Zorggroepen in het zorglandschap
De ontwikkelingen in de zorg gaan inmiddels aan niemand meer voorbij. Op straat, in de
politiek, op social media en in de fysiopraktijken zijn genuanceerde en soms minder
genuanceerde uitwisselingen over de plannen en mogelijke scenario’s voor de zorg aan de
orde van de dag. Voor ons vak fysiotherapie zijn de ontwikkelingen en belangen voor patiënt
en fysiotherapeut nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld en in de spreekkamer vinden we elkaar
wel. Dat is anders op de burelen van de politiek en zorgverzekeraars. Daar worden plannen
gesmeed die vooral tot doel hebben de ontwikkelingen in de zorg ‘ambtelijk en economisch’
beheersbaar te houden. In spannende tijden zoek je elkaar op.
Het KNGF en zorggroepen
Het KNGF behartigt de belangen in de context van de maatschappelijke en economisch
ontwikkelingen voor regionaal werkende collega’s middels ledenadviseurs en ambassadeurs,
maar zoekt daarbij steun bij actieve verbindende partijen en initiatieven. Zij oriënteert en
beraad zich momenteel nadrukkelijk op een visie en standpunt inzake zorggroepen en andere
formele netwerken.
ZEL en FEL
De doelstelling van Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) waar de FEL intensief mee samenwerkt
heeft een complementaire doelstelling aan die van de ROSsen. Een van de speerpunten van
ZEL is het bieden van kwalitatief hoogwaardige nascholingen om de deskundigheid van
eerstelijnszorgverleners te behouden en te ontwikkelen. ZEL biedt een breed scala aan
nascholingen aan die zij vanuit haar rollen als zorgorganisatie voor huisartsen en regionale
ondersteuningsstructuur (ROS) organiseert.
Daarnaast biedt ZEL in opdracht van de Huisartsen Westland Schieland Delfland (HC WSD) een
nascholingsabonnement voor huisartsen en hun ondersteunend personeel aan. Het totale
nascholingsaanbod bestaat dan ook uit verschillende soorten scholingen (klassikaal en e‐
learning) over actuele thema’s voor diverse eerstelijnszorgverleners. Centraal in de visie van
FEL en ZEL is de optimalisering van de afstemming tussen samenwerkende disciplines in de
eerste lijn. In deze nieuwsbrief kunt u in het stuk van Nic van Paassen lezen over de
ontwikkelingen en de stand van zaken van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die
per 2019 in het basispakket onder voorwaarden wordt vergoed en hoe de preferente
zorgverzekeraars in ons werkgebied dit willen (laten) aanbieden.
FEL en de Regionale Ondersteunings Structuur (ROS)
Het bereik en de doelgroepen van de aangesloten praktijken van FEL zijn niet statisch en dat
betekent dat het bestuur van FEL ook verbinding zoekt met initiatieven in aanpalende
gebiedsdelen in Zuid‐West Nederland om ontwikkelingen en beleid te bespreken en waar

nodig en mogelijk af te stemmen. Deze zomer zijn gesprekken gevoerd met het ROS voor
Rotterdam e.o., ZorgImpuls. Traditioneel is er al geruime tijd op initiatief van de preferente
zorgverzekeraars voorzien in het verbinden van de eerstelijns zorg en zorgverleners met
ROSsen. In het werkgebied van aangesloten leden van FEL zijn een aantal regionale
Ondersteuningsstructuren (ROS) actief. De centrale agenda van deze instituten is:
•
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•
•
•
•
•
•
•
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Data‐dialoog‐doen
Gebiedsgericht werken
Persoonsgerichte zorg (zelfmanagement)
Programmamanagement
Substitutie (zorg op de juiste plaats)
Triple Aim
Positieve Gezondheid
GGZ
Ouderenzorg
Geboortezorg

ZorgImpuls faciliteert formele en informele verbindingen van de disciplines op met name
huisartsenzorg (POH), fysiotherapie, diëtetiek en ergotherapie. Maar adviseert ook in de
afstemming met gemeentelijk beleid inzake welzijn en wijkverpleging. Belang voor ons is dat
zij de fysiotherapeut ondersteunt om te anticiperen op multidisciplinaire ontwikkelingen als
de GLI en andere bekostigingsvormen van zorg zoals DBC en zorgproducten met of zonder
uitkomstindicatoren. Op 28 juni en 23 augustus 2018 was er een overleg in Rotterdam op
uitnodiging van ZorgImpuls met een selectie van regionale collega’s om te spreken over de
gedeelde belangen en zorgen binnen de fysiotherapie in het algemeen en in het ‘Rotterdamse’
in het bijzonder. FEL‐bestuurslid Jan van der Wel mocht aanschuiven en op een constructieve
wijze zijn een aantal ontwikkelingen in het domein van de beweegzorg, zoals preventie,
Positieve Gezondheid, multidisciplinariteit en zorgproducten geduid en prioriteiten in de –
waar mogelijk‐ gezamenlijke aanpak besproken. Juist vanwege de nauwe aansluiting van
cultuur en thematiek en soms overlap in het werkgebied van ZELFPLUS en FEL met
bijvoorbeeld geprotocolleerde zorg met de regionale ziekenhuizen wordt dit najaar het
overleg voortgezet en de afstemming met de
Rotterdamse collega’s geagendeerd.

