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peerpunt armacie  12 
hared savings  voor nieu e initiatieven  12

>>De werkgroep van Anders Beter Farmacie hard aan het werk is om een implementatieplan 
op te stellen voor de start van dit project in september 2014?

>>30% van de patiënten die een beroerte hebben gehad niet binnen de cruciale 4,5 uur op de 
SEH worden binnengebracht? Het huis-aan-huisblad Zorgbelang besteedde in de juni-editie 
aandacht aan de FAST-test. Lees het artikel na op www.zorgbelang.nl.

>>Onderzocht wordt of er animo onder huisartsen is voor het meesturen van bijlagen via 
ZorgDomein?

>>De toegangstijden voor de poli Cardiologie weer teruggedrongen zijn naar minder dan 5 
kalenderdagen? De toegangstijden voor Reumatologie zijn tevens afgenomen door de aan-
stelling van een nieuwe reumatoloog. De toegangstijden zijn nu 22 kalenderdagen.

>>De spertijden op enkele punten zijn aangepast. Kijk voor de meest recente informatie in de 
Werkafsprakenapp van MCC Omnes of op www.mcc-omnes.nl.

>>Sommige praktijken bij de Cyberlabaanvragen zeer hoog scoren bij het negeren van de 
spertijden, soms tot wel 60%? Bij navraag blijkt dit vaker te gebeuren door assistentes of 
praktijkondersteuners, waardoor de ‘Zinnig en Zuinig’ doelstellingen niet optimaal bereikt 
kunnen worden. Graag uw aandacht hiervoor.

>>Vanaf 7 juli 2014 vanuit de HAP via ZorgDomein wordt verwezen naar de SEH? 

>>In april 2014 alle bewoners en medewerkers van Orbis St. Maarten verhuisd zijn naar het 
nieuwe woonzorgcomplex Orbis Aldenhof te Born?

>>Meditta van CZ een compliment heeft gekregen voor de resultaten die zij in 2013 met hun 
zorgprogramma’s hebben bereikt? Dit compliment werd gegeven in het kader van de lande-
lijke benchmark Transmurale ketenzorg.

>>De apothekers in de Westelijke Mijnstreek sinds 1 juli 2014 (beperkte) inzage hebben in Cy-
berlab?

>>Het door de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens van belang is dat de patiëntge-
gevens in uw HIS juist zijn? Denk hierbij aan telefoonnummers, geboortedata etc. Alleen op 
die manier kan Orbis Medisch Centrum patiënten bereiken nadat een ZorgDomein verwijzing 
heeft plaatsgevonden.

Wij wensen u een prettige zomer toe
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Peggy Reijnders in dienst bij MCC Omnes

MCC Omnes

Voorwoord

De e nieu sbrie  bevat hopeli k voor u etens aardige in ormatie over nanci le vergoedingen om
trent bloeda name in de prakti k  D A scans  palliatieve org en ouderen org  
Omdat e ervan overtuigd i n dat het le en van relevante in ormatie op papier tussen alle digitaal 
aangeleverde nieu sbrieven een elkome a isseling is  laten e de e nieu sbrie  nog steeds op 
papier drukken

e merken tot on e vreugde dat het e mailadres meldpunt mcc omnes nl voor verbeteringen bin
nen Orbis edisch entrum erkt  omdat e regelmatig tips en opmerkingen binnenkri gen aar 

e via on e kanalen binnen het iekenhuis aandacht voor vragen  opeli k leidt dit snel tot merkbare 
verbeteringen  

oms moeten e ook om begrip vragen  De toestroom van het bevolkingsonder oek voor darmkan
kerscreening is onver acht groot en leidt tot achtti den  Dit is in andere regio s ook het geval  Door 
korte li nen hopen e aken sneller te doorgronden en op te lossen

e ensen u een prettige omer toe  

roet  Paul Bergmans>>

al  april 2014 is Pegg  Rei nders gestart bi   Omnes als 
pro ectondersteuner voor het pro ect  pak samen anders 
aan  et veel ple ier hee t i  de e uitdaging aangegrepen en 
inmiddels is e ook inge et voor het pro ect Farmacie van An
ders Beter  Daarnaast gaat i  ich be ighouden met alledaag
se secretari le erk aamheden voor  Omnes  Vooralsnog 
op ti deli ke basis voor 24 uur per eek

ellicht kennen ullie Pegg  nog als directiesecretaresse van 
editta enige ti d geleden  Na een korte i stap te hebben ge

maakt richting de geesteli ke ge ondheids org Vincent van 
ogh  is i  verheugd om eer deel uit te maken van het d na

mische team van  Omnes

 kunt Pegg  benaderen via pegg rei nders mcc omnes nl  
ook voor vragen omtrent het aanvragen van A B codes>>
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Trombosedienst
it het overleg tussen  Omnes en de trom

bosedienst k amen de e praktische punten naar 
voren:
>>De apotheker gee t nieu e medicatie door aan 
de trombosedienst  r orden a spraken gemaakt 
dat doserings i igingen ook op de e manier 

orden doorgegeven  iervoor is het gebruik van 
het stoprecept belangri k
>> nt nl gee t veel in ormatie over interac
ties  De interactie met micona ol lokaal  ordt 
vaak over het hoo d ge ien door huisartsen

>>Bi  elk bloedingsprobleem il de trombose
dienst graag op de hoogte gesteld orden om 
te overleggen elke actie nodig is  et is de a
spraak dat de pati nt ge ien ordt door de assis
tent Interne geneeskunde  De e kan op dat mo
ment de instelling meten en op basis van dossier 
en indicatie het beleid bepalen
>> r ordt een erka spraak gemaakt voor trom
bosepati nten met een bloedingscomplicatie  ie 
hiervoor blad i de  en verder>>

Bloedafname in de praktijk: declareren consult

ericht an de ederlandse orgautoriteit a
en huisarts mag n consult voor bloeda name in rekening 

brengen als de pati nt n keer langs komt en t ee consul
ten als de pati nt op t ee verschillende dagen langskomt n 
keer voor het consult en n keer voor de bloeda name
Als de bloeda name aansluitend aan het huisartsconsult 
plaatsvindt mag geen t eede consult gedeclareerd orden 
voor de bloeda name die de prakti kassistente aansluitend 
verricht  et is nooit toegestaan om een consult op een an
dere dag te declareren dan de dag aarop dit consult hee t 
plaatsgevonden>>

Praktijkwijziging:
uisarts J  ans  alds hee t per 1 uli 

2014 uisartsenprakti k ilverstaete verlaten  
uisarts F  Fleur  happin volgt hem op>>

Gevestigd:
evrou  A J  u anne  rvers  patholoog  

sinds 1 april 2014>>

De heer  ard  Vercoutere  reumatoloog  
sinds 1 april 2014>>

De heer L  Ladbon  ha eh  neuroloog  sinds 1 
april 2014>>

Van harte elkom aan nieu  gevestigde huisartsen en medisch specialisten  Vertrekkende collega s 
ensen i  veel succes  opeli k tot iens

Nieuw gevestigd en vertrokken
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Eigen risico en de DE A-scan

Hoe doet mijn buurpraktijk dat toch?
Onlangs vulden 2  huisartsen een en u te over 
priknaaldcontainers in  Negentig procent van de 
huisartsen in de esteli ke i nstreek ervaart 
geen problemen met de a valver erking van ge
bruikte naalden  Van de huisartsen is  tevre
den over de huidige oplossing  Zo bli kt dat meer 
dan de hel t van de prakti ken de a valver erking 
via de apotheker regelt  en aantal huisartsen 
schakelt een a valver erkingsbedri  in en een 
enkele huisarts brengt de gebruikte priknaalden 
el  o  op hagro niveau naar het milieupark

Negen huisartsen geven aan interesse te hebben 
in een aanbod van  Omnes  Aange ien dat 
minder is dan 10  van de huisartsen in on e regio 
en het overgrote deel tevreden is met de huidige 
oplossing  raden i  u aan om eens met u  buur
prakti k in gesprek te gaan en na te vragen hoe i  
de a valver erking geregeld hebben>>

Laatste kans: leasecontracten diagnostische apparatuur
De o ci le termi nen om deel te nemen aan de k aliteitspro ec
ten in ake diagnostische apparatuur in de huisartsprakti k oals 
een meter  spirometer  RP meter en 24 uursbloeddruk
meter i n geruime ti d voorbi  Toch hee t  Omnes ook de 
aanvragen die na a oop van de pro ecten binnenk amen geho
noreerd  ier komt nu echter de nitie  een einde aan

ee t u  huisartsenprakti k nog niet n o  meerdere van boven
genoemde apparaten via  Omnes geleased en ilt u hier
voor in aanmerking komen  Vraag de e aan VOOR 1 OKTOBER 
2014. Hierna is het niet meer mogelijk om een leasecontract 
aan te gaan.  kunt u  ver oek indienen via in o mcc omnes nl 
o  bellen met ons secretariaat via 04 4  11 0>>

en aantal huisartsen vroeg een D A scan aan 
onder advies van de internist  omdat dit het ei

gen risico van de pati nt ou belasten  et is ech
ter een misvatting dat het advies van de internist 
van het eigen risico a gaat
De D A scan en het eventueel bi behorende 
bloedonder oek komen  ongeacht de aanvrager  
ten laste van het eigen risico van de pati nt  et 
advies van de internist is gratis voor de pati nt  

ant  Omnes betaalt dit uit k aliteitsover
egingen  Ierdoor ordt een huisarts die t i

elt over de behandelstrategie ondersteund
Als een pati nt door een ractuur op de  
belandt  ordt de pati nt door de chirurg o  or

thopeed doorgestuurd voor een osteoporose 
screening via de Interne geneeskunde  ierbi  

ordt een t eedeli ns DB  geopend en komt dit 
voor rekening van het eigen risico  De pati nt 
merkt hier einig van  omdat het be oek aan de 

 met de ractuur ook reeds belast ordt via 
het eigen risico
In een eerder stadium i n de advie en van de 
huisarts a ge et tegen de advie en van de inter
nist  De advie en van de internist golden als de 
gouden  standaard  Toen bleek dat er veel discre
pantie bestond bi  huisartsen die niet regelmatig 
een D A aanvroegen  hebben e besloten de 
advie en te continueren>>



4

Ouderenzorg
Kwaliteit van leven

Mantelzorgers  
ondervraagd

In mei 2014 i n  met mede erking van Z 
en de gemeenten ittard eleen en chin
nen  pilots gestart om een andere erk i e 
te hanteren voor de in et van org  onder
steuning en begeleiding bi  ouderen in een 
k etsbare positie thuis  et a stemming 
tussen org en el i n kan een meer integrale 
aanpak orden gevolgd  De eerste pati nten 
i n ingestroomd en voor de e groep ordt 

een k aliteit van leven plan opgesteld  Aan 
het einde van dit aar ordt de geko en aan
pak ge valueerd en teruggekoppeld>>

ind 201  hee t het Nivel  in opdracht van 
Al heimer Nederland voor de derde keer 
een onder oek gedaan onder mantel orgers 
van mensen met dementie  Landeli k heb
ben 200 mensen gereageerd  De esteli ke 

i nstreek hee t hier actie  in geparticipeerd 
en op basis van de terugkoppeling van de re
sultaten uit on e eigen regio a ge et tegen 
het landeli k gemiddelde  is besloten het ko
mende aar aan drie onder erpen e tra aan
dacht te besteden:
>> Ps chosociale ondersteuning voor man
tel orgers uit erking: bi eenkomsten voor 
mantel orgers
>> Voorstellen voor het e ibiliseren van het 
aanbod voor dagactiviteiten in ti d en in 
vorm aanbod
>> eer bekendmaken van de mogeli kheden 
en van de bi dragen vanuit de keten bi  de
mentie PR voorlichting

eer in ormatie: ketenregisseur ulp bi  Dementie  henkderks mcc omnes nl en 0 2 4 14 1
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In het verleden is in de e nieu sbrie  al eens 
geattendeerd op incidenten die plaatsvinden 
bi  pati nten die cumarinederivaten gebrui
ken met een mogeli ke  bloeding die ich 
melden bi  de uisartsenpost AP  Ook na 
de e melding ontving de transmurale com
missie incidenten die trombosedienstpati n
ten aangingen  
In a stemming met de AP is een stroom
schema opgesteld over de te volgen erk

i e door de dienstdoende huisartsen  Pa
ti nten met cumarinederivaten die ich op 
de AP melden met een bloeding  orden 
ingestuurd naar de spoedeisende hulp  
voor een beoordeling door Interne genees
kunde  Dit gebeurt door een INR meting en 
een doseeradvies>>

Stroomschema Werkwijze 
bij bloedingscomplicatie

Nieuwe werkafspraken
erka spraken komen tot stand door intensie  overleg met betrokken parti en en orden vertaald 

in een stroomdiagram met toelichting  Alle erka spraken i n te vinden op mcc omnes nl 
onder Diagnostiek  erka spraken app  Ook kunt u de app erka spraken  Omnes op u  
smartphone o  tablet do nloaden  Zo kunt u e ook buitenshuis beki ken>>

inds maart 2014 loopt de RAPIDA studie in 
de esteli ke i nstreek  De huisarts moet 
pati nten met pi n op de borst ekerheids
halve meestal ver i en en meestal ordt 
uiteindeli k geen acuut coronair s ndroom 
gevonden  Onder ocht ordt o  met een 
sneltest het ver i en van pati nten met pi n 
op de borst e ci nter kan  ogeli k kunnen 
in de toekomst meer mensen veilig thuis 

orden gelaten  onder ver i ing

Negen van de dertien deelnemende huis
artsen in on e regio i n inmiddels gestart  

anneer een huisarts een pati nt includeert  
dan doet de e i n normale erk  registreert 
i n bevindingen op het studie ormulier n 

doet de sneltest  Later ordt bekeken hoe 
de e sneltest het beslisproces eventueel be
invloedt  De eerste 2 pati nten i n al ge n
cludeerd

i k in app: erka spraken  ardiologie>>

RAPIDA-studie: 
pijn op de borst

eer in ormatie:
robert illemsen maastrichtuniversit nl

Beki k het protocol op de volgende pagina
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Palliatieve zorg
De partners binnen het Net erk Palliatieve Zorg esteli ke 

i nstreek vinden optimalisatie van samenhangende palliatieve 
org belangri k  Lees hier meer over de initiatieven

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg
oensdag 2  uni 2014 erd het Transmuraal 

Zorgpad Palliatieve Zorg esteli ke i nstreek 
gepresenteerd  astspreker Anne Degenaar van 
I NL lichtte toe dat de ver achting is dat in 20 0 
in Nederland  mil oen chronisch ieken onen  
Ruim 100 000 personen hebben aarli ks palliatie
ve org nodig en in de toekomst neemt dit alleen 
maar toe

Om in palliatieve org te voor ien hee t een pro
ectgroep Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg 

een nieu e erk i e opgesteld aarbi  een as
sessment bi  gemarkeerde palliatieve pati nten 

ordt a genomen  Dit assessment ordt in een 
multidisciplinaire overleg besproken  aarna een 
schri teli k advies ordt uitgebracht aan bi v  de 
huisarts als hi i   hoo dbehandelaar is

Nadat dit orgpad as gepresenteerd door kli
nisch geriater en consulent palliatieve org 

hantal de eerd en huisarts ilbert Dominicus 
traden de genodigden en de leden van de pro ect
groep met elkaar in gesprek om reacties te inven
tariseren en de visie op het orgpad toe te lichten  
De e aardevolle inbreng ordt meegenomen in 
de ont ikkeling van het orgpad>>

Wist u dat

>>Jeroen ui skens leden van het Transmuraal 
Palliatie  Adviesteam TPA  en e terne partners 
intervie de om obstakels rondom het TPA onder 
de loep te nemen

Zi n aanbevelingen i n meegenomen in de ont
ikkeling van het nieu e Transmurale orgpad

Informare
Neem eens een ki k e op in ormare nu  De e ebsite in ormeert pati nten  naasten en pro
essionals op het gebied van palliatieve org  ellicht kunt u de link doorgeven aan pati nten en 

hun naasten anneer i  behoe te hebben aan in ormatie over de laatste levens ase>>

eer in ormatie: co rdinator Net erk Palliatieve Zorg  e knapen orbisconcern nl en 0 0  2  



Berichten vanuit OMC

In anuari 2014 erden de eerste uitnodigingen 
voor het bevolkingsonder oek BVO  darmkan
ker verstuurd  Vanuit heel Nederland k amen 
vervolgens ontlastingsmonsters naar o a  Orbis 

edisch entrum voor anal se  Vana  ebruari 
erden ruim 00 monsters per dag geanal

seerd  Tot en met april 2014 i n ruim 000 
bepalingen verricht  Van de e monsters as 
12  positie  Bi  een eerder pilotonder oek bi  
mannen en vrou en tussen de  en  aar as 
dat  De bereidheid tot deelname is 0  
10  meer dan in de pilot  

Meer deelnemers dan verwacht
en paar procent meer deelnemers en a i

kende testen leidden tot meer vraag naar 
intake en coloscopie plekken met helaas als 
gevolg toenemende toegangsti den voor de 
screeningscoloscopie  Vanuit de screeningsor
ganisatie is dan ook ti deli k het aantal mensen 
dat ordt uitgenodigd deel te nemen aan het 
onder oek naar beneden bi gesteld  

Gescheiden patiëntenstromen is belangrijk
De pati ntstroom van ver i ingen vanuit het 
BVO en de directe ver i ingen door de huis
arts op basis van klachten bli t gescheiden  Dit 
is mogeli k omdat de pati nten voor het BVO 
decentraal gepland orden voor een intake bi  
een verpleegkundig specialist

Eerste resultaten
et bevolkingsonder oek is in Orbis edisch 
entrum volle gang  Tot en met april hee t In

terne geneeskune in totaal  pati nten ge ien 
voor een intake  iervan hebben  pati nten 
een scopie ondergaan  12 pati nten hadden 
geen a i kingen 1  en 4 hadden reeds 

dikke darmkanker  De a deling iet ner
veu e pati nten die opgelucht i n als het al
lemaal achter de rug is en die eer dankbaar en 
tevreden i n over de begeleiding  Door de re
gistratie al de toekomst uit i en at de are 
opbrengst is

Verzoek
Doordat meer pati nten dan ver acht een 
intake kri gen  is de toegangsti d voor BVO
pati nten toegenomen  ommige huisartsen 
b passen  de achtti d door pati nten via de 
ge one routing te ver i en  Dit levert op de 
scopiekamer grote problemen in de a hande
ling op  i  ver oeken u om dit niet te doen  
Verder i n er huisartsen in de regio die met 
commerci le testen hun prakti k screenen en 
in korte ti d veel pati nten ver i en  e ien 
de start van het BVO dikke darmkanker is een 
parallel tra ect ellicht dubbelop>>

Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker
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Tips voor klinisch chemicus of arts- 
microbioloog?
Bent u tevreden over de consult unctie van de klinisch chemicus 
respectieveli k de arts microbioloog  De e vraag erd aan huisart
sen gesteld in het klanttevredenheidsonder oek van de laboratoria 

linische hemie en ematologie en edische icrobiologie in 
anuari 2014

De vraag erd door  respondenten beant oord en  respectieve
li k  maal erd aangegeven dat u ontevreden o  eer ontevreden 
bent  De laboratoria van Orbis edisch entrum illen graag e
ten at e eraan kunnen doen om dit te verbeteren  Daarom vra
gen i  u om eedback te geven indien aken niet naar tevredenheid 
verlopen  Op de e manier kunnen de laboratoria hiervan leren en 
aken verbeteren  Feedback kunt u versturen aan u anne ei ers

van Neer  k aliteits unctionaris laboratoria: s vanneer orbiscon
cern nl en 0 4  4 >>

berlab ordt volop gebruikt  op dit moment 
i n er 4 0 actieve geschoolde gebruikers  On

geveer  van de huisartsprakti ken in de 
esteli ke i nstreek gebruikt berlab  e

middeld per maand orden 00 orders aan
gevraagd door huisartsen en van 22 000 orders 

orden de resultaten van pati nten bekeken  

Binnen het laboratorium is de piek van de ana
l ses 1 tot 1  uur naar voren geschoven door 
de al ge tiketteerde monsters  ierdoor kan 
eerder orden gerapporteerd en a i kende 
uitslagen orden doorgebeld

De sperti den i n ammer genoeg nog steeds 
niet in ichteli k in berlab  De so t areleve
rancier is hier druk mee be ig  Dit bli kt echter 
comple er te i n dan ver acht

en veelvoorkomend probleem is het stuk e 
acht oordbeheer: gemiddeld per maand i n 

er 0 mislukte aanmeldingen binnen ber
lab  dit resulteert in meerdere tele oont es en 
mailt es per dag

De helpdesk van berlab is bereikbaar via: 
c berlab orbisconcern nl en van 00 tot 
1 0 uur via 0 4 4  ocht u  prakti k 

illen starten met berlab  stuur dan een 
mailt e naar bovenvermeld mailadres o  naar 
in o mcc omnes nl>>

Cyberlab in cijfers

 

 
 
 
Beste Cyberlab-gebruikers, 
 
 
 
November 2011 zijn we begonnen met de pilot Cyberlab bij een viertal praktijken. Na deze geslaagde 
pilot zijn we begin van het jaar begonnen met de scholing van de resterende praktijken. Ondertussen 
zijn er al 25 praktijken over op Cyberlab.  Hieronder wat cijfers. 
 
- 51550 aanmeldingen in cyberlab 
- 31283 orders aangelegd in cyberlab 
- 1103 rapporten afgedrukt 
- 215 actieve gebruikers 
 
De laatste tijd is er druk gewerkt om ook de performance van de Orderopvolging functie flink omhoog 
te krijgen. Dit is ondertussen al met goed gevolg afgesloten. 
Er zal vanaf nu hard gewerkt gaan worden om ook het printen van de etiketten nog wat meer snelheid 
te kunnen geven. 
 
 
Beveiliging en Wachtwoorden:  
 
Er is pas geleden een overleg mbt. beveiliging geweest tussen Meditta, Mcc-Omnes en Orbis. 
Hieruit zijn een aantal punten gekomen waar we met z’n alle aandacht aan moeten gaan schenken 
mbt. de NEN7510 norm. 
Binnenkort zal hier nog extra aandacht aan besteed gaan worden. 
Een punt hieruit is het verhogen van het maximaal aantal karakters van het wachtwoord. Per 1-1-2013 
zal dit van 6 naar 8 verhoogd worden. 
Zodra er een nieuw wachtwoord gekozen dient te worden, vanaf die datum, dient u hier rekening mee 
te houden. 
 
Een ander punt is het vergeten van wachtwoorden. Om dit wat gebruiksvriendelijker te maken is er 
een functie binnen Cyberlab aangezet die hierin behulpzaam is. 
Op het inlogscherm staat een link “Paswoord vergeten”. 
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Gewijzigde klachtenopvang in de zorg
De T eede amer hee t ingestemd met een 
regeling voor k aliteit  klachten en geschillen 
in de org kkg  De e et vervangt o a  de 

et klachtrecht cli nten orgsector
In de e nieu e et kri gen orgaanbieders  

aaronder solistisch erkende orgverleners 
oals huisartsen  de verant oordeli kheid om 

klachten intern  snel en ade uaat op te lossen 
en het vertrou en van de pati nt te herstel
len  Dit betekent dat de orgaanbieder intern 
onder oek moet doen en binnen es eken 

eventueel te verlengen tot tien eken  schri
teli k een mededeling moet doen over de ge
grondheid van de klacht en over de maatrege
len die naar aanleiding van de klacht genomen 

orden
De cli nt hee t recht op kostenlo e advisering  
voorlichting en ondersteuning  Is de cli nt het 
niet eens met de maatregelen die de orgaan
bieder tre t  dan kan hi  het geschil voorleg
gen aan een laagdrempelige en onparti dige 
geschilleninstantie die bindende uitspraken 
doet en een schadevergoeding kan toekennen 
tot  2 000  iermee komt een einde aan de 
verplichting een klachtencommissie te hebben  

et etsont erp moet nu nog door de erste 
amer orden vastgesteld  Zorgaanbieders 

doen er goed aan ti dig voorbereid te i n op 
de nieu e regeling  Juristen i n inmiddels in 
volle gang modellen voor de e nieu e i e 
van klachtopvang te ont ikkelen

ee t u vragen over dit onder erp
ail dan Renate chuttelaar r schuttelaar

orbisconcern nl  o  Frank troom stroom
orbisconcern nl >>

De beste behandeling bi  verkalkte tendinitis van de schouder is 
niet bekend  In de meeste gevallen is het een sel limiting disease 
die 4 tot  aar kan aanhouden  Barbotage is een nieu e behan
deloptie  aarbi  echogeleid de kalk ordt ver i derd  et is in de 
huidige orthopedisch radiologische literatuur echter niet duideli k 

elke plaats de e behandeloptie inneemt
De a delingen Orthopedie en edische Beeldvorming van Orbis 

edisch entrum etten hiervoor een gerandomiseerd onder oek 
met controlegroep op om de e plaats meer te verduideli ken  Pa
ti nten met tendinitis calcarea aarbi  op de r ntgen oto o  echo 
kalk aan e ig is groter dan 1 cm  orden gerandomiseerd tussen 
een chirurgische behandeling en barbotage  
Triage gebeurt op doorver i ing naar de A deling Orthopedie  
dr  d in Jansen>>

Chronische schouderklachten



12

amen erking  versterking van de eersteli ns org  org op maat  
ont orgen en het aan enden van de opbrengst van kostenbespa
ringen aan orginnovatie en ge ondheids inst in de esteli ke 

i nstreek  Daar staan de partners uis voor de Zorg  orgver e
keraar Z  Orbis edisch entrum  editta en  Omnes voor 
in regioregie Anders Beter  eer in ormatie: in o mcc omnes nl

et armaciepro ect is gericht op samenwerking tussen apotheker  
specialist en huisarts met als doel zinnig en zuinig medicatie voor 
te schrijven  ebaseerd op de anal se van de spiegelin ormatie uit 
de e regio is de ocus in dit pro ect gericht op cholesterolmedica
tie  e illen nogmaals benadrukken dat bi  het besluit om een 
pati nt al dan niet om te etten op andere medicatie  oog is voor de 
ge ondheid van de pati nt en kosten van het geneesmiddel  Dit is 
verankerd in de door de pro ectgroep opgestelde erk i e

inds  uli 2014 ordt de e erk i e kleinschalig uitgetest door 
een aantal huisartsenprakti ken in samen erking met hun apo
theker  Ook specialisten ari lle rekels en Dave van raai  i n 
gestart met het uittesten van de erk i e vanuit de t eede li n  

treven is om in september als regio aan de slag te gaan   in et 
en motivatie is hiervoor essentieel>>

et einddoel van Anders Beter 
is om be ust met kosten om te 
gaan onder dat dit ten koste 
gaat van de org  Zorgpro es
sionals  pati nten en orgver
ekeraars erken samen om dit 

te bereiken
hared savings  i n kosten

besparingen uit pro ecten van 
Anders Beter die ontstaan na 
a trek van de kosten  Dit i n la
gere orguitgaven op basis van 
de Zorgver ekerings et  Zorg
ver ekeraar Z stelt i n deel 
van de e lagere orguitgaven 
beschikbaar aan de regio

Regioregie Anders Beter

e ij  partners er en samen aan t ee speerpunten. er su stitutie 
en gids unctie huisarts  leest u in een  olgende nieu s rie .

Speerpunt farmacie

ontactpersonen armacie:

>> imone cho eleers  pro ect
manager simonescho eleers
mcc omnes nl

>>Joost artgers  medisch con
tactpersoon huisartsen oost
hartgers ahoo com

>> ari lle rekels  medisch 
contactpersoon specialisten 
m krekels orbisconcern nl

‘Shared savings’ voor nieuwe initiatieven
Z gebruikt 1 e deel van de shared savings om de premies van 

ver ekerden niet te laten sti gen  et overige geld ordt in een 
innovatiepot  gestopt  et Z is a gesproken dat alle parti en 
van Anders Beter samen beslissen aan elke nieu e initiatieven 
de shared savings in de e innovatiepot orden besteed  Om de 
shared savings o hoog mogeli k te houden  betalen de betrokken 
parti en oveel mogeli k van de kosten voor pro ecten van  Anders 
Beter el  Op die manier kunnen nieu e tra ecten orden gestart  
Als een pro ect tot negatieve resultaten leidt  i n de e kosten voor 
rekening van de vi  deelnemende parti en shared risks

itgangspunt is dat de structurele kosten die individuele orgver
leners voor het mee erken aan verbeterpro ecten van Anders Be
ter maken kunnen orden vergoed  Dit gebeurt echter alleen nadat 
uit de eindevaluatie van Anders Beter de resultaten van de pro ec
ten in totaliteit positie  bli ken te i n>>
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>>De werkgroep van Anders Beter Farmacie hard aan het werk is om een implementatieplan 
op te stellen voor de start van dit project in september 2014?

>>30% van de patiënten die een beroerte hebben gehad niet binnen de cruciale 4,5 uur op de 
SEH worden binnengebracht? Het huis-aan-huisblad Zorgbelang besteedde in de juni-editie 
aandacht aan de FAST-test. Lees het artikel na op www.zorgbelang.nl.

>>Onderzocht wordt of er animo onder huisartsen is voor het meesturen van bijlagen via 
ZorgDomein?

>>De toegangstijden voor de poli Cardiologie weer teruggedrongen zijn naar minder dan 5 
kalenderdagen? De toegangstijden voor Reumatologie zijn tevens afgenomen door de aan-
stelling van een nieuwe reumatoloog. De toegangstijden zijn nu 22 kalenderdagen.

>>De spertijden op enkele punten zijn aangepast. Kijk voor de meest recente informatie in de 
Werkafsprakenapp van MCC Omnes of op www.mcc-omnes.nl.

>>Sommige praktijken bij de Cyberlabaanvragen zeer hoog scoren bij het negeren van de 
spertijden, soms tot wel 60%? Bij navraag blijkt dit vaker te gebeuren door assistentes of 
praktijkondersteuners, waardoor de ‘Zinnig en Zuinig’ doelstellingen niet optimaal bereikt 
kunnen worden. Graag uw aandacht hiervoor.

>>Vanaf 7 juli 2014 vanuit de HAP via ZorgDomein wordt verwezen naar de SEH? 

>>In april 2014 alle bewoners en medewerkers van Orbis St. Maarten verhuisd zijn naar het 
nieuwe woonzorgcomplex Orbis Aldenhof te Born?

>>Meditta van CZ een compliment heeft gekregen voor de resultaten die zij in 2013 met hun 
zorgprogramma’s hebben bereikt? Dit compliment werd gegeven in het kader van de lande-
lijke benchmark Transmurale ketenzorg.

>>De apothekers in de Westelijke Mijnstreek sinds 1 juli 2014 (beperkte) inzage hebben in Cy-
berlab?

>>Het door de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens van belang is dat de patiëntge-
gevens in uw HIS juist zijn? Denk hierbij aan telefoonnummers, geboortedata etc. Alleen op 
die manier kan Orbis Medisch Centrum patiënten bereiken nadat een ZorgDomein verwijzing 
heeft plaatsgevonden.

Wij wensen u een prettige zomer toe
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