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Toetreding GGD West-Brabant
Per 1 januari 2021 is GGD West-Brabant als nieuwe 

deelnemer toegetreden tot WestWest. 

Meerjarenbeleidsplan 2022-2024
Er is een proces doorlopen om tot een nieuw plan te komen. 
Enquetes zijn uitgezet en alle deelnemers zijn geïnterviewd. 
In juni vond een heidag plaats. In het najaar is het nieuwe 

meerjarenbeleidsplan ‘Samen gezonder’ vastgesteld.

Urineweginfecties
Dit project is voortgekomen uit de transitiemonitor en 

gestart in 2021. Doelstellingen zijn gericht op het 
voorkomen van urineweginfecties en duidelijkheid over 

het medische beleid en wie hoofdbehandelaar is.

Vroegsignalering 
Kwetsbare Ouderen

De Commissie kwetsbare ouderen in Bravis 
is uitgebreid met HCWB. Dit om de 

ontslagprocedure te verbeteren, wat belangrijk 
is vanuit het VKO-proces. De projectgroep VKO 

heeft een presentatie in HCWB-Academy 
gegeven over wat VKO inhoudt. 

Integrale GGZ in het 
sociaal domein

Een namenlijst van betrokken professionals is 
gemaakt welke beschikbaar is gesteld aan de betrokken 

organisaties. Tevens is de toegankelijkheid tussen 
de organisaties geoptimaliseerd.

Corona-nazorg
De dienstverlening bij corona nazorg is 

geïnventariseerd en weergegeven in een 
infographic. Dit met als doel om de 
afstemming tussen de informele en 

formele zorg rondom de 
ondersteuning van de hulpvrager 
van corona nazorg te verbeteren.

Transitiemonitor
In maart 2021 is fase 2 gestart. Er hebben technische 
aanpassingen plaatsgevonden ten opzichte van de 
oude monitor en er is aanvullende data ingelezen. 

De monitor wordt in 2022 opgeleverd. 

Parkinson
We streven naar een optimale informatievoorziening 
voor behandelaren en patiënt/cliënt in een digitale 

context. Ter voorbereiding hierop zijn de informatie-
stromen verder gestandaardiseerd via de reeds 

bestaande informatiekanalen.

Complexe Wondzorg
Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de 

zorg rondom de diabetische voet zijn in kaart gebracht. 
Er is gestart met de ontwikkeling van een regionaal 

protocol skin tear en zorgpad Decubitus. 
Het zorgpad Ulcus Cruris is nog steeds een succes. 

Regionaal Regie- en 
Expertise Centrum

Door COVID-19 veranderde het aantal REC-behandelingen. 
Er is gestart met de ontwikkeling van zorgpaden Immunoglo-
buline en Diuretica. Sinds mei 2021 worden materialen voor 

bloedtransfusie, PICC en PAC via het ziekenhuis geleverd 
aan thuiszorgorganisaties.

Preventie en Leefstijl
In juni 2021 is een digitale sessie voor professionals 

‘West-Brabant rookvrij: hoe draag jij hier aan bij?’ 
georganiseerd. Voor overgewicht is met verschillende 

organisaties gesproken over beleid, behoeften en 
wensen rondom aanpak overgewicht bij jeugd.

CVA-Ketensamenwerking
Ter ere van de dag van de beroerte 2021 is een boekje 

uitgegeven. Hierin vertellen alle 13 partners van de 
CVA-zorgketen West-Brabant en Tholen over de zorg 

die zij aan CVA-patiënten leveren.

Meer info www.WestWest.nl

Jaarverslag 2021

Ambitie & visie
WestWest zet zich in voor twee doelen

 
Een gezondere bevolking in westelijk West-Brabant 

Naadloze samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties.
 

Binnen de thema’s is bijzondere aandacht voor de doelgroep 
ouderen en voor het gebruik van data en digitalisering.

Preventie en leefstijl vanaf 
aankomende hulp- of zorgvraag
Het voorkomen van toekomstige zorg- en 

hulpvragen door, naast het verlenen van zorg, in 
te zetten op preventie van verschillende risico’s.

Juiste zorg op de juiste plek
Betere samenwerking tussen zorg- en 
welzijnsorganisaties op het gebied van 
specifieke zorgpaden of doelgroepen.

Meer info?

www.westwest.nl 

Gezonder ouder worden
Voorbereiding op ouder worden, langer 
zelfstandig wonen en versterken van het 

netwerk en de zelfredzaamheid van ouderen.

Digitalisering, 
gegevensuitwisseling en data

Toepassen van innovatie en gebruik van data. 
Elk project draagt bij aan een gestelde 

zorginhoudelijke doelstelling.
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