JAARPLAN 2015

Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen
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Naar een nieuwe werkelijkheid in de (eerstelijns)zorg
Het streven is een goede en betaalbare zorg, dichtbij mensen. ROS Friesland zet zich daarvoor in. Wij bieden
kennis, advies, begeleiding en inspiratie. ROS Friesland:
- werkt aan de doorontwikkeling naar samenhangende zorg in de buurt
- zet in op zorgnetwerken
- treedt op als kenniscentrum
ROS Friesland heeft gedegen kennis van de landelijke, regionale én lokale ontwikkelingen van (eerstelijns)zorg.
Daarom zijn wij als geen andere partij in staat om de verbinding te leggen.
Dit document schetst in het kort de ontwikkelingen in de (eerstelijns)zorg, alsmede onze inzet. Ook voor 2015
biedt ROS Friesland advies en begeleiding om samen met het veld vorm te geven aan een nieuwe werkelijkheid
in de zorg.
Anneke Venema
directeur/bestuurder ROS Friesland
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Landelijke ontwikkelingen
De zorg verandert
Nooit eerder was er zoveel turbulentie in de gezondheidszorg. We noemen enkele belangrijke ontwikkelingen,
maar deze opsomming is beslist niet compleet.
-

Mondige burgers regelen meer zaken digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk.
De zorgvraag neemt toe, o.a. vanwege de vergrijzing en meer mensen met chronische aandoeningen.
Er is veel druk tot beheersing van de zorguitgaven (hoofdlijnenakkoorden).
Er komt steeds meer inzet op zelfmanagement en e-health.
Zorgverzekeraars kopen steeds meer gedifferentieerder in, op kwaliteit en uitkomsten van zorg.
Participatie: goed voor de gezondheid, maar heeft risico op overbelasting.
De overgang van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeente leidt tot:
- toenemende integratie zorg en welzijn
- gebiedsteams, met afspraken met eerstelijnszorg, voornamelijk met huisarts en wijkverpleging.
- contractering van samenhangende zorg in de buurt
- wijkverpleging als spil in de wijk.

Gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. is niet een zaak van de eerstelijnszorg alleen. Samenhang
met de wensen van patiënten, zorgaanbieders, het sociale domein, en verzekeraar is daarbij van belang.

De eerstelijnszorgverlener verandert mee
Dit vraagt van zorgaanbieders dat zij goede zorg bieden, maar ook dat zij:
- op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de zorgvraag in eigen regio/wijk/gemeente, het omringend
zorgaanbod kennen en daarmee afstemmen;
- omgaan met veranderingen, visie en leiderschap ontwikkelen t.a.v. hun eigen, maar ook gezamenlijke koers;
- coachend optreden t.a.v. zelfmanagement;
- vormgeven aan substitutie van zorg;
- digitale mogelijkheden kennen en benutten;
- als collectief aanspreekpunt zijn voor ziekenhuis, verzekeraar, gemeente;
- uitkomsten van zorg inzichtelijk maken t.a.v. kwaliteit en veiligheid;
- blijvend aandacht hebben voor preventie/ leefstijl.
Geen geringe opdracht. ROS Friesland kan hen daarbij adviseren en ondersteunen.
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Provinciale ontwikkelingen
Inwoners, hun zorgvraag en betrokkenheid
Op 1 januari 2014 had Friesland 646.317 inwoners. Dit aantal daalt naar verwachting de komende jaren licht. Ten
opzichte van Nederland heeft Friesland:
- een hoger percentage ouderen
- een hoger percentage inwoners met een laag inkomen
- een hoger percentage rokers
- een sterkere toename van de zorgvraag
Kennis van de toekomstige zorgvraag is noodzakelijk. Daarnaast is patiëntenparticipatie van belang voor
patiëntgericht werken.

De ontwikkeling van (eerstelijns)zorg
Medio 2014 zijn er 1.688 eerstelijnszorgverleners in Friesland. Er komen meer samenwerkingsverbanden, al
of niet met een rechtsvorm, zowel monodisciplinair als multidisciplinair. Zorgaanbieders zitten steeds meer
gezamenlijk op één locatie. De mate van samenwerking en integratie achter de voordeur is wisselend.
Tevens komen er meer zorgnetwerken rond patiëntengroepen. Dat wil zeggen: regionale en lokale netwerken
rond doelgroepen en thema’s (o.a. kwetsbare ouderen, dementie, GGZ, leefstijl), vanuit verschillende domeinen
(cure, care, welzijn, patiëntbelang, gemeente).
Arbeidsmarktproblematiek
In 2020 verwacht men (onderzoek van het Jan van Es Instituut) dat in Friesland een grote groep huisartsen
is uitgestroomd (56% van de huidige populatie werkt dan nog) en dat de zorgvraag met 22% is gestegen.
Provinciaal kijkt men naar oplossingen voor toekomstige problemen, o.a. door te anticiperen op een mogelijk
huisartsentekort.

De Friesland Zorgverzekeraar
Voor de toekomst zet De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) in op de volgende ontwikkelingen:
- Op lokaal niveau wil ze aansluiting tussen de medische eerste lijn met de sociale eerste lijn.
- Op regionaal niveau wordt ingezet op 6 regio´s met gemiddeld 100.000 inwoners, met 5 ziekenhuizen en 6
anderhalvelijnscentra.
- Complexe specialistische zorg wordt provinciaal geregeld.
- Een organisatie van huisartsen in huisartsensamenwerkings-verbanden (HAS) met minimaal 4 huisartsen
voor een gebied met circa 10.000 inwoners.
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Provinciale ontwikkelingen
Provinciale programma’s in Friesland
1. Friesland Voorop
Friesland Voorop is een samenwerkingsverband van alle partijen in de zorg. Het is één van de proeftuinen van
VWS, met een aantal deelprogramma’s (www.frieslandvoorop.nl). Momenteel lopen er verschillende projecten
die voortgekomen zijn uit het programma. ROS Friesland is betrokken bij geboortezorg, substitutie en
ontwikkeling eerste lijn (patiëntenparticipatie, ouderenzorg en continuïteit huisartsenzorg).
2. Sociaal-Medische 1e lijn
Het programma Sociaal-Medische 1e lijn (SM1) is een samenwerking tussen gemeenten, DFZ, zorgaanbieders
en Zorgbelang Fryslân. Inzet is een integraal aanbod van de sociale en medische eerste lijn. Voor het onderwerp
“toegang” wordt in 2015 een provinciaal concept geïmplementeerd. Voor “samenwerking in de wijk” zijn
samenwerkingsmodellen beschikbaar voor implementatie. De langetermijn-samenwerkingsagenda moet
leiden tot de transformatie van de Sociaal-Medische 1e lijn.

5

Activiteiten ROS Friesland
Uitgangspunten
ROS Friesland verleent diensten vanuit ondersteuningsgelden voor zorgverleners en organisaties in de eerste
lijn. Ook is gedeeld opdrachtgeverschap mogelijk, bijvoorbeeld vanuit eerste en tweede lijn; gemeente en
eerste lijn. Mits het dienstverlening betreft die in het verlengde ligt van onze maatschappelijke opdracht.
Belangrijke uitgangspunten zijn de zorgvraag van inwoners en een gebiedsgerichte aanpak.

Onze programmalijnen
Onze inzet is onder te verdelen in drie programmalijnen. Uiteraard zijn deze onderling met elkaar verbonden en
vindt uitvoering plaats in samenhang.
1. Samenhangende zorg dichtbij mensen
- Samenwerking binnen de eerstelijnszorg
- Wijkgerichte verbinding medisch en sociaal domein
- Verbinding tweede en eerste lijn
- Preventie / voorkomen van zorg
- Wijkscan / gebiedsanalyse
- Professionalisering
2. (Zorg)netwerken
- Ouderenzorg
- Geboortezorg
- GGZ (inclusief jeugd-GGZ)
- Palliatieve Zorg
3. Regionaal kenniscentrum
Versterken van provinciale, regionale en lokale kennis en samenhang rond de thema’s en
aandachtsgebieden: o.a. zorg voor ouderen, GGZ, geboorte- en kindzorg, palliatieve zorg, kwaliteit/
professionalisering, patiëntgericht werken, preventie, e-health en zelfmanagement.

Samenhangende zorg dichtbij mensen
Samenwerking binnen eerstelijnszorg
Organisatie eerstelijnszorg
Medio 2014 zijn er 1.688 eerstelijnszorgverleners in Friesland. Er komen meer samenwerkingsverbanden, al
of niet met een rechtsvorm, zowel monodisciplinair als multidisciplinair. Zorgaanbieders zitten steeds meer
gezamenlijk op één locatie. De mate van samenwerking en integratie achter de voordeur is wisselend.
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Activiteiten ROS Friesland
ROS Friesland adviseert en begeleidt tenminste 10 samenwerkingstrajecten binnen de eerstelijnszorg.
Resultaat: bijdrage aan verdere professionalisering, aanspreekbare organisaties, sterkere
organisatiegraad en geïntegreerde (eerstelijns)zorg.

Wijkgerichte verbinding medisch en sociaal domein
In alle gemeenten zijn inmiddels gebiedsteams en is wijkverpleegkundige zorg (S1 en S2) ingekocht.
Afstemming en werkafspraken tussen deze partijen en de huisartsen/eerstelijnszorg zullen de komende
tijd verder vorm krijgen. ROS Friesland is in 2014 betrokken geweest bij het leggen van verbinding tussen
huisartsen en gemeenten voor de jeugdzorg en de WMO. Ook is er een werkdocument voor afspraken
opgesteld.
In het programma SM1 zijn modellen opgesteld voor samenwerking en afstemming tussen wijkverpleging,
gebiedsteams en huisartsen. Bij zes voorbeeldcases vindt in 2015 kwalitatieve monitoring plaats met
terugkoppeling aan alle gemeenten. ROS Friesland participeert in het onderzoek naar deze modellen.
ROS Friesland:
- adviseert en begeleidt samenwerkingstrajecten tussen eerstelijnszorg en sociaal domein in tenminste 8
gemeenten;
- is actief betrokken in het provinciale programma “Sociaal-Medische 1e lijn”;
- ondersteunt de (lokale) inbedding en samenwerking van wijkverpleegkundigen met de eerstelijnszorg en
het sociale domein.
Resultaat: bijdrage aan effectieve samenwerkingsafspraken en communicatie tussen huisartsen,
gebiedsteams en wijkverpleegkundigen.

Verbinding eerste en tweede lijn
Naast de inzet op ketenzorg en zorgpaden is samenwerking tussen eerste en tweede lijn ook van belang om
substitutie te verwezenlijken. In Friesland is dit projectmatig aangepakt. ROS Friesland is betrokken door
middel van de liaison-functie. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen ROS Friesland en Dokterszorg
om de expertise te bundelen en innovatie te bevorderen. Deze overeenkomst betreft onder meer de inzet van
menskracht vanuit ROS Friesland op dit substitutieproject.
ROS Friesland:
- a dviseert en begeleidt samenwerkingstrajecten tussen eerste en tweede lijn;
- levert een bijdrage aan het project Substitutie van Zorg van FHV-DZ/DD;
- begeleidt disciplines in samenwerking binnen anderhalvelijnscentra.
Resultaat: bijdrage aan realisatie van substitutie, integrale zorgpaden, en ontwikkeling van
anderhalvelijnscentra.
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Activiteiten ROS Friesland
Preventie / voorkomen van zorg
Voorkomen is altijd beter dan achteraf proberen de problemen te verhelpen. In Friesland vindt op diverse
terreinen inzet plaats op preventie.
GIDS
Om gezondheidsverschillen tussen groepen mensen terug te dringen, zijn vanuit het Nationaal Programma
Preventie GIDS-gelden voor gemeenten beschikbaar. 18 Friese gemeenten hebben deze stimuleringsgelden.
BigMove
Dit programma loopt op een paar locatie in Friesland. Binnen dit programma kunnen mensen met somatisch
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) op verwijzing van de huisarts terecht. Inzet is op eigen
kracht en regie van mensen.
Gezonde Leefstijlinterventies
De pilot Gezonde leefstijlinterventies (GLI)-gezinnen, waarbij de focus lag op aanpassing van leefstijl binnen
de gezinssituatie, wordt binnenkort afgerond met een handreiking. In het voorjaar 2015 is er een provinciale
bijeenkomst GLI-gezinnen.
ROS Friesland:
- adviseert en begeleidt projecten rond preventie, zelfmanagement en e-health in de eerstelijnszorg. We
adviseren en zijn o.a. betrokken bij GIDS en BigMove;
- werkt implementatieplan van GLI-gezinnen uit en zet dit in.
Resultaat: bijdrage aan samenhangende preventie en een blijvend effect van de lopende initiatieven.

Wijkscan / gebiedsanalyse
In de Wijkscan is per gebied het effect inzichtelijk van extramuralisering op de zorgvraag voor de
huisartsenpraktijk, de consequenties voor intramurale zorg en de zorgvraag vanuit WMO 2015. ROS Friesland
zet deze rapportage in bij samenwerkingstrajecten met de eerste lijn en relevante samenwerkingspartijen.
ROS Friesland:
- is betrokken bij de landelijke doorontwikkeling van de Wijkscan
- m
 aakt met praktijken en/of organisaties een geïntegreerde gebiedsanalyse /wijkscan als basis voor
gebiedsgerichte zorg;
- adviseert en ondersteunt mogelijke overgang Dashboard naar Fries Sociaal Plan Bureau (i.o).
Resultaat: zorgaanbieders en stakeholders hebben meer zicht op zorgaanbod en zorgvraag in de wijk/buurt
als vertrekpunt voor doorontwikkeling van hun praktijk en de netwerken waarvan men onderdeel uitmaakt.
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Activiteiten ROS Friesland
Professionalisering
Er wordt veel verwacht van de praktijken en zorgorganisaties in de (eerstelijns)zorg. Niet alleen verdere
vakinhoudelijke doorontwikkeling, maar ook professionalisering van praktijkorganisatie, taakherschikking en
digitalisering/e-health.
ROS Friesland:
- s timuleert praktijkontwikkeling
- b
 egeleidt invoering POH-somatiek en POH-GGZ;
- i nformeert de zorg over landelijke ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid.
Resultaat: verdere professionalisering van praktijken en verhogen van POH-GGZ-graad in
huisartsenpraktijken naar >90%.

(Zorg)Netwerken
Ouderenzorg
Zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijk provinciaal thema vanwege de sterk vergrijzende populatie.
Een aantal geriatrische netwerken maken een professionaliseringslag. Gezien de toename van thuiswonende
ouderen met multicomplexe problematiek zullen de specialist ouderengeneeskunde (SOG) en huisarts/POH in
toenemende mate samenwerken. Ook afstemming tussen SOG en andere zorgaanbieders is van belang.
Een van de vervolgprojecten van ‘Friesland Voorop’ is de ontwikkeling van het zorgpad ouderen. Om dit
succesvol te implementeren is een sterke samenwerkingsbasis nodig.
ROS Friesland:
- s timuleert de vorming van en begeleidt tenminste 4 netwerken rondom kwetsbare ouderen/geriatrische
netwerken;
- h eeft een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend. Bij toekenning is versnelde doorontwikkeling in de
netwerken mogelijk;
- s timuleert en begeleidt de implementatie van het zorgpad ouderen;
- o
 nderzoekt de mogelijkheden tot implementatie van “Samen Oud”. Indien gewenst kunnen we de
implementatie begeleiden;
- z et de ouderenmodule Wijkscan in bij samenwerkingstrajecten.
Resultaat: bijdrage aan professionele en samenhangende ouderenzorg.
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Activiteiten ROS Friesland
Geboortezorg
Sterkere ketenvorming in de geboortezorg is landelijk beleid. Zorgverzekeraars willen op termijn geboortezorg
integraal inkopen. Voor de eerstelijns-verloskundige zorg is goede aansluiting in de keten, zeggenschap en
voorkomen van medicalisering van belang.
Geboortezorg is een van de programmalijnen van Friesland Voorop. De VSV’s (Verloskundige Samenwerkings
verbanden) staan centraal in de vernieuwingsslag: komen tot samenwerking, goed afgestemde en veilige zorg.
Alle VSV’s zijn aangesloten bij het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. Dit Consortium
kent een aantal projecten gericht op het verstevigen en professionaliseren van de samenwerking tussen
partijen in geboortezorg.
Bij Centering Pregnancy vindt een deel van de begeleiding van de zwangere plaats in een groep. In Sneek wordt
dit al toegepast. ROS Friesland heeft een bijeenkomst over Centering Pregnancy georganiseerd. In 2015 komt
een vervolg.
ROS Friesland:
- adviseert en begeleidt bij de doorontwikkeling van de VSV’s en de pilot integrale geboortezorg;
- f aciliteert en adviseert het Platform Geboortezorg Friesland om te komen tot betere onderlinge
afstemming van de VSV’s;
- b
 iedt ondersteuning bij Centering Pregnancy, systematische vroegsignalering en het werken met PRN
(Perinatale Registratie Nederland) Insight;
- l evert projectleiding voor het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland.
Resultaat: bijdrage aan professionele en samenhangende geboortezorg .

GGZ
Basis-GGZ
Per 1 januari 2014 is de Basis-GGZ ingevoerd. ROS Friesland heeft samen met partijen de voortgang
gemonitord, knelpunten gesignaleerd en waar nodig begeleiding geboden.
Veel vrijgevestigde GGZ-behandelaren organiseren zich in zorggroepen en zoeken samenwerking met andere
partijen.
In het najaar van 2014 heeft ROS-Friesland onderzoek gedaan bij POH’s-GGZ naar hun gebruik van e-health.
ROS Friesland:
- a dviseert en begeleidt bij de doorontwikkeling van de Basis-GGZ;
- o
 rganiseert een bijeenkomst over het consultatiedocument met aanbevelingen om te komen tot
consultatie-arrangementen;
- o
 rganiseert met GGZ-professionals netwerkbijeenkomsten op actuele thema’s;
- g
 eeft een vervolg aan de enquête over inzet van e-health bij POH-GGZ;
- s timuleert en begeleidt de implementatie van zorgpaden GGZ. We organiseren een bijeenkomst over het
GGZ-zorgpad uit Dokkum om te komen tot bredere implementatie.
Resultaat: bijdrage aan professionele en samenhangende GGZ-zorg.
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Activiteiten ROS Friesland
Jeugd(GGZ)zorg
Aansluitend op de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten vindt een zorginhoudelijke transformatie
plaats. Met als inzet: vroege preventieve interventies bij lichte problematiek om erger te voorkomen.
Eerstelijnszorgverleners krijgen een signalerende functie en hebben deels een rol in de behandeling van
jeugdigen. Daarom moeten ze kennis hebben van het zorg- en hulpnetwerk rondom de jeugd. De huisarts krijgt
als verwijzer een centrale rol in relatie tot het jeugdzorg-netwerk.
De contactgroep Jeugd-GGZ kwam onder leiding van ROS Friesland in 2014 meerdere malen bijeen. Het
invoeren van de jeugdwet en de zorginkoop van de gemeente zijn belangrijke agendapunten. De vrijgevestigde
GGZ-aanbieders zijn als kleine praktijken minder zichtbaar voor de gemeenten.
ROS Friesland:
-

o
 ndersteunt professionals bij de transitie jeugd GGZ;
d
 raagt zorg voor informatievoorziening en communicatie naar het veld;
k oppelt signalen van zorgverleners terug naar de gemeenten;
s timuleert en begeleidt totstandkoming en inbedding van afspraken tussen de eerstelijnszorg en de
gemeente.
Resultaat: bijdrage aan professionele en samenhangende Jeugd(GGZ)zorg.

Palliatieve Zorg
In Friesland zijn rond ziekenhuizen regionale netwerken voor palliatieve zorg actief. In het afgelopen jaar heeft
de transmurale consultatie rond palliatieve zorg in deze regio’s verder vorm gekregen. Een volgende stap is de
palliatieve zorg in de eerstelijnszorg te verbeteren door het inzetten op PaTZ (palliatieve thuiszorg)-groepen.
De huisarts en de wijkverpleegkundige hebben hierbij vanuit de eerstelijnszorg een belangrijke rol. Aan de hand
van de PaTz-methodiek en met een inhoudelijk deskundige worden regelmatig palliatieve patiënten besproken.
Momenteel is er een PaTz-team actief in Friesland.
ROS Friesland adviseert en begeleidt de ontwikkeling van palliatieve thuiszorg in afstemming met
regionale netwerken palliatieve zorg.
Resultaat: toename van het aantal PaTz-teams.

Regionaal kenniscentrum
ROS Friesland werkt aan samenhangende zorg dichtbij burgers. Dankzij onze expertise en ervaring zijn we een
regionaal kenniscentrum. Als geen ander kennen we de zorg, de partijen en stakeholders, de ontwikkelingen en
(toekomstige) vraag in de provincie Friesland: provinciaal, regionaal en lokaal.
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Activiteiten ROS Friesland
Aanspreekpunt – vraagbaak
ROS Friesland:
- i s aanspreekpunt en vraagbaak voor de eerstelijnszorg, voor partijen binnen en buiten de eerstelijnszorg.
Stemt af met beroepsgroepen in de eerstelijnszorg en biedt een platform waar besturen onderling
kunnen afstemmen op een actueel thema;
- o
 nderhoudt contacten met stakeholders, signaleert onderwerpen die spelen in de eerstelijnszorg en stelt
deze aan de orde;
- z orgt voor koppeling van ideeën uit het veld (c.q. zorgverzekeraar of gemeente) aan lopende initiatieven
en maakt een inschatting van de haalbaarheid.
Resultaat: zorgaanbieders en organisaties benutten de mogelijkheden die wij bieden. Kansrijke ideeën en
initiatieven worden ondersteund en waar mogelijk gekoppeld aan bestaande initiatieven.

Regioanalyse
In 2014 heeft ROS Friesland een eerste slag gemaakt met regioanalyses. In 2015 maken we regionaal op
maat externe analyses en organiseren we enkele bijeenkomsten. Aan de hand van de analyse kunnen we
voor een gebied (regio/gemeente/wijk) met zorgaanbieders en stakeholders komen tot een Geïntegreerde
Gebiedsanalyse (GGA). Met prioriteiten voor de regionale en/of lokale zorgagenda. Breed of op thema’s
(ouderenzorg, preventie e.d.)
ROS Friesland heeft overzichten van de organisatiegraad van de vijf regio’s in Friesland met de mate van
integratie.

ROS Friesland:
- m
 aakt regio/gemeente/wijkanalyses.. De analyses worden ingezet voor samenwerkingsplannen, bv.
inrichten zorgnetwerken. Tevens zijn ze onderlegger bij het bepalen van speerpunten en kansrijke of
noodzakelijke doorontwikkeling;
- participeert in de landelijke werkgroep en in Coöperatie Basiszorg in de Buurt (CBB): een samenwerkings
verband van ROS’en (met RIVM en Nivel);
- h eeft sociale kaarten van de eerstelijnszorg en GGZ.
Resultaat: regioanalyses zijn up to date en publieksversie is beschikbaar. In 2015 vindt verdere uitbreiding
van de Wijkscan plaats.
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Activiteiten ROS Friesland
Arbeidsmarktvraagstukken in de eerstelijnszorg
ROS Friesland:
- o
 nderneemt met DFZ, FHV, Dokterzorg/DD acties in het kader van continuïteit huisartsenzorg;
- s temt af en participeert in activiteiten van Ventura plus waar het arbeidsmarktvraagstukken van de
eerstelijnszorg betreft.
Resultaat: zicht op knelpunten in de regio en actieplan voor aanpak continuïteit huisartsenzorg.

Bijeenkomsten/workshops/scholing
ROS Friesland organiseert in 2015 voornamelijk multidisciplinaire bijeenkomsten op actuele thema’s.
Aankondigingen komen op de website: www.rosfriesland.nl
Resultaat: goed gewaardeerde bijeenkomsten.

Landelijke innovatie ROS’en - Zorgverzekeraars
ROS Friesland draagt bij aan landelijke innovatieagenda ROS-Netwerk - Zorgverzekeraars. De onderwerpen
zijn: wijkgericht werken, substitutie en zelfmanagement.
Resultaat: synergie van inzet op landelijk niveau m.b.t. wijkgericht werken, substitutie en zelfmanagement
voor 2015.

Faciliteren
Naast bovenstaande inzet biedt ROS Friesland ondersteuning aan op verschillende manieren. Dit doen we voor:
- SCEN-artsen
- Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA)
- GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en HAROP (Huisartsen Rampen Opvang
Plan)

13

Tot slot
Het is niet overdreven te stellen dat de zorg dit jaar voor een grote uitdaging staat. Het vergt veel inzet om te
komen tot goede samenhangende zorg in de buurt. ROS Friesland kan hierin adviseren en begeleiden. Om zo met
elkaar de zorg in Friesland verder te verbeteren.
januari 2015
ROS Friesland
Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
(0513) 62 68 05
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl
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