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Besproken onderwerpen 02-09-2019
Onderwerpen

1. Opening
 Priska opent de vergadering. Thea is i.v.m. vakantie niet aanwezig.
2. Notulen en actiepunten overleg 17-06-2019
 Notulen akkoord
 Actiepunten komen terug op de agenda

3. Ingekomen post/ Vimmen
-

Vimmen Mammapoli;
o Een aantal voorbeelden worden besproken waarbij het proces niet goed loopt
o Herman Debets wil namens de BAC samenwerking meedenken over het proces.

4. Ouderenzorg
-

Kleinschalige woonvormen
o Guy geeft aan dat er een gesprek is gevoerd met de Elsresidentie. De zorg voor de
patiënten aldaar valt buiten het competentie gebied van de HA (zowel in tijd als
inhoudelijk)
o LHV heeft een standpunt ingenomen dat de HA zorg kan verlenen mits er 7x24 uur de
mogelijkheid is tot overleg met een SO.
o Idee is nu om met deze woonvorm afspraken te maken; tot 1 januari de tijd om een SO
te regelen (24x7) anders zal de huisarts geen zorg meer leveren
o Envida heeft laten weten dat zij evt. SO’s kunnen leveren mits de woonvorm voldoet
aan kwaliteit en de SO betaalt. (Marianne vraagt of Envida zoveel SO’s ter beschikking
heeft?)
o Vervolg stap is om dit ook naar de andere kleinschalige woonvormen te communiceren
o Stap 3 is; in gesprek met VWS, inspectie, zorgkantoor e.d. om te overleggen waar HA
geneeskundige zorg stopt en de problemen die rondom deze woonvormen spelen aan
te kaarten.
o Indien de HA de zorg zonder SO wil leveren; dan moet de huisarts ook
verantwoordelijkheid dragen voor 7x24 uur zorg voor die betreffende patiënt.
o Advies van BAC SW: eens met voorstel

5. Sociaal domein
-

Ingeborg heeft 2 documenten opgesteld; ‘de strategische koers Blauwe zorg in de wijk’ en
‘lessons learned’; deze documenten zijn meegestuurd met de agenda en zijn ter informatie.
- Onderstaand een aantal projecten die voorbereid worden voor regionale uitbreiding:
o De MDO’s in de huisartsenpraktijken op het gebeid van Jeugd (door de POH Jeugd
opgezet)
o Verbinding huisartsenpraktijk met de sociale teams (vast contactpersoon, structureel
overleg)
o Trainingen Positieve gezondheid en coaching/intervisie
o Casusregisseur inzetten op huishoudens met complexe problematiek (eerst beschrijven
hoe die rol eruit ziet en waar deze gepostitionerd zou moeten worden)
o MDO GGZ in de huisartsenpraktijk (Bart)
o GGZ-team aansluiten bij de huisartsenpraktijk
- Priska vertelt over samenwerking met sociaal team als voorbeeld
- De BAC sw dient als klankbord
6. Warme overdracht
-

Er is een protocol opgesteld voor warme overdracht GGZ. Vraag is of zoiets ook voor andere
somatische aandoeningen opgesteld kan worden.
Bij een project rondom exacerbaties is ook geprobeerd om een warme overdracht bij ontslag
van de patiënt te realiseren. In de praktijk is dit toch lastig.
Judith en Guy geven aan dat er naar de toekomst toe meer communicatie middelen
beschikbaar komen; nieuwe mogelijkheden zullen gaan bijdragen aan de warme overdracht.
(o.a. PGO’s, portalen).

7. HAP diensten en samenwerking waarnemers
-

-

Tijdens de bestuursvergadering vorige week met de Wagro is gesproken over het ‘binden’ van
waarnemers in de regio
Tijdens de BGV vergadering zal getoetst worden in hoeverre HA behoefte hebben aan ‘vastere’
waarnemers. We zouden dan ‘afspraken’ kunnen maken met waarnemers:
o Vaste uren waarneming in de regio, deelname aan scholingen/ intervisie e.d.
o In ruil voor delen van ‘lasten’ (als vakantie waarnemingen/ feestdagen/ nachtdiensten)
Er wordt ook gesproken over het ‘slim’ ruilen van diensten tussen huisartsen

Actuele onderwerpen
- GGZ
 Stand van zaken: voorbereidingen lopen (NZa, ACM, verzekeraar, statuten e.d.)
 Vacature:
o Er zal binnenkort een vacature worden geplaatst voor basispsychologen.
Mogelijk dat POHGGZ hierop gaan solliciteren; we willen huisartsen hierop
voorbereiden. Tijdens de BGV vergadering van volgende week zal worden
aangegeven dat er een soort ‘overgangsperiode’ zal zijn, zodat er tijd is voor
werven van POH GGZ.
- TIPP: GB
- MUMC/ RHZ/ ZIO: GB
- Stadspoli: GB
8. Afsluiting
 Thema’s voor de volgende keer:
o Ouderenzorg
 Palliatieve zorg
 Hoe omgaan met zorg en dwang
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Actiepunten vergadering 15-4-2019
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Ouderenzorg
2
GGZ
GGZ entiteit
Sociaal
domein

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
Klankbord samenwerking sociaal domein
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