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Eerste huisartsen gegevens in PGO
In een PGO kan de patiënt zelf gezondheidsgegevens van uw en andere
zorgverleners verzamelen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis, medisch
specialist of fysiotherapeut. Uiterlijk 1 juli 2021 is 95% van alle
huisartspraktijken toegankelijk voor het PGO.
Met de introductie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zet
RZWN een grote stap voorwaarts op het gebied van regie voor de patiënt
en gezamenlijke besluitvorming. Dankzij meer inzicht in de
gezondheidsgegevens voelen patiënten zich ondersteund en
verantwoordelijk voor hun gezondheid. De informatie uit de PGO helpt
patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur, waardoor zij beter in
gezamenlijkheid met de arts tot de best passende behandeling kunnen
komen. Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts
komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij
voor begeleiding voor de patiënt.

‘Kwaliteit van Leven’ standaard tijdens
behandeling
RZWN werkt reeds geruime tijd met het implementeren van standaard
metingen van de kwaliteit van leven van patiënten als onderdeel van de
reguliere zorg. Stabiele kwaliteitsdata zorgt voor een gedegen baseline om
het effect van interventies aan af te meten. RZWN stuurt zowel op
kwaliteit van leven als op ziekteactiviteit. Deze combinatie is krachtig. De
gedegen en te kwantificeren kwaliteitsmaten worden in de praktijk
gebruikt voor meer zorg op maat en het afmeten van het kwaliteitseffect
van nieuwe interventies. Dit maakt zorg op maat mogelijk alsook het
identificeren van patiëntengroepen die mogelijk minder directe zorg nodig
hebben.

Jaarverslag 2021
Met trots presenteert RZWN het jaarverslag over 2020. Het doel van het
verslag is een beeld en samenvatting te geven van de activiteiten die in
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. We kijken terug op een zeer
bijzonder en bewogen 2020.
Bekijk hier ons jaarverslag 2020.
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Reumazorg ZWN is
gevestigd in:
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Vlissingen
Oostburg
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Zierikzee
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Emmeloord
Lelystad
Urk
Lemmer

VERWIJZEN:
Via ZorgDomein kunt u uw
patiënt(en) direct digitaal
doorverwijzen naar
Reumazorg ZWN. Normaal
gesproken zien we de
patiënten binnen twee
weken.
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