Persbericht
Goedkopere zorg door kleine netwerken
Zorgorganisatie Careyn realiseert met kleine en lokale netwerken rondom zijn cliënten betere en
goedkopere zorg. De aanpak, genaamd ‘Het Dorp’, presenteert Careyn tijdens het congres In voor zorg!
Thuis op maandag 10 december in Nieuwegein. Naast dit verandertraject presenteert Careyn een speciale
vorm van eerstelijns samenwerking met Centrum Huisartsen Schiedam (CHS). Het congres is bedoeld voor
wijkverpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en bestuurders. Tijdens het congres wordt er direct
vanuit de concrete werksituatie ingegaan op de gevonden oplossingen. Deelnemers leren van de
ervaringen van Careyn en CHS.
Congres In voor zorg! Thuis: inspiratie en ervaringen verpakt in meer dan 30 workshops
Deelnemers aan het congres In voor zorg! Thuis hun eigen congresprogramma samenstellen. Daarmee
krijgen zij een uniek inzicht in de werkwijze van Careyn, de formule ‘Het Dorp’ en andere voorbeelden
van geïntegreerde zorg op buurtniveau. Doel van het congres In voor zorg! Thuis is dat deelnemers leren
van de ervaringen en uitdagingen van Careyn en CHS die zich voordeden tijdens dit omvangrijke
verandertraject.
Bekijk meer informatie over het programma, de workshops en het aanmelden voor dit congres.
Het congres biedt inspirerende workshops aan voor:
 wijkverpleegkundigen, verzorgenden en teammanagers in de thuiszorg
 huisartsen, praktijkondersteuners en managers van eerstelijnscentra
 bestuurders en strategisch management van thuiszorg- en V&V-organisaties
 Betrokkenen op het gebied van welzijn en gemeentelijk beleid
In de middag vindt er een aparte invitational voor bestuurders in de langdurige zorg plaats. Bekijk meer
informatie over het middagprogramma en het aanmelden voor deze invitational.
‘Het Dorp’: lokale en kleine netwerken rond een cliënt
Careyn gaat er vanuit dat meer eigen verantwoordelijkheid van zowel cliënten als professionals leidt tot
betere en goedkopere oplossingen. Dat lukt het beste als mensen elkaar kennen en professionals de ruimte
krijgen om zelf besluiten te nemen. Daarom ligt het accent op het vormgeven van lokale en kleine
netwerken rondom een cliënt, waarbij samenwerken en het bouwen van integrale oplossingen centraal
staan. Careyn noemt een dergelijk lokaal netwerk ‘Het Dorp’, dat wordt ontwikkeld als een formule. Alle
wijkteams binnen Careyn zijn op dezelfde wijze opgebouwd, werken volgens hetzelfde primaire proces,
gebruiken dezelfde instrumenten en applicaties en leveren dezelfde, hoge kwaliteit van zorg.
Geïntegreerde zorg op buurtniveau
Binnen het In voor zorg-traject ontwikkelde Careyn ook een bijzondere vorm van eerstelijns samenwerking
met CHS, zoals een laagdrempelig inloopcentrum, vroegsignalering en eerstelijnstriage. CHS is een
voorloper in de vernieuwing van eerstelijnszorg. Er wordt al enkele jaren gewerkt met nieuwe concepten,
zoals programmatische preventie, de inzet van zichtbare schakels die in zorgpaden hun aanpak bij de
meest voorkomende problemen hebben beschreven, taakherschikking en werken binnen één systeem.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht en het congres In voor zorg! Thuis kunt u contact opnemen met
Marloes Kuiper, communicatieadviseur, e-mail m.kuiper@vilans.nl of telefoon: 030 -789 2365.
Meer informatie
Meer informatie over In voor zorg! is te vinden op www.invoorzorg.nl. Informatie over Careyn is te vinden
op www.careyn.nl. Informatie over ‘Het Dorp’ van Careyn is te vinden op www.hetdorp.net.
Informatie over Centrum Huisartsen Schiedam is te vinden op http://hc.praktijkinfo.nl.

