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De volledige cBoards bibliotheek
Beschikbare boards:
§ Algemeen Multidisciplinair Overleg (MDO)
§ ANW overdracht
§ Astma zelfmanagement
§ Communicatie in de Wijk (CIDW)
§ Consultatie CVRM
§ COPD zelfmanagement
§ COVID-19
§ CVA zorg samen
§ CVRM zelfmanagement
§ Diabetes Challenge
§ Diabetes zelfmanagement
§ Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI)
§ Geïntegreerde Wijkzorg (GWZ)
§ GGZ Jeugd
§ Glucosedagboek
§ Hartfalen
§ Leefstijlloket
§ Longzorg
§ Medicatiebeoordeling
§ Ouderenzorg
§ Palliatieve zorg
§ Scoremeter
§ Sociaal recept

§
§
§
§
§
§
§
§
§

SOLK
Stroke / CVA
Therapietrouw
Thuismedicatie MDL
Valpreventie
Videoconsult
VirtueleThuiszorg
Wondzorg
Ziektelastmeter

Gebruiker kiest een board cq. thema uit de
cBoards bibliotheek:
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Categorieën
De beschikbare boards in cBoards zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Elk van deze categorieën heeft in
meer of mindere mate een netwerkzorgcomponent, maar iedere categorie heeft een specifiek hoofddoel.
1. Ziekenhuisverplaatste zorg
De samenwerking binnen deze categorie boards zorgt ervoor dat zorg die voorheen binnen het ziekenhuis werd geleverd,
nu (deels) in de thuisomgeving van de patiënt plaatsvindt.
2. Vervroegd ontslag
Deze categorie boards is erop gericht dat patiënten sneller in hun eigen omgeving kunnen worden behandeld en
herstellen, doordat d.m.v. nauwe samenwerking specialistische zorg thuis geleverd kan worden.
3. Telemonitoring
Telemonitoring is het op afstand monitoren van patiënten, waarbij de verantwoordelijkheid voor het op afstand monitoren
in elke situatie bij de juiste, meest logische partij ligt. Meldingen en acties worden voor alle patiënten in een triagecentrum getoond. Een Medisch Service Centrum kan dit in een regio beheren.
4. Pure netwerkzorg
Bij deze categorie boards ligt de focus op een efficiënte afstemming en coördinatie doordat veel verschillende partijen
betrokken zijn bij betreffende zorg.
5. Digitaliseren van zorgproces
De nadruk bij deze categorie boards ligt op het (deels) op afstand leveren van zorg. Patiënten kunnen in hun thuissituatie
o.a. meetwaarden invoeren (zelfmanagement) en op afstand begeleidt worden door betreffende betrokken
zorgprofessionals (zorg op afstand). Ook het ondersteunen van teleconsultaties en anderhalvelijns consulten valt in deze
categorie.
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Use case | Thuismedicatie MDL
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Verpleegkundig specialist
MDL arts
Poli-planner

THUISMEDICATIE MDL

Verpleegkundige
Apotheker
Patiënt

USE CASE
Goede, efficiënte coördinatie en
afstemming rondom het gehele
logistieke proces en de
daadwerkelijke toediening van
ontstekingsremmende medicatie
via infuus in de thuissituatie van
patiënten met een chronische
darmziekte, waardoor belastende
periodieke ziekenhuisbezoeken
voor deze groep patiënten,
overbodig worden.

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
IN HET NIEUWS!
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Use case | COVID-19
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Longarts
Huisarts
Wijkverpleegkundige

COVID-19

Mantelzorger
Patiënt

USE CASE
Vervroegd ontslag van de
coronapatiënt uit het ziekenhuis
om in de thuissituatie verder te
herstellen. De patiënt gaat met
zuurstof en een saturatiemeter
naar huis. Een goede overdracht
en samenwerking binnen de 1ste
lijn, waarbij de patiënt onder
andere door d.m.v. telemonitoring
nauwlettend in de gaten
gehouden wordt, zijn cruciaal voor
een goed en veilig herstel thuis.

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
IN HET NIEUWS!
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Use case | Hartfalen
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Verpleegkundig specialist
Cardioloog
HARTFALEN

Huisarts

USE CASE
Voorkomen van heropnames,
door goede overdracht van 2de
naar 1ste lijn en door intensieve
begeleiding en monitoring van
hartfalenpatiënt tijdens herstel in
thuissituatie.

Gespecialiseerd
verpleegkundige
Apotheker (2de/1ste lijn)
CO-CREATIE MET o.a.

Patiënt
BROCHURE
IN HET NIEUWS!
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Use case | Wondzorg
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Specialistisch verpleegkundige
Specialist
WONDZORG

Huisarts

USE CASE
Verbeterde overdracht en/of
samenwerking rondom
postoperatieve wonden, waardoor
de risico’s op infecties verkleind
worden en de wonden beter en
sneller genezen.

Wijkverpleegkundige
Verpleegkundig specialist/
Wondregisseur

Apotheker

(2de/1ste

lijn)

CO-CREATIE MET o.a.

Patiënt
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Use case | Diabetes Challenge
GEBRUIKELIJKE BOARDS DEELNEMERS

USE CASE

Verpleegkundig specialist
Internist
Diëtist

DIABETES CHALLENGE

Huisarts
GLI-coach
Patiënt

Het Diabetes Challenge
programma heeft, door een goede
multidisciplinaire samenwerking
binnen het ziekenhuis waarbij
gefocust wordt op het verbeteren
van de leefstijl en voeding, als
doel de diabetes type II patiënt
binnen 6 maanden zodanig stabiel
te krijgen dat hij goed behandeld
kan worden in de 1ste lijn. Bij de
begeleiding op afstand, speelt
telemonitoring een belangrijke rol.

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
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Use case | VirtueleThuiszorg
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Wijkverpleegkundige
Huisarts
Mantelzorger
Patiënt

VIRTUELE THUISZORG

USE CASE
Meetgegevens van patiënten die
in hun thuissituatie gebruikmaken
van een of meerdere devices
(beschikbaar gesteld door
MobileCare), worden automatisch
in het VirtueleThuiszorg board
geregistreerd en overzichtelijk
weergegeven. Zo kunnen
wijkverpleegkundigen deze
patiënten, samen met huisarts en
evt. mantelzorger, heel eenvoudig
op afstand monitoren en direct de
gewenste zorg leveren.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | ANW overdracht
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Triagist HAP
Arts HAP
Huisarts / POH

ANW OVERDRACHT

USE CASE
Krachtige samenwerking tussen
de huisartsenpraktijk en HAP
m.b.t. de acute zorg voor
hoogrisicopatiënten zoals
chronisch zieken en kwetsbare
ouderen. De HAP wordt bij
voorbaat door de huisarts / POH
uitgenodigd in het board en heeft
daarmee potentieel toegang tot
alle relevante data, waardoor in
een acute zorg situatie op de HAP,
accuraat gehandeld kan worden.

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
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Use case | Geïntegreerde wijkzorg
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Wijkverpleegkundige /
verzorgende
Fysiotherapeut

GEÏNTEGREERDE
WIJKZORG

Ergotherapeut

USE CASE
Goede samenwerking tussen de
thuiszorg, fysio- en ergotherapeut
ter bevordering van de
zelfredzaamheid van de patiënt
waardoor hij zo lang mogelijk
thuis kan blijven wonen. De fysioen/of ergotherapeut analyseert de
thuissituatie van de patiënt om
vervolgens doelstellingen en
actiepunten op te stellen die
gezamenlijk opgepakt worden.

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
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Use case | CVA zorg samen
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Verpleegkundig specialist
Neuroloog
Nazorgverpleegkundige
Fysiotherapeut
Mantelzorger
Patiënt

CVA ZORG SAMEN

USE CASE
Volledige, efficiënte overdracht
van CVA-patiënten na
ziekenhuisopname en gezamenlijk
leveren van goede nazorg en
monitoring in de thuissituatie die
is afgestemd op de specifieke
situatie van de patiënt, waardoor
heropnames voorkomen worden.
Patiënt kan in het board actief
participeren in zijn
hersenrevalidatieproces.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | GLI
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Leefstijlcoach
Diëtist
Fysiotherapeut
Oefentherapeut
Huisarts / POH
Patiënt

GECOMBINEERDE
LEEFSTIJL INTERVENTIE

USE CASE
Optimale samenwerking tussen de
patiënt en zijn zorgprofessionals
die betrokken zijn bij het GLIprogramma. De GLI interventie is
een traject van 24 maanden en
richt zich op patiënten met een
verhoogd gezondheidsrisico,
gerelateerd aan gewicht. Tijdens
dit traject krijgt de patiënt nauwe
begeleiding bij het ontwikkelen
van een gezonde leefstijl.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Leefstijlloket
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Behandelend arts ziekenhuis
Leefstijlmakelaar
Leefstijlcoach 1e / 0e lijn
Mantelzorger
Patiënt

LEEFSTIJLLOKET

USE CASE
Optimale samenwerking waarbij
Leefstijlmakelaar de schakel is
tussen patiënt, ziekenhuis en de
mogelijkheden voor het realiseren
van een gezonde leefstijl van
patiënt. Behandelend arts verwijst
patiënt naar leefstijlloket binnen
het ziekenhuis, waarbij
Leefstijlmakelaar in gesprek gaat
met patiënt en vervolgens op zoek
gaat naar passende
leefstijlinitiatieven in de directe
omgeving van patiënt.

CO-CREATIE MET o.a.
IN HET NIEUWS!
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Use case | Longzorg (incl. longformularium)
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Longarts
Huisarts / POH
Apotheker
Patiënt

LONGZORG

USE CASE
Efficiënte, goede multidisciplinaire
samenwerking rondom COPD- en
astmapatiënten, waarbij het
longformularium de betrokken
zorgprofessionals en de patiënt
ondersteunt bij het maken van
een passende keuze omtrent
medicatie en inhalatoren. Ook de
periodieke inhalatiecontroles en
coördinatie daaromtrent, worden
eenvoudiger en efficiënter.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Medicatiebeoordeling
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS

Efficiënte, gestructureerde
uitvoering van medicatiebeoordeling bij patiënten met
polyfarmacie.

Huisarts
Apotheker
Patiënt

USE CASE

MEDICATIEBEOORDELING

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE

22

Use case | Ouderenzorg
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Huisarts / POH
Wijkverpleegkundige
Casemanager

OUDERENZORG

SO
Apotheker
Klinisch geriater
Mantelzorger / Patiënt

BROCHURE

USE CASE

Langdurige samenwerking tussen
een grote verscheidenheid aan
betrokken zorgprofessionals,
waarbij coördinatie en
afstemming belangrijk
Sub-processen:
- Medicatiebeoordeling
- Palliatieve zorg
- Advance Care planning
- Dementie (case manager)
- Cardiogeriatrie
- SO: Geriatrisch assessment,
observatorium, overdracht

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Palliatieve zorg
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Huisarts
Specialist
Wijkverpleegkundige
Apotheker
Mantelzorger / Patiënt
Triagist HAP
Arts HAP

PALLIATIEVE ZORG

USE CASES
1. Pro-actief aangaan gesprek
met patiënt m.b.t. Overlijden
op plek van voorkeur (ACP)
door Specialist en goede
overdracht zorg aan 1ste lijn.
2. Samenwerking en coördinatie
binnen 1ste lijn tijdens
palliatieve fase patiënt, met
eventuele consultaties 2de lijn.
3. Palliatieve overdracht naar
HAP.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Stroke / CVA
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS

USE CASE

Neuroloog
Wijkverpleegkundige
SO

CVA

Volledige, efficiënte overdracht
van CVA-patiënten na
ziekenhuisopname en gezamenlijk
leveren van goede nazorg die is
afgestemd op de specifieke
situatie van de patiënt, waardoor
heropnames voorkomen worden.

Huisarts
Apotheker
Beroerte Advies Centrum

Mantelzorger / Patiënt

CO-CREATIE MET o.a.
BROCHURE
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Use case | Sociaal recept
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Huisarts / POH
Sociaal makelaar
Professionals
sociaal domein
Patiënt

SOCIAAL RECEPT

USE CASE
Structurele samenwerking tussen
huisartsenpraktijk en Sociaal
makelaar van gemeente.
Huisartsenpraktijk verwijst patiënt
door Sociaal makelaar te
betrekken in het board, waarna
Sociaal makelaar ervoor zorgt dat
patiënt direct bij de juiste
hulpverlening in het sociaal
domein terechtkomt door
betreffende professionals uit te
nodigen in het board. Via het
board blijft de huisarts ook te
allen tijde op de hoogte van de
situatie van zijn patiënt.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Valpreventie
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS

Gezamenlijk het valrisico en de
gevolgen van een mogelijke val,
zoveel mogelijk beperken.

Fysiotherapeut
Oefentherapeut
Huisarts

USE CASE

VALPREVENTIE

Patiënt
Mantelzorger
CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Therapietrouw
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Apotheker
Patiënt

THERAPIETROUW

USE CASE
Betere begeleiding van patiënten
met langdurig of chronisch
medicijngebruik. De combinatie
van laagdrempelige
communicatie, beschikbaarheid
van goede educatiematerialen en
de mogelijkheid voor patiënten
om in het board zelf een actieve
rol in te nemen, helpt hen bij een
juist medicatiegebruik en een
betere therapietrouw.

CO-CREATIE MET o.a.
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Use case | Videoconsult
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS

USE CASE
Het videoconsult board is specifiek
gericht op een gemakkelijke en
efficiënte uitvoering van 1-op-1
videoconsulten met de patiënt.

Alle typen zorgprofessionals
Patiënt
VIDEOCONSULT

BROCHURE
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Use case | Zelfmanagement
GEBRUIKELIJKE BOARD DEELNEMERS
Huisarts / POH
Patiënt
ZELFMANAGEMENT
§ DIABETES TYPE II
§ ASTMA
§ COPD
§ CVRM

USE CASE
Nauwe, efficiënte samenwerking
tussen de huisarts / POH en de
chronisch zieke patiënt, waarbij
de patiënt in staat wordt gesteld
een grotere rol te spelen in zijn
eigen behandeling en door meer
zelfmanagement goede controle
heeft over zijn aandoening.

CO-CREATIE MET o.a.
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