huishoudens zonder werk
 Werk hebben lijkt dus een goed medicijn

-

Project huishoudens met domein overstijgende kosten:
o In de eerste fase zijn gezinnen in kaart gebracht en is (na toestemming) een gesprek
gevoerd met deze gezinnen.
o In de tweede fase hebben gezins-regisseurs mogen snijden of opplussen in zorg
 Positieve gezondheid is uitgangspunt
 Regisseurs hebben vrijheid om zaken te doen die nodig zijn
Doel is: betere uitkomsten voor burgers tegen lagere kosten
Inzichten: Vast contactpersoon sociaal team is positief

-
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Er zijn nog een aantal experimenten in de regio:
o Voorbeeld: Xonar; experimenten met vormen voor nieuwe financiering; het team moet
met elkaar zorgen dat hetgeen nodig is gedaan moet worden voor een bepaald bedrag.
o Krachtenbundeling
o Schuldsanering (b.v. zorgen voor vervoer (een fiets) om mobiel te zijn, zodat mensen
kunnen gaan werken)
Uitdagingen:
o samenwerking is belangrijk, maar vaak wisseling van personen (b.v. verschillende WMO
medewerkers). Er is behoefte aan een vast aanspreekpunt.
o Communicatie met b.v. jeugdarts is lastig; de jeugdarts moet zwart op wit toestemming
hebben voor communicatie.
 Meerwaarde van de cliënt staat voorop!

Hoe kan de BAC SW klankborden?
- Bij de experimenten zijn 2 ha uit de BAC sw betrokken (Priska en Thea)
- Vraag is hoe deze experimenten uitgerold kunnen worden en wanneer ze ‘rijp’ zijn voor
verdere uitrol
- Een vast contactpersoon b.v. WMO zou al breder uitgerold kunnen worden
- Vraag aan Ingeborg:
o Zaken naast elkaar zetten
o Wat zijn interventies die goed lopen? welke interventies kunnen al uitgebreid worden?

-

Er wordt nog gesproken over de communicatie platforms. Er ontbreekt vaak informatie. Er is
met Egpo geëxperimenteerd, echter is deze partij gestopt.
Er wordt nu gekeken naar het programma ‘Helder’
Daarnaast zijn PGO’s in opkomst. De patiënt draagt dan ook zorg voor zijn eigen dossier.

Actuele onderwerpen
- Ouderenzorg
 Frank is bezig met een plan voor de kleinschalige woonvoorzieningen. Dit plan zal
tijdens de volgende BAC worden besproken.
- GGZ
 Stand van zaken:
o ALV is akkoord met het uitwerken van de plannen
o Vraag aan BAC of zij positief tegenover een gebruikersraad staan (voor
verbintenis, samenwerking): BAC leden vinden dit een goed idee.
 Overig:
o Vraag van Priska: de Universiteit gaat een GGZ symposium organiseren. Het
initiatief hiervoor ligt bij de vakgroep HA geneeskunde
o Inhoud zal gaan over de nieuwe GGZ
o Vraag is of dit interessant is voor huisartsen?


Veel kritische vragen rondom nieuwe ggz aanbieder die zich via symposium in
regio mogelijk wil profileren, conform door farmacie gesponsorde scholing,
werd veel nadruk gelegd op belang van onafhankelijkheid en
ongewenste verstrengeling belangen. Universiteit wordt wel als onafhankelijk
gezien, ohmymood niet, zeker niet mbt mogelijke verstrengeling met
lionarons/ telepsy ed. Is wel belangrijk punt van aandacht want als
vermoeden blijft zal opkomst gering zijn.



Verder kritische vraag over doel van symposium? met welk doel heeft de uni
dit bedacht?



ZIO/RHZ wil wel inhoudelijk meedenken, voorstel via werkgroep ggz (ZIO) en
werkgroep WDH (RHZ).
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ZIO wil nieuwe ggz entiteit in de basis ggz oprichten, dit is een belangrijke
ontwikkeling in onze regio, symposium zou een plek kunnen zijn om daar via
scholing aandacht voor te hebben. Bart Bongers is projectleider.



Actie: Priska koppelt dit terug.

TIPP: digitale diagnostiek; zie hieronder.
MUMC/ RHZ/ ZIO
 Stafconvent overleg: Thea heeft overleg gehad met het stafconvent bestuur:
o Herhaalverwijskaart: wordt opgepakt. Ze zullen de werkvloer beter instrueren.
o Er is gesproken over het doorgeven van overlijdens
o Intern doorverwijzen: Thea zal nog een specifiek voorbeeld doorgeven van
Reumatologie – Orthopedie. Daar wordt 70% intern doorverwezen en 30% gaat
via de HA.
o Digitale aanvragen lab: Aan kant van Tipp is dit klaar. Kant MUMC moet nog
wat zaken aanpassen.
o Over een half jaar staat het volgend stafconvent gepland.
 Thea geeft nog aan dat sommige ha.pr. met een integraal collegiale lijn
werken. Dit is heel fijn! Een punt om eens te bespreken tijdens volgend
BGVZ vergadering.

5. Afsluiting
 Thema’s voor de volgende keer:
 Diensten HAP/ dagdiensten; samenwerking met collega’s (waarnemers) (Henriette)
 Warme overdracht
 Kleinschalige woonvormen

Actiepunten vergadering 15-4-2019
Nr
onderwerp
Actiepunt
1
2
3
4
5
6

Decinomap
Ouderenzorg
2
GGZ
GGZ entiteit
GGZ
Sociaal
domein

Herman + Sandine stellen nieuwsbericht op
Frank/ Marijke informeert BAC sw over lopende zaken en
vraagt waar nodig advies aan BAC sw in bepaalde dossiers
Monitoren
Klankbord samenwerking nieuwe ggz entiteit
Contact met Mark Spigt
Nagaan welke interventies uitgerold kunnen worden

Wie
Herman
Frank/ Marijke

Eind
datum
Q1 2019
doorlope
nd

Allen
Priska
ZIO

Q2 2019
Q2-3
2019
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