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Mooie resultaten in 2019 
... samen op naar meer! 
Samenwerken vanuit bestaande én nieuwe projecten om de gezondheid in de regio 
te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verminderen: 
Triple Aim' Vanuit dat doel richten we ons steeds nadrukkelijker op resultaatgericht 
samenwerken en op de bundeling van expertise binnen de gehele Mijnstreek-regio. 

Via dit overzicht kijken we nog even terug op de belangrijkste ontwikkelingen van 
het afgelopen half jaar. Met concrete resultaten van onze samenwerking. 

Werkbezoek samenwerkingsverband Salland 
United (Deventer e.o.): uitwisseling aanpak en 
ervaringen, zie de aftermovie. 

UM publiceert onderzoeksrapport over PlusPunt 

juli 2019 
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MC. De hogere patiënttevredenheid, eenzelfde

� 
ervaren gezondheid én lagere kosten per patiënt � �
is een solide fundament om door te bouwen. 

Op weg naar een integrale, wijkgerichte 
aanpak in de Heerlense wijk Hoensbroek via 
de aanpak 'anders denken, doen en 
organiseren'. 

PlusPunt Medisch Centrum genomineerd voor 
Value Based Health Care Prize 2019. Geen 
winnaar maar wel een goed voorbeeld voor 
de Nederlandse gezondheidszorg. 

Door de bijeenkomsten 'Van Pact naar impact' 
in maart en juni krijgt de ambitie van de 
'Mijnstreek Coalitie' bij de deelnemers steeds 
meer inhoud en vorm. 

Minister Hugo de Jonge bezoekt Landgraaf 
en een van de PlusPraktijken voor meer 
inzicht in de ambulante jeugdzorg. 

januari 2019 

Voorbereiding van uniforme werkwijze time-out 
gesprek voor patiënten in de palliatieve 
fase met hun huisarts in de Mijnstreek. 
Introductie per 1 juli. 

Professionals in de ouderenzorg in de 
Oostelijke Mijnstreek vinden elkaar via klank
bordgroepen, zowel per specialisme als 
gezamenlijk. 

De website van de PlusPraktijken is gelanceerd. 
Het concept wordt ook in andere regio' s 
geïntroduceerd, zoals de Westelijke Mijnstreek 
en Maastricht-Heuvelland. 

Het transmurale farmacie-project MIJN.streek 
formularium trekt landelijk aandacht. De pro
jectgroep is nauw betrokken bij landelijke con
tractafspraken om nieuwe indicatoren voor 
formula riumgericht 

Themacoalitie Farmacie start in de Mijnstreek 
om de farmaceutische kosten tot het landelijk 
gemiddelde te brengen, met tenminste gelijk
blijvende kwaliteit en algemene gezondheid 
(T riple Aim). 

https://youtu.be/44ZeflOZWTU
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/minister-hugo-de-jonge-draagt-pluspraktijken-warm-hart-toe
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/pluspunt-mc-is-een-goed-voorbeeld-voor-de-gezondheidszorg
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/pluspunt-medisch-centrum-genomineerd-voor-value-based-health-care-prize-2019
https://www.pluspraktijken.nl
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/1672-2
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/samen-versterken-door-verbinding
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/bevorderen-van-eenduidig-en-doelmatig-voorschrijven-van-medicatie-in-eerste-en-tweede-lijn
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/bevorderen-van-eenduidig-en-doelmatig-voorschrijven-van-medicatie-in-eerste-en-tweede-lijn
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/anders-denken-doen-en-organiseren
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/anders-denken-doen-en-organiseren
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/1701-2
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/1701-2
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/succesvolle-evaluatie-zorgpad-beter-bewegen-bij
https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/succesvolle-evaluatie-zorgpad-beter-bewegen-bij



