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Van anders denken, naar anders doen!
En opeens stond de wereld stil, zowel letterlijk als figuurlijk. Een stilstand waarvan je je
achteraf kunt afvragen of het op deze schaal wel nodig is geweest. Er zijn vele lessen
geleerd. De Corona tijd heeft ons laten zien dat de digitalisering een vlucht kan nemen,
dat dit zeker niet altijd een volwaardige behandeling kan vervangen, maar hierdoor wel
een plek heeft gekregen in de praktijk.
Het heeft ons in de regio laten zien dat samenwerken nog belangrijker is geworden, dat
we meer waarde kunnen toevoegen als de juiste expertise ingezet wordt. Dit vraagt om

een andere manier van werken.
Aan ons als FVGO bestuur de opdracht om de urgentie op een andere wijze te gaan
werken te laten landen bij praktijken, d.w.z. meer samenwerken ,waarbij de patiënt
centraal staat. Misschien is dit ook wel het moment daarvoor, alhoewel wij niet de illusie
hebben dat dit snel gerealiseerd zal zijn.
Het vraagt een andere manier van denken door praktijken, van concurrentie naar
samenwerken en het uitvoering geven aan de juiste zorg op de juiste plek. Een transitie
die we o.a. door de workshop van Common Eye al geprobeerd hebben in gang te zetten.
De praktijk is echter weerbarstiger.
De komende periode willen we vanuit de FVGO en de PVGO deze samenwerking in de
regio verder vormgeven, samen met de netwerken. In deze nieuwsbrief een aantal
initiatieven die gestart zijn. Nu aan ons als praktijken om deze uitdaging aan te gaan.

Samenwerking Gho Go
Zoals te lezen is in het verslag van de ALV van 21 januari liep de samenwerking tussen
ons en de GHO GO vertraging op het afgelopen jaar. Op twee belangrijke punten
verschilden wij van inzicht over de uitvoering en invulling van de regionale O&I-structuur.
Daarop is door de PVGO (fysiotherapie en diëtetiek) in samenwerking met de SAGO
(apothekers) een brief verstuurd naar de GHO GO.
Er was een overleg gepland met alle partijen, echter door de coronacrisis is dit overleg
geannuleerd. In reactie op onze brief hebben de GHO GO en Zilveren Kruis laten weten
dat zij hun keuze en beleid, om de regio organisatie monodisciplinair te starten en te
financieren, niet gaan veranderen. Ons uitgangspunt is echter dat wij aan een goede
relatie willen werken met de GHO GO. De afgelopen maanden, juist in crisistijd, hebben
we op verschillenden fronten nauwer samengewerkt. Verder in de nieuwsbrief een aantal
resultaten van deze samenwerking.
Dinsdag 2 juni hebben we als bestuur van de PVGO alsnog het overleg met het bestuur
van de GHO GO gevoerd waarin afgesproken is de samenwerking verder vorm te geven,
ook op de inhoud, de komende periode.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) - Slimmer gezond in het Gooi
Na maanden intensief overleggen en samenwerken met de GHO GO is de GLI als pilot in
de regio een feit. Op 1 juni is de officiële startdatum, daarover stuurde wij op 28 mei een
bericht.

De start is breed gecommuniceerd en alle betrokkenen zijn geïnformeerd. Op de site van
de GHO GO is alle informatie te lezen. Ook heeft er een artikel in de Gooi en Eemlander
gestaan.

De regionale Helpdesk Digitale Zorg
De zorg wordt steeds digitaler. Voor cliënten en patiënten kan dit nog wennen zijn en zij
kunnen hier soms hulp bij gebruiken. Die willen we als regio graag bieden en hiermee
zorg op afstand dichter bij huis brengen. Denk hierbij aan het inloggen op patiëntportaal,
beeldzorg, het videoconsult met behandelaar of bijvoorbeeld glucosewaarden doorgeven.
Daarom hebben Amaris Zorggroep, Tergooi en de GHO-GO de Helpdesk Digitale
Zorg opgericht. In samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor
Op deze plek wordt informatie verzameld, zodat de patiënten/cliënten in hun digitale reis
ondersteund kunnen worden. Er zijn steeds meer regionale zorginstellingen die het
belang hiervan inzien en hieraan verbonden willen zijn. De komende tijd zullen steeds
meer zorginstellingen en eerstelijnszorgverleners kunnen aansluiten. Vanuit de PVGO
zullen we deze samenwerking ook aangaan, daarvoor zullen we de betreffende
netwerken betrekken.
Het is een bijzonder regionaal initiatief waarbij over sectoren heen samengewerkt wordt
om cliënten en patiënten te helpen. De Helpdesk is een onderdeel van het Zorg
Innovatie Huis en is 22 juni live gegaan!
In de volgende nieuwsbrief meer over de regionale ICT-werkgroep en de ontwikkeling van
een regionaal PGO.

Revalidatie na Covid-19; Regionale Transmurale Afspraken Gooi en Omstreken
Kort na het sluiten van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis is er groep geformeerd
vanuit de nulde en de eerstelijns zorgverleners om de continuïteit van zorg te kunnen
borgen en elkaar op de hoogte te brengen van ieders beleid in coronatijd. Vanuit deze
groep zijn een aantal mooie initiatieven ontstaan.
Onze regio kent een relatief laag aantal patiënten dat opgenomen is geweest met een
besmetting, slechts 0,04% van de inwoners. Daarentegen is er een aanzienlijke groep
patiënten die langdurig klachten heeft ten gevolge van een besmetting met COVID-19,
maar niet opgenomen is geweest. Vaak herstellen deze mensen langzaam en blijven ze
langdurig klachten houden. Ook voor deze groep moet er goede nazorg zijn. Op dit

moment worden er regionaal (verwijs)afspraken gemaakt over deze nazorg met
longartsen, revalidatieartsen (Merem en Tergooi), specialist ouderen geneeskunde en de
eerstelijn (huisarts, psycholoog, fysiotherapeut, diëtist). Ook hierin zullen de betreffen de
netwerken (COPD & kwetsbare ouderen) betrokken worden.

Aangekondigd vertrek Jan Bleijerveld
Het bestuur ontving op 17 maart j.l. een brief van Jan Bleijerveld dat hij na veel
afwegingen zijn bestuursfunctie voor de FVGO eind 2020, wil neerleggen.
Hoewel dit besluit voor de overige bestuursleden niet volledig als een verassing kwam,
vinden wij het ontzettend jammer dat Jan ons gaat verlaten. Hij is de grondlegger van
deze vereniging en heeft veel en hard gewerkt om de organisatie op het huidige niveau te
krijgen.
Wij zullen een mooi en passend afscheid plannen tijdens onze ALV in het najaar van dit
jaar.

Ontwikkelingen netwerk Kwetsbare Ouderen
Naast het netwerk Kwetsbare Ouderen is er vorig jaar een ander fysiotherapienetwerk
voor ouderen bijgekomen, het Geriatrienetwerk. Dit netwerk is opgericht door meerdere
geriatriefysiotherapeuten. Het Geriatrienetwerk heeft als doelen bekendheid te geven aan
de geriatriefysiotherapie bij artsen en patiënten en de beste zorg dichtbij huis en aan huis
te kunnen geven aan kwetsbare ouderen. Dat laatste komt overeen met het doel van ons
netwerk.
Wij hebben als bestuur van het FVGO-netwerk Kwetsbare Ouderen contact gezocht met
dit netwerk met als doel eventuele samenwerking te bespreken. In januari 2020 heeft er
een bijeenkomst plaatsgevonden van beide besturen en Jan Bleijerveld en Marije de Leur
van het FVGO. Hierin is door beide partijen uitgesproken met elkaar te willen
samenwerken, waarbij het Geriatrienetwerk wordt ondergebracht bij het FVGO. Beide
partijen zien in dat we door het bundelen van krachten sterker staan in de regio. Het
FVGO krijgt als paramedische organisatie geld van de overheid als ondersteuning in het
opzetten en onderhouden van het netwerk en biedt als organisatie administratieve
ondersteuning.
Er wordt nog een bijeenkomst georganiseerd met beide partijen waarbij wij het belangrijk
vinden dat alle leden van beide netwerken hierbij aanwezig zijn. Deze bijeenkomst zal als
doel hebben:



Gezamenlijke missie en visie opstellen



Nieuwe toetredingseisen opstellen



Manier van multidisciplinaire samenwerking met diëtetiek en ergotherapie
bespreken



Hiernaast zal er een leuke spreker uitgenodigd worden om het te hebben over
vakinhoudelijke kennis en zaken.

Nieuwe datum overleg dagelijks bestuur en netwerkbesturen
Vanuit de ALV was er aanleiding om een gesprek te plannen tussen het dagelijks bestuur
en de netwerkbesturen. Dit is ook in het verslag van de AVL te lezen.
De noodzaak van dit gesprek is toegenomen, nu ook Jan heeft aangekondigd eind dit jaar
zijn functie in het bestuur neer te leggen.
Wij hadden een datumprikker uitgezet onder de netwerkbesturen om bijeen te komen.
Helaas konden velen niet op de voorgestelde data. Wij zullen op korte termijn weer een
voorstel doen voor een datum. Wij hopen op een grote betrokkenheid van de leden en
actieve deelname.

Denkt u er aan deze nieuwsbrief ook onder de andere medewerkers binnen uw
praktijk te verspreiden? Dank u wel!

