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Beeld Zutphen bij de praktijk 
van Gijs / Mariska 
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? HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is een organisatie van en voor de samenwerkende 

huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen. Ruim 200 praktijkhoudende huisartsen 

in deze regio hebben zich georganiseerd in drie regionale huisartsencoöperaties. De huisartsenbesturen 

van deze coöperaties vormen samen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HOOG.

In 2018 wijzigde de directie van HOOG. Na het vertrek van de directievoorzitter zijn alle taken en 

verantwoordelijkheden in handen van een 3-hoofdige collegiale directie gelegd. Zij dragen daarmee 

gezamenlijk de integrale verantwoordelijkheid voor HOOG. Ieder vanuit een eigen portefeuille en vanuit 

een verantwoordelijkheid voor één van de regio’s. 

In dit jaarverslag nemen we u mee in ontwikkelingen die vanuit deze portefeuilles plaats vonden. Ook 

zoomen we in op regio-specifieke ontwikkelingen.

Versterking van de huisartsenzorg vond plaats in de regio’s; er bleek een sterke samenhang tussen praktijk, 

wijk en regio. Op deze manier is er in 2018 hard gewerkt aan de opbouw van de drie aanspreekbare 

regio-organisaties. Het leidde tot meerjarige afspraken, vastgelegd in de contractering van Organisatie & 

Infrastructuur.

Samenwerking en samenhang in elke regio (en waar nodig ook bovenregionaal) via de verbinding in HOOG, 

zorgt voor een betere positionering en ondersteuning van huisartsen in de drie regio’s. Zaken waar 

de afzonderlijke regio’s te klein voor zijn, worden daarom gezamenlijk binnen HOOG ontwikkeld 

en uitgevoerd. Denk hierbij aan kwaliteit, personeel, financiën, innovatie, ICT, scholing en 

belangenbehartiging.

Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van deskundige, zeer gemotiveerde en 

toegewijde medewerkers. Middels dit jaarverslag geven we u een inkijkje in het 

werk van onze mensen. Wij hopen dat u hen en daarmee ons beter leert 

kennen.

Directie HOOG
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DE RVC KOMT OP STOOM
In gesprek met commissarissen Barbara Lemstra en Edwin Hummel

Het klinkt als een complexe organisatie, waarbij duidelijke lijnen 

essentieel zijn. Barbara knikt: “De Raad van Commissarissen 

(RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en op de 

algemene gang van zaken in de vennootschap en de met 

haar verbonden ondernemingen. Het gaat hierbij om de 

organisatie, de financiën en de effectieve en efficiënte inzet van 

middelen, de kwaliteit en patiëntveiligheid en de verschillende 

risico’s die hierbij een rol spelen en op welke wijze zij het 

hoofd worden geboden. Ze is sparringpartner en werkgever 

van de bestuurder. Tenslotte legt de RvC verantwoording 

af aan de aandeelhouders over het toezichthouden. Dat 

hebben we op orde. De aantreding begin dit jaar (2019) van 

Edwin, onze voorzitter, draagt daar zeker aan bij. De Raad van 

Commissarissen is compleet.”

Barbara Lemstra en Edwin Hummel vormen samen met 

Han Mulder en Paul Beks de Raad van Commissarissen van 

Een goed bestuur is essentieel om kansen voor verbetering te kunnen zien om een organisatie haar doel te laten dienen. 

Hoe staat HOOG ervoor? Het is belangrijk dat de besturing op orde is; de zogenoemde governance. We gaan in gesprek 

met Barbara Lemstra en Edwin Hummel, beiden lid van de Raad van Commissarissen. Barbara steekt direct van wal na onze 

kennismaking. “Bij een goede governance zijn de checks en balances van een organisatie in orde. Dit betekent een capabele 

bestuurder met een Raad van Commissarissen en aandeelhouders die hun taken en verantwoordelijkheden kennen en die 

niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Daarnaast is een goed functionerende Ondernemingsraad (OR) belangrijk.”
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HOOG. Met deze samenstelling zijn alle gewenste disciplines 

aanwezig. 

Het bestuur zorgt voor de bedrijfsvoering

Zowel Edwin als Barbara geven aan dat de RvC niet de  

bestuurder is van HOOG. Edwin: “De directie zorgt voor de 

bedrijfsvoering, zo kun je het zien en zij legt verantwoording af 

over het door haar gevoerde beleid.”

HOOG bestuurbaar

“Er zijn grote stappen gezet in 2018.” Edwin Hummel kijkt 

terug: “Met name op het gebied van professionalisering. 

Voorheen fungeerden de coöperatiebesturen bijvoorbeeld als 

werkgever van de directie. Die functie en verantwoordelijkheid 

ligt nu bij ons. Zo is het zuiver. De coöperatiebesturen 

kunnen zich concentreren op de inhoud en kwaliteit van 

zorg. HOOG is hierdoor beter bestuurbaar. Deze jonge 

en dynamische organisatie vraagt om een professionele  

directie met de toezichthouders meer op afstand. Dat zijn 

wij en het stelt ons in staat om essentiële zaken te checken 

zoals ‘is de organisatie in balans’ ‘worden wet en regel- 

geving nageleefd’ en ‘is HOOG in comfort’. Al onze radars staan 

aan en we kijken ook scherp naar elkaar.”

Breder laten informeren

Barbara vult aan: “Wat steeds belangrijker wordt, de komende 

jaren, zijn de stakeholders. Het is een toenemende trend in de 

toezichtwereld. Van ons wordt verwacht dat de bestuurders 

niet onze enige bron van informatie zijn. We laten ons breder 

informeren om zo het beeld compleet te krijgen. Omdat 

we niet dagelijks in de organisatie werken is dat niet altijd 

eenvoudig. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden. Zo praten 

we met de accountant, de OR en de coöperatiebesturen, 

gaan we bijvoorbeeld naar een nieuwjaarsbijeenkomst en een 

Algemene Ledenvergadering om te luisteren, rond te kijken, 

signalen op te vangen. Breder kijken door te luisteren, scherp 

op te letten en naar evenwicht te zoeken.”

‘Wij nemen iedereen serieus’

Is de tijd dat commissarissen gezellig sigaren-rokend bij 

elkaar zaten dan echt voorbij? Lachend legt Barbara uit: “Dat 

is een romantisch beeld van vroeger. Op HOOG is dit niet 

van toepassing; de organisatie is erg complex en vraagt veel 

aandacht. Edwin vult haar aan: “We willen dat mensen weten 

dat ze serieus genomen worden.” Al eerder gaven beiden 

commissarissen aan dat er een verzakelijking optreedt als 

het om toezichthouding gaat. “Wij hebben allebei een baan 

en het werk voor HOOG doen we als nevenfunctie. Hierdoor 

kennen we de dynamiek die speelt in het bedrijfsleven, de 

politiek, de maatschappij en natuurlijk die in de zorg. Het werk 

als commissaris doen we daarom vooral vanuit onze ervaring 

en maatschappelijke bijdrage en gewoon omdat we het leuk 

vinden.”

Samenstelling RvC

Edwin Hummel is econoom en werkt al enige tijd als 

interim directeur en bestuurder in de zorg en heeft 

nog twee andere toezichthoudende functies. Barbara 

Lemstra is jurist, maakte carrière bij ABN Amro en is 

actief als commissaris bij nog vier andere organisaties.  

Met Paul Beks, fiscaal jurist bij KPN en Han Mulder, 

huisarts, staat er nu een stevige RvC. 
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HOOG bestaat uit drie regio-organisaties. In 2018 is de 

regio Oost-Achterhoek (HZOA) als één van de eerste 

organisaties in Nederland gestart met een nieuwe 

financiering voor het organiseren van huisartsenzorg. 

Tussen HZOA en de zorgverzekeraar zijn afspraken 

gemaakt over de zogenoemde Organisatie & 

Infrastructuur (O&I). In 2019 zijn ook de regio’s 

Zutphen (HRZu) en Apeldoorn (HRA) met deze nieuwe 

financieringsvorm van start gegaan.

Het biedt mogelijkheden om op verschillende niveaus te 

zorgen voor een logische en samenhangende organisatie 

van huisartsenzorg. Dit gebeurt op regio-, wijk- en 

huisartsenpraktijkniveau.

1. Afspraken op regio-niveau

Het uitgangspunt van een regio-organisatie is, dat 

er afspraken gemaakt worden tussen verschillende 

zorgpartijen onderling en tussen zorgpartijen en de 

verzekeraar. Deze afspraken gelden dan collectief, ten 

behoeve van de patiënten in de regio. De regio-organisaties 

binnen HOOG vertegenwoordigen de huisartsen in het 

maken van deze afspraken.

HOOG kent uitgangspunten waarbij de regie op de 

inhoud bij de inhoudsdeskundige (de huisarts) blijft en 

de bedrijfsvoering binnen de entiteit van de organisatie.  

De bedrijfsvoering kent ook weer diverse uitgangspunten. 

De wens om collectief afspraken met huisartsen te 

maken zit in een goede samenwerking tussen HOOG en 

het huisartsen-coöperatiebestuur van de regio. Dit duale 

HOE ZIET HOOG 
ERUIT ALS 
ORGANISATIE?
Een heldere uitleg over de opbouw van de regio-organisaties

TUSSEN COÖPERATIE EN REGIO-ORGANISATIE
EEN SAMENSPEL
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management betekent dat besluitvorming over regionaal 

afgesproken huisartsenzorg een samenspel is tussen 

coöperatie en regio-organisatie.

Samen sterk(er)

HOOG geeft nu al op verschillende manieren vorm aan 

regiomanagement, zoals het borgen van kennis en 

kunde op het gebied van de zorgprogramma’s diabetes, 

COPD, hart- en vaatziekten. Kaderartsen en consulenten 

adviseren en ondersteunen huisartsenpraktijken in de 

chronische zorgverlening aan patiënten, in de verschillende 

huisartsenpraktijken. Ook het maken van afspraken met 

andere disciplines voor deze zorgprogramma’s, zoals het 

inschakelen van een podotherapeut in het zorgprogramma 

Diabetes is hier onderdeel van. Op het gebied van de 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden tevens 

samenwerkingsafspraken gemaakt met partijen. De regio-

organisatie is namens de huisartsen de gesprekspartner 

voor de gemeente, het ziekenhuis en het sociaal domein.

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een 

zorgprogramma voor kwetsbare ouderen, waarover u op 

pagina 35, het artikel over ouderenzorg, meer kunt lezen.

GGZ, ELV, anderhalvelijns 

 

2. Inzichten en management op wijkniveau

Tegelijkertijd willen we deze dynamiek niet alleen op 

regioniveau, maar ook op het niveau van de wijk en op 

het niveau van de huisartsenpraktijk realiseren. In een 

wijk zijn vaak meerdere huisartsenpraktijken gevestigd 

die een soortgelijke populatie van patiënten behandelen. 

Zo verschilt de zorgvraag, maar ook het zorgaanbod per 

wijk. In de ene wijk wonen veel jonge gezinnen, terwijl in 
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een andere wijk veel ouderen wonen. Dit vraagt om een 

andere aanpak en een andere focus van zorgverleners die 

er werkzaam zijn. Oftewel, er is sprake van verschillende 

‘wijkproblematiek’. Huisartsen zijn van oudsher echter 

gewend om vooral vanuit de eigen praktijk te kijken, maar 

nog niet op wijkniveau. 

De wijkproblematiek in kaart

Om ook wijkproblematiek in kaart te brengen en daar 

vanuit de huisarts op in te spelen, willen we duaal 

management ook op wijkniveau introduceren. Dit betekent 

dat een wijkmanager huisartsenzorg (bedrijfsmatige 

deel) faciliterend samenwerkt met een voor de wijk 

verantwoordelijke huisarts (inhoudsdeel). De wijkmanager 

vertegenwoordigt op wijkniveau de huisartsen en is 

daarmee een gesprekspartners voor andere zorgaanbieders 

in de wijk.

In 2018 is in Zutphen en Apeldoorn in verschillende 

gezondheidscentra (GEZ) voorzichtig gestart met de 

overgang naar wijkmanagement, wat een andere manier 

van denken vergt. Niet langer wordt enkel gekeken naar de 

disciplines en problematiek binnen de vier muren van het 

gezondheidscentrum. De deuren worden langzamerhand 

open gezet naar de wijk, wat een nieuw perspectief op 

de organisatie van zorg oplevert en daarmee ook andere 

problematiek en nieuwe gesprekspartner.

In het jaarverslag van 2019 vertellen we u graag 

meer over de geboekte resultaten op het gebied van 

wijkmanagement in de huisartsenzorg. 

3. Praktijkmanagement

De huisarts is naast zorgverlener ook ondernemer als 

praktijkhouder van zijn/haar huisartspraktijk. Diverse 

ontwikkelingen in de huisartsenzorg hebben ertoe geleid 

dat huisartspraktijken groter en complexer zijn geworden. 

Het managen van de bedrijfsmatige processen vraagt 

om expertise en tijd. Dit kan worden ingevuld door 

praktijkmanagement in te zetten. Hierdoor heeft de 

huisarts meer tijd voor patiëntenzorg.

Praktijkmanagement kan de inzet van een praktijk-

manager zijn. Deze kent de interne processen en mensen 

en stuurt de organisatorische praktijkvoering aan. 

HZOA ondersteunt praktijkmanagement door regionale 

contractering. HOOG faciliteert in alle drie de regio’s 

een opleiding voor praktijkmanagers en stimuleert het 

delen van kennis ten aanzien van ontwikkelingen en het 

werkgeverschap.

De kracht van HOOG

Vanuit HOOG kunnen experts ingezet worden voor 

specifieke managementvragen. Denk aan HRM, financiële 

administratie, ICT vraagstukken, totale praktijkscan 

praktijkovername, huisvesting, etc. Daarnaast kan de 

huisarts structureel ontzorgd worden door op onderdelen 

werkzaamheden bij HOOG neer te leggen, zoals salaris- / 

financiële administratie, werkgeverschap, etc. 
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Aantal patiënten in de regio (ION) Aantal
Apeldoorn 200.807
Zutphen  101.156 
Oost-Achterhoek 116.611 

TOTAAL HOOG 418.574 

SPOEDZORG
Verrichtingen Apeldoorn  Zutphen Oost-Achterhoek
Consulten 25.069  15.194  15.873
Visites 4.609  3.218    2.746
Telefonische consulten 24.896  10.291  11.229

CHRONISCHE ZORG
Aantal patiënten Apeldoorn Zutphen Oost-Achterhoek 
Diabetes 8.293  4.555 5.046  
COPD 1.329   706  1.153  
CVRM 16.927  7.889  12.271  

KENNISKOLOM
Werkzaam per regio: Apeldoorn  Zutphen Oost-Achterhoek 
Aantal consulenten 4 2  3  
Aantal kaderhuisartsen 14 3  3   
Aantal huisartsenpraktijken 67 43  28  
Aantal praktijkhoudende huisartsen 97 53  54   
Aantal HIDHA’s 28 9  4   
Aantal waarnemers 85 56  35   
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Bovenregionaal optrekken staat bij de kwaliteitsfunctio-

narissen van HOOG, hoog op de agenda. Maar hoe werkt 

dat en wie zetten zich daar voor in? Maak kennis met  

Dagmar Mekenkamp en Hanny Serbée, twee kwaliteits-

functionarissen met ambitie.

‘CONTINU 
VERBETEREN’
Kwaliteitsfunctionarissen Dagmar en Hanny zien kansen



Dagmar werkt sinds 1 september 2018 als kwaliteits-

functionaris voor de regio Apeldoorn. “Hiervoor werkte 

ik in de jeugdhulpverlening, dus dit is een nieuwe sector 

voor mij. Lekker verfrissend!” En Hanny, zij werkt vier 

jaar als kwaliteitsfunctionaris: “Bij Huisartsenorganisatie 

Regio Zutphen (HRZu). Een hoogtepunt voor mij is dat 

we het kwaliteitscertificaat HKZ behaalden in 2017. In 

2018 volgde de tweede keer. De toekomst vraagt om 

meer verbinding te zoeken met de chronische zorg en 

de dagzorg. Daarom zijn de kwaliteitsfunctionarissen 

van Apeldoorn en Zutphen zich gezamenlijk aan het 

oriënteren: welk kwaliteitssysteem is geschikt voor de 

gehele huisartsenzorg? Dus voor de dag-, chronische- en 

spoedzorg.” 

Gezamenlijk optrekken biedt kansen

Hanny legt uit: “Bovenregionaal optrekken heeft meerdere 

voordelen. We leren vooral veel van elkaar. Zo worden de 

nieuwe kwaliteitsfunctionarissen in Apeldoorn ingewerkt 

in het calamiteitenonderzoek en straks ook in de 

Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) door de collega 

in Zutphen. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving zijn er 

ook voordelen. We trekken dan gezamenlijk op in plaats 

van dat ieder apart van elkaar het wiel opnieuw uitvindt.” 

Dagmar vult aan: “We denken ook over bovenregionale 

specialismes en kijken naar iemands kracht. Heb je 

affiniteit met een bepaald onderwerp? Dan kan diegene 

zich daar verder in ontwikkelen, zodat iedereen daar 

profijt van heeft. Ook kun je elkaar vervangen, bijvoorbeeld 

wanneer er in een regio veel calamiteitenonderzoeken 

zijn.” Samenwerken maakt elke regio sterker leggen de 

dames bevlogen uit: “Inhoudelijk worden we allemaal 

sterker door uit te wisselen en uit onze ‘koker’ te komen. 

Alleen al door te weten hoe een probleem op een andere 

locatie wordt aangepakt, word je geholpen om een 

oplossing te vinden die bij je eigen locatie past. Er zijn al 

zo veel goede dingen bedacht door kundige collega’s, het 

is zonde om dat op elke locatie weer opnieuw te doen. Ik 

probeer zoveel mogelijk te delen en anderen te helpen.”

Hanny: “Een ander thema dat onze aandacht vraagt is 

het Veilig Incidenten Melden (VIM). Het geeft inzicht in 

risico’s in onze zorgprocessen. Calamiteiten worden sinds 

een aantal jaren besproken in Ledenvergaderingen van 

Huisartsen en in de kwartaalbespreking met triagisten. 

Het leidde tot een forse stijging van het aantal meldingen. 

Toch blijft het belangrijk om het melden van incidenten te 

stimuleren.” Die stijging heeft ongetwijfeld consequenties? 

“Ja, het grootste deel van de tijd gaat zitten in het 

coördineren van het calamiteitenonderzoek, het schrijven 

van het rapport en het uitzetten van verbeterpunten. 

Maar het levert echt verbeteringen en kansen op in de 

kwaliteit van de zorgverlening. Dit geldt zowel voor de 

huisartsenposten als in de samenwerking met andere 

partijen.”

Een organisatie die telkens verbetert

“Ik ben vooral bezig met de huisartsenpost,” legt Dagmar 

uit. “Als er een incident gemeld wordt kan dit leiden tot 

een calamiteitenonderzoek of een intern onderzoek.  

De leerpunten uit deze onderzoeken monitor ik en daarmee 

draag ik bij aan een organisatie die telkens verbetert.  

Ik werk hiervoor samen met de kwaliteitscommissie 

bij de huisartsenpost. We bespreken voorstellen en 
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formuleren adviezen voor het management. Als blijkt dat 

de ingevoerde verbetermaatregelen niet werken, stellen 

we het bij op basis van de input van collega’s, patiënten, 

enzovoorts.”

“Alles gaat over processen.” Hanny heeft daarom contact 

met alle niveaus binnen de organisatie. “Van huisarts, 

triagisten, secretariaat, management en directie, tot en 

met de schoonmakers. Indirect heeft tenslotte iedereen 

een rol binnen de kwaliteit van zorg.”

 

We leren juist van klachten

Dagmar: “Input van patiënten krijgen we ook door 

klachten. Ik maak deel uit van de klachtencommissie, 

samen met een huisarts en leidinggevend triagist. Door 

te luisteren, te praten met betrokkenen en vervolgens 

verbetervoorstellen te formuleren proberen we recht 

te doen aan patiënten die niet tevreden zijn. Daarnaast 

willen we op de huisartsenpost een klacht benutten om 

van te leren.”

                              

Successen samen delen

“Door alert te zijn dragen we bij aan kwalitatief goede 

huisartsenzorg, maar ook door medewerkers te stimuleren 

om volgens de interne afspraken te werken. En door 

incidenten te melden, zodat we uiteindelijk de zorg 

structureel kunnen verbeteren.” Dagmar vult Hanny 

enthousiast aan: “Door open te zijn, huisartsen en triagisten 

te faciliteren en door het leren voorop te zetten. Ik kijk ook 

altijd naar wat er goed gaat en er gaat veel goed! 

Als ik een positieve reactie hoor over de huisartsenzorg, zal 

ik niet nalaten die te delen met collega’s.”

Hanny: “We volgen het principe van Plan Do Check Act 

(PDCA). Signaleren we afwijkingen? Dan bedenken we 

samen met andere medewerkers verbeterpunten en 

zorgen voor implementatie. We controleren of deze 

daadwerkelijk zijn uitgezet en evalueren na verloop van tijd 

of het ook het gewenste effect had. Hierdoor blussen we 

geen brandjes bij incidenten, maar voeren we structureel 

verbeteringen door. Op deze manier zal de kwaliteit van 

de zorg verbeteren.”

Hanny geeft een praktisch voorbeeld: “Samen met het 

ziekenhuis, een verpleeghuis en een huisartsenpraktijk 

onderzocht ik een transmurale calamiteitenmelding in de 

regio Oost-Achterhoek. Het leverde zo veel verbeterpunten 

op voor alle ketenpartners, dat we besloten deze casus te 

delen met de andere twee regio’s. Hier willen we lering 

uit trekken. Momenteel onderzoeken we namelijk hoe we 

deze leer- en verbeterpunten het beste met elkaar kunnen 

delen.”

Steeds meer huisartsen proactief 

Hanny: “Leuk is het om te zien dat steeds meer huisartsen 

proactief meedenken over kwaliteit. Een aantal huisartsen 

bood zich spontaan aan om te presenteren of om deel 

te nemen aan het calamiteiten- en incidentenonderzoek.” 

Dagmar: “Ik ben in 2018 bij HOOG komen werken, dus ik 

kan nog niet zoveel hoogtepunten benoemen. Persoonlijk 

ben ik heel blij met de overstap naar HOOG, omdat ik nu 

in een omgeving werk die inspireert en gericht is op leren.”
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Waar liggen de mooie uitdagingen voor de toekomst?

“Bij calamiteiten en het interne onderzoek zorg ik onder 

andere voor een rapport, in samenspraak met het 

calamiteitenteam. Ik merk dat de werkwijze nog niet bij 

alle huisartsen bekend is.” Hanny benadrukt: “Ik heb nog 

geen rol in het proces ná afronding van een onderzoek. 

Daar ligt dus nog een uitdaging. Door de werkwijze 

strakker te volgen zal ik in de toekomst werkzaamheden 

bij de huisartsen terugleggen. Zo hoop ik weer meer tijd te 

krijgen voor andere werkzaamheden.”

Dagmar: “In 2019 is de certificering een uitdaging. Ook 

de groei van de organisatie natuurlijk, waarin we samen 

continu leren van elkaar, en werken aan betere zorg in het 

HOOG-gebied.”

Hanny: “Een goed kwaliteitssysteem is essentieel voor 

een mooie toekomst. Een systeem dat voor alle facetten 

van de huisartsenzorg (dag-, chronische- en spoedzorg) 

geschikt is en waarbij wij als kwaliteitsfunctionarissen 

kunnen ondersteunen door handvaten aan te reiken. De 

huisartsen ontzorgen we op deze manier meer en zij zullen 

meer samenhang zien en ervaren tussen de verschillende 

organisatieonderdelen: de huisartsenpost, de chronische 

zorgprocessen en de dagpraktijk. Kortom: samen steeds 

meer het belang zien van kwaliteitszorg.”

BOOD AAN DEEL TE NEMEN
EEN AANTAL HUISARTSEN



KWALITEIT EN 
VEILIGHEID VAN ZORG
Ook in 2018 hebben we samen gewerkt aan een goede kwaliteit van zorg. Hoe we dat doen heeft u kunnen lezen in het artikel 

‘Continu verbeteren’. Belangrijke signalen waar we van leren in de organisatie zijn incidenten, calamiteiten en klachten. Het geeft 

inzicht in ons handelen en onze processen en we kijken wat we hiervan kunnen leren zodat een nieuw incident, calamiteit of 

klacht kan worden voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de aantallen in 2018. Kwaliteit en veiligheid is niet alleen af 

te leiden aan de momenten dat het niet gaat zoals het zou moeten, maar natuurlijk ook aan de tevredenheid van de patiënten. 

Daarom wordt in 2019 gewerkt aan een continue tevredenheidsmeting van patiënten die bij de spoedpost komen.

Naast klachten die gemeld worden bij de huisartsenpost kunnen mensen natuurlijk ook klachten hebben bij hun eigen 

huisartsenpraktijk. Hiervoor faciliteert HOOG ook de inzet van de onafhankelijke klachtenfunctionaris die binnen de Wkkgz-

klachtenregeling verplicht is. In 2018 is daar negen keer gebruik van gemaakt door patiënten van dagpraktijken. 

Naast de leercyclus vanuit klachten, incidenten en calamiteiten bij de drie spoedposten wordt ook bij de chronische zorg 

gestuurd op uitkomsten die de kwaliteit van zorg moeten verbeteren. Er is nog niet een vaste set kwaliteitsindicatoren die we 

monitoren, maar we volgen wel de indicatoren zoals deze met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Hieronder vindt u daar de 

gemiddelde percentages van per regio per zorgprogramma. 
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Kwaliteitsaspect Apeldoorn Zutphen Oost-Achterhoek

Aantal klachten 35 26 28

Aantal keer onafhankelijke klachtenfunctionaris
ingeschakeld 0 0 2

Aantal VIM’s 31 108 36

Aantal calamiteiten 7 4 3

Spoedpost

Datalekken HOOG

Datalekken 3

Aantal datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens 0
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Chronische zorg

Zorgprogramma Omschrijving Norm Apeldoorn Zutphen Oost-Achterhoek

Diabetes Mellitus 2

% diabetespatiënten heel jaar in 
zorgprogramma 
bij wie eGFR is berekend 
of bepaald

≥90% 96% 96% 95%

% diabetespatiënten heel jaar in 
zorgprogramma 
met een fundus-controle 
in afgelopen 24 maanden

≥80% 92% 90% 88%

% diabetespatiënten heel jaar in 
zorgprogramma 
met een registratie van 
het voetonderzoek

≥80% 91% 90% 88%

COPD
% COPD patiënten heel jaar in 
zorgprogramma bij wie functio-
neren (MRC of CCQ) is vastgelegd

≥70% 88% 85% 83%

% COPD patiënten heel jaar in 
zorgprogramma van wie het 
rookgedrag is vastgelegd

≥80% 94% 90% 90%

Cardiovasculair Risicomanagement: 
VVR (primaire preventie)

% VVR patiënten < 70 jaar bij 
wie de bloeddruk is gemeten 
met systolische bloeddruk ≤ 140 
mm Hg

≥85% 75% 71% 90%

VVR patiënten < 80 jaar bij wie 
LDL is bepaald met LDL-choles-
terolwaarde ≤ 2,5 mmol/l

≥85% 55% 31% 39%

% VVR patiënten van wie bepaalt 
is dat rookt ≤20% 12% 11% 11%

Cardiovasculair Risicomanagement: 
HVZ (secundaire preventie)

% HVZ patiënten < 70 jaar bij wie 
de bloeddruk is gemeten met 
systolische bloeddruk ≤ 140 mm

≥85% 79% 78% 79%

% HVZ patiënten < 80 jaar bij wie 
LDL is bepaald met LDL-choles-
terolwaarde ≤ 2,5 mmol/l

≥85% 73% 61% 61%

% HVZ patiënten van wie be-
paald is dat rookt ≤20% 18% 15% 13%
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ICT, EEN 
COMPLEXE ZAAK

Voordat we u meer uitleggen over de kracht van ICT binnen HOOG, 
nemen we u mee op de patiëntreis van mevrouw Jansen.

Mevrouw Jansen is 67 jaar oud en al 30 jaar patient bij dokter Pietersen, haar 

huisarts.

Deze dame heeft Diabetes Type 2 en komt daarom regelmatig voor controle 

bij de huisartsenpraktijk. Zij is opgenomen in het Chronische Zorgprogramma 

Diabetes van de huisartsenorganisatie. De Praktijkondersteuner van de huisarts 

(POH) registreert informatie van de controles van mevrouw Jansen in het Keten 

Informatie Systeem (KIS). Denk hierbij aan de hoogtes van glucose, bloeddruk 

en data omtrent haar nierfunctie. De podotherapeut, die de voeten van mevrouw 

Jansen jaarlijks controleert, registreert zijn informatie ook in dit systeem. Zo is 

de informatie over de diabetes van mevrouw Jansen inzichtelijk en kunnen de 

betrokken zorgverleners alles inzien. De gegevens uit het KIS komen automatisch 

terecht in het normale systeem van de huisarts: het Huisartsen Informatie 

Systeem (HIS).

Mevrouw Jansen valt op zaterdagochtend tijdens het ramen lappen van de trap 

en komt ongelukkig terecht. Haar schouder doet pijn. Samen met de buurvrouw 

besluit ze de huisartsenpost te bellen. De triagist aan de telefoon stelt een 

aantal vragen en concludeert dat mevrouw Jansen langs moet komen op de 

huisartsenpost, zodat de dienstdoende dokter naar haar schouder kan kijken. De 

informatie van het telefoongesprek wordt geregistreerd in het ICT-systeem van 

de Huisartsenpost. Aan het einde van de ochtend bekijkt dokter Marinus haar. 

Gelukkig is er geen sprake van een breuk, helaas wel van een kneuzing. Dokter 

Marinus schrijft pijnmedicatie voor aan mevrouw Jansen. Om te controleren 

HAP

ICT

DOKTER
MARINUS

MEVR. 
JANSEN

KIS
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IS NU WEER COMPLEET OP DE HOOGTE

of mevrouw Jansen geen allergieën heeft voor bepaalde medicijnen, kijkt 

de dokter in het systeem van de Huisartsenpost. Zo kan hij gegevens inzien 

over mevrouw Jansen; daar heeft zij vorig jaar toestemming voor gegeven. 

De huisartsenpost is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit 

beveiligde ‘netwerk’ kunnen zij de medische gegevens van patiënten opvragen 

bij de huisarts en de apotheek: de Professionele Samenvatting (PS) van het 

huisartsdossier, de voorgeschreven (huisarts) en verstrekte (apotheek) medicatie 

en de gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën (huisarts en 

apotheek). Gelukkig heeft mevrouw Jansen geen allergieën en kan de reguliere 

pijnmedicatie worden voorgeschreven. Dit noteert hij in het ICT-systeem van 

de huisartsenpost. Dokter Marinus wil wel graag dat mevrouw Jansen zich 

maandag nog even meldt bij haar eigen huisarts, dokter Pietersen, om haar 

schouder te laten controleren.

Dokter Pietersen begint maandagochtend om 7.30 uur aan een nieuwe 

werkweek. Hij neemt de ‘waarneemberichten’ door. Dit zijn de elektronisch 

verzonden berichten van de huisartsenpost. Hierin staat informatie van zijn 

patiënten die in het weekend de huisartsenpost hebben bezocht. Hij leest over 

haar val van de trap van mevrouw Jansen en haar gekneusde schouder. Later 

op de middag komt zij volgens afspraak bij dokter Pietersen voor controle. Hij 

onderzoekt haar schouder. Het is nog wat blauw maar ziet er verder prima uit. 

Er is geen verdere medicatie of onderzoek nodig. Dit noteert hij dan ook zo in 

zijn systeem, het HIS. 

Visie op ICT

De huisartsenzorg liep lang voorop in de adoptie van 

ICT. Deze positie werd ingenomen door de individuele 

huisartsenpraktijken in de regio. Steeds meer worden de 

huisartsen regionaal bevraagd op samenwerking, met ICT  

 

ondersteuning. De patiëntreis van mevrouw Jansen is 

een sprekend voorbeeld. Door versnippering van de ICT-

aanbieders en te weinig sturing op standaardisatie van 

communicatie tussen systemen kan deze regionale samen-

HAAR EIGEN HUISARTS

?

HIS

LSP

HIS

DOKTER PIETERSEN

@
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werkingsvraag niet goed genoeg beantwoord worden. 

Dit leidt tot problemen in de praktijkvoering. Niet de 

huisarts, maar derden bepalen dan wat de werkwijze in de 

huisartsenpraktijk is. Dit gaat van de manier van verwijzen 

naar een medisch specialist tot medicatie-uitwisseling met 

GGZ-aanbieders.

In 2017 en 2018 ontstonden er landelijk zorgen hieromtrent. 

Nictiz, het landelijke expertisecentrum op het gebied 

eHealth, schreef een rapport. Conclusie: óf krachtig vooruit 

in de eerste lijn óf de leiding overdragen aan de tweede lijn. 

Een visie op de ontwikkeling van informatiebeleid in de 

eerste lijn verscheen daarna, van de hand van branche- 

en beroepsorganisaties InEen, de LHV (Landelijke 

Huisartsen Vereniging) en het NHG (Nederlands Huisartsen 

Genootschap).

ICT kan in de visie van HOOG alleen succesvol zijn als het 

voldoet aan een aantal uitgangspunten: 

1.  Logische vastlegging van het zorgproces moet voldoende 

zijn om alle relevante informatie te verkrijgen (geen extra 

administratieve vastleggingen).

2. Informatie wordt 1 keer vastgelegd in 1 systeem. 

Huisartsen Informatie Systeem (HIS) in de 

huisartsenpraktijken

In de regio Apeldoorn kreeg deze visie de afgelopen jaren al 

deels vorm. Daar is gekozen voor het werken met 1 Huisartsen 

Informatie Systeem (HIS), van leverancier Promedico. In 2018 

hebben de huisartsen in de regio Zutphen gekozen om 

in de regio met 1 HIS te gaan werken. Ook zij kozen voor 

Promedico. De regio Oost-Achterhoek is bezig met het 

verkennen van verschillende alternatieven en zullen in 

2019 een keuze maken.

Keten Informatie Systeem (KIS) in de chronische zorg

De visie leidde nog niet tot veranderingen in de 

vastlegging van de chronische zorg, die wordt geleverd in 

de huisartsenpraktijken, maar gefaciliteerd door HOOG. 

Dit betreft de organisatie van zorg voor patiënten met 

Diabetes Mellitus type 2, COPD en/of hart- en vaatziekten. 

De registratie vindt plaats in een apart systeem (KIS), 

omdat het HIS niet in staat was om gelijke protocollen 

te definiëren en alle betrokken medisch specialisten en 

zorgprofessionals in de chronische zorg (POH, paramedici 

en medisch specialisten) een plek te geven in het ICT-

systeem. Ook kon het HIS geen kwaliteitsinformatie van 

de huisartsenpraktijken terugkoppelen en vergelijken.

Uiteraard volgt HOOG de ICT-ontwikkelingen. Inmiddels is 

er veel mogelijk. In 2019 zal netwerkzorg (als opvolger van 

ketenzorg) in beleid worden vastgelegd, vanuit de inhoud 

van de zorg. 

ICT op de HOOG- en regiokantoren

In 2015 ontstond HOOG uit een fusie van verschillende 

zorggroepen (chronische zorg) en huisartsenposten. Ieder 

organisatieonderdeel had een eigen ICT-omgeving. Het 

nadeel: secretaresses konden niet in de digitale agenda van 

medewerkers van een andere regio kijken. Medewerkers 

hadden geen gezamenlijke documentenopslag, waardoor 

het uitwisselen van informatie en versiebeheer een steeds 

grotere uitdaging bleek. Logischerwijs kreeg HOOG te 

maken met verschillende ICT-leveranciers. 
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KRIJGT EEN ENORME BOOST!

De ICT-omgeving van het HOOG-kantoor aan de Laan van 

Westenenk en die van de Huisartsenpost Apeldoorn werden 

daarnaast als onveilig en instabiel beschouwd. Dat moest 

anders! 

Status en impact

In 2018 is door een projectgroep een onderzoeks- en 

offertetraject gestart met als doel om alle organisatie- 

onderdelen van HOOG over te brengen naar één kantoor-

automatiseringsomgeving. Hiermee zal de efficiëntie van 

samenwerken een enorme boost krijgen. 

De keuze voor de nieuwe ICT-leverancier is inmiddels gemaakt. 

De getroffen voorbereidingen om te wisselen van ICT-

omgeving zijn enorm: alle ICT-koppelingen moeten worden 

omgezet, documenten opnieuw ingedeeld, mailboxen over 

worden gezet, enzovoort. 

In oktober is het HOOG-kantoor aan de Laan van Westenenk 

en de Huisartsenpost Apeldoorn (HRA) overgegaan op de 

nieuwe ICT-omgeving. Als alles volgens plan verloopt, zullen 

de kantoren van Zutphen (HRZu) en Oost-Achterhoek (HZOA) 

in 2019 overgaan op de nieuwe ICT-omgeving.

DE EFFICIËNTIE VAN SAMENWERKEN
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HEBBEN WE HOOG IN HET VAANDEL STAAN
DE PRIVACY VAN PATIËNTEN

DE AVG: BELANGRIJK
VOOR ONZE PATIËNTEN

De impact van de nieuwe wet op onze organisatie

HOOG heeft de privacy van patiënten hoog in het 

vaandel staan en neemt informatiebeveiliging zeer 

serieus. Toch is het voor veel medewerkers een nieuw 

onderwerp en vraagt het om een andere manier van 

denken en werken. 

Processen verbeteren

Patiëntgegevens worden wettelijk gezien als ‘bijzondere 

persoonsgegevens’. We moeten extra voorzichtig omgaan 

met patiëntgegevens en ze goed beschermen. Naast het 

dagelijks gebruik op de huisartsenposten verzamelen we 

voor de chronische zorgprogramma’s COPD, diabetes 

Zelden heeft een nieuwe wet zo veel stof doen opwaaien: 

sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in 

de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt, 

legt Maran Noltes uit. En dat geldt ook voor HOOG, omdat 

we op de drie huisartsenposten werken met medische  

gegevens. 
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en hart- en vaatziekten gezondheidsinformatie. Dit 

doen we om huisartsenpraktijken goed te kunnen 

ondersteunen in de zorgverlening aan deze patiënten. 

Om de informatiebeveiliging binnen onze organisatie te 

vergroten, hebben we een gespecialiseerde consultant 

ingeschakeld. Hij hielp ons het afgelopen jaar met het 

onder de loep nemen van de processen. Het doel? Ze 

verbeteren. Als leidraad kozen we voor de NEN7510 norm, 

die speciaal is opgesteld voor informatiebeveiliging in 

de zorg. 

Nieuwe functies binnen HOOG

Om informatiebeveiliging te verankeren binnen onze 

organisatie hebben we twee nieuwe rollen ingevoerd, 

namelijk de Coördinator Informatiebeveiliging en de 

rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming 

(FG). Deze laatste is een wettelijk vereiste voor 

zorgorganisaties. Een FG houdt binnen de organisatie 

toezicht op de toepassing en naleving van de AVG door 

het stimuleren van bewustwording onder collega’s, het 

rapporteren van incidenten en het geven van adviezen. 

Volgend jaar vertellen we u graag meer over datalekken 

en de rol van een Functionaris Gegevensbescherming 

binnen HOOG.

“Mijn naam is Ratsami Waijenberg. Ik werk voor 

de regio Zutphen als applicatiebeheerder. Daar-

naast ben ik Coördinator Informatiebeveiliging.

Het omgaan met privacygevoelige informatie 

waar wij met name voor patiënten op de huis-

artsenpost mee te hebben, vraagt van iedereen 

een bewust(er) handelen. Door de privacywet 

Dit jaar stellen we de Coördinator 

Informatiebeveiliging aan u voor:
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krijgen we meer verplichtingen bij het verwerken  

van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk 

meer nadruk op de verantwoordelijkheid van 

ons als organisatie om aan te tonen dat wij ons 

aan de wet houden. Met documenten moeten 

wij kunnen aantonen dat we de juiste organi-

satorische en technische maatregelen hebben  

genomen om aan de AVG te voldoen (verant-

woordingsplicht). 

Wij hebben daarom alle processen rondom  

beveiligingsbeleid goed tegen het licht gehouden,  

aangepast en onder de aandacht gebracht bij de 

medewerkers. 

Een datalek zit helaas in een klein hoekje. Denk 

aan een verkeerde bijlage mailen maar ook  

iemand anders ‘even’ op je account laten werken 

en je computer niet vergrendelen. Er zijn zoveel 

momenten waarop je mogelijk niet zorgvuldig  

omgaat met persoonsgegevens van anderen. Om 

die risico’s te beperken, hebben wij een aantal 

maatregelen genomen. Zo hebben wij afgesproken  

dat de triagisten op de huisartsenpost geen 

printjes met patiëntgegevens meer meegeven 

aan de huisarts bij een visite. Ook hebben wij 

technische maatregelen genomen zodat com-

puters automatisch vergrendeld worden, als ze 

niet meer in gebruik zijn. 

We hebben het bewustzijn onder de triagisten 

vergroot door een toelichting in het werkoverleg 

te geven over dit onderwerp. Verder hebben wij 

in 2018 diverse onderwerpen rondom informatie- 

veiligheid onder de aandacht gebracht in  

verschillende nieuwsbrieven voor medewerkers.

De privacywetgeving is van toepassing op  

persoonsgegevens. Daarom houd ik een register 

bij welke persoonsgegevens wij verwerken en 

op welke manier dat gebeurt, waar die verwer-

king plaatsvindt en met welk doel. Per datasoort 

kan dan een bijpassend beveiligingsniveau  

bepaald en ingericht worden. Periodiek voer ik hier  

controles op uit.

Het register is niet de enige verplichting.  

Omdat de verwerking een groot risico oplevert 

voor de betrokkenen heb ik een zogenaamd  

Data Protection Impact Assesment (DPIA) uitge-

voerd. Hiermee zijn de risico’s van de gegevens-

verwerking voor de organisatie in kaart gebracht, 

zodat wij de juiste maatregelen kunnen treffen 

om deze risico’s te verkleinen. Nu veel zaken zijn 

geregeld, betekent het niet dat we ‘klaar’ zijn.  

Informatiebeveiliging is namelijk een continu 

proces.”

EEN DATALEK

ZIT IN EEN 
KLEIN HOEKJE
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Dat de vacatures voor het oprapen liggen is geen nieuws. 

In vrijwel elke sector is de vraag naar goede medewerkers 

hoger dan het aanbod. En dat verschil is vaak enorm. Ook 

bij HOOG is het behoorlijk lastig om nieuwe collega’s te 

vinden. Per regio spelen verschillende vragen. In 2018 

vatte HOOG het probleem bij de kraag en startte met een 

creatieve aanpak en een zoektocht naar nieuwe wegen. 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen HOOG kennen, als 

aantrekkelijke werkgever? Hoe boeien en (ver)binden 

we collega’s? En hoe zit het met de huisarts: sterft ‘de 

huisarts‘ uit?

De problemen op de arbeidsmarkt zijn ook voor HOOG een 

groot probleem. Hoewel de vragen per regio verschillen, 

bleek een nieuwe visie en aanpak essentieel. Karin Maas 

(manager HRM bij HOOG) vertelt hierover: “Het vraagt meer 

creativiteit om plekken ingevuld te krijgen. We zijn in 2018 

dan ook gestart met een andere manier van selecteren. 

Waar we voorheen tegen een kandidaat zeiden ‘bedankt 

we hebben de vacature ingevuld, helaas zit u er niet bij’ 

gaan we nu een gesprek aan. Wellicht past iemand namelijk 

perfect op een andere plek in onze organisatie.”

Geen diploma? Wel een baan

Karin: “Er reageren ook mensen die niet gediplomeerd zijn 

op vacatures. Eén van de vragen die we ons gesteld hebben 

was ‘Wat hebben we daarin zelf te doen als organisatie?’. 

Ook hier geldt dat iemand die nú niet de juiste kandidaat 

blijkt, dat met behulp van scholing bijvoorbeeld wél kan 

zijn. In 2018 zijn we gestart met de inzet van scholing. Bleek 

een opleiding te duur, dan keken we wat wij samen met 

de huisartsen konden doen. Met behulp van een subsidie 

konden we een aantal mensen toch binnen HOOG krijgen 

en behouden. Hetzelfde gold voor bij- nascholing van een 

aantal collega’s.” 

De zorg aantrekkelijker maken. Hoe?

De nieuwe aanpak behelst meer dan de werving van 

nieuwe collega’s. “Onbekend maakt onbemind, dus 

we moesten HOOG ook meer bekendheid geven. We 

ARBEIDSMARKT-
ONTWIKKELINGEN: 
‘Bedankt voor uw sollicitatie. Tot ziens’ is verleden tijd

TUSSEN COÖPERATIE EN REGIO-ORGANISATIE
EEN SAMENSPEL
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hebben daarom op de banenmarkt gestaan, zie foto.  

Zo konden we de huisartsenzorg meteen goed onder 

de aandacht brengen. Er is aandacht besteed aan de 

verschillende banen die er zijn; we hebben immers zoveel 

meer leuke banen dan de meeste mensen denken. Ze 

kennen de doktersassistente en de huisarts vaak wel, 

maar daar stopt het. Een gemiste kans! Binnen HOOG 

hebben we naast de bestaande ook verschillende nieuwe 

functies, denk aan de praktijkmanager die is ontstaan om 

de praktijkvoering te optimaliseren. En de wijkmanager. In 

2018 zijn we ook gestart met taakherschikking en is er voor 

gekozen  Physician Assistants te gaan opleiden Met hen 

zorgen we voor een werkdrukverlaging, zowel binnen de 

dagpraktijk als op huisartenpost.”

De toekomstige HOOG-collega kan natuurlijk ook nog in 

de schoolbanken zitten. “We zijn in gesprek gegaan met 

opleiders van doktersassistenten om te bepalen hoe we 

voldoende stageplaatsen kunnen bieden. Maar ook om 

samen de inhoud van de opleiding te bekijken: voldoet het 

nog aan deze tijd, aan wat de huisarts vraagt? Andersom 

geldt voor ons dat wij onderzoeken hoe we de huisartsen 

kunnen faciliteren om toch een stagiair aan te nemen, want 

een stagiair in je praktijk kost tijd en energie en dat is er niet 

altijd meer.”

We willen graag dat mensen voor HOOG kiezen, maar hier 

ook heel graag willen blijven. Karin: “Ook daar hebben we oog 

voor. Zo hebben we gekeken naar de functie van triagisten 

die op de huisartsenposten werken. We willen die baan 

interessant houden! Zij ondersteunen nu de spreekuren, 

zodat er meer afwisseling in de functie ontstaat.” 

We stonden op de banenmarkt om 

HOOG meer naamsbekendheid te geven.
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Kansen pakken

“Ontwikkelingen binnen andere organisaties kunnen 

ook een kans voor ons zijn. GGNet is specialist voor 

mensen met psychische problemen. Via hen werken er 

Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-

GGZ) in onze huisartsenpraktijken. GGNet heeft in 2018 

aangekondigd hiermee te willen stoppen. HOOG kijkt nu of 

deze mensen de overstap naar HOOG willen maken zodat 

we hen behouden.”

De verschillen in de regio’s

Pittige zoektochten in Apeldoorn

In Apeldoorn bleek de doktersassistent (DA) vrijwel 

onvindbaar. De vacatures voor een Praktijkondersteuner 

Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) werd 

in 2018 relatief eenvoudig ingevuld, maar de vraag 

naar Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en goede 

triagisten was ook een pittige zoektocht. 

Schaarste in Oost-Achterhoek

Eén van de grootste uitdagingen in deze regio bleek 

de POH-GGZ-medewerker. In tegenstelling tot de regio 

Apeldoorn werden de vacatures van doktersassistenten 

en Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) hier wel 

vervuld. Het ging niet eenvoudig, maar het lukte. 

Opgeleide triagisten bleken in dit deel van het land 

behoorlijk schaars. Om nog maar niet te spreken over 

huisartsen… Zij bleken vrijwel onvindbaar. 

Stage in Zutphen

Voor de regio Zutphen gold ook dat de vacatures van 

POH-GGZ lastig vervulbaar waren. HOOG besloot daarom 

om een aantal kandidaten die niet voldeden aan de 

opleidingseisen, zelf op te leiden voor de functie van 

POH-GGZ. Vacatures voor doktersassistenten en triagisten 

werden gelukkig wel vervuld. Doordat nascholingen 

gezamenlijk werden gegeven, ontstond er bij deze twee 

beroepsgroepen een goedwerkend netwerk. Stages 

deden het ook goed: de stagiaires van de POH-opleiding 

in deze regio bleven vaak werken bij de praktijken.

Samen problemen aanpakken

Om de problematiek, maar vooral de kansen goed in beeld 

te krijgen en inzicht te krijgen middels cijfers, is in 2018 een 

arbeidsmarkt-scan voorbereid. Werkgeversvereniging Oost-

Nederland en de huisartsenorganisaties in deze regio hebben 

de handen ineen geslagen en een enquête uitgezet. Karin: 

“Op die manier krijgen we in 2019 meer zicht in cijfers. 

Meten is weten. En aan de hand daarvan kunnen we 

vooruit kijken. We kunnen dan een plan maken om met die 

tekorten om te gaan,” besluit Karin gedreven.

Kortom: de wereld verandert 

en HOOG verandert mee! 
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OMDENKEN; HET 
PERFECTE MOMENT IS NÚ

Klarenbeekse huisartsen enthousiast over hun 
Phisicyan Assistant in opleiding

Net achter de molen, op een pittoreske plek 

in Klarenbeek, zwaait huisarts Gijs Smit 

samen met zijn vrouw Machteld de scepter. 

Een bevlogen huisarts, die bruist van de 

energie. “Vergis je niet, ik heb ook tijd 

nodig om op te laden, net als ieder ander. 

Bovendien ben ik het avontuur aangegaan 

om een Physician Assistant in dienst te 

nemen. Gelukkig is dat een succes, ik zou 

niet meer anders willen! Mijn werk is er 

inhoudelijk niet anders door geworden 

maar mijn agenda is weer ordelijk en ik kom 

beter mijn dag door.”

Onlangs las ik de uitkomst van een enquête 

onder huisartsen waar ik aan mee had gedaan. 



DAT JE TOT JE PENSIOEN BLIJFT, NIETWAAR?
HET IS HIER ZO LEUK
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Drie kwart van de betrokken collega’s gaf aan dat de 

werkdruk te hoog is en dat ze uitgeput zijn na een dag. 

Kun je nagaan…!” Gijs Smit schetst vanuit zijn praktijk de 

toekomst: “Ondertussen groeien de problemen want de 

vergrijzing neemt toe en het aantal 85 plussers verdubbelt 

de komende jaren. Ouderen wonen langer thuis en kunnen 

niet naar de praktijk komen. De zorg verschuift van de 2e naar 

de 1e lijn. Het komt allemaal op ons bordje.” 

Waar komt dan alle energie bij deze man vandaan? Gijs lacht: 

“Vooral omdat we het samen leuk houden. Als je alles zelf wil 

doen, knap je een keer af. Als je iets wil, is nú het moment. 

Je moet je praktijk verkleinen, er helemaal mee stoppen of 

de keus maken voor meer handen. Ik koos voor dat laatste 

waardoor ik focus heb op mijn eigen werk. Inmiddels werken 

hier (naast mijn vrouw en ik) twee praktijkondersteuners, vier 

doktersassistentes, één praktijkmanager, drie apothekers-

assistentes, één pillenbezorger en één Physician Assistant 

(PA). Het is een heel bedrijf. Hierdoor kan ik me bezig 

houden met mijn patiënten en complexe problematiek.  

Ik heb minder consulten in mijn pauze en het is gezelliger 

op de praktijk.”

De Physician Assistant: nieuw binnen de HAP?

Gijs: “De PA is niet nieuw. Binnen ziekenhuizen bestaat die 

functie bijvoorbeeld al heel lang en ook in de Randstad zien 

we ‘m. Maar binnen de wereld van de huisartsen in Oost-

Nederland is het wel nieuw. Ik denk dat we in onze regio als 

eerst waren.” Mariska Post is deze ‘nieuwe’ rechterhand van 

de huisarts. Aan haar enthousiasme ligt het in ieder geval ook 

niet: “Ik word medisch en praktisch opgeleid en daardoor 

kan ik nu zelfstandig consulten afhandelen en patiënten 

zien. Bij Smit&Bogchelman zit ik perfect op mijn plek.” 

Hoe het in 2018 begon…

Mariska was wijkverpleegkundige in Klarenbeek. Ze had 

regelmatig contact met de huisartsen. Mariska vertelt: “Ik 

wilde een nieuwe uitdaging en ging bij een communicatie-

platform voor de gezondheidszorg werken. Toen ik het Gijs 

vertelde lachte hij dat ik over een paar maanden maar 

weer eens van me moest laten horen, want hij zag een 

‘superverpleegkundige’, zoals hij dat noemt, in mij. Hij zei 

‘Ken je de opleiding voor Physician Assistants?’ Ik had er 

nog nooit van gehoord en hij maakte me nieuwsgierig. Gijs 

sloot af met de legendarische uitspraak ‘Bel me over een 

paar maanden maar op, als je het patiëntencontact mist, 

want daar ben je zo goed in’. Hij kreeg gelijk! Al binnen 

een paar weken belde ik hem op.” Gijs vult lachend aan:  

“Ze vertelde ‘Ik wil de master tot PA volgen. Dat betekent 

dat ik ook meteen aan de slag wil bij een praktijk. Waar zal 

ik dat kunnen doen denk je?’ Ik zei direct ‘hier natuurlijk’.” Er 

werd in een aantal avonden een businessplan geschreven.  
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Gijs: “We hadden net de apotheek overgenomen, dus het 

moest wel zo budgetneutraal mogelijk. We kregen twee 

subsidies toegewezen waar we heel blij mee zijn. Bovendien 

kunnen we kosten terugwinnen doordat Mariska consulten 

op zich neemt. Alles kwam perfect bij elkaar!”

Samen goed overleggen

Mariska: “Ik ga een dag in de week naar de HAN in Nijmegen, 

ik volg stages in het Gelre-ziekenhuis en ik werk hier 24 uur. 

Op de dagen dat ik hier ben, plannen de doktersassistenten 

patiënten in. Dat gebeurt aan de hand van een lijstje met 

patiëntencategorieën die we samen hebben opgesteld. Ik 

vind het leuk om kno-klachten of urologische problemen 

te bekijken of gewrichtsklachten. Ik heb een cursus gedaan 

waardoor ik kan bloedprikken. Stel dat de doktersassistent 

even niet kan, dan kan ik dat ook overnemen.” Gijs: 

“Spoedzaken, zoals iemand met een wond, pakt Mariska vast 

op. Een hechtwond vraagt zo een half uur tijd. Als Mariska 

vast de eerste beoordeling doet en een begin maakt, denk 

aan het ontsmetten en het verzorgen van de verdoving en 

begint met hechten, dan ben ik er nog maar 3 minuten mee 

bezig. Een enorme winst!”

“In principe start ik iedere ochtend met het spreekuur, net 

als de huisartsen,” legt fanatiek Mariska uit. “Daarna rijd ik 

visites of doe ik chirurgische verrichtingen. Na de pauze in 

de middag houd ik weer spreekuur en rijd ik visites. Tijdens 

het spreekuur tref ik Gijs ieder half uur. Dan luistert hij naar 

mijn vragen. Soms telefonisch en soms schuift hij even aan. 

Het werkt erg prettig omdat hij zaken ook echt uit handen 

durft te geven.” Samen: “Het geheim zit ‘m in goed overleg. 

Dan draait de praktijk lekker door en werken we allemaal 

prettig. Daarnaast zorgen we ervoor dat de opleiding en de 

praktijk goed op elkaar af blijven gestemd.” Gijs kan het niet 

laten: “En omdat het hier zo leuk is. Je blijft namelijk tot je 

pensioen, toch Mariska?!”
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EEN DAG UIT HET LEVEN 
VAN EEN TRIAGIST

Op pad met Stefanie Houtman

Wat houdt dat nu eigenlijk precies in, het werk van 

een triagist? “Je kunt ons zien als poortwachters voor 

de huisartsenpost. We beoordelen de aard en het 

urgentieniveau van een klacht.”

Stefanie is ook lid van de Ondernemingscommissie 

(OC): “Hier houd ik me bezig met onderwerpen die de 

huisartsenpost en huisartsenorganisatie aangaan. Denk 

aan het personeelsbeleid, de werktijden, financiën en 
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“Dag, ik ben Stefanie Houtman en werk sinds september 

2015 als triagist in Zutphen. De ingang van de huisart-

senpost zit bij de Spoedeisende Hulp (SEH), waar wij de 

triage doen. Vandaag neem ik jullie mee.” 

Stefanie Houtman, triagist

Overleg met de OC
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ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Ik vind het leuk om 

met de organisatie mee te denken en meer te begrijpen 

van de processen achter de schermen.” In de OC zitten 

nog twee collega-triagisten en vandaag is Stefanie bij een 

overleg, voordat zij haar avonddienst start. “We bespreken de 

HRZu-zaken met de directeur en regiomanager spoedzorg. 

HRZu staat voor Huisartsenorganisatie Regio Zutphen, het 

is het samenwerkingsverband van 53 huisartsen in deze 

regio. We koppelen onze bevindingen terug naar het team 

en ook naar de Ondernemingsraad (OR). Onze inbreng 

wordt serieus genomen, dat merk ik aan de vertaling in 

werkafspraken en protocollen.” 

“Voordat om 17.00 uur de telefoonlijnen open gezet worden 

en de huisarts aanwezig is, start ik vast de computers op. 

Ook controleer ik de medicijn- en opiatenvoorraad.

Medicatie hebben we in beperkte mate op voorraad, 

omdat de apotheek in het Gelre ziekenhuis ook geopend 

is tijdens onze werktijden. Met name de visite-arts heeft 

een uitgebreid assortiment in zijn koffer, omdat we in 

een uitgebreid gebied zitten, waar de afstanden naar de 

apotheek soms groot zijn. Het 

is belangrijk om een goede 

registratie bij te houden 

van de opiaten, zodat een 

huisarts niet misgrijpt, maar 

ook om te voldoen aan de 

landelijke wetgeving. 

Op de foto sta ik in het lab 

waar de voorraad ligt en 

waar we verschillende testen 

kunnen uitvoeren. 

Controle medicijn- en 
opiatenvoorraad

Zo kunnen we de ontstekingswaarden in het bloed bepalen 

en aanvullende diagnostiek verrichten voor de huisarts.”

“Het is 17.00 uur. De telefoonlijnen staan open. Met een 

headset werken geeft de flexibiliteit om van je werkplek af 

te gaan, wat regelmatig gebeurt omdat we ook patiënten 

spreken aan de balie. In de avonddienst werken we met 

twee triagisten. Het aantal telefoontjes varieert enorm. 

Huisartsenpost Zutphen heeft relatief veel zelfverwijzers  

(iemand die zelf naar de huisartsenpost komt, zonder te 

bellen) die de planning van de agenda’s verstoren en 

daardoor tijd vragen. Wij triëren (de urgentie van de zorgvraag 

bepalen door het stellen van 

vragen) iemand aan de balie 

en plannen vervolgens een 

afspraak in of verwijzen door. In 

een avonddienst draaien twee 

huisartsen samen de dienst.”

“De samenwerking met het 

Gelre Ziekenhuis is goed. Op 

de huisartsenpost kunnen 

we zelf röntgenaanvragen 

doen voor trauma extremiteiten en ook kunnen we zelf 

het laboratorium inschakelen voor bloedbepalingen. Als 

een patiënt naar aanleiding van de foto een breuk blijkt 

te hebben verwijzen we naar de Spoedeisende Hulp. De 

17.00: de telefoonlijnen 
staan open

33

WERKEN WE MET 
TWEE  TRIAGISTEN

IN DE AVONDDIENST
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samenwerking met de SEH is ook erg goed. Zeker in de 

nachtdienst gebruiken we elkaars expertise en ook elkaars 

materialen, zoals bijvoorbeeld de bladderscan om te bepalen 

of iemand blaasretentie heeft.”

“Ik voer ook allerlei handelingen uit die bij onze professie horen. 

Deze patiënt heeft kokend water over haar arm gekregen en 

lichte brandwonden. Ik verzorg haar brandwonden volgens 

de NHG-richtlijnen en geef een vangnetadvies (de patiënt 

krijgt dan van ons te horen bij welke klachten hij/zij moet 

terugbellen).  mochten de klachten verergeren.”

Doordat alle triagisten verpleegkundige of doktersassistente 

zijn, is er veel kennis en deskundigheid aanwezig. “Zo kan ik 

altijd een aantal patiënten zelfstandig behandelen en van 

advies voorzien. Als ik twijfel over een behandeling overleg ik 

met de huisarts.” Omdat we ook de triage van de zelfverwijzers 

doen, ontmoeten we hen aan de balie en zo nodig nemen we 

hen mee naar de behandelkamer.

“Kinderen zorgen altijd voor een leuke dynamiek. Het is 

natuurlijk nooit leuk om naar de huisarts te gaan, dus hebben 

we ringetjes, autootjes, stuiterballen en stickers om het leed 

te verzachten. Dit jongetje had een hechtwond en vooraf een 

speeltje laten uitzoeken werkt erg goed.”

Het is 23.15 en na deze drukke 

avond vindt de overdracht naar 

de nachtdienst plaats. Als het 

druk is aan de telefoon, help ik 

de collega van de nachtdienst 

even mee, zodat zij niet gelijk 

hectisch aan de nachtdienst 

begint, Vandaag is dat niet 

zo en nemen we onder het 

genot van een kop koffie de 

Ik voer ook allerlei 
behandelingen uit.

Kinderen zorgen voor 
een leuke dynamiek

Zelfverwijzers ontmoeten 
we aan de balie

De overdracht naar 
de nachtdienst.

Ik heb deze nacht 55 telefoontjes gehad,
4 zelfverwijzers en diverse mensen behandeld, 
zelfstanding of als ondersteuning van de huisartsen.

LEUK OM TE WETEN
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DE KRACHT 
VAN SAMEN
Een dag uit het leven van Kitty 
Leibbrand, regiomanager HZOA

Maandag 17 juni 2019

Er zijn drie regionale huisartsen-coöperaties. Kitty zorgt er  

in Oost Achterhoek (HZOA) voor “dat alles loopt qua 

ondersteuning voor de huisartspraktijken én voor de 

huisartsenpost.” Goede huisartsenzorg 24/7 in de regio is 

het doel. Dat doet zij niet alleen: “Mijn team bestaat uit een 

secretariaat, vier projectmanagers, kaderartsen, consulenten 

en een teamleider huisarstenpost.” 

Wie een blik werp in haar agenda ziet meteen dat 

communicatie de hoofdrol speelt en dat er veel wordt 

overlegd. “Ik woon veel overleggen bij. Aan de ene kant praat 

ik met de huisartsen, om te weten waar hun behoeftes liggen. 

Aan de andere kant woon ik regionale overleggen bij. Het trans- 

muraalmanagement-beraad is er zo een, waarbij we afspraken 

op regio-niveau maken, met zorginstellingen, ziekenhuizen, 

de thuiszorg, enzovoorts. Hierbij vertegenwoordig ik de groep 

huisartsen en draag ik de collectieve gedachte, in relatie tot de 

omgeving, uit.” 

Met 26 vuisten op tafel slaan

Een regiomanager is een echte netwerker. “Dat ben ik 

“Bij het woord regio denk je aan iets kleins. Toch maak 

ik best veel kilometers,” lacht Kitty Leibbrand. Ze reist 

iedere week vanuit haar woonplaats Oldenzaal naar het 

hoofdkantoor in Apeldoorn, waar we nu zijn. Vanmiddag 

gaat ze door naar Winterswijk. “Helaas ligt er geen snel-

weg van Apeldoorn die kant op.” Het weerhoudt haar 

niet. “Ik vind het belangrijk om zichtbaar en aanspreek-

baar te zijn. Door zelf aanwezig te zijn in een praktijk, 

proef ik de sfeer. Zo kan ik snel inschatten waar daar de 

behoeftes liggen. Wat past er in deze praktijk en hoe sluit 

dat aan bij de regionale afspraken?” COLLECTIEVE 
GEDACHTE UIT

IK DRAAG DE
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geworden,” legt Kitty doortastend uit. “Ik ken het zorglandschap 

door mijn ervaringen in het verleden (als praktijkmanager en 

als teamleider bij de GGD o.a.). Er zijn veel spanningen in het 

Nederlandse zorglandschap. Elke organisatie heeft zo z’n 

eigen uitdagingen. Het is nu noodzaak om elkaar op te zoeken 

en verder te helpen. De kracht van samen is groot. Dat maakt 

mijn werk waardevol: als één huisartsenpraktijk met de vuist 

op tafel slaat, maakt dat waarschijnlijk weinig indruk bij een 

leverancier of partner. Nu we verenigd zijn, bestaat de vuist uit 

26 praktijken. Daar kunnen we wel degelijk het verschil mee 

maken en doelen verwezenlijken.”

Digitaal dossier

Een goed voorbeeld van de kracht van de groep, is het 

traject rondom het digitale patiëntendossier. “In 2018 is 

de start gemaakt met een werkgroep om te onderzoeken 

welke meerwaarde een gezamenlijk systeem voor een 

digitaal patiëntendossier heeft. Het besluit is dat we naar 

één digitaal systeem willen. Een regio-systeem met een 

patiënten-app. Voor patiënten wordt het daarmee beter 

en makkelijker, zodat ze bijvoorbeeld niet continu hun 

verhaal opnieuw hoeven uitleggen. Bovendien kan de 

dienstdoende huisarts op de huisartsenpost in zijn/haar 

dossier kijken. Voor de zorgverleners scheelt het ook enorm, 

op meerdere vlakken. Met de werkgroep bereiden we alles 

heel zorgvuldig voor. Er is gekeken naar waar de behoeftes 

exact liggen. Maar ook ‘welke keuzes maken we en waarom’? 

Het betekent nogal wat als een praktijk overstapt. Wanneer 

iedereen over is op het nieuwe digitale systeem breekt er 

een nieuw tijdperk aan!”

Kitty is samen met collega Steven de contactpersoon voor de 

ICT-partijen, die een offerte schrijven voor het regiosysteem 

van HZOA. “Alle eisen, wensen en belangen hebben we 

vastgelegd. Zo zijn we voor een aanbieder ook interessant, 

want via ons praat hij eigenlijk met 26 praktijken tegelijk.”

Strakke planning, mét ruimte

Een blik op de klok laat zien dat Kitty door moet: “Ik heb 

zo overleg met de spoedzorgmanagers en mijn planning is 

strak. Maar ik vind het belangrijk om de tijd te nemen voor 

de juiste zaken. ‘Heeft iedereen de juiste aandacht gehad 

die hij / zij nodig had?’ is de vraag die ik me aan het eind 

van de dag altijd stel.” 

De hoogste tijd dus om te gaan, want de vraag naar zorg  

groeit nog iedere dag.

08:00 uur Vertrek Oldenzaal naar Apeldoorn
09:00 uur Gesprek over voortgang patiëntendossier
10:15 uur Interview
11:00 uur Overleg spoedzorgmanagers
12:15 uur Lunch en email beantwoorden
12:45 uur Jaarverslag bespreken

14:00 uur Vertrek naar Winterswijk
15:00 uur  Overleg met teamleden HZOA over 

voortgang werkzaamheden en emails 
beantwoorden 

18:00 uur  Samen eten
19:00 uur Overleg triagisten
22:00 uur Weer thuis

DE AGENDA VAN KITTY LEIBBRAND
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Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van problematiek 

op verschillende domeinen. Denk aan lichamelijke 

kwesties en psychische problemen. Vaak zijn dan 

verschillende zorgverleners betrokken, zoals de huisarts, 

thuiszorg, fysiotherapeut, apotheek en welzijnswerker. 

Samenwerking is dan belangrijk om te zorgen voor 

samenhang.

Regie in de ouderenzorg

Huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en 

Zutphen vinden ouderenzorg belangrijk en willen hierin 

regie nemen. Iedere patiënt staat ingeschreven bij een 

huisarts, maar niet iedere patiënt heeft thuiszorg of is 

onder behandeling van een fysiotherapeut. Tegelijkertijd 

beseffen huisartsen zich dat deze opdracht groter is en 

meer behelst dan de vraag binnen hun praktijk. Het gaat 

om het realiseren van samenwerkingsafspraken met 

andere disciplines, het verkrijgen van financiering, enz.

Nieuw: Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 

De drie regio-organisaties binnen HOOG zijn aan de slag 

gegaan met een ‘Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen’ om 

huisartsenpraktijken te begeleiden in het vormgeven van 

ouderenzorg binnen hun huisartsenpraktijk. Ouderenzorg 

is netwerkzorg: voor veel huisartsenpraktijken is dit een 

nieuwe werkwijze. In het Zorgprogramma Kwetsbare 

Ouderen staat samenwerking met andere disciplines 

centraal. Zo zorgt een multidisciplinair overleg rondom  

kwetsbare ouderen voor een integrale, afgestemde 

aanpak. Ook leren de disciplines elkaar en elkaars kennis 

en kunde beter kennen.

De regio-organisaties binnen HOOG ondersteunen 

huisartsenpraktijken door het maken van financierings-

afspraken met de zorgverzekeraar, het maken van 

samenwerkingsafspraken met partners (zoals thuiszorg-

organisaties), het beschikbaar stellen van een ICT-tool 

ZORG VOOR 
KWETSBARE 

OUDEREN
Het zal u niet ontgaan zijn: de vergrijzing in onze samenleving groeit. Ouderen blijven bovendien langer zelfstandig 

wonen. Huisartsen en praktijkondersteuners (POH) hebben er een flinke zorgtaak bij gekregen, want welke ouderen 

zijn kwetsbaar en moeten extra in de gaten gehouden worden? Wie is er vitaal en heeft weinig extra zorg nodig? 



voor communicatie tussen verschillende disciplines, 

het beschikbaar stellen van een ondersteunend 

documentenpakket met adviezen én door het aanbieden 

van scholingen aan huisartsen en praktijkondersteuners.

Reeds van start

In 2018 zijn de eerste acht huisartsenpraktijken in regio 

Apeldoorn gestart met het regionale Zorgprogramma 

Kwetsbare Ouderen HRA. De overige huisartsenpraktijken 

in de drie regio’s staan op de planning voor 2019 en 2020. 

We hopen u volgend jaar meer te kunnen vertellen over 

de geboekte resultaten.
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En onder andere zij maken het waar, 
met elkaar:

Linette Koster

“Ik heb twee verschillende uitdagingen. Ik werk 

namelijk voor de regio Apeldoorn (HRA) als 

Consulent Ouderenzorg. Vanuit die functie help ik 

andere huisartsenpraktijken om de uitdaging met de 

ouderenzorg aan te gaan. Ik stimuleer hen om samen 

de zoektocht te ondernemen en om meer samen te 

werken in hun netwerk. Het maakt het juist zo leuk 

als je de ‘juiste zorg op de juiste plek’ weet te krijgen.

Dit is een leuke regionale uitdaging, maar soms ook 

een lastige puzzel. Samen met een projectgroep, 

bestaande uit een kaderarts, beleidsadviseur en 

manager, werken we met veel plezier aan dit leuke 

project waar iedereen profijt van heeft. Vooral de 

kwetsbare ouderen!
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Sita Faber

“Ik ben werkzaam als Kaderarts Ouderenzorg 

voor de regio Apeldoorn (HRA). In 2008 

ben ik begonnen met de kaderopleiding 

ouderengeneeskunde. Vanaf die tijd heb ik 

de verschillende spelers in de ouderenzorg 

in Apeldoorn e.o. leren kennen via deelname 

aan werkgroepen van het Netwerk Dementie 

en Geriatrie.

Als huisarts kan ik genieten van een multi-

disciplinair overleg over een complex 

kwetsbare oudere: hoe stemmen we met 

elkaar de zorg zo goed mogelijk af, zodat 

iemand zo comfortabel mogelijk thuis kan 

blijven? En als dat niet meer gaat, krijg ik er 

energie van als we elkaar in het netwerk weten 

te vinden en elkaar helpen om een goede plek 

voor deze oudere te vinden.

Voor mij komt het bovenstaande samen in het 

opzetten van het Zorgprogramma Kwetsbare 

Ouderen van de HRA: het deelnemen aan de 

projectgroep ouderenzorg, de extra financiering 

voor een POH die MDO’s gaat organiseren, en de 

uitrol van een digitaal communicatieplatform 

(OZOverbindzorg). Zij hebben mij nieuwe energie 

en plezier gegeven in mijn rol als kaderarts. 

Processen in de ouderenzorg gaan langzaam, 

maar het voelt niet meer als trekken aan een 

dood paard.

De eerste ervaringen van de kernteams (MDO’s) 

die in 2018 gestart zijn, zijn positief. De deelname 

van de Specialist Ouderengeneeskunde aan de 

MDO’s vind ik als huisarts een verrijking. Ik ben 

ervan overtuigd dat we de ouderenzorg in onze 

regio hiermee in kwaliteit en werkplezier naar 

een hoger plan brengen.”

Daarnaast werk ik als praktijkondersteuner voor 

een groep huisartsenpraktijken in Apeldoorn. 

Het leuke aan mijn werk is dat iedere patiënt 

uniek is. Bovendien is complexe ouderenzorg 

een puzzel: hoe past het in elkaar? Of past 

het niet? Dat maakt mijn werk ontzettend 

uitdagend.”

ACHT HUISARTSEN-
PRAKTIJKEN GESTART 

MET HET REGIONALE 
ZORGPROGRAMMA

IN 2018 ZIJN DE EERSTE
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Opbrengsten
Jaar 2018 Jaar 2017

Primaire opbrengsten € 23.798.211 € 20.977.446 
Overige opbrengsten € 5.529.381 € 5.903.530 

Som der opbrengsten € 29.327.592 € 26.880.976

Lonen en salarissen  € 8.478.485 € 7.588.815 
Sociale lasten  € 1.140.848 € 1.218.984 
Pensioenlasten  € 668.704 € 605.674 
Overige personeelskosten  € 683.915 € 526.628 
Kosten zorgverleners  € 13.644.411 € 12.811.239 
Afschrijvingskosten  € 123.737 € 134.066 
Productontwikkeling € -   
Projectkosten  € 182.854 € 97.578 
Overige bedrijfskosten  € 3.821.411 € 3.433.907 

Som der bedrijfslasten € 28.744.365 € 26.416.890

€ 583.227 € 464.086

Financiële baten  € 37 € 830 
Financiële lasten  € -3.937 € -15.959 
Financiële baten en lasten  € -3.900 € -15.129 

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór belastingen € 579.328 € 448.957

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening

€ 68.321 € 123.083

Resultaat uit gewone € 511.007 € 325.874
bedrijfsuitoefening na belastingen

Te verrekenen in tarieven / onttrekking RAK € 366.398 € -128.244

Resultaat na belastingen en verrekening € 144.609 € 454.118
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Huisartsen Regio Apeldoorn (HRA)

Adres: Albert Schweitzerlaan 31

7334 DZ Apeldoorn

Telefoon: 055 – 529 4900

E-mail: secretariaat@huisartsenpostapeldoorn.nl

Website: www.huisartsenregioapeldoorn.nl

HuisartsenZorg Oost-Achterhoek (HZOA)

Adres: Beatrixpark 1

7101 BN Winterswijk

Telefoon: 0543 54 78 00

E-mail: secretariaat@hzoa.nl

Website: www.hzoa.nl

Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu)

Adres: Den Elterweg 79

7207 AE Zutphen

Telefoon: 0575 538 660

E-mail: secretariaat@hrzu.nl

Website: www.hrzu.nl 

HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG)

Adres: Laan van Westenenk 737a

7334 DL Apeldoorn

Telefoon: 085 – 536 31 00

E-mail: info@hoogzorg.nl 

Website: www.hoogzorg.nl


