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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag Patiëntenraad 2016. THOON wordt ondersteund door de patiëntenraad.
Binnen de ketenzorg staat de chronisch zieke patiënt centraal. De patiëntenraad vormt de stem
van de patiënt binnen THOON. De patiëntenraad is opgericht in 2014 en bestaat uit afgevaardigden
van de regionale afdelingen van de DVN, Longfonds en de Hart- en Vaatgroep. De patiëntenraad
komt vier maal per jaar samen om lopende zaken te bespreken betreffende de chronisch zieken.
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Leden patiëntenraad

DVN (Diabetes Vereniging Nederland)
Jan Dreteler
Gerdy Schorfhaar
Longfonds
Elly Beens
Alwin Kötter
Hart- en Vaatgroep
Rolf van de Walle
Sjoerd Velzing (tot en met maart 2016)
THOON
Erica de Goeij
Gerlinde Koenderink
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Kwartaalthema’s

Q1 Voeding
Het thema voeding is en blijft een belangrijk onderwerp voor de chronisch zieke patiënten. In 2016
werd geopperd om een gezonde dag / voedingsbijeenkomst te organiseren. Door locatieproblemen
heeft dit niet plaats gevonden. Het thema heeft de volle aandacht, in 2017 volgen er gesprekken
tussen diëtisten om het thema voeding onder de aandacht te houden.
Q2 Beweging
De Hart- en Vaatgroep heeft een beweging project lopen in Hardenberg. Een nieuw project is in
ontwikkeling in Rijssen.
De DVN heeft een bewegings-programma lopen voor pre-diabeten, te Winterswijk.
Q3 Laaggeletterdheid
Het Longfonds heeft contact gehad met Power (Enschede). Power biedt taallessen aan in
verschillende wijken aan mensen die al wel kunnen lezen en schrijven om taalvaardigheid te
verbeteren. Deze lessen worden gegeven door zowel ROC docenten als taalvrijwilligers. Ook is er
een groep die mensen echt leert lezen en schrijven, ook Gezondheidscentra bieden dit aan. Zodra
dit aanbod toeneemt kan er ook meer wijkgericht worden gewerkt.
Q4 SMR
Maart 2016
Bij het Longfonds loopt het project de rookvrije-generatie. De andere deelnemers worden hierover
geïnformeerd. In 2016 was 95% van de scholen rookvrij. De winst van niet-rokers is te behalen in
de leeftijdscategorie van 14-18 jaar.
September 2016
Stop-tober volgt weer in oktober. THOON zal hier aandacht aan besteden. SMR blijft de aandacht
van THOON houden, evenals bij de andere zorgprogramma’s. Het Longfonds heeft plannen om voor
de toekomst rookvrije speeltuinen en andere openbare plekken te creëren.
Toekomst
Voor 2017 staan de thema’s zelfzorg en ontzorgen op de planning. In het kader hiervan kunnen
verschillende aandachtsgebieden van 2016 meer aandacht krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan
het aanzetten van patiënten tot meer bewegen). De patiëntenraad is voornemens een opzet van
zelfmanagement versus ontzorgen te presenteren.
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4.1

Lopende zaken

Project ZO!

ZO! Staat voor Zelfzorg Ondersteund. THOON zal in samenwerking met ZO! de pilot coachende
gesprekstechnieken aanbieden voor vijf groepen zorgverleners (huisartsen en POH-ers) in de
chronische zorg. De pilot is opgezet door Sietse van Turennout met als doel: wat is voor de patiënt
van belang (kijkend naar de patiënt en waar is de patiënt aan toe – zorg op maat). De huisarts en
POH krijgen scholing over het voeren van coachende gesprekstechnieken en ontvangen een
webcam om gesprekken met de patiënt op te nemen en deze later te bespreken in de groep.
4.2

WMO

DVN heeft in samenwerking met de Nierstichting het thema mantelzorg besproken. De regels
rondom de WMO zijn per gemeente verschillend, hetgeen veel vragen oproept. Volgens Longfonds,
DVN, Hart- en& Vaatgroep en de Nierstichting moet de WMO inzichtelijker gemaakt worden.
4.3

Patiëntenportaal / e-Vita

THOON is voornemens te onderzoeken hoe ondersteuning in zelfmanagement uitgerold kan worden
in de huisartsenpraktijken. Hiertoe zijn drie projecten vastgesteld. Een van deze projecten is de
ICT ondersteuning van patiënten en zorgverleners in de chronische zorg in de huisartsenpraktijk.
Deze ICT toepassing heet ‘e-Vita’ en is een zelfzorgplatform dat geleverd wordt door Vital Health
(VHS). Naast zelfmetingen kan de praktijkondersteuner een zorgpad toewijzen aan de patiënt. Dit
is een pad in de tijd met verschillende activiteiten voor de patiënt. Een activiteit kan bestaan uit
het lezen van informatie of het doen van een zelfmeting. Aan deze pilot zullen vijf praktijken
deelnemen.
Voor de toekomst wordt een overkoepelend portaal verwacht van waaruit de patiënt informatie van
de verschillende zorgverleners kan inzien. De patiënt heeft de regie om zorgverleners al dan niet te
machtigen tot inzage in (een deel van) de informatie.
4.4

Patiënt-Empowerment

Het project PE (Patiënt Empowerment) is gericht op gedragsverandering bij de hulpverlener. Totaal
werken hier elf praktijken aan mee (één groep vanuit THOON). Er volgt een patiëntencoachavond
op 27 september, waar patiënten en de praktijkondersteuners bij aanwezig zijn.
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Reglement en profiel deelnemers patiëntenraad

Op 15




maart 2016 heeft de patiëntenraad de volgende documenten opgesteld en goedgekeurd:
Profiel deelnemers patiëntenraad
Reglement deelnemers patiëntenraad
Rooster van aftreden
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Financieel

Begroting

€ 2500,=

Kosten
Ondersteuning THOON (4 bijeenkomsten)
Manager
Secretariaat
Zaal / catering

€ 1056,=
€ 480,=
€ 100,=

Vacatie vergoeding deelnemers

€ 909,38

Totaal

€2.545,38

9

10

