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Op de agenda:
Geniet met volle teugen van de zomer!

Kijk ook eens op
www.zorgtrajecten-brabant.be

Sinds februari van dit jaar heeft het
LMN Hageland een stuurgroep, die samengesteld is uit 6 huisartsen (Dr. Luc
Beckers, Dr. Mark Eraly, Dr. Bert Naulaerts, Dr. Corinne Ponsaerts, Dr. Erik
Schreurs en Dr. Jim Strackx) en de
zorgtrajectpromotor.

De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan het beleidsplan voor
2011 en 2012, waarin beschreven zal
staan vanuit welke visie we willen werken, welke concrete doelstellingen we
willen halen, en op welke manier we dit
gaan doen.

Deze stuurgroep is de ‘denktank’ van het
LMN, en zet de krijtlijnen uit voor de
verdere uitbouw van de chronische zorg
in de regio. Het belang van een sterk
uitgebouwde chronische zorg wordt
steeds groter, en het is belangrijk dat de
huisartsen en de andere eerstelijnswerkers hier tijdig en adequaat op inspelen.
Zo willen we bijvoorbeeld de zorgverleners beter ondersteunen en de multidisciplinaire en transmurale samenwerking
verbeteren, om zo de kwaliteit van leven
van alle betrokkenen te verhogen (met
de patiënten op kop, uiteraard!)

De stuurgroep speelt uiteraard niet soloslim, er wordt steeds teruggekoppeld
naar de huisartsenkringen, en waar nodig zullen de andere beroepsgroepen en
partners om hun inbreng en feedback
gevraagd worden.
De stuurgroep wordt begeleid door prof.
Em. Jan Heyrman, Carine Van Den
Broeke en Liesbeth Borgermans van het
Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde in Leuven.

Voor de patiënt met een
zorgtraject diabetes:
Een werkgroep van zorgtrajectpromotoren en de VDV hebben de handen in
elkaar geslagen om een handig hulpmiddel te maken voor de patiënten met
een zorgtraject diabetes: een boekje
waarin het zorgtraject uitgebreid wordt
toegelicht, en waarin alle informatie kan
gebundeld worden (te zetten stappen,
afspraken, materiaal, doelstellingen,
zorgverleners,…).
Ze zullen door de huisartsen meegegeven worden met de patiënten.

