x
x
x

Antibiotica via het infuus thuis (IPAT en OPAT)

x

x

Antibiotica via infuus thuis bij kinderen

Ligduur verkorten bij kinderen die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen

x

x

Artrose

Regionale aanpak artrose

x

Begeleiding Hyperemesis gravidarum in de thuissituatie

Voorkomen opname in ziekenhuis

x

Begeleiding patiënten met hoofdpijn in eerste lijn met ondersteuning
verpleegkundig specialist
Beschermd wonen extra

Verbetering zorg chronische hoofdpijn en beperking verwijzing naar 2e lijn

x

Beter herstel na nieuwe heup of knie

Sneller en beter herstel door tijdelijke opname in verpleeghuis na heup- of knieprothese, indien
noodzakelij

x

CovidTherapy@Home

Thuisbehandeling van COVID

x

Cultuur op recept Nijmegen

Eén aanspreekbare wijkverpleegkundige

Cultuur op recept is een aanvullend traject op Welzijn op recept, vanuit samenwerking tussen de
Lindenberg, OBGZ (bibliotheek), Sterker sociaal werk en Bindkracht10, waarbij deelnemers
specifiek toegeleid worden naar bestaand en nieuw te ontwikkelen cultuuraanbod, zoveel
mogelijk op maat.
Een versnelde uitplaatsing van patiënten met een mild CVA (volgens vastgestelde inclusiecriteria)
op dag 2 na opname, waarbij helder is dat de patiënt na een korte revalidatie naar huis kan.
Verantwoorde welzijn en zorg, rond mensen met dementie en mantelzorgers, in afstemming
tussen organisaties. Ouderen spelen een actieve rol in het uitvoeren van het onderzoek.
Actieonderzoek Radboud Universiteit, afgerond eind 2021, nu voortgezet als lokaal netwerk
(Alzheimer Nederland, GGD, Buurtsportcoach, Bindkracht10, ZZG, Gemeente Nijmegen,
mantelzorgers, vrijwilligers).
Complexe voet wondzorg in thuissituatie. Reduceren van polibezoeken. Verbeteren
samenwerking met 1ste lijn. Voorkomen van draaideur patienten.
Het ontwikkelen van een nieuw paradigma om de diagnose, prognose en behandeling van
multimorbiditeit bij ouderen te verbeteren
?

EMBOSS

Persoonsgerichte integrale chronische zorg voor patiënten met lage SES.

Empower 2 decide

Ontwikkeling van een werkwijze om samen te beslissen bij patiënten met alvleesklier- en
slokdarmkanker.
Met vier andere regio’s communities gevormd om te leren over goed leven bij dementie.

Dementievriendelijke wijk

Diabtetische voet
Dynamische symptoomnetwerken

ENABLE-DEM
Extramurale Praktijkontwikkeling Specialisten ouderengeneeskunde
(EPOS)
FINGER NL (Radboudumc), over ouderen en leefstijlfactoren
Follow up aneurysma aorta abdominalis overhevelen naar 1e lijn
FORTO project
Gastrostomiecatheter en jejunostomiecather wisselen thuis
Gastrostomiecatheters kinderen met jejunum
Gezamenlijke spreekuren huisarts – specialist

x
x
x

In de luwte van beschermde woonvormen de behandeling dichterbij brengen ipv uitvoering
binnen GGZ instelling

Modelontwikkeling voor optimale inzet van specialist ouderengeneeskunde inextramurale
praktijk in regio Gelderland-Zuid.
Twee jaar durende interventie waarin effect onderzocht wordt van combinatie van
leefstijlaanpassingen op denkvermogen van ouderen.
Controle bezoeken patiënten verminderen. Patiënt blijft in de 1e lijn totdat het aneurysma
zodanig groot is dat interventie nodig is.
Ontwikkelen van smartphone gebaseerd meetsysteem genaamd FORTO (Fatigability Outcomes to
monitor Resilience Targets in Older persons).
Comfort voor de patiënt (zorg in eigen omgeving, minder reistijd)
Ouders en kind kunnen nu de zorg thuis ontvangen. Innovatietraject met daarin instructiefilmpjes
voor ouders, verzorgers en wijkverpleging. Kortere opnameduur ZH.
Zorg vanuit tweede lijn waar mogelijk laten plaatsvinden in eerste lijn, versterking van eerste lijn.
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Project in aanvraag

Onderzoek en onderwijs
x

x
x

Dementieplatform Netwerk 100

Organisatie
x

Voorkomen dagelijks bezoek aan ziekenhuis van peritoneale dialyse patiënten met een
buikvliesontsteking
Ligduur verkorten voor patiënten die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen.

CVA Fast track

Zorgpaden overig

Ziekenhuisverplaatste zorg

Netwerk

Personeel

Welzijn

Overigen/algemeen

Palliatieve zorg

x

Actielijn 10 Regionaal wachtlijstbeheer VVT
Antibiotica intraperitoneaal bij peritoneale dialyse patiënten

Preventie

Aanvraag door huisarts van röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend mogelijk maken
zonder verwijzing naar SEH.
Het ontwikkelen van een regionaal model voor proactieve zorgplanning in de eerstelijn.

Ouderen

Aanvraag röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend door
huisarts
ACP in huisartspraktijken

ICT en technologie

Doel/belangrijkste thema

Diagnose specifiek

Overzicht netwerken en projecten per thema

Gezond ouder worden in Nijmegen

Terugdringen gezondheidsverschillen door MDO aanpak

ICT-overleg ZH en HA

Met name gericht op regionale implementatie van POINT.

Immunotherapie thuis (melanoom)

behandeling met immunotherapie thuis bij mensen met een melanoom

Informatie voor verwijzers makkelijk ontsluiten (via app)

Verwijzersapp: praktische informatie voor verwijzers op snelle manier toegankelijk maken.

x

Naadloze overgang ziekenhuis - thuis voor COPD patiënten met heropnames

x

Juiste Zorg Juiste Plek

Ontwikkelen projecten JZJP in overleg met zorgverzekeraars en partners in de regio.

Katheterwissel in thuissituatie
Ketenzorg CVA

Patiënt hoeft voor een katheterwissel niet meer naar de polikliniek in het ziekenhuis te komen.
Polikliniek bezoek voor katheterwissel vermijden
Verbeteren van ketenzorg bij CVA en verkorten van de ligduur in het ziekenhuis.

Ketenzorg ontketend

Van zorg in ketens naar persoonsgerichte integrale zorg.

Ketenzorg Spoedeisende Hulp

Lectoraat Opzetten kenniskring wijkverpleging

Voorkomen van ziekenhuisopname wanneer er primair behoefte is aan verzorging (care) en niet
aan medische behandeling (cure).
Interprofessionele transmurale samenwerking in de kindzorg. Doel is om de ngatieve invloed van
ziekte op het leven van het kind zo veel mogelijk te beperken. Zodta het kind kan opgroeien tot
een zo ‘gezond’ mogelijke volwassene.
Meedenken van ouderen bij thema's die belangrijk zijn voor wijkverpleging.

Limoncello

Afstemmen ontslagmedicatie met warme overdracht > huisarts

Netwerk Medisch Psychosociale Kindzorg regio Nijmegen (TRANSIT)
Netwerkleren voor oudere migranten (Sterker)
NOEL Bestuurlijk en tactisch overleg
Observatiebedden in verpleeghuis

Kwetsbare ouderen: een menswaardig bestaan als uitgangspunt; menswaardig in de beleving van
kwetsbare ouderen zelf.
Kinderen en hun gezinnen de juiste zorg bieden op de juiste plek.
Het verbeteren van netwerkleren; optimaliseren van aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn
en dit beter afstemmen op migrantenoudere.
Regionale kartrekker van vereenvoudiging van bestuurlijke regie; vastgestelde gezamenlijke
ambities en doelstellingen vertalen in beleid.
De juiste indicatiestelling mogelijk maken door observatie in het verpleeghuis.
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Project in aanvraag

Onderzoek en onderwijs

Organisatie
x

x

x
Immunotherapie geven dichter bij huis, door wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen
ziekenhuis.
Regionale samenwerking op het gebied van het opleiden van artsen in de basis en
vervolgopleidingen.
Leergroep in Nijmegen bestaande uit drie corporaties en vijf zorgaanbieders. Doel: inclusieve
buurten en wijken.
Slimme app voor COPD-longaanval, gericht opzelfmanagement.

Zorgpaden overig

Ziekenhuisverplaatste zorg

Netwerk

x
x

x

Luscii app/transmuraal regie centrum

Netwerk 100

x
x

x

ITZ COPD

MonitAir

x

x

IPC-drains

Moderne Devotie Praktische wijsheid

x

x

Inzetbaar tbv communicatie tussen patiënten en zorgverleners en uitleg over achtergronden,
systemen en culturen (meer dan tolken), groepsgerichte voorlichting.
Maagkatheters in de thuissituatie

Medische basis- en vervolgopleidingen

Personeel

x

Integraal capaciteitsmanagement

Medicatie dichter bij huis

x

x

Hotspotters

Kindercomfortteam

Welzijn
x

GRZ-overleg V&V en ziekenhuizen

Intercultureel consulenten en gezondheidsmakelaars

Overigen/algemeen

Palliatieve zorg

Preventie

Praktijkgericht actieonderzoek voor extramurale zorg, gericht op de doorontwikkeling van de
Herstelcirkel in de wijk tot een (vorm van) gezondheidscoöperatie met en voor mensen met
(risico op) diabetes type 2 en andere leefstijlaandoeningen. Doelen: preventie, bevorderen
gezonde leefstijl, eigen regie bewoners, ontwikkelen laagdrempelig aanbod in de wijk,
verminderen gebruik zorg.
Mede middels een samenwerkingsprogramma ‘Gezond Ouder Worden’ wordt in de Gemeente
Nijmegen invulling gegeven aan het beleidsspoor ‘Gezond Ouder Worden’, zoals geschetst in de
Nijmeegse Gezondheidsnota 2021-2024. Deze stuurgroep heeft voor de komende 4 jaren een
aantal thema’s & doelgroepen geformuleerd waaraan zij in gezamenlijkheid zal werken.

Ouderen

Gezond in Noord

ICT en technologie

Doel/belangrijkste thema

Diagnose specifiek

Overzicht netwerken en projecten per thema

Overleg Gehandicaptenzorg crisisdienst
Overleg Palliatieve zorg

x

Patiëntoverleg Zorgdomein
Peritoneale dialyse met ondersteuning van thuiszorgverpleegkundige

Maakt nachtelijke peritoneale dialyse mogelijk voor patiënten die dit niet zelfstandig kunnen.

x

PG Collumcare

x

Proeftuin Wijkkliniek (kwetsbare ouderen) JZOJP

Verbeteren van zorg en versnellen van herstel na een gebroken heup bij patiënten met PG
problematiek
Netwerkpreventie om tipping points bij ouderen te voorkomen: wijken beter toerusten op
gezondheidsrisico's/indicator ontwikkelen om veerkracht van wijken in beeld te brengen.
2e lijns laag complexe zorg in een geriatrische setting. Samen met ZZG Herstelcentrum

Programma verbeteren GGZ

Verbeteren van de GGZ voor jongvolwassenen en mensen in het autisme spectrum

Programmaraad mentale gezondheid

Mentale gezondheid, het verruimen van de definitie van "normaal".

Pre-Adapt
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Regionaal zorgaanbiedersoverleg

Twee keer per jaar regionaal overleg (ZH, zorgaanbieders wvp en HA), knelpunten in de keten
worden besproken, opgelost of belegd in vervolgwerkgroep
Bestuurlijk en tactisch overleg V&V partners in Gelderland-Zuid

x

x

x

x

REMIND vervolg

Wekelijks monitoren welbevinden van mantelzorgers van mensen met dementie door
zorgtrajectbegeleiders via een app/dashboard.
Doorontwikkeling van de tool + meer zicht krijgen op proces voorafgaand aan crisisopname.

ROAZ

Optimaliseren van beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van acute zorgketens in de regio
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ROSON-overleg

x

Spoedig dichtbij

Positionering van een wijkverpleegkundige op de SEH van het Radboudumc met als doel de
doorstroom van patiënten richting de huis te verbeteren.
Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op
meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Gezamenlijke afspraken in de acute dienst, organisatie van een coördinatiepunt

Stuurgroep Sluitende aanpak (acute keten)

Beter regie op de acute keten GGZ

Sociaal Arrangeren (Sterker)

Tactisch overleg ziekenhuizen en NEO-huisartsen

Project in aanvraag
x

Tactisch overleg zorgaanbieders wijkverpleging in Gelderland-Zuid

Samenwerking wijkverpleging en SEH

Onderzoek en onderwijs

x

Regionaal overleg zorgaanbieders wijkverpleging

REMIND

Organisatie
x

x

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Regionale V&V tafel (bestuurlijk en tactisch)

Zorgpaden overig

x

Verpleegkundige zorg door het specialistische thuiszorgteam in de thuissituatie van de patiënt,
onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist van het Radboudumc. (o.a. antibiotica,
TPV, wondzorg, katheterwissel, thuisdialyse, immunoglobuline)
Patiënten met verdenking op prostaatkanker een betere diagnostiek bieden door hun de juiste
zorg en behandeling op de juist plaats bieden.
Formulier en raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen

Prostaatkankerzorg

Ziekenhuisverplaatste zorg

Netwerk

x
x

Project Samenwerking GOET en (Voor)Zorgcirkels
Project Ziekenhuisverplaatste zorg

Personeel

x

Verbeteren van stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen verschillende
zorgplekken.
Onderzoek naar verbeteren van multidisciplinaire samenwerking bij ouderen rond de thema’s
valpreventie en ondervoeding.
Verbeteren communicatie tussen huisartsen en CWZ specialisten in gezamenlijke zorgtrajecten

Paraplu

Welzijn

x

x

Palliatieve zorg (NPZZG)

Overigen/algemeen

Palliatieve zorg

x

Overleg wijkverpleegkundigen palliatieve teams en ziekenhuizen om palliatieve zorg te
verbeteren.
Crisisdienst wet zorg en dwang

Overleg VVT crisisdienst

Preventie

Diabetespatiënten moeten minimaal 1 keer per 2 jaar oogfoto’s laten maken. Diabetes mellitus
kan schade geven aan de ogen. Sommige patiënten hebben schade zonder dat ze het door
hebben. Het is daarom belangrijk dat de ogen regelmatig gecontroleerd worden.
Crisisdienst wet zorg en dwang

Ouderen

Oogfoto aan huis

ICT en technologie

Doel/belangrijkste thema

Diagnose specifiek

Overzicht netwerken en projecten per thema
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Technologische innovaties

De meerwaarde van leefstijlmonitoring voor zelfstandig wonende cliënten in de eerstelijnszorg.

x

Teleconsult voor huisarts

Voorkomen van diagnostisch consult dat alleen uitsluiting als doel heeft (uitsluitdiagnostiek).

x

TKDN

Gezamenlijke afstemming en monitoring van beleid uitstroom ziekenhuizen naar VVT en op- en
afschaling van cohorten.
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x
x
x

x

Tracheacanulezorg in kindergasthuis de Boeg

Transfertafels
Transmuraal incidenten melden voor huisartsen huisartsenpost en
Specialist ouderengeneeskunde verpleeghuizen
Transmuraal zorgpad bij hartfalen

x
x

x

x

Verbeteren van transmurale processen en voorkomen van herhaling van incidenten
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x

x

x

x

Transmuraal zorgpad diep veneuze trombose

x

x

Transmuraal zorgpad long-covid

Transmuraal zorgpad voor mensen met long-covid.

x

UKON

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een samenwerking tussen de
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc en 15 zorgorganisaties, waaronder ZZG Zorggroep.
Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare
ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een
beschermde woonvorm.
Ziekenhuisopname is aanleiding om met kwetsbare ouderen te spreken over toekomstige zorg en
behandeling.
Goede uitstroom van patiënten die moeilijk uit te plaatsen zijn

Veerkrachtig samen beslissen project
Verbetering uitstroom intramuraal - moeilijk uit te plaatsen
patiënten
Verdachte huidafwijkingen
Verpleegkundige specialistische inzet (ZZG)
Vervolgopleidingen verpleegkunde

Voedingsproblemen bij kwetsbare mensen (voedingspaspoort)
VS-er longgeneeskunde transmuraal
Welzijn op recept Nijmegen

Werkgroep OZOM (Overleggroep Zorg voor Oudere Migranten)
Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’(GGIB)

Verminderen verwijzingen naar de 2e lijn, betere zorg, m.n. diagnostiek in de 1e lijn, verbetering
kennis 1e lijn.
Bevindingen interviews Monique Oord over inrichting VS en specialistische team
Diverse vervolgopleidingen voor verpleegkundigen via de Radboud Health Academie (o.a.
Vervolgopleiding Oncologie, Wondopleiding, Vervolgopleiding Geriatrie Verpleegkundige,
Scholing Geriatrie Verzorgenden (SGV), Vervolgopleiding kinderverpleegkunde (VKV), Generieke
module intensief (GMI)
Project waarbij patiënten met een lage snaqscore zonder medische reden thuis begeleid worden
(samen met sociaal domein)
Steeds meer zorg zal in de toekomst transmuraal gegeven worden om zorg dichter bij patiënt te
brengen en om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te kunnen bieden.
Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen met (lichte) psychosociale problemen worden
ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat door
het meedoen aan activiteiten, meer contacten met anderen, meer beweging of het doen van
vrijwilligerswerk de kwaliteit van leven verbetert, de veerkracht wordt vergroot en het
welbevinden toeneem, waardoor de gezondheid in het algemeen verbetert.
Onder andere de ontwikkeling van een woonzorgconcept voor migranten ouderen.
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Zorg na heupfractuur (Collumcare)

Gezonde inwoners in een gezonde stad,samen groene en gezonde keuzes stimuleren en actief
bijdragen aan welbevinden van alle inwoners.
De juiste informatie is over de juiste patiënt op het juiste moment voor de juiste professional
beschikbaar.
Verbeteren van zorg en versnellen van herstel na een gebroken heup

x

x

Zorgpad amputaties onderste extremiteiten

Goede uitstroom van patiënten na een amputatie van de onderste extremiteiten
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x

ZONE

x

x
x

x

Project in aanvraag

Onderzoek en onderwijs

x

Bieden van volledig geïntegreerde zorg waarin de patiënt met hartfalen centraal staat met als
doel voorkomen van heropnames.
Regionale samenwerking met als doel implementatie van multidisciplinaire kwaliteitsstandaard
wondzorg.
Betere aansluiting op het zorgtraject in de 1e lijn en optimalisatie zorgproces DVT in de 2e lijn

Transmuraal zorgpad complexe wondzorg

Organisatie

Zorgpaden overig

Ziekenhuisverplaatste zorg

Netwerk

Personeel

Welzijn

Overigen/algemeen

Palliatieve zorg

Preventie

Toegang ZO's ZZG HC en huisartsen tot EPIC via 'mijnradboudpatienten' voor die patiënten in het
Radboudumc onder behandeling zijn (geweest)
Ouders leren tracheacanulezorg in kindergasthuis de Boeg met verpleegkundige van
Radboudumc. Kinderen die vanuit de kinder-IC met tracheacanule naar huis gaan.
Ligduurverkorting van 8 naar 3 wkn.
Oplossen van wachtlijsten GGZ

Ouderen

Toegang voor HA en SO tot ziekenhuisdossiers patienten

ICT en technologie

Doel/belangrijkste thema

Diagnose specifiek

Overzicht netwerken en projecten per thema

