Onderwerp: Chronisch ZorgNet creëert landelijk dekkend vangnet voor coronapatiënten in
de eerste lijn

Geachte revalidatiearts,
Veel patiënten die het corona virus hebben gehad blijken na ‘genezing’ nog verzwakt. De
meeste patiënten hoeven niet klinisch te revalideren, maar hebben baat bij adequate
opvang in de eerste lijn. Patiënten kunnen ook na klinische revalidatie op de eerste lijn zijn
aangewezen voor nazorg. Om eerstelijns coronarevalidatie landelijk beschikbaar en vindbaar
te maken voor patiënten en verwijzers, heeft Chronisch ZorgNet in korte tijd honderden
therapeuten die reeds gespecialiseerd zijn in longaandoeningen geschoold om
coronapatiënten te begeleiden in hun revalidatietraject. Daarnaast is de digitale omgeving
aangepast, zodat deze therapeuten vindbaar zijn in de woonomgeving van de patiënt en
patiënten laagdrempelig kunnen worden verwezen naar deze therapeuten. In deze brief
leest u daar meer over.
Chronisch ZorgNet in een notendop
Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is een landelijk dekkend netwerk van ruim
2500 fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen
(etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Chronisch ZorgNet kenmerkt zich door de
kwaliteit van de geboden zorg, een degelijke ICT-infrastructuur middels Zorgzoeker
en Digitale Zorgverwijzer en implementatiekracht.
Kwaliteit van behandeling
Alle therapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet voldoen aan kwaliteitseisen
zoals relevante basisscholing per aandoening, aanvullende scholing op het gebied van
leefstijl (motiverende gespreksvoering) en praktijkeisen. De kwaliteit van de geboden zorg
wordt continu gemonitord en transparantie van behandelresultaten resulteert binnen het
netwerk in een leer- en verbetercultuur.
Zorgzoeker en Zorgverwijzer
Herkenbaarheid van de aangesloten therapeuten wordt mogelijk gemaakt door de
Zorgzoeker. De Zorgzoeker lokaliseert op basis van de postcode van de patiënt de
dichtstbijzijnde therapeuten. Het laat de specialisaties en scholingen van de therapeuten
zien, zodat de patiënt bij de juiste therapeut met de juiste expertise terechtkomt. Als
verwijzer kun je de Digitale Zorgverwijzer gebruiken, waarna de verwijzing binnen maximaal
3 dagen wordt afgehandeld.

Chronisch ZorgNet: eerstelijns landelijk netwerk zet zich in voor corona nazorg
Inmiddels zijn meer dan 600 longtherapeuten met een aantekening corona te vinden op
onze Zorgzoeker en Zorgverwijzer. Deze therapeuten hebben aantoonbare ervaring met
longrevalidatie en vormen daarmee een sterke basis om coronapatiënten te begeleiden in
hun revalidatietraject. Om aanvullende expertise te verkrijgen is een e-learning module
opgezet, die is gebaseerd op de huidige kennis over corona. Vanaf mei volgen er periodieke
webinars, gepresenteerd door experts, die therapeuten volgen om op de hoogte te blijven
van de recente ontwikkelingen, inzichten en ervaringen vanuit het veld.
Naast bijscholing op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding voor coronapatiënten
ligt de nadruk van de scholing het signaleren van problematiek waarvoor collega
zorgprofessionals uit andere disciplines (diëtisten, ergotherapeuten, psychologen,
logopedisten en huisartsen) kunnen worden ingeschakeld. Om dit te realiseren is het een
voorwaarde dat de longfysiotherapeut een aantoonbare samenwerking heeft met een
diëtiste, ergotherapeut en huisarts in de buurt. Met deze ‘mini-netwerkjes’ in de
woonomgeving van de patiënt blijft de zorg toegankelijk en laagdrempelig. De juiste zorg op
de juiste plek.
Huisartsen worden door de therapeuten van dit netwerk persoonlijk op de hoogte gebracht
wanneer een patiënt in behandeling komt en blijven hierdoor de regie houden, ook van
patiënten die direct vanuit het ziekenhuis worden verwezen. Huisartsen verwijzen ook zelf
indien zij hier een indicatie voor zien. Van alle patiënten ontvangt de huisarts periodiek een
adequate terugkoppeling. Tenslotte kan de huisarts vanuit het netwerk worden benaderd
om zorg te verlenen of initiëren voor die patiënten die kampen met verwerking,
psychosociale of psychische problematiek.
Vind een ‘corona’-therapeut via de Zorgzoeker en verwijzing via de Zorgverwijzer
De gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker
en herkenbaar door het ‘corona’-logo in hun portfolio. In de Zorgzoeker kan onder Chronisch
ZorgNet therapeuten specifiek worden gezocht door dit logo aan te vinken.

Door de postcode van de patiënt toe te voegen wordt snel de dichtstbijzijnde therapeut voor
de patiënt gevonden. Wij bieden verwijzers de mogelijkheid om via de digitale Zorgverwijzer
laagdrempelig patiënten te verwijzen naar een therapeut, met tijdige opvolging als voordeel.
De patiënt wordt door de therapeut gebeld. Een account is snel en kosteloos gemaakt. Neem
hiervoor contact op via info@chronischzorgnet.nl of 040-2398764 (werkdagen, 10-12 uur)

Chronisch ZorgNet wordt gedragen door een klein team van betrokken en gemotiveerde
medewerkers. Tot op heden was onze corebusiness perifeer vaatlijden, COPD en
hartrevalidatie. Onze ervaring en infrastructuur hebben we meegenomen bij het oprichten
van eerstelijns revalidatie voor coronapatiënten. Zo werken we samen aan de best mogelijke
zorg.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Spierings-Peeters en Steffie Spruijt, landelijk coördinatoren Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële
belangen.

