Nieuwsbrief December-1 2020
Mededelingen
Toekomstbestendige Huisartsenzorg: het bestuur heeft gesproken over de
invulling van de doelstellingen groeiruimte hoofdlijnakkoord 2021 en ziet
mogelijkheden om alle doelstellingen te ondersteunen. Leden kunnen het
voornemen tot deelname deze maand aanvinken in het zorgverlenersportaal
van ZK.
Project nieuwe organisatie (CHAGZ 2.0): Aangezien GEZZuid ophoudt te
bestaan per 2022 houdt ook het GEZZuid bestuur op te bestaan. Het bestuur
is daarom bezig met het vormgeven van één bestuur met een nieuwe structuur
en taakverdeling. Tijdens de laatste vergadering van dit jaar op donderdag 17
december zal het voorstel met jullie worden gedeeld.
Project communicatie: mogelijk ontvangt niet iedereen deze nieuwsbrief. We
willen jullie daarom vragen in dit geval het juiste mailadres door te geven aan
Eliza (e.rikkelman@chagz.nl). Het gaat om de mailadressen van alle
huisartsen, HIDHA’s en POH’s binnen de praktijk. Denk er dus ook aan
wanneer je een nieuwe werknemer hebt!
Aanstelling algemeen manager/directeur: Vanaf 1 januari 2021 zal Ronald
Sietsma de rol van algemeen manager/directeur van de CHAGZ op zich
nemen.
Projectgroep vervolg ICT-inventarisatie: Huisartsen die het leuk vinden om
mee te denken over het vervolg op de ICT-inventarisatie kunnen zich
aanmelden bij Eliza (e.rikkelman@chagz.nl)

Longfysiotherapie helpt de patiënt met corona op

de been
Bericht van Thera Splinter, fysio- manueeltherapeut, Lorna therapeut, ademtherapeut
methode van Dixhoorn:
Longrevalidatie Netwerk Amsterdam (LoRNA) is het lang bestaande netwerk voor
longfysiotherapie. Als longfysiotherapeuten verwachten wij veel te kunnen betekenen
voor de revalidatie van ex-corona patiënten.
De ziekte heeft veel impact op de longen. De gehele conditie, lichamelijk en
geestelijk, zal moeten herstellen. De patiënt ontvangt persoonsgerichte zorg in alle
fasen van het revalidatietraject. In de meeste gevallen zullen de volgende
componenten aanwezig zijn:
ademhalingstherapie (waaronder ademspiertraining en adviezen omtrent
goede hoesttechnieken)
conditie- en spierkrachtopbouw
coaching
ontspanningstechnieken
Deze zorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het
basispakket, op verwijzing van de (huis)arts. Deelnemende fysiotherapeuten en
praktijken zijn te vinden op: https://lornamsterdam.nl

Subsidies voor doktersassistenten
Tijdens de ledenvergadering in september is er gesproken over het opleiden van
doktersassistenten. Er waren o.a. vragen over de subsidies en het aanvragen
hiervan.
Verschillende partijen, waaronder de SSFH, SBB en RVO, bieden subsidies aan om
het aanbieden van stageplaatsen aantrekkelijker te maken. In de Subsidietool
Doktersassistent van de LHV vind je een helder overzicht van alle subsidies waarop
de praktijk aanspraak kan maken als er een doktersassistent wordt opleid, welke
voorwaarden hiervoor gelden en op welke wijze je de subsidie kunt aanvragen. Kijk
voor meer informatie op: https://www.lhv.nl/uw-praktijk/personeel/nieuwpersoneel/subsidies-voor-doktersassistenten

Voor suggesties, ideeën en vragen kan je een mail sturen naar:
communicatie@chagz.nl
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