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DirectieverslagInhoud

Reos kijkt terug op een mooi jaar waarin we onze relaties en activiteiten met 
eerstelijnsgroepen en onze samenwerkingspartners hebben verstevigd.

Het jaar 2013 stond in het teken van vooruitgang en voorbereiding. Vooruitgang zien we 
onder andere in de groei van het aantal samenwerkingsverbanden. Dit jaar zijn negen GEZ-
trajecten (multidisciplinaire samenwerkingsverbanden) afgerond, vijf lopen nog. Er zijn 
zeven samenwerkingsinitiatieven tot koepelvorming en er zijn netwerken onstaan. Hiermee 
worden en zijn stevige onderhandelingsposities gevormd. Er wordt meer multidisciplinair 
samengewerkt. Op deze manier kunnen we zorg toegankelijk, kwalitatief goed en doelmatig 
leveren. 

Terugblik en vooruitblik
We zien voorbereiding op de ingrijpende stelselwijzigingen in de GGZ, de WMO en de jeugdzorg. 
Een goede aansluiting van de eerste lijn met ketenpartners en gemeenten is nodig om die 
zorgtaken goed te vervullen. In voorbereiding op de stelselwijziging in de GGZ heeft Reos 
eerstelijnszorgverleners begeleid. In 2014 zullen wij ons uiteraard ook hier voor inzetten.

Om in te kunnen spelen op de veranderingen in de WMO en de jeugdzorg heeft Reos contacten 
gelegd tussen eerstelijnszorgverleners en gemeenten. Met elkaar is nagedacht hoe de jeugdzorg 
in de nieuwe situatie het beste kan worden vormgegeven. Door de stelselwijzigingen in de zorg 
komt meer nadruk te liggen op wijkgerichte zorg. Een wijkscan met daarin het aanbod van 
eerstelijnszorg gecombineerd met andere gegevens levert informatie op om aan te sluiten bij de 
zorgvraag. Wij hebben de wijkscan dit jaar verschillende keren uitgevoerd. 
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Deze beroepsgroep werd in 2013 betrokken bij het opstellen van zorgprogramma’s (COPD, 
CVRM). In 2014 zullen zij hier ook actief in zijn. Ook worden de netwerken verstevigd en worden 
er nieuwe opgericht.

Eerstelijnspsychologen hebben direct te maken met de veranderingen in de GGZ. 
Per 1 januari 2014 zijn er wijzigingen in de inkoopvoorwaarden. De markt voor psychologen 
wordt concurrerend. Reos heeft in voorbereiding op deze ontwikkelingen in de regio’s 
samenwerkingsvormen van psychologen ondersteund. In de regio Midden-Holland heeft dit 
geleid tot de ontwikkeling van een coöperatie van psychologen , PSY MH.

Fysiotherapeuten zijn dit jaar geconfronteerd met tariefdifferentiatie, tariefkortingen, 
en een beperking van dekking in het verzekeringspakket. De beroepsvereniging KNGF heeft 
haar verenigingsstructuur gewijzigd, waarbij de regionale bestuurlijke vertegenwoordiging 
is beëindigd. Met gerichte beweegprogramma’s voor jeugd en ouderen, en gericht op 
leefstijl, kunnen fysiotherapeuten een bijdrage leveren aan de gewenste veranderingen. Op 
wijkniveau is met fysiotherapeuten geïntegreerde samenwerking met andere disciplines 
gerealiseerd, doorgaans in GEZ-verband. Op praktijkniveau heeft Reos begeleid bij kwaliteit-
certificeringstrajecten. In 2014 zal Reos zich inzetten voor het versterken van de samenwerking 
in de wijk en aansluiting op zorggroepen. 

Huisartsen hebben door de verschuiving van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn 
meer een regierol gekregen. Reos heeft het afgelopen jaar ingezet op het stimuleren van 
huisartsen om een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) aan te stellen. 22 aanvraagtrajecten 
zijn begeleid voor een POH GGZ in de huisartspraktijk. Er zijn 32 NHG-praktijkaccreditaties 
afgerond, 10 trajecten lopen nog. Ook heeft Reos samenwerkingsverbanden, met daarin altijd 
één of meerdere huisartspraktijken, begeleid bij HKZ-certificeringstrajecten. 

Met de WDH Rijnland en Midden-Holland heeft Reos een samenwerkingsovereenkomst. 
Reos ondersteunt de WDH bij de uitvoering van nascholingsactiviteiten. Er is twee keer een 
tweedaagse nascholing georganiseerd in veertien groepen. 85% van de huisartsen in de regio’s 
nam hier deel aan.  

Huisartsen, die werkzaam zijn in achterstandsgebieden in Leiden en Alphen aan den Rijn 
kunnen een beroep doen op het Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn. Reos beheert 
de financiële middelen uit dit fonds. Dit jaar is een project toegekend voor vergoeding van de 
tolkentelefoon in Leiden en Alphen aan den Rijn. Ook is er een discussieavond georganiseerd 
door zorgverleners hoe om te gaan met patiënten met problematische schulden, zijn 
trainingen Motivational Interviewing voor praktijkondersteuners georganiseerd, en vonden  
lunchbijeenkomsten rond laaggeletterdheid plaats.

Reos organiseert een klachtenregeling voor huisartsen en samenwerkingsverbanden.  
De Klachtencommissie brengt separaat haar jaarverslag uit. 

Voor SCEN-artsen worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd en wordt het dienstrooster 
bijgehouden.

Logopedisten hebben een sterke behoefte geuit om een regionaal netwerk te vormen om 
een stevige onderhandelingspositie te krijgen. Komend jaar gaat Reos hen daarin begeleiden. 
De landelijke Vereniging van Logopedie en Foniatrie heeft een praktijktoets ontwikkeld om de 
kwaliteit te toetsen in de logopediepraktijk. Komend jaar wordt er door Reos op ingezet om 
deze toets in de praktijk toe te passen. Reos heeft Marieke van Schie als contactpersoon voor 
logopedisten aangesteld. 

In het zorgakkoord dat de minister, zorgverleners en zorgverzekeraars dit jaar hebben gesloten 
neemt de eerste lijn een centrale plek in, met de huisarts als spil. Bovenop de groei van 1% per 
jaar komt 1,5 % extra groeiruimte voor substitutie en vernieuwing. De eerste lijn krijgt er ook 
veel taken bij. Om te zorgen dat eerstelijnszorgverleners hier goed op zijn voorbereid heeft Reos 
hen dit jaar in tal van trajecten begeleid.  

Zelfmanagement zal in 2014, aangezwengeld door ontwikkeling van zorgprogramma’s, 
een grotere rol gaan spelen. In voorbereiding daarop hebben wij een traject ontwikkeld om 
zelfmanagement succesvol te kunnen uitvoeren. Binnen dit traject worden zorgverleners 
geschoold en begeleid in de praktijk.

Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten van Reos per 
beroepsgroep. 

Apothekers worden steeds meer medebehandelaar in de zorgketen. Reos heeft apothekers 
geholpen om zich in Amstelland te organiseren zodat zij onderling konden afstemmen over de 
richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”. In de regio Zuid-Holland Noord en 
Amstelland begeleidde Reos het maken van werkafspraken in de keten over deze richtlijn. De 
begeleiding hiervan loopt in 2014 door. 

Diëtisten zijn vanaf 2013 weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering mits 
er sprake is van samenwerking in de keten met huisartsen. Diëtisten zijn, gestimuleerd door 
Reos, zeer actief in het organiseren van onderlinge samenwerking om ketenafspraken te 
maken. Reos heeft diëtisten in de regio’s begeleid in het vormen van netwerken om samen-
werking met zorgroepen te realiseren. In Katwijk zijn diëtisten toegetreden tot het bestuur 
van de zorggroep. 
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Oefentherapeuten ervaren een terugloop van consulten door een beperkte dekking in het 
verzekerdenpakket. Ook kampen zij met de relatieve onbekendheid van hun vakgebied.
Profilering van dit vakgebied is voor de toekomst van belang. Reden voor Reos om aandacht te 
vragen van de beroepsgroep voor de grote wijzigingen in en rond de zorg. Dit wordt voortgezet 
in 2014, waarbij wordt aangesloten op wijkgerichte zorg.

Praktijkondersteuners somatiek en GGZ hebben een belangrijke rol als ondersteuner van 
de huisarts. Reos is gevraagd om netwerkvorming van praktijkondersteuners voor intervisie en 
deskundigheidsbevordering te ondersteunen, ook om een goede aansluiting op de ontwikkelingen 
van diverse zorggroepen te realiseren. Er zijn 11 bijeenkomsten georganiseerd in de diverse 
regio’s. Een nascholing voor praktijkondersteuners en diëtisten over ondervoeding bij ouderen is 
georganiseerd in januari 2014.

Verloskundigen hebben een samenwerking met kraamzorg en jeugdverpleegkundigen in 
de keten opgezet. Er zijn afspraken gemaakt over integrale geboortezorg waarbij ziekenhuis en 
verloskundigen als partners de zorg rond de bevalling bespreken en hier samen in optrekken. 
Dit zijn grote veranderingen voor de verloskundigen. Reos heeft deze veranderingen in diverse 
regio’s begeleid. Komend jaar zal integrale geboortezorg in de diverse regio’s leidend zijn voor 
onze activiteiten. Ook zijn er nieuwe zorgtaken opgepakt zoals de hielprik, versiespreekuur, de 
ontwikkeling van echocentra en het opstellen van een borstvoedingsprotocol. Drie keer is met 
groot succes een Mamacafe georganiseerd met financiële ondersteuning van Zorg en Zekerheid 
en de gemeente Leiden. Dit café biedt pas bevallen moeders laagdrempelige steun en er worden 
ervaringen uitgewisseld. 

 

Ernst de Kievit
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“Met enkele aanpassingen in de huisartsen-
praktijk ervaren we al dat er minder drukte aan 
de balie is, daardoor zijn we ook beter telefonisch 
bereikbaar. Dit zijn direct zichtbare resultaten.” 
Aan het woord is Peter Nijhof, één van de drie 
huisartsen in Medisch Centrum Ommedijk in 
Leiderdorp. Onder begeleiding van Maartje 
Ramaekers, adviseur Reos, doorliepen de huisarts-
praktijken een traject volgens de Lean-methode.

Wat was er aan de hand?
Peter: “In 2011 zijn we met drie huisartspraktijken onder één 
dak gegaan. De drie huisartspraktijken zitten in één gebouw 
met onder andere een praktijk voor fysiotherapie en een 
apotheek. Het ligt in de buurt van een winkelcentrum en 
een verzorgingshuis. Al snel na de opening was er een flinke 
toeloop. Mensen komen sneller even binnen om te vragen 
naar bijvoorbeeld hun labuitslagen, een herhaalrecept of 
om een afspraak te maken omdat zij toevallig in de buurt 
zijn. Patiënten hingen soms letterlijk over de balie, niet 
bevorderlijk voor elkaars privacy.”

Voor de doktersassistenten was de verhuizing ook echt een 
omschakeling. Zij moesten meer gaan samenwerken. We 
hebben er aanvankelijk bewust voor gekozen om drie aparte 
praktijken te blijven, ook omdat elke huisartspraktijk op 
nuance verschilt in werkwijze. We houden dus voorlopig 

vast aan onze eigen assistenten. Maar zij zitten wel allemaal 
aan één balie. Patiënten stelden ook veel vragen aan 
assistenten van andere huisartsen. Die vragen konden niet 
even snel beantwoord worden met als gevolg dat de drukte 
aan de balie toenam. Die werd nog groter omdat bijvoor-
beeld de apothekersassistentes ook vaak langskwamen om 
een recept te bespreken. Onze telefonische bereikbaarheid 
verslechterde en we kregen daar klachten over.”

Dat moest anders…
Peter: “Inderdaad. We schakelden adviseur Maartje 
Ramaekers in omdat we behoefte hadden aan een 
deskundig extern adviseur met een frisse blik van buiten. Zij 
heeft ons inzicht verschaft in de oorzaken van de problemen 
en is met verbeteradviezen gekomen. Naast expertise is het 
voordeel van een externe adviseur dat er advies vanuit een 
onafhankelijke positie gegeven kan worden. We moesten dit 
immers met drie praktijken oplossen en dan is het goed als 
de projectleider geen partij is. Daarnaast is het goed dat 
Maartje een vinger aan de pols houdt. Zij spreekt met ons af 
wanneer iets gedaan moet zijn om de snelheid erin te 
houden.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Maartje: “Na een intakegesprek had ik al snel een duidelijker 
beeld. Vanuit de Lean-gedachte: efficiënt en effectief 
werken, het voorkomen van verspilling en het toevoegen 

van waarde voor de organisatie en de patiënt zijn we vorig 
jaar februari gestart. We hebben een balie- en een 
telefoonanalyse gedaan. We brachten in kaart wie er 
wanneer aan de balie komt en belt, en met welke vraag. 
Daarnaast is een patiëntenenquête gehouden met vragen 
over de telefonische bereikbaarheid en de privacy. Opvallend 
was dat 60% van de baliecontacten niet direct nuttig was. 
Patiënten melden zich bijvoorbeeld bij de doktersassistent 
als zij een afspraak hebben, terwijl dit helemaal niet hoeft. 
Daar moest duidelijker over gecommuniceerd worden.” 

Peter: “Een belangrijk inzicht voor mij was dat patiënten 
vonden dat het met hun privacy goed gesteld was, terwijl ik 
aannam dat zij zich hier aan stoorden als meerdere mensen 
konden meeluisteren aan de balie. Meten is dus weten. Voor 
de kleine groep die wel ontevreden was, hebben we een rode 
lijn voor de balie geplaatst met de instructie om te wachten 
tot je aan de beurt bent. Dat werkt ontzettend goed! 
Tussen 08.00-9.30 staat de telefoon roodgloeiend. Uit de 
analyse kwam naar voren dat er veel collega’s uit het 
centrum met vragen komen, wel 80 keer per week en vooral 
‘s ochtends. We vinden de telefonische bereikbaarheid dan 
het belangrijkst. Ook geplande medische handelingen 
worden nu zoveel mogelijk na half tien gedaan. 
Positief is dat patiënten over het algemeen hier goed aan 
meewerken.”

Wat zijn de resultaten?
Maartje: “In juni wordt een evaluatie gehouden om in kaart 
te brengen of de verbeteracties resultaat hebben 
opgeleverd. Maar er zijn al wel zichtbare verbeteringen.” 
Monique Brosky, doktersassistente: “We ervaren dat het een 
stuk rustiger is geworden. We hebben een tekst op een 
tv-scherm in de wachtkamer gezet dat het niet nodig is om 
je bij een doktersafspraak te melden aan de balie. 
Daarnaast creëert de rode streep rust voor ons maar ook 
voor de patiënt, omdat niet iedereen meeluistert als je een 
medische vraag hebt.”  

En hoe nu verder? 
Peter: “We blijven letten op de verbeteracties en bepalen 
aan de hand van de resultaten van de evaluatie waar we 
nog meer moeten bijsturen.” Maartje: “Binnenkort geef ik 
een workshop om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst 
de verbeteracties geborgd blijven en nieuwe knelpunten 
eenvoudig aan het licht komen zodat deze in een pril 
stadium opgelost kunnen worden. Belangrijk is bij een 
proces als deze dat de prioriteiten die zijn gesteld ook 
prioriteit blijven, tenzij anders om doordachte redenen. 
En dat afspraken blijvend nagekomen worden.” 

Contact? Maartje Ramaekers: mramaekers@reos.

Minder drukte aan de balie. Beter telefonisch bereikbaar.

Peter Nijhof Maartje Ramaekers
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Stijgende lijn in NHG-praktijkaccreditaties Zorggroep Katwijk: naar multidisciplinair bestuur
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Wim en Judith ontwikkelden daarnaast in samenwerking met de afdeling Public Health en 
Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC, een workshop NHG-Praktijkaccreditering. Wim: “In de 
workshops informeren wij huisartsen over de recente eisen die er aan huisartsenzorg worden 
gesteld en wat er nodig is om geaccrediteerd te worden. Daarbij geven we ook praktische 
handvatten hoe praktijken eraan kunnen voldoen.” Wim en Judith zijn erkende NHG-
praktijkconsulenten.

Contact? Judith Ruijs: jruijs@reos.nl en Wim Kanters: wkanters@reos.nl

38 Huisartspraktijken zijn het afgelopen jaar begeleid bij hun NHG-
praktijkaccreditatie door Judith Ruijs en Wim Kanters, adviseurs van Reos.

Judith: “We zien een stijgende lijn in het aantal accreditaties. En we verwachten nog een piek in 
aanvragen omdat in 2014 de begeleiding bij praktijkaccreditaties voor het laatst uit 
ondersteuningsgelden wordt vergoed.” NHG-praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor 
huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar 
werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de 
verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. 
Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de 
huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Zorggroep Katwijk heeft sinds oktober 2013 als eerste zorggroep in onze regio 
een multidisciplinair bestuur. 

Eerstelijnszorgverleners werken steeds meer in multidisciplinair verband samen. Want 
als je van elkaar weet wat je doet, kun je ook gemakkelijker verwijzen naar een andere 
eerstelijnsberoepsgroep. Zorggroep Katwijk werkte al wel multidisciplinair samen in de 
uitvoering van zorgprogramma’s, maar het bestuur was nog monodisciplinair ingericht met 
alleen huisartsen. Wilde de zorggroep zich kunnen positioneren als een multidisciplinaire 
gesprekspartner bij onder andere Zorg en Zekerheid en gemeenten dan moest het bestuur 
ook veranderen. Bovendien kon alleen op deze manier aanspraak gemaakt worden op GEZ-
financiering vanuit de verzekeraar, zodat uitbreiding van activiteiten mogelijk is.”

Marleen Kruijt- de Ruijter, adviseur Reos, adviseert en begeleidt het bestuur van de 
multidisciplinaire zorggroep: “Een zorggroep met een multidisciplinair bestuur bestond nog niet. 
Wij hebben hen hierbij begeleid. Het bestuur heeft een vertegenwoordiging van de diëtisten 
en apothekers erbij gekregen. Er werd een directeur aangesteld. Het bestuur formuleerde onder 
andere een nieuwe visie en missie en kreeg handvatten om een nieuw businessplan te maken 
met gezamenlijke doelen voor 2014. Door gezamenlijk het traject te doorlopen groeiden de 
leden van het bestuur naar elkaar toe.” Het traject is uit ondersteuningsgelden betaald.  

Contact? Marleen Kruijt- de Ruijter: mkruijt@reos.nl

Resultaten:
• Multidisciplinair bestuur zorggroep Katwijk
• Betere gesprekspartner van bijvoorbeeld Zorg en Zekerheid en gemeenten

Hoeveel huisartsenpraktijken we per jaar hebben begeleid?

2007
6

2008 2009

2010

2011

2012

2013

11 26 40 15 3811
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  Zij signaleren en adviseren over mogelijk te nemen stappen.                        Adviseurs van Reos zijn onze ogen en oren in het veld.

Veel eerstelijnszorgverleners weten dat er onder-
steuningsgelden zijn. Maar waar komen die 
vandaan? Wat zijn de criteria voor de besteding 
van het geld? Marieke Timmer, zorginkoper Zorg 
en Zekerheid en verantwoordelijk voor het 
beheer van de ondersteuningsgelden en Judith 
Smit, adviseur Reos en aanspreekpunt voor de 
zorgverzekeraars lichten dit toe.

Hoe zit dat met die ondersteuningsgelden?
Marieke: “Dit geld wordt geïnd op de premie en door de 
verzekeraars afgedragen aan een stichting die onder Zorg-
verzekeraars Nederland valt. Van daaruit worden de gelden 
per regio toebedeeld. Doel is een versterking van de eerstelijn. 
Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars om 
dit geld voor dat doel in te zetten. Daarvoor wordt aansluiting 
gezocht bij de behoeften van eerstelijnszorgverleners en 
inwoners. Tevens moeten we voldoen aan de doelstellingen 
van de overheid en aan de gezamenlijke afspraken met zorg-
verzekeraars. Wij, Zorg en Zekerheid, leggen verantwoording 
af over de besteding van het geld aan zorgverzekeraars 
onderling en aan het ministerie van VWS. Het ministerie 
toetst of de ondersteuningsgelden nuttig en rechtmatig zijn 
besteed en of dit leidt tot een verbetering in de zorg.” 

En? Leidt dit echt tot een verbetering in de zorg?
Marieke: “Jazeker. Een voorbeeld is de samenwerking tussen 

verloskundigen in Zuid-Holland Noord. Zij hebben zich met 
financiering vanuit ondersteuningsgelden verenigd in 
coöperatie LEO. Door zich te verenigen kunnen zij beter 
samenwerkingsafspraken maken met ziekenhuizen. Daar-
naast hebben zij als collectief een onderhandelingspositie.” 
Judith: “Ook huisartsen hebben grote stappen voorwaarts 
gemaakt in samenwerking. Toch zijn er nog zorgverleners die 
een individuele praktijk hebben. Ook zij moeten zich meer 
organiseren. Er is dus nog een hoop te doen. En ook als zorg-
verleners georganiseerd zijn tot samenwerkingsverbanden of 
zorggroepen, zijn er weer nieuwe ontwikkelvraagstukken.” 

Welke criteria zijn er voor het krijgen van die 
financiering? 
Marieke: “Het belangrijkste is dat het gebruikt moet worden 
voor een verbetering van zorg van de samenwerkende 
zorgverleners in de eerste lijn. Er komt steeds meer werk bij 
de eerste lijn te liggen die de zorg vaak doelmatiger kan 
leveren. De huisarts van toen is niet meer de huisarts van 
nu. Er wordt van hem verwacht dat hij in plaats van alle zorg 
zelf te leveren, meer een regierol neemt.” 
Judith:“Precies. Daarnaast zie je dat als we de zorg beter op 
elkaar willen laten aansluiten, multidisciplinair werken heel 
belangrijk is. Je kunt het je niet meer veroorloven om geen 
samenwerkingsafspraken te maken met andere beroeps-
groepen in de eerste lijn en in de keten.” Marieke: “Multi-
disciplinair organiseren van de zorg is één van de criteria. 

Daarnaast financieren we integrale zorg. De patiënt vraagt 
zich immers af hoe zijn klacht het beste behandeld kan 
worden en niet welke beroepsgroepen dat voor hem 
kunnen doen.”

Blijven die criteria altijd hetzelfde?
Marieke: “Op hoofdlijnen wel. Het moet altijd ter verster-
king zijn van de eerste lijn, de invulling verschilt. Het is 
namelijk niet zo dat als een project financiering heeft 
gekregen, dit het volgende jaar automatisch doorgaat. De 
gelden zijn bedoeld ter ondersteuning van nieuwe initiatieven 
en nadere samenwerking. Daaruit vloeit voort dat projecten 
na verloop van tijd aflopen omdat de innovatie effectief en 
doelmatig is gebleken. Ondersteuningsgelden kunnen dan 
weer ergens anders voor ingezet worden.” 
Judith: “Met het oog daarop helpt Reos zorgverleners om bij 
aanvang van een project al een manier te vinden om 
activiteiten met reguliere middelen te continueren op het 
moment dat financiering vanuit ondersteuningsgelden 
eindigt. Reos vindt het belangrijk dat een vergoeding niet te 
snel wegvalt omdat de activiteiten genoeg de kans moeten 
krijgen om zich te ontwikkelen. Daarover gaan we dan in 
gesprek met Zorg en Zekerheid.” Marieke: “Er is ook afstem-
ming over het zorginkoopbeleid. Adviseurs van Reos zijn 
onze ogen en oren in het veld. Zij weten wat er speelt, waar 
eerstelijnszorgverleners tegenaan lopen. Zij signaleren en 
adviseren over mogelijk te nemen stappen.”

Sommige zorgverleners zien Reos als een 
uitvoerder van Zorg en Zekerheid? Klopt dat?
Marieke: “Nee, dat klopt niet. We zijn vooral in dialoog met 
elkaar.” Judith: “Reos is een zelfstandige organisatie. Wij 
hoeven het beleid van Zorg en Zekerheid niet te verdedigen 
aan zorgverleners.  We kunnen hen wel adviseren en 
uitleggen met welke realiteit zij te maken hebben en hoe zij 
er mee moeten omgaan.”

Hoe legt Reos verantwoording af aan Zorg en 
Zekerheid?
Judith: “We werken op projectbasis. Elk project wordt 
ingediend op urenbasis en de te verwachten resultaten 
worden vooraf bepaald. Dat schept duidelijkheid over 
hoeveel budget waar naartoe gaat. Verantwoording achter-
af wordt gedaan door middel van kwartaalrapportages. In 
deze verantwoording hebben we veel geïnvesteerd de 
afgelopen jaren. Deze werkwijze hanteren we overigens ook 
bij VGZ; met hen maken we afspraken over ons werkgebied 
Midden-Holland.” 
Marieke: “We hebben snel inzicht in de behaalde resultaten 
en hoeveel geld eraan is besteed. De manier waarop we met 
Reos werken biedt goede handvatten voor een goede 
verantwoordingsstructuur elders.” 

Contact? Judith Smit: jsmit@reos.nl

Hoe werkt dat, met die ondersteuningsgelden?

Marieke Timmer Judith Smit
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Medicijngebruik bij ADHD neemt toeWensen van de patiënt en zijn naasten centraal 

Professionaliseren palliatieve zorg Medicijnen voorschrijven bij ADHD niet altijd nodig

1312

Zij worden hierbij ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg. Bij het maken van een 
zorgplan staan de wensen van de patiënt en zijn naasten centraal. Els van Berkel: “Een goede 
uitvoering van het project vergt veel tijd en aandacht. Ik ben er erg blij mee dat Wim Kanters kon 
worden aangesteld als projectleider om deze taken op zich te nemen.”

In Amsterdam is een jaar proefgedraaid met deze werkwijze. En met resultaat: het aantal 
ziekenhuisopnames is door het gebruik van deze methode verminderd en huisartsen en 
wijkverpleegkundigen zijn enthousiast om weer ‘zorginhoudelijk’ om tafel te zitten. 
Reos en collega ROS ZEL organiseren en monitoren de werkgroepen in hun regio’s. Er zijn 
werkgroepen in Kaag en Braassem, Waddinxveen, Delft en Westland. Eind 2014 volgt een 
evaluatie en worden de resultaten gemeten. De werkgroepen worden mogelijk gemaakt door 
een subsidie van ZonMw voor het eerste jaar. Daarna is het de bedoeling dat de groepen 
zelfstandig verder gaan. Inmiddels heeft ZonMw een subsidie toegekend aan het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) om PaTz als ‘goed voorbeeld’ te verspreiden. Binnen dit project 
kunnen tien nieuwe PaTz-groepen starten.

Contact? Wim Kanters: wkanters@reos.nl
 
Resultaten:
• De juiste zorg op het juiste moment 
• Naar de wens van de patiënt en zijn naasten wordt geluisterd
• Minder ziekenhuisopnames
• Betere onderlinge samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige bij palliatieve zorg
• Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het palliatief zorgregister

Vaak wordt er geen structureel overleg gevoerd tussen de huisarts en de 
wijkverpleegkundigen over een patiënt in een palliatieve fase. 

Zo kan het voorkomen dat een ongeneeslijk zieke patiënt opnieuw wordt behandeld in het 
ziekenhuis terwijl hij dat helemaal niet wil. Via de methode PaTz wordt dit overleg wel gevoerd. 
Wim Kanters, adviseur Reos heeft samen met Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Els van Berkel 
werkgroepen opgezet waarin een dergelijk overleg plaatsvindt. Huisartsen en wijkverpleeg-
kundigen komen tweemaandelijks bij elkaar om hun patiënten in de palliatieve fase in kaart te 
brengen, een zorgplan te maken en dit uit te voeren. 

Steeds meer kinderen krijgen de diagnose ADHD en het medicijngebruik bij 
ADHD neemt toe. 

 “Pillen zijn niet altijd nodig”, zegt huisarts en voorzitter van Projectgroep Ketenzorg ADHD 
Zuid-Holland Noord Hans Moolenburgh. “Je kunt kinderen ook helpen door andere oplossingen 
te zoeken voor problemen die zich voordoen. Daarbij is het essentieel dat kind en ouders een 
vast aanspreekpunt in de zorg houden. Nu is het vaak zo dat zij met verschillende zorgverleners 
te maken krijgen die niet altijd dezelfde adviezen geven.”

Zorggroep Katwijk werkt aan een verbetering van de zorg bij ADHD met meerdere zorgverleners 
in de keten. Het zorgproces rondom een patiënt met ADHD is in kaart gebracht en er zijn werk-
afspraken gemaakt. Eén van die afspraken is dat de POH GGZ in de huisartsenpraktijk het 
aanspreekpunt is voor zowel de ouders als de betrokken zorgverleners. Eva van Steenbergen, 
adviseur Reos, heeft samen met Hans Moolenburgh de partijen in de keten bijeen gebracht en 
het maken van het zorgprogramma gecoördineerd. Met als gevolg dat het zorgprogramma door 
alle partijen wordt gedragen. 

In de zomer is Eva gestart met de implementatie van het zorgprogramma in de vorm van een 
pilot. Een belangrijk overleg hiervoor is het multidisciplinair overleg waar de structuur voor de 
samenwerking verder wordt vormgegeven. Ook zijn er informatieavonden voor ouders 
ontwikkeld. De financiering van het project bestaat uit ondersteuningsgelden en geld vanuit de 
gemeente Katwijk en Zorg en Zekerheid. Deze loopt tot januari 2015.

Contact? Eva van Steenbergen: evansteenbergen@reos.nl

Resultaten:
• Zorgprogramma ADHD gereed en er zijn verwijsafspraken gemaakt
• Overeenstemming in de keten over de aanpak rondom de diagnose en de behandeling  
 van ADHD
• Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ hebben een eerste scholing gehad om het 
 zorgprogramma in de praktijk te brengen
• Informatieavonden voor ouders over ADHD zijn ontwikkeld 
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Samen sterker in Midden-HollandSamen sterker in Midden-Holland

“In Midden-Holland wordt een organisatie 
opgezet voor de inrichting van een goede GGZ 
Ketenzorg. De ROH Midden-Holland stuurt samen 
met PSY MH, coöperatie van psychologen in 
Midden-Holland en GGZ-instelling Rivierduinen 
de ontwikkeling van de organisatie aan. 
Een gesprek met Annemarie van Putten, huisarts 
en voorzitter ROH Midden-Holland en José 
Oostendorp, adviseur Reos die dit project 
begeleidt.

Waarom een organisatie voor GGZ Ketenzorg?
Annemarie: “De wens komt voort uit landelijk beleid. Om de 
GGZ betaalbaar te houden wordt deze vanaf 2014 anders 
ingericht. De zorg rondom psychische gezondheid verschuift 
steeds meer vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn. Hierdoor 
komt er meer zorg bij de huisarts en zijn ondersteuner, de POH 
GGZ, te liggen. 

Ook wordt er van mensen met lichte psychische klachten 
verwacht dat zij deze zelf of met behulp van een e-health-
programma kunnen verhelpen. José: “Daarnaast krijgen 
psychologen een andere invulling van hun rol. Zij krijgen 
slechts vergoeding voor patiënten met zwaardere psychische 
klachten, waarbij een diagnose gesteld wordt volgens de DSM 
IV. Mensen die vastlopen door bijvoorbeeld problemen op het 
werk of relatieproblemen komen daardoor niet in aanmerking 

voor een (verzekerde) behandeling van de psycholoog. 
Psychologen zullen zich op het geven van andere zwaardere 
zorg gaan richten.”

Annemarie: “We hebben nagedacht hoe we de GGZ goed 
kunnen inrichten in het nieuwe vergoedingensysteem. 
Dat kan alleen als we gezamenlijk invulling geven aan de 
generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Toen we 
ons nog aan het oriënteren waren op hoe we met deze 
veranderingen om moesten gaan, hebben we samen met de 
psychologen en met Rivierduinen een bezoek gebracht aan het 
Vicino-project in Noord-Holland. Daar hebben we de 
mogelijkheden gezien van samenwerken in de zorg. Met 
begeleiding van Reos zijn we het samenwerkingsmodel toen 
gaan uitwerken. Inmiddels zijn we een organisatie in 
ontwikkeling, met de werktitel Basis GGZ Organisatie 
Midden-Holland.”

Hoe geef je invulling aan die samenwerking?
Annemarie: “Tot een paar jaar geleden verwezen huisartsen 
vooral door en werd er terugverwezen. Nu is die samen-
werkingsrelatie behoorlijk geïntensiveerd. We hebben 
gezamenlijk een zorgprogramma gemaakt; nagedacht hoe we 
de zorg volgens de landelijke eisen willen inrichten en wie 
welke rol daar in heeft. Als er bijvoorbeeld een patient bij de 
huisarts komt met klachten over somberheid, dan zal de arts in 
het nieuwe stelsel niet direct verwijzen naar een psycholoog, 

maar komt de patiënt terecht bij de POH GGZ. Mocht deze na 
gesprekken met de patiënt twijfelen aan de diagnose dan kan 
hij een consult aanvragen bij bijvoorbeeld een psychiater uit de 
specialistische GGZ. Dat consult is geïntroduceerd in het 
nieuwe stelsel. De patiënt blijft dan nog steeds onder 
behandeling van de POH GGZ. Als de klachten door de zorg van 
de POH GGZ verminderen dan spaart dit duurdere 
specialistische zorg uit. Als de klachten blijven kan de patiënt 
verwezen worden naar meer specialistische zorg, bijvoorbeeld 
naar een psycholoog. Zo’n zorgproces kan alleen als er goede 
afspraken zijn gemaakt over samenwerking.

Bij het maken van het zorgprogramma heeft José ons begeleid. 
Zij heeft ons veel werk uit handen genomen. Daarnaast 
adviseert José ons ook bij praktische zaken rondom de 
ontwikkeling van de organisatie, zoals bijvoorbeeld het 
opstellen van een begroting. Het is fijn om iemand van buiten 
hierbij betrokken te hebben. Als externe is zij niet één van de 
partijen en dat maakt dat José vanuit een onafhankelijke 
positie kan meekijken. Zij heeft de kennis en ervaring en dat 
maakt dat wij het wiel niet opnieuw moeten uitvinden.”

Welke voordelen heeft de organisatie voor de 
aangesloten zorgverleners?
Annemarie: “Wij nemen de huisartsen veel werk uit handen. 
Door gezamenlijk in te kopen bijvoorbeeld. Dat hebben we 
gedaan met het inkopen van de POH GGZ en een 

hulpinstrument voor het stellen van een diagnose met een 
verwijsadvies. De schaalgrootte van de organisatie maakt het 
mogelijk dat je samen iets kunt inkopen wat alleen niet goed 
mogelijk is.” José: “Voor de eerstelijnspsychologen biedt 
deelname aan de organisatie meer kansen om ook in het 
nieuwe GGZ-stelsel een goede positie te krijgen. Dat geeft hun 
meer mogelijkheden om de zorg te kunnen leveren.”

De partijen blijven hun eigen belangen houden. 
Hoe gaan jullie daar mee om? 
José: “Ik merk wel dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: 
goede zorg behouden. Er zijn discussies, hier ligt ook de kracht 
van de samenwerking. Door gezamenlijk over de invulling te 
discussiëren groeit de kennis en het vertrouwen in elkaar en is 
het zorgprogramma niet een papieren tijger maar een 
document waarmee gewerkt wordt.” Annemarie: “Het is goed 
te weten dat de achterban in de organisatie het ook met ons 
eens is. Ik zie met vertrouwen 2015 tegemoet.”

Contact? José Oostendorp: joostendorp@reos.nl

   Voortvarend aan de   slag met nieuwe GGZ

Annemarie van Putten José Oostendorp
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Goede kosteneffectieve  zorg voor kwetsbare ouderenDuidelijke werkafspraken en een actueel medicatiedossier

Betere medicatieoverdracht leidt tot minder 
ziekenhuisopnames

Ouderenzorg Haarlemmermeer goed geregeld

1716

Contact? Henkjan de Jong: hdejong@reos.nl

Resultaten:
• Gedeelde visie apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen over de organisatie van de 
 medicatieketen
• Minder ziekenhuisopnames door betere medicatieoverdracht
• Actuele en met de patiënt geverifieerde medicatiedossiers
• Efficiënter werken door voorkomen van dubbel werk
• Verrijking van medicatiedossiers met labgegevens en redenen van voorschrijven
• Uniforme standaarden voor gelijke interpretatie van medicatiegegevens

Stel een patiënt krijgt bloedverdunners voorgeschreven van de huisarts en hij 
komt met pijnklachten bij de specialist.  

Als de specialist pijnstillers voorschrijft zonder dat hij op de hoogte is van het medicijngebruik 
van de patiënt, kan dit resulteren in een ernstige maagbloeding. 
Nog steeds vinden onnodige ziekenhuisopnames plaats door fouten bij de overdracht van 
medicatiegegevens. Dit kan voorkomen worden door een goede communicatie tussen 
verschillende zorgaanbieders in de keten, het op elkaar aansluiten en afstemmen van ICT-
systemen, duidelijke werkafspraken en een actueel en volledig medicatiedossier.

Henkjan de Jong, adviseur van Reos, adviseert en begeleidt de beroepsgroepen in Zuid-Holland 
Noord en Amstelland bij het maken van werkafspraken van overdrachtsmomenten rondom 
medicatiebeleid. Huisartsen, openbare apothekers en ziekenhuisapothekers van het LUMC, het 
Diaconessenhuis Leiden en het Rijnland Ziekenhuis hebben algemene afspraken gemaakt. Zij 
werken nu de details per overdrachtsmoment verder uit. 

In Amstelland heeft Henkjan samen met huisarts Eddy Reynders en Bob de Dood van het 
Farmaceutisch Bureau Amsterdam de openbare apothekers bijeen gebracht. Apothekers hebben 
de dienstapotheek aangewezen als vertegenwoordiger voor de apothekers in Amstelland. De 
huisartsen, openbare apothekers en het Amstelland Ziekenhuis zijn gekomen tot een gedeelde 
visie op de organisatie van de medicatieketen en hebben deze vertaald in concrete werk-
afspraken. Onder begeleiding van Henkjan komen partijen periodiek bij elkaar om de voortgang 
te toetsen en gemaakte afspraken te evalueren. In Midden-Holland en in Haarlemmermeer 
begeleiden anderen de beroepsgroepen. Vanzelfsprekend is er nauw contact en informatie-
uitwisseling om elkaar te versterken. 

In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Hierdoor stijgt de zorgbehoefte 
en dat heeft weer effect op de totale kosten van de zorg.  

Het landelijke beleid is erop gericht om oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen.  De eerstelijnszorg en de gemeenten krijgen hierin een belangrijke taak. In opdracht van 
de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer is een handvat voor huisartsen ontwikkeld om te 
zorgen voor een goede en kosteneffectieve zorg voor ouderen. Door gericht kwetsbare ouderen 
te signaleren en hun zorgbehoefte in kaart te brengen kan er gezorgd worden voor de juiste 
begeleiding op de juiste plek. Dit levert op termijn ook minder (duurdere) ziekenhuisopnames 
en acute doktersbezoeken op. 

José Oostendorp, adviseur Reos, adviseerde en begeleidde bij de totstandkoming van het 
handvat. Zij speelt een verbindende rol naar de regio Zuid-Holland Noord waar een soortgelijke 
handleiding wordt gemaakt. Op termijn kan dit ook weer gebruikt worden als input voor andere 
regio’s.  
Jacobine van der Dussen, kaderhuisarts ouderengeneeskunde: “Het handvat geeft 
verduidelijking van werkzaamheden die wij vanuit de huisartspraktijk aan kwetsbare ouderen 
kunnen bieden. Het handvat biedt ook een uitgangspunt van het maken afspraken in de keten. 
José heeft ons hierin goed begeleid. Zij heeft ons steeds enthousiaster gemaakt waardoor wij in 
een recordtempo dit handvat hebben geschreven.” 

De huisartsen staan inhoudelijk achter het handvat. Nu volgen gesprekken met Zorg en 
Zekerheid en de gemeente Haarlemmermeer om het handvat in te kunnen voeren. Dit project is 
gefinancierd uit ondersteuningsgelden.

Contact? José Oostendorp: joostendorp@reos.nl

Resultaten:
• Handvat voor huisartsen voor goede passende zorg voor kwetsbare ouderen 
• Doelmatige signalering van kwetsbare ouderen 
• Minder (duurdere) spoedaanvragen
• Goede afstemming over het handvat in alle niveaus van de zorg
• Inzicht Zorg en Zekerheid en de gemeente Haarlemmermeer wat er nodig is om zorg voor
 kwetsbare ouderen te organiseren
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Gezamenlijk organiseren van goede zorg voor patiëntenGezamenlijk organiseren van goede zorg voor patiënten

“We zijn bezig met het kostbaarste bezit van 
mensen, hun gezondheid. Vanuit die passie willen 
we als samenwerkingsverband sturen op de 
kwaliteit van de zorg.” Dit zegt Carlo van Tol, 
huisarts en voorzitter van Gezond Boskoop; 
een samenwerkingsverband van drie huisarts-
praktijken, één apotheek en twee fysio-
therapeuten. De zorgverleners in dit verband 
volgen een HKZ-traject voor multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden. Gert-Jan Smit, 
adviseur van Reos begeleidt hen daarbij.

Waarom wil uw samenwerkingsverband 
certificeren?
Carlo: “Wij waren al langer bezig met de kwaliteit in de zorg. 
Toen een HKZ-certificering ook verplicht werd gesteld door de 
zorgverzekeraar werkte dit als een katalysator om een 
certificeringtraject te starten. Ik heb het eerst zelf geprobeerd, 
in een week tijd heb ik het handboek HKZ herschreven voor 
collega’s. Toen ontdekte ik dat het geen doen is om dit zelf op 
te pakken. We hadden een klankbord van buiten nodig, iemand 
met verstand van zaken die ons hier in kon begeleiden. In 
oktober 2012 zijn wij met Gert-Jan gestart met dit traject.”

Wat zegt dit certificaat?
Gert-Jan: “Een samenwerkingsverband dat een certificaat haalt 
mag het HKZ certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de zorgsector) voeren. Dat betekent dat samenwerkende 
zorgverleners afspraken hebben gemaakt over hoe de zorg in 
de keten wordt ingericht zodat er goede zorg aan de patiënt 
geleverd kan worden. Ook geeft het aan dat de organisatie 
systematisch werkt aan verbetering van de zorg en de 
dienstverlening. Beter op elkaar afgestemde zorg zorgt 
namelijk voor een efficiënte praktijkvoering en tevreden 
patiënten.” Carlo: “Voor de patiënt betekent dit dat hij weet dat 
wij goede zorg leveren en dat dit getoetst is.”

Hoe pak je zoiets aan? 
Carlo: “Gert-Jan vertaalde de richtlijnen van de HKZ naar 
praktische handvatten voor onze praktijken. Daarna hebben 
we bekeken hoe we invulling kunnen geven aan de gestelde 
eisen.” Gert-Jan: “Kernvraag is altijd: hoe wordt de patiënt hier 
beter van? Het is de kunst dat zorgverleners dicht bij hun 
passie blijven; het gezamenlijk organiseren van goede zorg 
voor hun patiënten. Van daaruit worden de HKZ-eisen 
vanzelfsprekender in plaats van iets wat onbekend is en ook 
gedaan moet worden. Het is belangrijk om met alle 
zorgverleners uit het samenwerkingsverband dit te doorlopen, 
anders blijft het een protocol op papier.” 

Een HKZ-traject kost veel tijd. Hoe gaan jullie 
daarmee om?
Carlo: “Het kost inderdaad veel tijd. In het begin had ik dan ook 
wel koudwatervrees. Ik dacht, wat komt er op ons af? Kan ik 
nog wel tijd besteden aan mijn patiënten? We hadden 
namelijk net een NHG-accreditatie, een kwaliteitstraject voor 
de huisartspraktijk, afgerond. Ik dacht dat ik het nog drukker 
ging krijgen. Maar het gekke is dat het samen werken aan 
kwaliteitstraject een hoop duidelijkheid en rust geeft. Als 
iedereen weet waar de protocollen staan dan heb je iets snel 
opgezocht.” 

In het begin 
had ik wel 

koudwater-
vrees

Gert-Jan: “Als het je overtuiging is dat je als zorgverlener wilt 
werken aan goede kwaliteit voor je patiënten dan wordt het 
niet alleen een eis, maar echt iets dat je wilt. Ik heb gemerkt 
dat zorgverleners van Gezond Boskoop er echt van overtuigd 

zijn dat een goede kwaliteit ten goede komt aan de patiënt. 
Daar willen zij voor gaan.” Carlo: “Dat samenwerken in de zorg 
de kwaliteit verbetert is mij nog duidelijker geworden. Als 
bijvoorbeeld een patiënt met een chronische ziekte bij mij op 
afspraak komt, ben ik mij er meer van bewust dat die ook 
patiënt is bij de fysiotherapeut, de diëtiste, de apotheek en 
maatschappelijk werk. Het gevolg is dat ik de patiënt vanuit 
meerdere invalshoeken bekijk en niet alleen vanuit mijn eigen 
vakgebied. Daardoor kan ik de patiënt beter behandelen.”  

Is het certificaat in het zicht?
Carlo: “We zijn nu bezig de afspraken die zijn gemaakt door te 
voeren in de praktijk, zogezegd de implementatiefase. Het 
streven is om in de tweede helft van 2014 een certificering te 
behalen.” Gert-Jan: “Een externe auditor zal dan toetsen of de 
kwaliteit aan alle eisen voldoet. Daarna volgt het behalen van 
het certificaat.” 

Contact? Gert-Jan Smit: gsmit@reos.nl

        Sturen op kwaliteit vanuit de passie: goede zorg 
                      organiseren  voor patiënten

Carlo van Tol Gert-Jan Smit
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Aanbod van instellingen inzichtelijkAanbod van instellingen inzichtelijk

Gemakkelijker verwijzen en terugverwijzen

2120

Huisartsen moeten gemakkelijk digitaal een patiënt kunnen verwijzen naar 
de medisch specialist en eerstelijnsdiagnostiek kunnen aanvragen.  

Daarvoor moet het aanbod van instellingen voor elke huisarts inzichtelijk zijn. Daarom is in mei 
het digitale verwijssysteem ZorgDomein in Zuid-Holland Noord geïntroduceerd. Hanneke 
Zandbergen, adviseur Reos, coördineert het project Verwijzen en Terugverwijzen in opdracht van 
Sleutelnet. Ook worden er werkafspraken gemaakt tussen de huisartsen en de specialisten. 
Komend jaar wordt het gebruik van ZorgDomein bevorderd en de afspraken over terug-
verwijzingen geïmplementeerd. Op ZorgDomein zijn de regionale huisartsen, LUMC, 
Diaconessenhuis, Rijnland ziekenhuis, SCAL en Rivierduinen aangesloten.

Contact? Hanneke Zandbergen: hzandbergen@reos.nl

Resultaten:
• 97% van de huisartsen is aangesloten op ZorgDomein
•  Zorgaanbod van de instellingen is zichtbaar op ZorgDomein voor huisartsen
• Terugverwijzing van de ziekenhuisspecialist naar de huisarts is bij de eerste instellingen 
 volgens de HASP-richtlijn ingericht (HASP-richtlijn van de NHG: informatie-uitwisseling 
 tussen huisarts en specialist bij verwijzingen)
• Nieuwe verwijs- en terugverwijsafspraken tussen huisartsen en specialisten voor een 
 aantal specialismen
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Eerste lijn waar het kan, tweede lijn waar het moetDrie regionale ketenzorgprogramma’s afgerond en afgestemd met de ziekenhuizen

Samenwerkende eerstelijnszorgverleners in 
Zuid-Holland Noord hebben in relatief korte tijd 
regionale afspraken gemaakt over hoe zij de zorg 
met elkaar willen en kunnen inrichten zodat de 
patiënt een duidelijk zorgproces doorloopt. En 
deze afspraken afgestemd met drie ziekenhuizen 
in de regio. Huug van Duijn, huisarts in Katwijk en 
voorzitter van de werkgroep CVRM en Hanneke 
Zandbergen, adviseur Reos, over het ontstaan en 
de ontwikkeling van Knooppunt Ketenzorg.

Waarom een regionale gezamenlijke aanpak? 
Huug: “In Zuid-Holland Noord spelen twee factoren een 
belangrijke rol. Er zijn veel groepen van samenwerkende 
eerstelijnszorgverleners. Een soort lappendeken dus. Daarbij 
telt onze regio drie ziekenhuizen. Als je lokaal afspraken wilt 
maken met een ziekenhuis dan zal het ziekenhuis niet snel 
meewerken. Samenwerkingsafspraken moeten een 
minimale schaalgrootte hebben: in de volle breedte van de 
eerste lijn met alle drie de ziekenhuizen tegelijk.”
Hanneke: “We merkten tijdens een rondgang bij groepen 
eerstelijnszorgverleners dat zij er tegenaan liepen dat 
ziekenhuizen aanvankelijk niet wilden meewerken omdat 
zij maar een deel van de eerste lijn vertegenwoordigden. 
Daarbij is voor zorgverleners het maken van een 
zorgprogramma behoorlijk tijdsintensief. Het zorg-
programma beschrijft het proces van zorg rondom de 

patiënt en de afspraken over verwijzen en terugverwijzen. 
Door samen aan een zorgprogramma te werken kun je het 
ontwikkelen en actueel houden delen. En tegelijkertijd ben 
je een goede gesprekspartner voor de ziekenhuizen en 
andere partijen in de regio.”

Hoe kwam Knooppunt Ketenzorg tot stand? 
Hanneke: “De Huisartsen Vereniging Rijnland heeft het 
initiatief genomen om, met ondersteuningsgelden vanuit 
Zorg en Zekerheid, een faciliterende organisatie op te zetten 
waarin gezamenlijk zorgprogramma’s en afspraken met de 
ziekenhuizen worden gemaakt. Eerstelijnszorgverleners zijn 
inhoudelijk betrokken bij het maken van de zorgprogramma’s. 
Reos is als organisatie ter versterking van de eerste lijn 
betrokken om deze processen te begeleiden.” 
Huug: “Adviseurs van Reos weten wat er nodig is om een 
zorgprogramma goed op te zetten, zodat het bestaansrecht 
heeft. En zij hebben door hun andere activiteiten in de 
eerste lijn een goed overzicht van de ontwikkelingen. Die 
kennis nemen zij mee bij de begeleiding van het maken van 
een eerstelijnszorgprogramma en het maken van afspraken 
met de medisch specialisten.”

Wat heeft het Knooppunt Ketenzorg het 
afgelopen jaar opgeleverd?   
Huug: “Er zijn drie regionale ketenzorgprogramma’s 
afgerond en afgestemd met de medisch specialisten in de 

drie ziekenhuizen. Dit zijn COPD, CVRM en DMII. Momenteel 
worden er andere zorgprogramma’s ontwikkeld. Daarnaast 
is er een lijst met programma’s waarmee we later aan de 
slag willen. Ik ben blij te horen dat eerstelijnszorgverleners 
de zorgprogramma’s goed kunnen gebruiken in de praktijk. 
Dat was ook het doel!” Hanneke: “Er ligt nu een goede basis 
voor een verdere verzelfstandiging in de vorm van een 
gezamenlijke organisatie van eerstelijnszorgaanbieders. 

Voorheen lag de bestuursverantwoordelijkheid bij de 
Huisartsen Vereniging Rijnland. Nu komt er een organisatie 
met een multidisciplinair bestuur. De zorgprogramma’s 
worden wel al eerstelijnsbreed gemaakt. Logische 
vervolgstap is daarom dat het bestuur van Knooppunt 
Ketenzorg ook multidisciplinair ingericht wordt. Die 
multidisciplinaire aanpak op deze regionale schaal is uniek 
en wordt ondersteund door de zorgverzekeraar. De 
komende periode willen we de zorgprogramma’s 
inhoudelijk bespreken met Zorg en Zekerheid om ervoor te 
zorgen dat de zorgverzekeraar zich voor het sluiten van 
contracten kan vinden in de opzet van de programma’s.” 

Is deze aanpak uniek?
Hanneke: “Ik ken geen andere regio waar op deze schaal 
multidisciplinair wordt gewerkt en bestuurd. Dus 
gezamenlijk met andere beroepsgroepen in de eerste lijn. 
Huug: “Het besef komt steeds meer dat we alleen een sterke 

eerste lijn kunnen vormen als we samenwerken en van 
elkaar weten welke zorg we verlenen. Neem bijvoorbeeld de 
diëtisten; zij waren te weinig zichtbaar om structureel op 
regionaal niveau mee te kunnen werken aan 
zorgprogramma’s. Nu hebben diëtisten zich verenigd en 
denken zij mee bij elk zorgprogramma. Als je van elkaar 
weet wat je doet, dan kun je ook beter verwijzen. Betere 
samenwerking binnen de eerste en de tweede lijn betekent 
dat je eenduidige afspraken hebt en dat de patiënt een 
duidelijk proces doorloopt.”

Hoe verliep het maken van afspraken met de 
medisch specialisten? 
Huug: “Bij sommige zorgprogramma’s verliep dat heel goed, 
bij andere ligt het ingewikkelder. Landelijk is het beleid erop 
gericht dat er meer substitutie plaatsvindt naar de eerste lijn. 
Dit omdat met de stijgende zorgvraag het niet mogelijk is om 
iedereen duurdere ziekenhuiszorg te bieden. Maar ook omdat 
de zorg in de eerste lijn geleverd kan worden. Iedereen is het 
er inhoudelijk over eens: ‘Eerste lijn waar het kan, tweede lijn 
waar het moet’. Maar er spelen meerdere factoren mee, zoals 
de inkomsten van medisch specialisten. Dat is een lastig punt. 
Toch is het gelukt om goede regionale afspraken met de 
ziekenhuizen te maken. Nu is de fase aangebroken dat we ook 
moeten borgen dat de afspraken goed worden nagekomen.”

Contact? Hanneke Zandbergen: hzandbergen@reos.nl
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