
Het tweede halfjaar van 2019: 
een duurzaam gezonde toekomst. 
Daar werken we samen aan…

Leerroute Anders Beter en MijnZorg afgerond 
over het geleerde van de samenwerking in 
(het begeleiden van) de twee proeftuinen. 
Publicatie begin 2020. 

Goed bezochte intervisie-avonden in het najaar 
over palliatieve zorg. Onderwerpen zijn o.a. 
time-outgesprek en gespreksvoering over 
gewenste zorg in de laatste levensfase / 
advanced care planning voor artsen en 
verpleegkundig specialisten uit eerste en 
tweede lijn. 

Het Bestuurlijk Netwerk Mijnstreek krijgt 
steeds meer inhoud en betekenis. MijnZorg 
gaat in 2020 definitief op in dit grotere 
geheel. Samen is gestart met een 
zorgvuldige voorbereiding van de overdracht 
van MijnZorg projecten en initiatieven.
   

PlusPraktijken lopen voorop met de wijze 
waarop ze spiegelinformatie gebruiken om te 
streven naar doelmatige zorg. 

Publicatie van goede voorbeelden uit de regio 
over patiëntgerichtheid in de praktijk: ‘Een goed 
gesprek voer je samen’. 

december 2019

augustus 2019

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

Het gedachtegoed en de wijze van samen-
werken in de Mijnstreek krijgen regionaal en 
landelijk steeds meer bekendheid. Het 
Ministerie van VWS is in december naar 
Zuid-Limburg gekomen om input te 
verzamelen voor de Contourennota. verzamelen voor de Contourennota.  Dit 
bezoek krijgt in 2020 een vervolg.

Vanwege het succes van het aanbieden van 
anderhalvelijnszorg in PlusPunt Heerlen 
verhuist de voorziening naar een ruimere 
locatie aan de zorgboulevard bij het 
Roda-stadion.

De regio-analyse Mijnstreek verschijnt in een 
heldere publicatie. Het opstellen van 
regiobeelden is onderdeel van verschillende 
landelijke hoofdlijnenakkoorden en geeft 
inzicht in de gezondheidstoestand en 
uitdagingen voor de regio.

Professionals en managers experimenteren 
veelvuldig samen binnen Integrale wijkaanpak 
Hoensbroek om inhoud te geven aan andere 
wijzen van samenwerken, financieren 
en organiseren. Gericht op eigen regie wijk-
bewoners, integrale samenwerking en 
financiële duurzaamheid. Casussen worden financiële duurzaamheid. Casussen worden 
besproken, knelpunten geïdentificeerd en 
successen gedeeld.

Georganiseerd vanuit het project Integrale 
WijkAanpak Hoensbroek: succesvolle regio-
bijeenkomst ‘Gegevensuitwisseling en Privacy-
wetgeving AVG’ over verantwoord delen van 
informatie.

PlusPunt Ouderenzorg is doorontwikkeld. 
Naast tweewekelijks MDO heeft het ELV-loket 
nu inzichtelijk waar vrije bedden zijn voor 
snellere doorverwijzing. Gestart is met de 
time-out gesprekken. Vroegtijdige 
zorgplanning krijgt steeds meer aandacht. 
OuderenOuderenzorg staat steeds meer in het teken 
van opzetten Mijnstreek programmalijn.
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