Jaarplan 2021

Focus op plannen waarmaken in de praktijk
en voorbereiden op de toekomst in de regio

Organisatie

Jaarplan

Management + projectteam
RvT en zorgraad
zorgverleners

Jaarverslag

Monitoring

Evaluatie

Verantwoording

Zorg
Samenwerking Ouderen, GGZ, Jeugd

Netwerk

1e lijn
2e lijn
Sociaal domein

COPD

}

Werken samen aan de
zorg in Nijkerk

verbreden en doorontwikkelen
Longzorg Nijkerk naar integrale

Astma

integrale

chronische zorg

chronische zorg

persoonsgericht, proactief &
preventief, in samenwerking

DM

Uitdaging: langer thuis
Belangrijk: welbevingen ouderen

ouderenzorg

Uitvoerbaar voor het (professionele)
netwerk
Beheersen van de kosten

Zorgvernieuwingsprojecten

Samen Gezond
Verder!

Training
Reflectie
Samen informatie
delen

Toekomstbestendige
Huisartsenzorg

GLI 2.0

Wondzorg

Nijkerk Challenge

Welzijn op Recept
Groepsconsulten

Zorg op afstand

persoonsgericht en

Digitalisering - eigen

Interdisciplinaire begeleiding

Multidisc. werkafspraak wondzorg

oplossingsgericht werken

regie thuis

Effectieve groepsgewijze

gereed

3e en laatste jaar project

interventie voor mensen met

Met praktijken de uitvoer verbeteren

Zelfzorg Ondersteund!

obesitas gericht op gedrag

Verwijzing naar welzijnscoach op

en motivatie

gang

Nijkerk Challenge toekomst-

ontwikkeling groepsbijeen-komsten

bestendig maken

basiseducatie en GMC

Fundament

Projecten onder de loep
Samen Gezond
Verder!

Training
Reflectie
Samen informatie
delen

Het geleerde 'samen
vasthouden'
Ervaringen delen

Vragenlijst uitzetten
Sensemaker
Leren van patiënten
ervaringen

Eigen regie met het
patiëntenportaal
Ook voor minder
digitaalvaardige
mensen

Project afronden met verhalenbundel
COPD
integrale
chronische zorg

Werken aan een nieuw basisproces

Focus op opnames
verminderen
Longaanvalsplan

Persoonsgericht
Leefstijl en coping en behandeling
Digitaal en 1 op 1 en in groepen
Multi expertise:

Astma

Hoogrisico patiënten
oproepen

Patiënt en ervaringsdeskundige en (para-)
medici en sociaal domein

Beeldbellen

Zorg op afstand

dnatsfa po groZ

Toekomstbestendige
Huisartsenzorg

Verkenning: welke plek heeft beeldbellen in de
huisarts-praktijken?

Patiëntenplatform
Platform voor zorg- en gezondheidsprogramma's
Meer eigen regie, een betere gezondheid
Zorg op de juiste plek

Telemonitoring
Thuismetingen; patiënt hoeft minder vaak naar
de praktijk
Snellere en betere zorg
Minder werkdruk voor de praktijken

Online dossierinzage
Online inzage huisartsendossier voor patiënten
Aandacht voor digitaal minder vaardige patiënt
Samenwerking met Bibliotheek en stichting
Digisterker

Huisvesting en faciliteiten
De Nije Veste
Bij de Veste

Algemeen
Werven nieuwe
gebouwbeheerder

Kostenreductie

Telefonie naar de cloud
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