Nog even terugblikken op het eerste half jaar ...
en daarna op naar een gezonde zomer!

Er is in het 1e kwartaal een
regio-analyse opgeleverd
door Robuust die een
eerste inzicht geeft in de
gezondheid (Triple Aim)
van de regio Westelijke
Mijnstreek.

UM organiseerde in
maart een symposium
Anderhalvelijnszorg om
kennis en resultaten
te delen vanuit de
ZuidLimburgse proeftuinen

In het MIJN.streek
formularium zijn nieuwe
medicijngroepen
toegevoegd en de ICT voor
huisartsen is geregeld.
Nu volgt de ICT voor
apothekers en specialisten

Anders Beter neemt deel
aan het ontwikkelen
van een regio-analyse
door UM/ RIVM. Deze
analyse zal als landelijke
benchmark gebruikt
gaan worden.

Het Anders Beter centrum is
begin dit jaar goed gestart
met de lancering van twee
nieuwe producten. Ook is
de projectgroep druk bezig
geweest met het ontwikkelen
nieuwe e-meedenkconsulten.
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Verbinding gelegd met burgerinitiatief Stein/herbestemming Kerk Kerensheide.
Anders Beter is medeondertekenaar van een intentieverklaring. Op basis hiervan
worden de mogelijkheden
onderzocht voor het initiatief.

De eerste Limburgse
bijeenkomst “Preventie in de
Buurt” heeft plaatsgevonden
vanuit huisartsenpraktijk
Hartje Dorp in Munstergeleen.
Een van de concrete
resultaten is een dorpsgaard.

Vooruitblik

De verkenningen voor
mogelijke projecten
zijn opgeleverd op het
gebied van COPD en een
zorgcontinuüm ouderen
in een kwetsbare positie.
De verkenningen krijgen
dit jaar een vervolg

De nieuwe website van
Anders Beter is online.
De site is voorzien
van uitgebreide
projectinformatie, een
nieuwe look&feel en
geactualiseerde inhoud.

De onderzoeksresultaten van
Gewenste zorg in de laatste
levensfase zijn gepresenteerd.
Het zorgpad wordt zeer positief
beoordeeld door naasten van
patiënten. Verbeterpunten
worden meegenomen in de
doorontwikkeling.

Het eerste halfjaar stond ook in het teken van doorontwikkeling van de samenwerking in de regio, zowel binnen Anders
Beter als breder. Het zogeheten Pact van Terworm, bedoeld om de trendbreuk in gezondheidsachterstanden en in
kosten te realiseren, beïnvloedt Anders Beter – en ook MijnZorg - steeds meer. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat
beide stromen elkaar versterken en bij elkaar komen in de nabije toekomst.

