
Interview programma-adviescommissie
‘Wij zijn zeker geen suf clubje’
De Stuurgroep Diagnostiek en Consultatie, die  
binnenkort onder een andere naam door het leven gaat, 
is er niet voor niets! Lees meer u 

Gezamenlijk belang en doel
Jaarplan 2013 Quartz 
Belangrijk speerpunt voor de ketenzorgprogramma’s: 
het bevorderen van patiëntenparticipatie en 
zelfmanagement. Lees meer u 

Jaarplan 2013 DOK en 
Accountmanagement
Dienst Ondersteuning Ketenzorg en Accountmanage-
ment presenteren hun jaarplan. Het nieuwe Service-
centrum Huisartsen biedt regionale huisartsen veel 
voordeel. Lees meer u

Diagnostisch Toetsoverleg
Diagnostisch Toets Overleg (DTO) is de naam voor 
een bijzondere vorm van nascholing binnen een kleine 
groep huisartsen. Deze nascholing voor huisartsen is 
gratis. Lees meer u

Voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties en aan- of afmelden: quartz@elkerliek.nl. 
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RTA Zwelling in de hals
Regionale Transmurale Afspraken, voor diagnostiek 
en beleid, zijn opgesteld voor een zwelling in de hals.    
Lees meer u

Oproep
• Meewerken aan RTA vaginale bloeding u
 • Deelnemen aan focusgroepgesprek CVA u
    
Enquête kwetsbare ouderen
Huisartsen hebben hun mening gegeven over de zorg  
rondom kwetsbare ouderen. De respons is hoog , waar-
voor hartelijk dank! Meer reacties zijn welkom! Lees 
meer u

Mededelingen

Mutaties
Hier vindt u de mutaties u

Agenda
• Oncologiesymposium 24 januari 2013 u 
• De toekomstige activiteiten van Quartz vindt u hier u

Raaklijnen
december 2012

• Interview programma-adviescommissie 

• Jaarplan ketenzorgprogramma’s Quartz 

• Jaarplan DOK en Accountmanagement

• Diagnostisch Toetsoverleg 

• Zorgzwaartepakket (ZZP)

• Zwelling in de hals (RTA)

• Oproepen

• Enquête kwetsbare ouderen

• Agenda

• Mededelingen

• Mutaties

• Berichten RHV

Inhoudsopgave

Berichten RHV
• Ontwikkeling en visie huisartsenpopulatie 
 regio Helmond 2012-2022 u
• RHV zoekt huisarts als lid van klachtencommissie  
 Elkerliek ziekenhuis u

• Theatervoorstelling over dementie groot succes! u 
• Subsidie voor mantelzorgproject Dementie Fonds u
• ZorgDomein u
• Vooraankondiging nascholing pijnbestrijding u
• Procedure voor aanvragen van materialen voor  
 Pathologie gewijzigd u
• Voorstellen Hafida van Giersbergen-Mulder u

Zorgzwaartepakket (ZZP)
Een zorgzwaartepakket (ZZP), is een 
volledig pakket aan zorg dat aansluit 
op de kenmerken van de cliënt en de 
soort zorg die de cliënt nodig heeft.  
Lees meer u
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