De initiatieven voor 1,5-lijnszorg in Friesland in 2015
Toekomstvisie en 1,5 lijn
In het kader van onze Toekomstvisie 2020
heeft De Friesland Zorgverzekeraar eind 2014
zorgaanbieders gevraagd initiatieven in te
dienen voor 1,5 lijnscentra in Friesland. De
ontwikkeling van deze centra zal naar
verwachting een belangrijke bijdrage leveren
aan het streven om zorg vanuit en dichtbij de
burger te organiseren.
Initiatiefnemers is gevraagd om vóór 1
februari 2015 hun belangstelling kenbaar te
maken en vóór 1 juni 2015 een plan in te
dienen. Hieronder informeren wij u over de
stand van zaken.

Acht voorstellen
Naast de lopende initiatieven Drachten en
Dokkum ontvingen wij acht andere
voorstellen.
De initiatiefnemers betreffen de
samenwerkingspartners huisartsen, medisch
specialisten (ziekenhuizen), zorginstellingen
vanuit de V&V en gemeenten. Huisartsen
hebben het voortouw genomen.

De Friesland heeft alle voorstellen met veel
interesse gelezen en aan de hand van het
programma van eisen beoordeeld.
http://www.defriesland.nl/Images/Uitnodigin
g%20Friese%20anderhalvelijnszorg-17491.pdf
Met vier van de acht initiatieven zijn wij
vervolgens in gesprek gegaan.
Vier modules
Het programma van eisen beschrijft de
ontwikkeling van vier modules:
- Het meekijkconsult waarin op verzoek van
de huisarts een medisch specialist
gevraagd kan worden mee te denken.
- Kleine chirurgische verrichtingen waarin
bij de huisarts kleine operaties door of
met behulp van de medisch specialist
worden gedaan.
- Huisartsenbedden waarin de huisarts de
mogelijkheid heeft patiënten te
observeren of te behandelen, zo nodig
met behulp van een medisch specialist
(meekijk consult). De huisartsenbedden
worden georganiseerd in samenwerking
met de V&V organisaties.
- Voor de ontwikkeling van integrale
ouderenzorg dient het Friese Zorgpad
Kwetsbare Ouderen en de inzet van de
Specialist Ouderengeneeskunde als
uitgangspunt. Hieronder staan de
initiatieven per locatie/regio genoemd.

Drachten
Vanuit Drachten hebben de huisartsen met
voortrekker Wim Brunninkhuis in
samenwerking met Sunenz (facilitair), en drie
medewerkers van Nij Smellinghe, te weten
Marcel ter Heide (cardiologie), Robert
Damstra (dermatoloog) en Daphne van Kalken
(projectleider) een plan ontwikkeld
betreffende meekijkconsulten. De
huisartsenbedden zijn in samenwerking met
Sunenz al enkele jaren georganiseerd en op dit
moment wordt een businessplan
meekijkconsulten uitgewerkt in samenwerking
met De Friesland. Verder wordt overwogen
een begeleidend wetenschappelijk onderzoek
door het UMCG uit te laten voeren naar
huisartsengeneeskunde/1,5 lijnszorg.
Momenteel wordt er gesproken over de
randvoorwaarden betreffende contractering
en de totstandkoming van tarieven. De
daadwerkelijke start van meekijkconsulten en
zal naar verwachting in Q4 plaatsvinden.

Heerenveen
Met projectleiders Dokterszorg, Eveline
Nieuwland en Karin Groeneveld, en in
samenwerking met De Tjongerschans met
Grietje van Buiten als trekker wordt gewerkt
aan het organiseren en implementeren van
verschillende anderhalvelijnsinitiatieven,
variërend van meekijkconsulten SO in
combinatie met implementatie van het Friese
Zorgpad Kwetsbare Ouderen, kleine
chirurgische ingrepen en cyriax tot
anderhalvelijnszorg rondom atriumfibrilleren,
wondzorg en huisartsenbedden.
Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te
sluiten bij wat er al is, verbinding met het
substitutieproject en andere initiatieven zoals
de huisartsen anderhalvelijn in Joure te
maken, en gebruik te maken van mogelijke
best practise meekijkconsult Drachten.
Laaghangend fruit wordt gezien als een goede
manier om draagvlak bij zowel huisartsen als
medisch specialisten te creëren.
Joure
De huisartsen Enne Bouma en Roel Bos en hun
collega’s ontwikkelen en organiseren in
samenwerking met Tellens en De
Tjongerschans meekijkconsulten op het
gebied van dermatologie. Met Hof en Hiem
wordt gesproken mogelijke huisvesting. De
verbinding met initiatief anderhalvelijnszorg
Heerenveen is geborgd via wederzijds overleg
en deelname aan de zogenaamde ‘Denktank
anderhalve lijn’ die is opgezet.
Leeuwarden
Vijf Hagro’s in en rondom Leeuwarden
ontwikkelen, ondersteund door Dokterszorg
en in samenwerking met de Kwadrantgroep
de anderhalvelijnszorg in deze regio. Deze
betreft vooralsnog de meekijkconsulten en de
inzet van huisartsenbedden. De
implementatieplannen en bijbehorende
businesscases zijn bijna gereed en worden
vervolgens ter bespreking en toetsing

aan De Friesland voorgelegd.
Sneek
In de regio Sneek is visie en beleidsvorming op
gang gekomen tussen de huisartsen in de
Zuidwesthoek en die in de rest van de regio en
het Antoniusziekenhuis. Trekker vanuit de
huisartsen is Theo Bakker, projectleider vanuit
het ziekenhuis is Petra Huiskamp. De
verbinding met Emmeloord wordt gelegd. De
samenwerkingspartners ontwikkelen een
eigen plan anderhalvelijnszorg en laten zich
aanvullend faciliteren door Dokterszorg De
planontwikkeling betreft vooralsnog de inzet
van meekijkconsulten en kleine verrichtingen.
Dokkum
In Dokkum zijn de huisartsen in gesprek met
zowel Zuidoostzorg als Dokterszorg ten
behoeve van anderhalvelijnszorg. Huisartsen
Gerrit Corporaal en Theo Franck zijn trekker
namens de huisartsen. Projectleiding is belegd
bij Henriet de Kloet en Dite Husselman.
Belangrijk onderdeel is het organiseren en
implementeren van integrale ouderenzorg
met inzet van de SO in de anderhalvelijn.
Daarnaast wil men graag beginnen met
meekijkconsulten en de implementatie van
huisartsenbedden. De plannen hiervoor zijn in
ontwikkeling. Afstemming en samenwerking
vindt plaats met de partners in Sionsberg 2.0
voor de organisatie en inhoud van de zorg.

Vervolg…
Dit najaar zal de implementatiefase van
diverse initiatieven als onderdeel van een
groeimodel daadwerkelijk starten. Proces en
resultaten zullen door de verschillende
(project)organisaties en De Friesland
gemonitord en geëvalueerd worden. We
zullen u via een aantal nieuwsbrieven (ca. 3
per jaar) van de voortgang op de hoogte
houden.

