Nieuwsbrief
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Beste collega’s,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2022 met daarin aandacht voor diverse lopende projecten
en de regionale netwerken. Tevens tref je de planning aan met de activiteiten de
aankomende maanden.
Veel leesplezier!
Project: Zorgpad COVID19
Afgelopen 22 februari hebben we een presentatie gehouden over de veranderende zorg bij nazorgpoli van
longcovid. Hierin hebben we met jullie kunnen delen dat we hard aan het werk zijn om de zorg regionaal hier anders
vorm te geven in de vorm van het ontwikkelen van een zorgpad. We zijn enorm trots op dit project en zien allemaal
het potentieel hiervan. Op dit moment zijn we op de achtergrond hard bezig alle informatie samen te brengen en te
kijken naar een geschikte projectmanager. Daarnaast hebben we tijdens de digitale bijeenkomst, de oproep gedaan
om je aan te melden voor de rol als casemanager als het profiel bij je past. Inmiddels zijn er verschillende
aanmeldingen binnen en zijn we nu aan het kijken hoe deze procedure verder een goed vervolg kunnen geven. Zodat
we op een onafhankelijke wijze de geschikte kandidaten deze rol kunnen laten bekleden.
Verder willen we graag nog aan iedereen vragen om het multidisciplinaire Team waarmee men in de praktijk
samenwerkt, de ergotherapeut, de logopedist de diëtist en evt. de psycholoog en of POH ZZG aan ons kenbaar te
maken. Zo kunnen wij het netwerk met ervaring in de regio inzichtelijk maken zodat er in de wijk goed verwezen kan
gaan worden.
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Tevens kunnen we jullie informeren dat we via een VEZN-subsidie dit project gefinancierd krijgen voor het eerste
jaar.

Project: Gecombineerde leefstijlinterventie
Zoals we al eerder in een eerdere nieuwsbrief hebben laten weten zijn we op dit moment tot de conclusie gekomen
dat centraal contracteren van de GLI als CFN niet mogelijk is met VGZ. We vinden dit erg jammer. Inmiddels zijn we
gestart met de uitrol van het project verbeteren van de instroom, doorstroom en uitstroom van de GLI deelnemers,
waarvoor we de toekenning van de VEZN subsidie hebben gekregen. We hebben als CFN twee projectleiders
hiervoor aangesteld. Een projectleider vanuit de GGD, Doke Verstegen, gaat met name het monitoren van de pilot
locaties op zich nemen, knelpunten in kaart brengen ,leerkringen ondersteunen en dat in de rol als proces
coördinator en Nicole de Baat ( een lid uit ons eigen netwerk CFN met veel ervaring als projectmanager in de zorg)
gaat aan de slag als informatie coördinator zij zal zich bezig houden met opzetten regionale GLI informatie,
knelpuntanalyse regionale samenwerking en het opzetten en borgen samenwerkingsafspraken.
Omdat we wel van start gaan met het project en we nog steeds denken dat de GLI een mooi project is dat we
regionaal goed moeten inbedden, willen we oproepen wanneer je van plan bent om als praktijk dit te faciliteren dit
dan individueel te contracteren bij de verschillende zorgverzekeraars. Wat nog goed is om te weten is dat CZ
inmiddels ook de leefstijlopleiding van de paramedici erkent en er geen BLCN registratie meer nodig is om een
contract af te sluiten. Dus wil je de GLI aanbieden contracteer zelf als praktijk met de zorgverzekeraars!!

Geriatrienetwerk Nijmegen
CFN is benaderd door Sabine van Exter, PHd-kandidaat diëtetiek van het RadboudUMC om te participeren binnen
een voeding en bewegingsinterventie voor ouderen met risico op sarcopenie.
De voedingsinterventie draait om de juiste hoeveelheid en timing van eiwitinname, en de bewegingsinterventie
beoogt bij te dragen aan het behouden en verbeteren van fysiek functioneren. De interventie zal in het ziekenhuis
starten en thuis nog 3 maanden na ontslag doorlopen (in de regio Nijmegen). Tijdens opname stellen de patiënten
doelen op met fysiotherapeuten waar ook na opname aan gewerkt kan worden. Hiervoor komt Sabine graag in
contact met enthousiaste, gedreven fysiotherapeuten.
In eerste instantie zal er een korte pilot binnen een specifiek postcodegebied plaatsvinden, daarna zal er volgend
jaar een grotere vervolgstudie komen.
Inmiddels zijn de eerste praktijken benaderd die binnen het postcodegebied van de pilot vallen.
Mocht er nieuws zijn, dan houden we jullie op de hoogte.
Het geriatrienetwerk is per mail bereikbaar via geriatienetwerk@cfnijmegen.nl.

Netwerk Traumarevalidatie Nijmegen
In oktober 2021 hebben we met een groot aantal fysiotherapeuten uit Nijmegen en Maastricht de NPi-scholing
Traumachirurgie en fractuurbehandeling gevolgd met als doel het oprichten van een regionaal netwerk van
fysiotherapeuten gespecialiseerd in de nabehandeling. Na het volgen van de scholing is de landelijke website
aangepast met alle geschoolde therapeuten hierop aangemeld.
Daarna bleef het echter een beetje stil vanuit Radboudumc. Er werd matig doorverwezen en daarom is dit voorjaar
de kleine stuurgroep bestaande uit Jeroen Biere (fysiotherapeut DeFysioo), Indy Smits (fysiotherapeut Radboudumc)
en John Reijnen (fysiotherapeut Medical Training Malden/ bestuurslid CFN) meerdere keren bij elkaar gekomen om
het netwerk meer vorm te geven. We hebben hiervoor de volgende doelen geformuleerd:
- Het organiseren van 2 scholingsbijeenkomsten per jaar voor het netwerk
- Het laten aansluiten van CWZ bij het regionale netwerk
- Het profileren van het regionale netwerk

Vooraankondiging:
Op woensdag 22 juni organiseert Netwerk Traumarevalidatie Nijmegen van 19.00 – 21.00u de eerste
scholingsbijeenkomst. Hiervoor hebben we enkele interessante sprekers uitgenodigd die ons bijpraten over
Permissive Weightbearing en een onderzoek naar Permissive Weightbearing bij calcaneusfracturen. De bijeenkomst
wordt gehouden in Radboudumc. Op korte termijn verzenden we meer info naar onze leden.
Aansluiten CWZ bij het regionale netwerk:
Wij zijn van mening dat CWZ ook in het regionale netwerk hoort. Vorig jaar heeft er al een gesprek plaatsgevonden
tussen de traumachirurgen van CWZ en John. Op dit moment zijn we een groter overleg aan het plannen waarbij de
stuurgroep en de traumachirurgen van Radboudumc en CWZ aanwezig zijn. We houden jullie op de hoogte van de
uitkomst van dit overleg.
Profileren:
We horen wisselende geluiden over de aanwas van patiënten bij de aangesloten praktijken in het netwerk. Dit moet
natuurlijk verbeteren. We zijn aan het kijken hoe we de patiënten die op de SEH of op de verpleegafdeling zijn gezien
beter kunnen informeren over het netwerk. We denken hierin bijvoorbeeld aan een visitekaartje en/of flyer met QRcode die gelinkt is aan de landelijke website met zorgzoeker. Zodra we hier meer info over hebben informeren wij
onze leden hierover.
Het traumanetwerk is per mail bereikbaar via traumanetwerk@cfnijmegen.nl.

Reumanetwerk Nijmegen e.o.
Drie jaar terug heeft CFN Fibrozorgnet, Artrosezorgnet en Artritiszorgnet van Sint Maartenskliniek overgenomen.
Vanaf dat moment hebben we getracht leden zo goed mogelijk te scholen op het gebied van fibromyalgie, artrose en
artritis. Door het aanbieden van gevarieerde programma’s met externe sprekers zoals dr. Edwin de Raaij, dr. Wilfred
Peter, dr. Els van den Ende, dr. Fleur Poelkens, Prof. Dr. Bart van den Bemt, en nog vele anderen. Maar ook door
middel van casuïstiekbespreking en digitale opdrachten hebben we jullie goed geïnformeerd willen houden. De
scholingen werden nooit meer apart per netwerk georganiseerd, maar altijd voor alle netwerken tezamen.
Het bestuur van CFN heeft, in samenspraak met de stuurgroep, ervoor gekozen om de naam Fibrozorgnet,
Artrosezorgnet en Artritiszorgnet, te veranderen naar een nieuwe naam, Regionaal Reumanetwerk Nijmegen e.o.
Deze naam sluit beter aan bij de regiovisie van CFN en geeft ook beter weer dat we staan voor de
fysiotherapeutische en oefentherapeutische reumazorg in de breedte. Op de website zullen hieromtrent ook enkele
wijzigingen plaatsvinden. Zo komt er een lijst met gespecialiseerde therapeuten met daarbij de aantekening F
(Fibromyalgie), A (Artrose) en IR (Inflammatoire Reuma). De namen Fibrozorgnet, Artrosezorgnet en Artritiszorgnet
blijven echter bestaan als zoekterm en gaan zeker niet verloren.
Voor 2022 staan de volgende scholingsavonden gepland:

Datum
13 april
1 jun
20 sept
16 nov

Onderwerp
Webinar Graded Activity door dr. Albère Köke
Fysiotherapie Danssante door Peter van Burke
Virtual Reality
Casuïstiekbespreking

Het reumanetwerk is per mail bereikbaar via reumanetwerk@cfnijmegen.nl.

We want you!
Helaas lukt het tot op heden nog maar niet om een enthousiaste werkgroep
PR & Communicatie op de been te krijgen. Deze werkgroep is essentieel
voor zowel de interne communicatie naar onze leden en netwerken, maar
ook essentieel voor externe communicatie naar onze externe partners, nogniet aangesloten fysiotherapiepraktijken en andere stakeholders. Bij deze
daarom nogmaals de oproep!
We zijn op zoek naar creatievelingen, die handig zijn met de PC en die CFN
verder willen ondersteunen in het profileren! Meld je dan bij het bestuur via
info@cfnijmegen.nl.

Agenda
Datum
13 april 2022
19 april 2022
21 april 2022
17 mei 2022

31 mei 2022
1 juni 2022
22 juni 2022

Type overleg/ bijeenkomst
Webinar Reumanetwerk
Nijmegen
Voorjaarsvergadering
Geriatrienetwerk Nijmegen
Bestuursvergadering
Bijeenkomst ‘Opstap naar
een betere regionale
samenwerking fysiotherapie
Algemene ledenvergadering
Ledenbijeenkomst
Reumanetwerk Nijmegen
Ledenbijeenkomst Netwerk
Traumarevalidatie Nijmegen
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