Het individueel zorgplan:

‘Een knus hoekje in het HIS’
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Hoe verder?
Het registratiemodel zal in de loop van dit jaar ter beschikking komen van HIS- en KIS-leveranciers. Aansluitend hierbij
werkt het NHG aan uitbreidingen op het model, bijvoorbeeld
een koppeling met episodes en persoonlijke streefwaarden.
Ook ontwikkelt het NHG scholing en ondersteunende materialen voor het bevorderen van zelfmanagement, adequate
dossiervorming en digitale gegevensuitwisseling. En er is patiëntenvoorlichting op Thuisarts.nl.
De belangrijkste vervolgactie ligt echter bij u als huisarts
wanneer u zelf gaat werken met het IZP!
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Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV zal aan de leden instemming worden gevraagd met
het Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, het Jaarverslag
2013 en de financiële jaarrapporten van Vereniging en de Uitgeverij.
Ook worden enkele NHG-producten ter bekrachtiging aan de leden
voorgelegd. Het sociaal jaarverslag en het jaarverslag van de NHGVerenigingsraad staan ter kennisgeving op de agenda. En enkele benoemingen, onder meer voor leden van de Verenigingsraad, worden
voorgedragen.
De ALV vindt plaats op donderdagavond 26 juni in de Domus Medica
te Utrecht. Minimaal één week tevoren staat de definitieve agenda op
www.nhg.org; u kunt zich hier ook opgeven voor de ALV vanaf 1 mei.
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