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Nieuwe verwijsmogelijkheden In VIPLive 

 
Groepsinterventie Stoppen met roken via Sinefuma 
In 2020 is de groepsinterventie voor Stoppen met roken opgenomen in de zorgprogramma’s. 
Hiervoor is een contract gesloten met Sinefuma. DBC-patiënten, die voor de groepsinterventie  
in aanmerking komen, kunnen via VIPLive worden verwezen. De verwijzing maken naar Sinefuma gaat op dezelfde manier als 
naar alle andere ketenpartners binnen het DBC: 
Start verwijzing → selecteer zorgprogramma → selecteer soort zorgverlener → stoppen met roken coach → groep stoppen 
met roken 
Na ontvangst van de verwijzing neemt Sinefuma contact op met de patiënt om de mogelijkheden te bespreken. 
Natuurlijk kan je ook de niet DBC-patiënten verwijzen naar de groepsinterventie, alleen neemt de patiënt hierbij zelf contact op 
met Sinefuma. Regelmatig laten wij de geplande datum van de bijeenkomst die Sinefuma organiseert voorbij komen in onze 
nieuwsbrief. 
 
 
GLI, Gecombineerde Leefstijl Interventie 
Zoals je waarschijnlijk weet zit de Gecombineerde Leefstijl interventie (GLI) vanaf 1 januari 2019 in de basisverzekering. De 
GLI is bedoeld voor patiënten met een BMI vanaf 30 én patiënten met een BMI vanaf 25 en gerelateerd gezondheidsrisico 
(zoals een verhoogd risico op DM2 en/of hart en vaatziekten) 
 

ZOhealty 
Vanaf 1 januari 2020 biedt ZOhealthy Leefstijl & Preventie de GLI aan in onze regio, dit in samenwerking met de zorggroep. Er 
zijn verschillende GLI coaches in onze regio die het leefstijlprogramma aanbieden. Lees hier verder voor informatie, de agenda 
en locaties. 
 

Verwijzen van een patiënt voor GLI 
In de brief die je enkele weken geleden hebt ontvangen staat dat je een patiënt voor de GLI bij ZOHealthy kunt aanmelden via 
het aanmeldformulier op de website. Het is inmiddels ook mogelijk om de patiënt voor de GLI aan te melden via VIPLive. Dit 
geldt voor zowel DBC-patiënten als niet DBC-patiënten. De verwijzing voor DBC-patiënten gaat op dezelfde manier als alle 
andere verwijzingen binnen VIPLive:  
Start verwijzing → selecteer zorgprogramma → selecteer soort zorgverlener → Leefstijlcoach → ZOhealthy Care BV 
Verwijzing NIET DBC patiënt: binnen VIPLIve: 
Start verwijzing → selecteer overig → selecteer leefstijlcoach ZOhealthy Care BV.  
Handleiding VIPLive verwijzing GLI klik hier. 
Na de verwijzing neem ZOhealthy contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak en bespreken van de 
mogelijkheden. 
 

 

 

Project zorgconsulenten uitgebreid!  
 

Sinds dit jaar is het project zorgconsulenten uitgebreid naar Breda, maar ook met nieuwe 
collega POH-GGZ Fatiha Souka. Fatiha werkt op maandag en donderdag ter ondersteuning 
van de zorgconsulenten en ook nog bij een huisarts in Breda als POH -GGZ. Fatiha kan via 
een verwijzing ingezet worden bij patiënten. Denk aan vraagverheldering, driegesprek met huisarts of POH, 
adviseren, ondersteunen, motiveren, uitleg over zorgmogelijkheden. De behandeling blijft bij de eigen POH- 
GGZ . Daarnaast is Fatiha beschikbaar voor consultatie aan zorgverleners. Zoals meedenken in een 
complexe situatie, achtergrond informatie geven over b.v. culturele gewoonten, geloof en bijgeloof, Solk 
klachten, tips bij taalproblemen en verwijsmogelijkheden in de eigen taal, tweetalige informatie voor patiënten 
e.a. Fatiha spreekt Arabisch en Frans en voor alle andere talen maakt zij gebruik van de TVCN 
tolkentelefoonregeling voor huisartsen. Fatiha is te bereiken via f.souka@zchbrabant.nl of 06 19 80 85 22. 

 
 

E-mailbericht van SHK gemist?!  
 
Bij Liety zijn meldingen binnengekomen over gemiste berichten. Let op: mogelijk is het bericht 
van SHK terechtgekomen in de spambox of ongewenste mail! 

 
 

https://www.zohealthylife.nl/overgewicht-te-lijf/locaties-en-agenda/
https://www.zohealthylife.nl/overgewicht-te-lijf/u-wilt-gewicht-verliezen-2/
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2020/2020-04/verwijzen-naar-leefstijlcoaches-voor-de-gli
mailto:f.souka@zchbrabant.nl
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Netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg  

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant 
 
Ben jij ook aanwezig op de netwerkbijeenkomst Gezamenlijk Georganiseerde Zorg? De 
netwerkbijeenkomst vindt plaats op 19 maart vanaf 17.30 uur. Na een woord van welkom worden 
twee kennissessierondes aangeboden waarin de thema’s van jouw keuze interactief worden 
besproken. Evenals bij de vorige netwerkbijeenkomst gaan we in het derde gedeelte van de avond 
speeddaten. In enkele rondes gaan we in kleine groepjes, in een wisselende samenstelling, kort 
met elkaar “daten”. Een ideale manier om netwerkpartners beter te leren kennen en wellicht komen 
er nog mooie samenwerkingen en contacten uit voort! De avond sluiten we gezamenlijk af met een 

borrel waarbij we nog tijd hebben om na te praten, elkaar nog beter te leren kennen en relevante informatie uit te wisselen. 
Accreditatie voor deze avond is aangevraagd bij de LV POH-GGZ, NIP-Eerstelijnspsychologie en voor de huisarts. 
 

Ben jij er ook bij?  
Lees hier meer over de bijeenkomst en meld je vóór 1 maart aan voor de netwerkbijeenkomst via dit aanmeldformulier. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.   

 
 

Welke praktijk wil nog gebruik maken van een invaldoktersassistente in maart, april, 
mei of juni? 

 
Simone Wichmann, doktersassistente bij PRO Flexpool, is in de maanden maart t/m juni nog een aantal dagen 
beschikbaar om praktijken in de regio van RCH te helpen. De beschikbare dagen van Simone zijn als volgt: di 
17-03, ma 23-03, di 24-03, vrij 27-03, ma 30-03, ma 06-04, di 07-04, di 14-04, ma 20-04, di 21-04, woe 22-04, 

do 23-04, vrij 24-04, woe 29-04, do 30-04, vrij 01-05, ma 25-05, woe 27-05, do 28-05, woe 03-06 en woe 10-06. Kun je voor 
deze data nog een invalassistente gebruiken? Neem dan contact op met Eline Delhez of Simone Maas van de Flexpool In het 
Hart van Brabant via het nummer 088-201 3840.  
 
 
 

 

Workshop “ik ben VIPapp” en EVIE 
 
Praktische workshop om middels het gebruik van eHealth je werk wat eenvoudiger maken 
 

Met de toenemende zorgvraag kan het inzetten van eHealth helpen om efficiënter te werken en de patiënt een actieve rol in de 
behandeling te geven. Daarom geeft RCH een gecombineerde workshop van een uur, waarin we je wegwijs maken met de 
patiënten app “ik ben VIP app” en met EVIE, eHealth voor iedereen. Deze 2 moderne communicatiemiddelen voor de patiënt 
kunnen mogelijk je werklast wat verlichten.  
 

Met de “ik ben VIPapp” kan een patiënt meetwaardes als RR, gewicht en dagcurves doorgeven en kun 
je gebruikmaken van een veilige gespreksfunctie. Ook kun je de patiënt inzicht geven in zijn zorgplan. 
Lees verder 
 

EVIE is een regionaal platform waar iedereen online zelfhulp trainingen kan volgen als je bijvoorbeeld 
veel piekert of slecht slaapt. Maar er zijn voor hulpverleners veel bruikbare modules die je in kan zetten 
als aanvulling op je spreekuur, zoals meer gaan bewegen, gezonder eten etc. POH-GGZ werkt hier al 
veel mee, maar er zijn dus ook veel mogelijkheden voor POH-S. Lees verder 
 

De workshop is voor POH-S, die geïnteresseerd is en affiniteit heeft met eHealth en die het leuk vindt hier ervaring mee op te 
doen. We starten met een selecte groep om ervaringen te kunnen delen en zullen later bekijken hoe dit verder vorm te geven. 
Spreekt dit je aan, geef je dan snel op! VOL=VOL. Dinsdag 7 april om 16.00 uur, kantoor RCH, lage Witsiebaan 2a, Tilburg.  
Aanmelden kan via info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl  
 
 

Medicatieveiligheid 
Het 3e informatieblad over het optimaliseren van de medicatie-informatieketen i.s.m. AMWB 
 

Kenmerkrecepten en fiatteringsberichten 
De informatiebladen van AMWB-RCH hebben als doel het gesprek tussen apotheker en huisarts op gang te 
brengen en alle neuzen dezelfde kant op te zetten. Daarop staan concrete stappen om die medicatie-
informatie keten in onze regio te optimaliseren. Klik hier de voor derde uitgave over het belang van goede 
afspraken over kenmerkrecepten en fiatteringsberichten. Wij hopen op deze manier je gesprek te 
vergemakkelijken. Mocht u vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebben m.b.t. deze leaflets, vragen wij u dit 

aan ons te melden: info@amwb.nu. Succes! 
Bas van Bergen, Leonie Tromp, René van Riel en Inge van Schaik-Coehorst  
 
 

https://www.prorch.nl/netwerkbijeenkomst/
https://www.prorch.nl/inschrijfformulier-netwerkbijeenkomst-ggz/
https://ikbenvip.nl/
https://www.evie.nl/
mailto:info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2020/2020-04/nieuwsitem-3-het-belang-van-duidelijkheid-over-stoprecepten-vanuit-huisarts-naar-apotheek
mailto:info@amwb.nu
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Beste huisartsen en doktersassistentes,  
 
De stageperiode voor doktersassistentes wordt vanaf dit jaar door het ROC anders 
georganiseerd. Dit als alternatief voor een stage in de huisartsenpraktijken.  In maart 2020 
gaan de 1e jaars DA-studenten langs bij (zorg)organisaties in onze regio om fitheidschecks bij 
medewerkers af te nemen. Daarnaast wil het ROC haar studenten wel graag een inkijkje 
bieden in de praktijk middels een snuffelstage. Dat houdt in dat een student 7 weken lang in 
de periode mei en juni 1 dag per week op de praktijk een kijkje komt nemen. 
 

Willen jullie je praktijk hiervoor beschikbaar stellen? Deze snuffelstage vraagt weinig van jullie tijd, maar geeft een toekomstige 
doktersassistente wel inzicht in het werken bij een huisartsenpraktijk. Een mooie manier om de zichtbaarheid en bekendheid 
van onze sector onder studenten te verhogen. Aanmelden kan rechtstreeks bij het ROC. 
Wil je een student die kans geven? 
Dan komt een student 7 weken op een dinsdag en/of donderdag bij jullie een snuffelstage lopen in week 19 t/m 26.  
Opdrachten 
De student krijgt van ons opdrachten mee. Een docent van de school kijkt deze opdrachten na. Dat hoef je dus niet te doen.  
De student krijgt ook een scoringsformulier mee voor haar communicatieve vaardigheden als het gaat om houding en gedrag. 
Fijn als je dit formulier wel wilt invullen.  
Meer weten? 
Wil je meer weten of je praktijk aanmelden? Dat kan telefonisch of via de e-mail: (013) 539 76 93 / (013) 539 71 81 of 
stagecoach@roctilburg.nl We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur 
    

 

Het ROC zoekt nog voor 1 eerstejaars student van de versnelde 2 jarige opleiding 
een stageplaats. 

 
De nieuwe stageperiodes voor doktersassistentes zijn begin februari van start gegaan en helaas heeft nog niet iedere student 
een plek! De stageperiode loopt al (gestart op 3 februari) t/m 26 juni 2020. De stagedagen zijn op donderdag en vrijdag. 
Heb je een stageplaats, neem contact op met Stagepunt  via info@stagepunt.org of telefoonnummer 085 – 130 39 53. 
 

 

Gezin in scheiding, zorgen voor de kinderen als jullie uit elkaar gaan 
 
Als een relatie eindigt, staat het leven op z’n kop. Ook het leven van de kinderen verandert voor altijd. In 
dit boekje van Family Factory kunnen ouders lezen hoe andere vaders en moeders hun kinderen 
steunden. Een boekje met inspirerende, eerlijke ervaringsverhalen van en voor ouders in scheiding.  
Ga naar de site om het boekje te bestellen. Of lees hier het digitale inkijkexemplaar. 
 

 

Onderzoek verwijzingen knieklachten 1e/2e lijn 
 
De vakgroepen orthopedie van het  MUMC+ en het RadboudUMC zijn in samenwerking met de vakgroep 
Huisartsengeneeskunde van de Universiteit Maastricht  een ‘juiste zorg op de juiste plaats’ project gestart. Het doel is om het 
aantal verwijzingen van patiënten met degeneratieve knieklachten, waar een conservatief beleid de voorkeur heeft, te 
verminderen door de huisarts beter in zijn kracht te zetten. In de eerste fase van het onderzoek willen we inzicht krijgen in de 
achtergronden van de verwijzingen door de huisarts. Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld voor alle huisartsen in 
Nederland. Wij vragen u om via deze link deze enquête in te vullen. U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het 
onderzoek. U maakt door uw deelname tevens kans op 1 van de 3 Apple iPads!   
 
 

 

 

Informatie van en voor praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 
 

 

Klankbordgroep POH/PVK 
 
Wil je contact met de klankbordgroep POH/PVK (die 3 keer per jaar overleg heeft met de RCH) of wil je 
meepraten in het vooroverleg, meld je dan aan op infopohpvk. 

Daniëlle van Rooij, Dorien Roijers en Petra Dingemans 
 

 

 

Intervisie praktijkondersteuners 
 
 

 

Voor bemiddeling bij het vormen van nieuwe intervisiegroepjes of het uitbreiden van bestaande groepjes; stuur een  
e-mail naar: intervisie.pohpvk. 

mailto:stagecoach@roctilburg.nl
mailto:info@stagepunt.org
https://familyfactory.nu/gezin-in-scheiding/
https://familyfactory.nu/wp-content/uploads/2019/10/Gezin-in-Scheiding-digitaal-inkijkexemplaar.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/3J9NCWT
mailto:infopohpvk@gmail.com
mailto:intervisie.pohpvk@gmail.com
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Agenda RCH en SHK 
 
Op de website vindt u onder het kopje Agenda een overzicht van alle scholingen en bijeenkomsten van de Zorggroep en de 
Coöperatie Midden-Brabant. Graag uw aandacht voor: 

03-03-2020   Astma Startersscholing DBC 
05-03-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk M2 
12-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
17-03-2020   COPD Caspir M6 
23-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
30-03-2020   Diabetes bijeenkomsten GLP-1 
07-04-2020   Workshop “ik ben VIPapp” en EVIE 
15-04-2020   COPD Caspir M6 
16-04-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk M3 
 

Scholingen in de regio 
17-03-2020   Zorgnetwerk | Casuïstiekbespreking Palliatieve zorg 
19-03-2020   PRORCH | Netwerkbijeenkomst GGZ 
 

Agenda-pagina Zorggroep RCH 
 
 
 
 
Scholingsagenda SHK  

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kun je je indien gewenst afmelden voor 

deze nieuwsbrief. Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn welkom via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl. 

 

Afmelden | www.rchmbr.nl 
 

Zorggroep RCH Midden-Brabant  
Lage Witsiebaan 2a 

5042 DA Tilburg 
Telefoon (013) 594 81 24 

 

 

 

 

   
 

 

https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-%7c-astma-startersscholing-dbc
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-dm-insulinetherapie-in-de-huisartsenpraktijk-m2
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-coaching-bijeenkomsten-hartfalen-voor-poh
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-copd-caspir-m6
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-coaching-bijeenkomsten-hartfalen-voor-poh-3
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-diabetes-bijeenkomsten-glp-1-%7c-14-00---15-00-4
mailto:info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-copd-caspir-m6-2
https://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel/rch-%7c-dm-insulinetherapie-in-de-huisartsenpraktijk-m3
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/netwerk-palliatieve-zorg-midden-brabant/agenda-palliatieve-zorg-midden-brabant/
https://www.prorch.nl/netwerkbijeenkomst/
http://www.rchmbr.nl/professionals/agenda/actueel
https://shk.lhv.nl/actueel/agenda
mailto:communicatie@rchmbr.nl
mailto:communicatie@rchmbr.nl?subject=Afmelden%20Nieuwsbrief%20Zorggroep%20RCH
http://www.rchmbr.nl/
https://shk.lhv.nl/actueel/agenda

