
 

De koers op weg naar 2018 

Syntein is de zorggroep van de huisartsen in de Noordelijke Maasvallei en heeft 
als doel het ontwikkelen, coördineren en contracteren van zorgprogramma’s, 

het faciliteren van de huisartsen en actief bezig zijn met zorginnovaties.  
 

Syntein wil de huisartsen optimaal ondersteunen en waar mogelijk  
ontlasten, zodat zij in staat zijn hun rol als centraal aanspreekpunt voor,  

en als behandelaar van patiënten goed kunnen blijven vervullen. 
 

Uitgangspunt daarbij is het concept Positieve Gezondheid, waarbij  
de patiënt gestimuleerd wordt de regie over zijn eigen gezondheid  

te voeren om zo gezond mogelijk te blijven.  
 

De dagelijkse zorg in de huisartsenpraktijk kan niet los gezien worden van de 
activiteiten van de andere partners in het (zorg)netwerk. Goede constructieve 
samenwerking met die partners is nodig om optimale ondersteuning en zorg 

voor de inwoners van de Noordelijke Maasvallei te realiseren. 
waarbij Syntein een voortrekkersrol vervult. 

WIE IS SYNTEIN? 

WAT DOET SYNTEIN? 

Organisator  
 

 Ketenzorg voor inwoners met 
een chronische aandoening 

 Netwerkzorg voor oudere 
inwoners in kwetsbare situaties 

 Vormgeven van regionale 
samenwerkingsafspraken binnen de 
Integrale GGZ en jeugdzorg 

 Samenwerkingsafspraken maken 
over doelmatig voorschrijven en 
diagnostiek 

 Organiseren van POH in de 
huisartsenpraktijk 

 Ondersteunen van zorgverleners in 
het bieden van kwalitatief 
hoogwaardige zorg  

 Het verzorgen van spiegelinformatie 
en benchmark informatie voor de 
aangesloten zorgverleners 

 Integreren en verbinden van 
(digitale) informatiesystemen van 
zorgverleners  

 Monitoren van regionale 
gezondheidswinst 

 Organiseren van formeel en 
informeel professioneel leren. 

Verbinder 
 

 Verbinden van zorgaanbieders, 
gemeenten, sport- en 
welzijnsorganisaties, GGD, GGZ, 
bedrijfsleven en scholen met als doel 
een hoogwaardig zorg- en 
ondersteuningsaanbod, afgestemd 
op de gezondheidsbehoeften 

 Het stimuleren tot het vormen van 
lokale netwerken tussen en voor 
inwoners en professionals 

 Het vormen van regionale netwerken 
ter bevorderging van de gezondheid 
in de regio, zoals het netwerk 
‘Positieve Gezondheid’ en het 
netwerk ‘Veerkrachtige Ouderen’ 

 Stimuleren en organiseren van 
samenwerking op medisch gebied in 
de regio  

 Verbinden van generalistische en 
specialistische zorg  

 Ondersteunen van specialistische 
consultatie 

 Ondersteunen van ‘meekijken in de 
wijk’ 

Innovator 
 

 Voortrekkersrol in het uitwerken en 
toepassen van het concept positieve 
gezondheid  

 Ontwikkelen van geïntegreerde, 
modulair georganiseerde 
gezondheidsprogramma’s, met een 
centrale regierol van patiënten (en/of 
hun mantelzorgers) o.b.v. 
multimorbiditeit 

 Introductie van innovaties op het 
gebied van ICT, App’s, E-health 
programma’s en domotica 

 Inzetten van ‘Big Data’ om inzicht te 
krijgen in gezondheids-
ontwikkelingen in de regio 

 Initiëren van afspraken over 
gewenste gezondheidsuitkomsten  
en financiering tussen 
patiëntenorganisaties, 
zorgaanbieders, welzijns-
organisaties, gemeenten en 
zorgverzekeraars in de Noordelijke 
Maasvallei. 


