HaCa jaarplan 2017
Samenwerking


HaCa neemt deel aan de regiegroep ‘huisartsenbeleid’ die in 2016 is samengesteld; hierin vindt afstemming plaats rondom transmurale activiteiten



Nieuwe organisatiestructuur HaCa is ontwikkeld en gerealiseerd. Procesverantwoordelijke: Sb en RvB



Implementatie van het project Tijdig spreken over het levenseinde is afgerond: 1) RTA, 2) scholing, 3) patiëntenvoorlichting en 4) registratie en
overdracht.



De pilot van het substitutieproject Nazorg bij bariatrie is afgerond en geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten wordt een regionaal plan van uitrol
opgesteld.



HaCa stemt periodiek af met manager Oncologie in het kader van de samenwerking oncologie centrum – eerste lijn is. Projecten/activiteiten vinden
plaats in afstemming met HaCa bestuur. HaCa heeft hierbij een faciliterende rol. Procesverantwoordelijke is zorggroepmanager / afdelingsmanager
Oncologie



Een betere aansluiting van de loketfunctie van HaCa en de CZE organisatie is gerealiseerd. Signalen die bij HaCa binnenkomen m.b.t. interne
processen worden doorgezet naar de programmamanager huisartsen.
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HaCa is betrokken bij de ontwikkeling van een communicatieplan 1 – 2 lijn. Procesverantwoordelijke is programmamanager huisartsen.

Ontwikkeling en implementatie richtlijnen en werkafspraken
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Volgens het regionale jaarplan van de 4 transmurale stichtingen in ZOB worden de volgende (Sub)Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) in 2017
ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd:




De volgende nieuwe RTA’s zijn ontwikkeld en geïmplementeerd:
-

NOAC’s (THEMA, niet gerealiseerd in 2016)

-

Zindelijkheid (HaCa)

-

Niet aangeboren hersenletsel (NAH netwerk)

De volgende RTA’s zijn geëvalueerd:
-

Kniepathologie (Transmax)

-

Heupdysplasie (Transmax)

-

Tijdig spreken over het levenseinde (HaCa)

-

Dementie (Quartz, niet gerealiseerd in 2016)

-

Premenopausaal bloedverlies (Transmax, niet gerealiseerd in 2016)

-

Overdracht palliatieve fase (THEMA, niet gerealiseerd in 2016)

-

Bariatrische zorg (HaCa)

Alle RTA’s worden volgens een vast schema minimaal elke 3 jaar geëvalueerd en zo nodig ge-update. Indien er nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen of
knelpunten zijn vindt deze update eerder plaats. In 2017 komen in ieder geval aan de orde:
-

Prostaatdiagnostiek (HaCa, na verschijnen nieuwe richtlijnen)

-

Versterking 1 lijns oncologische zorg prostaatca (Quartz)

-

Astma bij kinderen (Transmax, niet gerealiseerd in 2016))

-

DVT (THEMA)

-

Chronische nierschade (HaCa, na verschijnen nieuwe richtlijnen)

-

Antistolling (THEMA)

-

LRS (Transmax)

-

ADHD bij kinderen en jeugdigen (HaCa)
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Communicatie
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Jaarlijkse update overzicht specialismen en telefoonkaart; incidenteel n.a.v. verhuizingen afdelingen.
Hoofd afdeling Communicatie is procesverantwoordelijk



Jaarlijkse update huisartsgegevens (ook overleglijnen)



Er zijn 6 HaCa nieuwsbrieven uitgegeven.



Er zijn 2 nummers van het tijdschrift HaCaSpect uitgegeven.



Er is 1 Eindverslag n.a.v.de OverEINDse dagen verschenen i.s.m. de TransMáx-redactie.



De HaCa website is maandelijks up-to-date gebracht.



Er is structureel overleg gevoerd met alle betrokken interne en externe relaties van HaCa

Nascholing
Er heeft plaatsgevonden:


3 x een Grand Café



10 x een Bedside Teaching



2 x een gezamenlijke nascholing voor huisartsen en specialisten



1x OverEINDse dagen



2x een vaardigheidstraining voor huisartsen



Kijk in elkaars keuken

