
 

 

Op 15 februari had de patiëntenadviesraad (PAR) een online gesprek met de directeur van het 

samenwerkingsverband Eenplus. Daarin zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals de 

stand van zaken met acties uit het jaarplan (zie de infographic op de website), over het 

vaccinatiebeleid, over communicatie naar inwoners van Velp en Rozendaal, over samenwerking met 

de gemeente Rheden, over de huisartsen en de ouderengeneeskundige zorg. 

Enkele onderwerpen lichten we nader toe: 

Corona:  
Er is inmiddels informatie op de website geplaatst over de vaccinaties aan bepaalde doelgroepen in 
Velp en Rozendaal.  
 
Communicatie: 
De PAR biedt aan om, indien gewenst, mee te lezen alvorens (publieks)informatie op de website 
wordt geplaatst. 
 
Leefstijlpreventie: 
Er is een preventieakkoord in de maak tussen Eenplus en de gemeente Rheden. Staatssecretaris 
Blokhuis heeft bepaald dat iedere gemeente zelf de leefstijlpreventie vorm moet geven in 
samenwerking met partijen in het Sociaal Domein en de eerstelijns zorg. 
 
Wisselingen bij de huisartsen 
Huisarts M. Wools is sinds eind januari met zwangerschapsverlof en huisarts A. Bosman is elders een 
nieuwe uitdaging aangegaan.  
De PAR uit haar zorgen over het verloop onder huisartsen. Met name ouder wordende mensen 
hebben behoefte aan een huisarts, die ze kennen en vertrouwen. Gelukkig is het in Velp nog niet zo 
erg als in sommige regio’s. Eenplus heeft nog 6 praktijkhoudende huisartsen in 8 praktijken. Het 
starten van een eigen praktijk vormt voor veel jonge huisartsen een drempel. De privésituatie telt 
mee in dat besluit. Gelukkig beschikken de praktijken in Velp over vaste waarnemers, die ook de 
diensten bij de Huisartsenpost verrichten. 
 
Jeugdzorg: 
Door aanbesteding van de jeugdzorg is een wijziging opgetreden. De huisartsen kunnen jeugdigen en 
hun ouders niet meer naar Velpse professionals in de jeugdzorg verwijzen. Patiënten/cliënten 
moeten nu naar Arnhem. 
 
Multidisciplinair pijnteam:  
Drie praktijken werken succesvol samen in de aanpak van chronische pijn. Een kaderarts, een 
psychosomatisch oefentherapeut en een klinisch psycholoog bieden een gezamenlijke traject - van 
diagnose tot behandeling en nazorg- voor patiënten met chronische pijn. Het project is landelijk 
opgevallen: zorgverzekeraars stimuleren deze innovatieve aanpak door het project enkele jaren te 
financieren. 
 
Advies van de PAR: 
Waarover wordt, naar verwachting, dit jaar  advies gevraagd aan de PAR?  
Dat zal het doelgroepenbad in Velp, het dataproject en de communicatie betreffen.  
 
 


