De huisartsenpraktijk van Jan Palmen in Heerlen is een zogeheten PlusPraktijk. Sinds begin dit jaar werkt de praktijk met een nieuwe vorm van
diabeteszorg, die beter is afgestemd op de individuele patiënt. “Wat heeft
de patiënt nodig om zichzelf beter te voelen? Die vraag staat centraal.”
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CZ denkt mee over de toekomst van de
zorg. In regionale proeftuinen werken we
samen met inwoners en betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg en gezondheid. Een van deze 5 proeftuinen is ‘MijnZorg’, in de regio Oostelijk Zuid-Limburg.
In januari 2016 startte hier onder leiding
van de zorggroep Huisartsen Oostelijk
Zuid-Limburg (HOZL) een nieuw initiatief:
PlusPraktijken OZL. PlusPraktijken zijn huisartsenpraktijken die met ondersteuning
van de HOZL en financiering door CZ innovatieprojecten gaan oppakken. Inmiddels zijn
15 Limburgse huisartsenpraktijken, waaronder Aarveld Medisch Centrum in Heerlen,
een PlusPraktijk. Zij fungeren als een huisartsenpraktijk van de toekomst: een praktijk
waar patiënten zelf de regie hebben, doelmatig worden behandeld en de huisarts de
regisseur is van de zorg in de wijk.
Wilt u weten hoe CZ ook in andere regio’s
werkt aan het verbeteren van de zorg? Kijk
dan op www.cz.nl/rondjezorg.
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