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Samenwerken voor
goede zorg dichtbij
Iedereen is het erover eens dat je zorg dichtbij huis moet organiseren
en dat goed samenwerken belangrijk is. Niet alleen voor de patiënt,
maar ook om de stijgende zorgkosten te drukken. Toch is het vaak lastig om te veranderen. Wanneer zorgverleners elkaar beter leren kennen
en begrijpen, wordt dat gemakkelijker. In de Limburgse Parkstad-regio
wordt dat al in de praktijk gebracht. Mensen met lichte hartklachten
kunnen sinds kort terecht in een nieuw medisch centrum waar huisartsen en specialisten nauw samenwerken: PlusPunt in Heerlen.
Marieke de Laat, cardioloog bij PlusPunt
“In PlusPunt komen patiënten van wie we vermoeden dat ze een klein
probleem aan het hart hebben. Binnen twee dagen kunnen mensen bij ons
terecht, want jezelf zorgen maken over je hart vreet energie. In één dagdeel
krijgen ze alle benodigde onderzoeken en vertellen we wat er aan de hand is.
Daardoor verloopt alles soepel en efficiënt en kunnen we iemand dezelfde dag
nog doorverwijzen naar het ziekenhuis, of de huisarts adviseren wanneer het
probleem aan het hart inderdaad niet zo groot blijkt te zijn.”

Piet de Bruyckere, huisarts in Kerkrade
“Als kaderhuisarts hart- en vaatziekten ben ik
al vanaf het begin betrokken bij de oprichting
van PlusPunt, waarbij ik me met name
bezighoud met het proces van verwijzen en
terugverwijzen. Ik haal hieruit leerpunten voor
onze achterban, die inmiddels bestaat uit zo’n
135 huisartsen uit de hele streek. Mensen die
voorheen met lichte klachten naar het ziekenhuis zouden moeten, kunnen nu terecht in de
gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige
omgeving van PlusPunt. Omdat we bij PlusPunt
niet te maken hebben met bijvoorbeeld
spoedgevallen die er tussendoor komen, heeft
de zorgverlener alle aandacht voor de patiënt.“

Renate uit Landgraaf, patiënt
“Ik heb al een tijdje last van hartkloppingen en omdat mijn
schoonzus jong is overleden aan een hartstilstand, maakte ik me
toch wel zorgen. Ik wil graag wat kilo’s kwijt voor de zomer, maar
ik durfde me eigenlijk niet zo goed meer in te spannen. Gelukkig
kon ik al snel terecht in het PlusPunt. Alle onderzoeken konden
achter elkaar plaatsvinden en iedereen was even vriendelijk en
begripvol. Na afloop van de onderzoeken kon de cardioloog me
geruststellen: met mijn hart is niets mis, de hartkloppingen
kunnen een teken zijn van de overgang. De uitleg daarover was
heel helder, de arts nam echt de tijd voor me.”
Meer weten over PlusPunt?
Op www.pluspuntmedischcentrum.nl
vindt u meer informatie.
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PATIËNTEN

ZORGVERLENERS

CZ wil betere zorg tegen lagere kosten organiseren zodat ook de
generaties na ons de zorg krijgen die nodig is. Oplossingen die
voor Zeeland goed zijn, hoeven dat niet te zijn voor Limburg.
Daarom kijken we in vier zogenoemde regionale ‘proeftuinen’
welke oplossingen werken. Dit doen we samen met de
inwoners, zorgverleners en gemeenten in dat gebied. Goede
oplossingen worden gedeeld met elkaar. Het geld dat we
hiermee in een regio besparen, wordt gebruikt om de premie
betaalbaar te houden en om de zorg in die regio verder te
verbeteren. CZ werkt mee in vier proeftuinen, waarvan ‘Mijn
Zorg’ In Limburg er één is. Eén van de verbeterinitiatieven in
deze Limburgse proeftuin is PlusPunt.
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