Gezondheidscentrum
Terwinselen

voorop wil lopen. Dit doen we o.a. door inzet van
zorgontwikkeling, zorginnovaties en bijbehorende
implementaties”, aldus Trietsch.

Een gemeenschappelijke visie

Wilskracht & vertrouwen

Het verhaal achter de cijfers

Deelname aan de PlusPraktijken was voor
Gezondheidscentrum Terwinselen dan ook
vanzelfsprekend. “We zijn ons ervan bewust dat
er binnen de zorgsector veel zorgvernieuwingen
plaatsvinden. Vernieuwingen die lastig individueel zijn
op te zetten. Je bent hierbij genoodzaakt om samen
te werken”, zo vertelt Janneke Kaper, praktijkmanager.
En laat dit samenwerken nou net hét fundament
zijn van het PlusPraktijken project. “Door het project
zijn we bij elkaar in de keuken gaan kijken. Dit vergt
wilskracht en vertrouwen, maar heeft er uiteindelijk
voor gezorgd dat we
“We bieden onze
niet meer op losse
eilandjes functioneren.
patiënten nu
We bieden onze
meer op elkaar
patiënten nu meer op
afgestemde zorg.”
elkaar afgestemde zorg.

Een unieke samenwerking die zeker zijn vruchten
afwerpt. “Wat ik gedurende het project als erg
zinvol heb ervaren, is de cijfermatige onderbouwing.
Hier werd vroeger ook wel al naar gekeken, maar
dan werden de cijfers afgezet tegen de landelijke
cijfers. Nu worden de cijfers vergeleken met
praktijken binnen de regio die op eenzelfde niveau
functioneren”, zo vertelt de praktijkmanager. Cijfers
waar ze in Terwinselen meer dan trots op zijn.
Door het PlusPraktijken project hebben we inzicht
gekregen in het verhaal achter de cijfers. Iets wat voor
alle zorgverleners binnen ons gezondheidscentrum
zeer waardevol is”, zo vult Trietsch aan.

Zorg in huis
Alle zorgverleners die werkzaam zijn bij
Gezondheidscentrum Terwinselen streven een
gemeenschappelijk doel na. “We willen het liefst
al onze patiënten in huis bedienen met de best
mogelijke zorg. Om dit te bewerkstelligen, moeten
we een zo compleet mogelijk pakket binnen de
eerstelijnszorg kunnen aanbieden”, zo begint Jasper
Trietsch, huisarts. Een doelstelling die goed aansluit
bij een vooruitstrevend gezondheidscentrum als
in Terwinselen. “Wij zijn een praktijk die graag

Al vanaf 2003 zitten in
Gezondheidscentrum Terwinselen
meerdere zorgverleners op één
locatie. Van een fysiotherapeut
tot een psychiater tot een
verloskundige. Korte lijnen die het
makkelijk maken om pragmatisch
te overleggen en snel te schakelen
wanneer nodig. Vanaf dag één is er
besloten om niet alleen de voordeur
en het dak te delen, maar ook de
gezamenlijke visie die de praktijk
nastreeft. Een visie die nauw aansluit
bij het PlusPraktijken project.
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