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          WestWest

Start West-Brabant

Preventie & Leefstijl

Dit project loopt ter verbetering van 
de algehele gezondheid van 
inwoners in de regio. Voor de 
gemeentes Roosendaal en Steen-
bergen zijn preventiematrixen 
opgesteld, waarin het aanbod van 
interventies ter terugdringing van 
overgewicht is weergegeven. Het 
FIT!akkoord van de gemeente 
Roosendaal is ondertekend en 
er is aandacht besteed aan de 
campagne Stoptober.

CVA ketensamenwerking

Ter verbetering van de nazorg aan 
CVA-patiënten is een nieuw 
samenwerkingsconvenant 
opgesteld. Het nazorgtraject 
rondom CVA is verder vormgegeven 
en de CVA zorgketen regio 
West-Brabant en Tholen is 
uitgegroeid naar 13 ketenpartners.

Parkinson 

Ter versterking van samenwerking en verbetering 
van digitale informatieoverdrachten rondom 
Parkinsonpatiënten zijn afspraken gemaakt over 
welke informatie via welk informatiemedium 
beschikbaar wordt gesteld. Enkele leveranciers van 
een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) zijn 
benaderd om een toelichting te geven op de 
mogelijkheden van een PGO.

Transitiemonitor

De eerste fase van de transitiemonitor, die inzicht geeft in de 
zorgconsumptie en gezondheidsstatus van de regionale populatie, 
is opgeleverd. Ter doorontwikkeling om transities in het kader van 
de juiste zorg op de juiste plek te monitoren is eind 2020 een 
nieuwe subsidieaanvraag bij ZonMW gedaan. 

Spoedzorg 
kwetsbare ouderen

In 2019 is bekeken of het 
portaal spoedzorg kwetsbare 
ouderen kan fungeren als 
regionaal coördinatiepunt. Als 
alternatief is in 2020 de 
regionale spoedcapaciteit 
digitaal inzichtelijk gemaakt via 
verwijshulp.nl. Partners 
overleggen structureel met 
elkaar om de spoedzorg 
kwetsbare ouderen te blijven 
verbeteren.

Complexe wondzorg

Patiënten met Ulcus Cruris (open beenwond) 
worden thuis behandeld in plaats van in het 
ziekenhuis. In 2020 is gewerkt aan een reductie 
van het aantal behandeldagen per patiënt en aan 
het verlagen van de kosten van benodigd 
wondmateriaal.

COPD ketensamenwerking

Per 1 januari 2020 is voor westelijk 
West-Brabant gezamenlijk met de regio 
oostelijk West-Brabant een regionaal 
longformularium vastgesteld, inclusief 
eenduidige inhalatie-instructie. 
Aansluitend is dit project beëindigd.

Vroegsignalering 
kwetsbare ouderen 

De projectgroep heeft aandacht besteed aan eenduidige commu-
nicatie vanuit de professionals. De aangepaste richtlijn VKO is 
vastgesteld en geïmplementeerd. Er is kennis uitgewisseld met 
het Huis van Morgen. Samen met het Huis van Morgen is een 
workshop verzorgd tijdens het 5-jarig bestaan WestWest.
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Regionaal Expertise Centrum

Via het REC worden Bloedtransfusies, Antibiotica 
Intraveneus, Port-a-Cath, PICC en Hyperemesis 
Gravidarum in de thuissituatie aangeboden aan de 
patiënt. Om ziekenhuispatiënten aan te melden bij 
thuiszorgorganisaties is een aanmeldportaal 
gerealiseerd, inclusief bijbehorend analysedashboard. 
De Bravis-Beter-Thuis- Verpleegkundigen zijn gestart om 
de inhoudelijke overdracht van de patiënt goed te 
organiseren. 

Integrale GGZ in het 
sociaal domein

Er heeft verkenning plaatsgevonden 
rondom de doelgroep Ernstig Psychiatrische 
Patiënten in de wijk en samenwerkende 
partijen rondom deze doelgroep. 
Daaruit bleek onwetendheid omtrent 
betrokken organisaties bij deze 
patiëntengroep en hun rol. Er zijn 
verbeterpunten opgesteld om deze 
samenwerking beter vorm te geven.

Webinar Wet Zorg & Dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige 
zorg of onvrijwillige opname van mensen met een 
verstandelijke of psychogeriatrische aandoening. Voor 
regionale afstemming en het maken van afspraken in 
verband met deze nieuwe wet organiseerde WestWest, 
samen met het Dementienetwerk West-Brabant, 
dit webinar, waarbij 100 professionals aansloten.

15 oktober 2020

Viering 5 jaar WestWest
Ter ere van 5 jaar WestWest organiseerden het Care Innovation Center, GGD 
West-Brabant en WestWest het event ‘Gezondheid. Mij een zorg!?’. ‘s Middags 
waren 13 workshops met totaal 150 deelnemers. ’s Avonds volgde een 
webinar met nog meer deelnemers. Een mooi verjaardagscadeau was de 
bekendmaking van GGD West-Brabant om aan te willen sluiten bij WestWest.
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