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ondersteunen van waarnemers uit de regio via de WAGRO

1e lijns diagnostiek (afhechten)

ICT Ladder (stimuleren
inzicht status &
veiligheid
automatisering in
praktijk)

Contractbespreking met preferente verzekeraar (Zilveren Kruis)
Afstemming facilitaire rol zorggroepen binnen de regio
facilteren van de invulling en de duurzame inzet en van bestuurlijk kader
Inrichten overlegstructuur met diverse ziekenhuizen in de regio
stimuleren van een optimale benutting van de S3 gelden via de regiotafel
Inrichting duurzame ANW zorg
volgen, signaleren, en bespreken van de ontwikkelingen rondom substitutie

belangenbehartiging via Kringledenraad MN
onderhouden van contact met HV'en
regionale speerpunten en beleidsthema's agenderen obv. inventarisatie en
analyse van signalen
onderhouden van contact met landelijke organisatie

actief communiceren over beleid en uitvoering
verantwoording afleggen aan de leden via de Kringledenraad MN

onderhouden van de eigen organisatie tbv werkende dienstverlening

belangenbehartiging Landelijke Ledenraad

Ledenservice

Bedrijfsvoering Ledenservice

Algemeen

Basis

Basis

Extra

Wijk/gebied/regionaal niveau (overkoepelend)

Zorgverlener/praktijk niveau

Wat mag u als lid van de Kring Midden Nederland verwachten

Opbouw dienstverlening KMN

orienteren op nut en
noodzaak van een
regionaal overleg
binnen de eerste lijn

invulling geven aan
taak en functieomschrijving van
deelname LHV
project 2022 (t/m
2016)

Extra

Doelgroepen
beleid

ICT/Data

Kwaliteit

Extra

Stimuleren gegevensuitwisseling tussen patient, Hapraktijk, HAP en apotheek
(via LSP)
stimuleren effectieve en veilige gegevensuitwisseling tbv samenwerking in 1e
lijn en met 2e lijn (deelname in Trijn en ….)

sturen op de ontwikkeling en koppelbaarheid van PGD's via overleg
en instellen van een klankbordgroep

afstemmen van regionale acute zorgketen met zorgpartners via het ROAZ
afstemmen van inrichting zorgaanbod bij rampen via het ROAZ
bespreken van knelpunten in de GGZ met instellingen en het maken van
raamwerkafspraken
bevorderen( regionale) afspraken voor een toegankelijk en inzichtelijk aanbod
voor ELV bedden
bespreken van de knelpunten rondom de wijkverpleging met ZK en..
afstemmen en volgen van de ontwikkelingen rondom jeugdzorg
afstemmen en volgen van de ontwikkelingen rondom palliatieve zorg door
deelname in septet

Stimuleren onderlinge gegevensuitwisseling tussen zorgverleners 1e en 2e
lijn (middels Trijn)

het stimuleren en monitoren van regionaal samenhangend kwaliteitsbeleid
het stimuleren en monitoren van de afspraken uit het convenant medicatieoverdracht

Stimuleren goede overdracht patienten via transmurale zorgbrug afspraken
inrichten en ondersteunen netwerk ambassadeurs kindermishandeling

Basis

Wijk/gebied/regionaal niveau (overkoepelend)

volgen van de werkzaamheid en verhoging van de participatiegraad
van LSP

afstemmen van beleid tbv. antibioticaresistentie via stuurgroep ABR Interactieve kaart
Inzicht in de praktijk
faciliteren van FTO's voor waarnemers via de Wagro

Basis

Zorgverlener/praktijk niveau

Wat mag u als lid van de Kring Midden Nederland verwachten

Opbouw dienstverlening KMN

Extra

