In deze laatste nieuwsbrief van het jaar praten we u bij over de registratie van de
keuze voor toekomstbestendige huisartsenzorg, het openstellen van online trainingen
voor alle leden, informeren we u over belangrijke wijzigingen in diabeteszorg, over
Slimme Protocollen in Medicom en de scholingsagenda.
We wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond en vooral gelukkig 2021!

Registratie keuze toekomstbestendige huisartsenzorg
De regionale huisartsencoalitie (RHC) en IZER hebben u eerder geïnformeerd over de
keuze die u kunt maken voor een van de vier doelstellingen van het Zilveren Kruis in
het kader van toekomstbestendige huisartsenzorg. U kunt die keuze op dit moment
niet meer doorgeven aan ZK. In januari informeren we u inhoudelijk over de vier
doelstellingen en kunt u alsnog uw keuze aan IZER doorgeven. Wij inventariseren de
keuzes van alle leden en geven ze door aan ZK. Heeft u hier vragen over stuur dan
een mail aan Wanda Krouwel, w.krouwel@izer.nl.

Alle leden toegang tot 120 online trainingen
Sinds 2 jaar volgen IZER-medewerkers online trainingen over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Dit bevalt zo goed dat IZER deze mogelijkheid nu ook
aan alle leden aanbiedt. Alle huisartsen, doktersassistenten, praktijkmanagers,
praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen hebben vanaf 1 januari 2021
toegang tot alle online trainingen. Het aanbod is heel gevarieerd, van een cursus
Spaans tot aan allerlei vakinhoudelijke scholingen. Wilt u een indruk krijgen van de
mogelijkheden, bekijk dan dit filmpje.
Hoe werkt het en waar moet ik beginnen?
Log in op izer.nl en klik op e-learning bovenaan de website. Onder ‘persoonlijke
ontwikkeling en office’ vindt u de pagina met de ruim 120 modules van GoodHabitz.

Belangrijke wijziging hulpmiddelen diabetespatiënten
Zilveren Kruis sluit vanaf 1 januari 2021 geen contracten meer af met apothekers
voor het leveren van diabeteshulpmiddelen. Patiënten kunnen dan niet meer bij de
apotheek terecht voor bijvoorbeeld glucose teststrips. Dit betekent dat er voor deze
hulpmiddelen contact zal moeten worden opgenomen met leveranciers, zoals Mediq
of Bosman. U kunt de hulpmiddelen zelf aanvragen of u machtigt de patiënt.
Medicatie voor diabetespatiënten kan wel gewoon bij de apotheek worden besteld en

afgehaald.

Digitale voetzorg tijdens de lockdown
De kwaliteitsgroep Diabetes adviseert om tijdens de lockdown de voeten van
diabetespatiënten - met een simms classificatie 1 of hoger- te inspecteren
via beeldbellen. Patiënten met drukplekken op de voeten kunnen in korte tijd een
ulcus ontwikkelen. Door het beeldbellen kunnen drukplekken tijdig gesignaleerd
worden en patiënten worden verwezen naar een podotherapeut. Uiteraard heeft het
de voorkeur om patiënten echt te zien, maar is dat niet mogelijk dan is beeldbellen
een goed alternatief. Zijn er vragen over beeldbellen, neem dan contact op met de
verpleegkundige consulent Chronische zorg.

Slimme Protocollen Medicom
In de Slimme protocollen van Medicom worden o.a. automatisch de status ketenzorg
bewaakt en de o-regel samengevat. Op de website van PharmaPartners staan de
verschillen met de Classic en Basisprotocollen. Vanaf de periode februari/maart - de
exacte datum verschilt per cluster- worden uitsluitend de Basis- en Slimme
protocollen gebruikt, de Classic protocollen komen te vervallen. Hier vindt u een
demo waarin de Slimme protocollen worden toegelicht. Heeft u hier vragen, stuur
dan een mail aan Kaylee van de Veerdonk, k.vandeveerdonk@izer.nl.

Patiënt op wachtlijst krijgt sneller passende GGZ zorg
Sinds maandag 14 december 2020 heeft Parnassia Groep een nieuwe werkwijze om
de wachttijd voor patiënten met veelvoorkomende problematiek - depressie, angst,
ADHD en persoonlijkheidsproblematiek- zo kort mogelijk te laten zijn. Zodra de
Treeknorm overschreden wordt, biedt Parnassia de patiënt een alternatief binnen of
buiten Parnassia Groep aan. Lees het bericht op parnassiagroep.nl.

Scholingsagenda
12 januari 2021 - ONLINE: Extra Verdiepingsscholing Persoonsgerichte zorg 2.0
'Het andere gesprek', lees hier meer.
19 januari 2021 - ONLINE: Nascholing kaderhuisarts bewegingsapparaat:
Schouder, pols, knie en enkel, lees hier meer.
21 januari 2021 - ONLINE Stoppen met roken: Farmacotherapie Basis, lees hier
meer.

Bekijk ons complete scholingsaanbod op izer.nl.
Heeft u vragen of mist u informatie? Neem dan contact op met, info@izer.nl of bel
naar (010) 7501500.
Met vriendelijke groet,

Vlambloem 61
3068 JG Rotterdam
010-750 15 00
info@izer.nl
www.izer.nl

