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De samenwerking met GGZ, 
GGD, verpleging, verzorging 
en thuiszorg en met het 
sociaal domein wordt steeds 
concreter en hechter. Er 
ontstaan nieuwe gezamenlijke 
projecten.

UM organiseerde in 
maart een symposium 
Anderhalvelijnszorg om 
kennis en resultaten te 
delen vanuit de Zuid-
Limburgse 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.

in het project Integrale 
Wijkaanpak Hoensbroek  
is een projectleider gestart 
en zijn de stuurgroep 
en werkgroepen 
samengesteld.

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

Op 1 maart is het 
Zorgcontinuüm ouderen 
PlusPunt Ouderen geopend. 
Hier kunnen ouderen met 
complexe problematiek 
terecht voor snelle poli-
klinische eerstelijns 
diagnostiek en advies. 

Het project Via Zelfhulp 
naar Zelfregie is op 
stoom: medio 2018 is 
het streefaantal van 25 
groepen dat voor eind 2018 
was geformuleerd reeds 
behaald. 

De apothekers in 
OZL verbeteren hun 
onderlinge samenwerking 
en leggen afspraken 
daarover vast. Het doel: 
een sterkere partij 
worden in de regionale 
samenwerking.
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Halfjaaroverzicht 
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De nieuwe website van 
MijnZorg is online. De site 
is voorzien van uitgebreide 
projectinformatie en 
nieuwe look&feel en 
geactualiseerde inhoud.  

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

Vooruitblik

Nog even terugblikken ... 
en daarna een gezonde zomer gewenst!

Per 1 januari is het ELV-
loket geopend met een 
totaaloverzicht van vrije 
bedden in de regio en 
24-7 bereikbaar via 1 
telefoonnummer.
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