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Wanneer ik dit stukje schrijf, hebben we net de piek bereikt 
van de ‘omikron-golf’ en kijken we uit naar betere tijden. Eén 
van de positieve dingen die we uit deze pandemie onthou-
den, is onze samenwerking met de 1ste lijn die een enorme 
boost gekregen heeft. Zo werd er, via wekelijks overleg, 
beleid afgestemd onder andere met betrekking tot de Covid 
isolatie- en screeningsrichtlijnen, en werd expertise onder-
ling gedeeld tussen onze geriaters en de CRA-artsen in de 
collectiviteiten. Zo werd ook in ZOL de Covid-19 test drive-in 
opgericht, in samenwerking met en in ondersteuning van de 
huisartsen uit onze regio.

Het is absoluut de bedoeling om verdere nieuwe initiatieven 
op te zetten om de eerste lijn nog meer te betrekken bij het 
hele zorgproces rond onze patienten en om de transmurale 
zorg verder uit te bouwen. Zo een initiatief, waarover u in dit 
ZOLarium meer info vindt, is de oprichting van het Hospital 
Outbreak Support Team. Dit team heeft expertise in het be-
heer van infectie- en epidemiologische risico’s en zal het effi-
cienter en effectiever gebruik van infectiewerende middelen 
zoals antibiotica promoten en het beleid hierrond afstemmen 
met de eerste lijn.

Andere, bestaande samenwerkingsprojecten die ook op deze 
leest geschoeid zijn, zijn het telemonitoringproject van de 
dienst Cardiologie en het LimPronproject voor de snelle de-
tectie van pre-eclampsie, zoals beschreven in vorige edities 
van ZOLarium.

Via deze Covid-19-pandemie is opnieuw duidelijk gebleken 
dat het uitwisselen van expertise en het op elkaar afstemmen 
van de zorg thuis en in het ziekenhuis alleen maar voordelen 
heeft voor onze patiënten. Een project, geïnitieerd door onze 
overheid, dat we momenteel volop aan het voorbereiden zijn 
voor indiening tegen 1 april, is het regionaal zorgstrategisch 
plan voor de toekomstige organisatie van de zorg in het net-
werk Noord-Oost Limburg. Ook hierin zullen de drie eerste-
lijnszones in regio NO Limburg een prominente rol krijgen. 
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