Verkort jaarverslag 2017

De ketenzorg
op orde!
ELZHA wil eraan bijdragen dat patiënten de chronische
zorg krijgen die ze nodig hebben. De stafverpleegkundigen
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Voor het volledige Jaarverslag 2017
verwijzen wij u naar onze website
www.elzha.nl

gaan het gesprek aan met de huisartsen over hoe zij
kunnen worden ondersteund om de zorg voor specifieke
patiëntengroepen verder te verbeteren.

ELZHA focuspunten

“Door met een LEAN-bril
te kijken naar onze
werkprocessen en agenda,
is de balans weer terug in
de praktijk. Hierdoor kan
ik naast de dagelijkse
patiëntenzorg meer tijd
investeren in vernieuwing
en innovatie.”
D. Keijzer
Huisarts

Actief in de ketenzorg
voor de chronische
aandoeningen diabetes,
longziekten, harten vaatziekten en
ouderenzorg

In 2017 veel aandacht besteed aan

Beste
kwaliteit tegen
aanvaardbare
kosten

Wijkgericht
werken in de directe
leefomgeving van de
patiënt

Samenwerking
met andere eerste- en
tweedelijnsorganisaties,
gemeenten en
zorgverzekeraars

Meer over

ELZHA
in 2017
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Implementatie van nieuwe zorgprogramma’s en -ontwikkelingen:
•

Zorgprogramma Astma gecontracteerd

•

Uitbreiding van de begeleiding Stoppen met Roken

•

Healthy Heart gestart in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

•

Zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen verder ontwikkeld

Betere Huisartsen/eerstelijnsinfrastructuur en organisatiekracht:
•

Aandacht voor grotere thema’s zoals populatie en -persoonsgerichte zorg, substitutie
en anderhalvelijnszorg

•

Met gezondheidscentra/Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ)-verbanden in de Haagse regio
invulling gegeven aan de nieuwe beleidsmaatregel Organisatie en Infrastructuur

•

Samenwerking met de Stichting Haagse Gezondheidscentra, Arts en Zorg, de tweedelijn en de
gemeenten om Regionaal Transmurale Afspraken en diverse substitutieprojecten vorm te geven

•

Samen met de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH) en de huisartsenpost (SMASH) verder
werken aan de vorming van één aanspreekbare organisatie voor de huisartsenzorg in de regio:
HADOKs (Haaglandse Dokters) per januari 2019

•

Meer wijkgerichte samenwerking mogelijk met wijkverpleegkundigen en welzijn

“Ik ben ervan overtuigd
dat ik mede door
Healthy Heart op mijn
streefgewicht kom en
mijn bloedsuiker nog iets
omlaag krijg. Ik ben nu al
8 kilo afgevallen en mijn
bloedsuiker is gedaald.
Het enthousiasme van
mijn leefstijlcoach heeft
mij enorm geholpen.”
Wil van der Weegen
Deelnemer leefstijlprogramma

