Jaarplan Stichting BeterKeten 2018
Darmpoliepenzorg

Nieuw

Geïnitieerd vanuit Erasmus MC

Diabetische voet

Nieuw

Geïnitieerd vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland

Duizeligheidscentrum

Nieuw

Geïnitieerd vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland

Kindergeneeskunde – aangeboren afw & alg.

Nieuw

Startend bij de vier BeterKeten-ziekenhuizen

Reumatologie

Nieuw

Alle ziekenhuizen regio Rijnmond

Samenwerking rondom onderwijs

Nieuw

BeterKeten-ziekenhuizen

Nierfalen

Recent

Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland

Schildklier Netwerk

Lopend

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

IBD Zuidwest Nederland

Lopend

EMC, MSZ, FG&V, ASz, IJSL, Ikazia

Endometriose

Lopend

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

Centrum Gezond Gewicht

Lopend

EMC, MSZ, FG&V. Inzet op verbreding naar ASz.

MCN mammacarcinoomzorg

Lopend

EMC, FG&V, IJSL

IC Rijnmond

Lopend

Alle ziekenhuizen regio Rijnmond

MDL-Kindergeneeskunde

Lopend

EMC, FG&V, MSZ, ASz, Amphia, Haga, Jeroen Bosch zh.

Perinataal Centrum en integrale geboortezorg

Lopend

Erasmus MC, Maasstad zh, Franciscus Gasthuis

Barrett Netwerk

Alopend

EMC, MSZ, FG&V, IJSL, Ikazia. Uitbreiding ASz?

MyoomZorg

Aflopend

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

Immunotherapie allergologie

Aflopend

Alle ziekenhuizenregio Rijnmond, Zorg op Noord / Zuid.

PCOS

Evaluatie

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

Fertiliteitspreservatie oncologische patiënten

Evaluatie

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

MCN Gynaecologische oncologie

Evaluatie

Alle ziekenhuizen zuidwest Nederland

Voor elk project worden concrete doelstellingen voor 2018 geformuleerd. Dit geeft sturing en draagt bij aan resultaat.
Stimuleren samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek. Door zorg (verder) te koppelen aan wetenschap
binnen de samenwerkingsprojecten (één versterkt het ander), met behulp van de subsidies voor een BeterKetenpromotietraject en door het uitbouwen van de algemene samenwerking hieromtrent tussen de ziekenhuizen.
Inzet is dat alle ziekenhuizen in de regio op inhoud mee (kunnen) doen. Lopende projecten worden uitgedaagd om,
waar relevant, hun samenwerking te verbreden naar alle ziekenhuizen in de regio. En alle ziekenhuizen hebben de
gelegenheid om met nieuwe, relevantie samenwerkingsinitiatieven te komen.
De keten begint en eindigt veelal niet in het ziekenhuis. Bestaande projecten worden in 2018 nadrukkelijk uitgedaagd
om, waar relevant, de eerstelijn te betrekken bij hun project. Denk daarbij in eerste instantie aan de huisartsen. Ook
wordt expliciet gezocht naar nieuwe projecten die bij aanvang met de eerstelijn tot stand komen, te denken aan
projecten met een relevante omvang en duidelijke meerwaarde voor alle partijen.
Patiëntbetrokkenheid bij de verbeterprojecten van de BeterKeten is in 2017 reeds in gang gezet. In 2018 wordt deze
lijn doorgezet en wordt elk project verzocht om hier invulling aan te geven.
De BeterKeten focust nadrukkelijk op kwaliteit van zorg. Elk project wordt uitgedaagd om hun kwaliteit en
toegevoegde waarde (verder) aantoonbaar te maken.
In de projecten spelen onderlinge samenwerking en optimaal gebruik maken van elkaars expertise een belangrijke rol.
Introductie van nieuwe ontwikkelingen waarbij het samenwerkingsverband een proeftuin kan zijn voor het
uitproberen van innovaties in zorg gaan hand in hand met het streven naar “state-of-the-art” medische zorg en het
optimaal organiseren van deze zorg over de muren van de ziekenhuizen heen.
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Ook is 2018 is sprake van een goede relatie met zorgverzekeraars. Ze worden geïnformeerd over de inzet en
resultaten van de BeterKeten. Via de jaarlijkse bijeenkomst en de opgebouwde contacten.
De projecten ontvangen ook in 2018 deskundige, onafhankelijke, efficiënte en klantgerichte ondersteuning vanuit
het projectbureau van de BeterKeten. Er is sprake van een flinke (project)agenda met beperkte mankracht.
Uitdaging is daarom om gericht gebruik te maken van de experts in de betrokken ziekenhuizen en om deze, meer
dan voorheen, in te zetten op het project.
Successen worden gevierd: met betrokken organisaties en buitenwereld. Een separaat communicatieplan 2018
geeft hier de concrete doelstellingen voor weer.
Naast de inzet op bovenstaande projecten, initieert de BeterKeten tenminste twee nieuwe samenwerkingsprojecten. Het ‘netwerkdiner’ is hier een succesvolle tool voor gebleken. Maar denk ook aan het aanpakken van
complexere samenwerkingsvraagstukken in overleg met het bestuur.
Een aantal algemene activiteiten worden vanuit de BeterKeten georganiseerd. Waaronder het ‘Groot BeterKetenoverleg’ waar de RvB’s en Stafbesturen van alle ziekenhuizen uit de regio voor uitgenodigd worden. En de
jaarlijkse bijeenkomst in mei waar, gezien de positieve feedback, in 2018 een nóg breder publiek voor genodigd
wordt.
Een Master-student Gezondheidswetenschappen wordt binnen de BeterKeten ingezet op een specifieke
onderzoeksvraag. Hierover volgt nadere afstemming met het bestuur.

