
3.879
patiënten 

Diabetes Mellitus

7.653
patiënten 

CVRM-SP (HVZ): 2665 
CVRM-PP(VVR): 4988

897 
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COPD

1.811 
patiënten 

Astma

Z O R G G R O E P  B E S TA AT  U I T

1 
VIM commissie

4 
bestuursleden

26
praktijken

28
coöperanten (huisartsen)

181 
praktijkmedewerkers

1
werkgroep kwaliteit 

3
kaderartsen 

Projecten op het gebied 
van GGZ, ouderenzorg, 
e-health en ICT.
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Uitgangspunten voor beleid 
Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) werkte in 2019 met 
speerpunten voorkomend uit het  kwaliteitsbeleid 2017-2020 en 
zorgaanbodplan 2019-2020. Ten grondslag aan alle activiteiten 
stond de missie:
 
•    Ontwikkelen van zorgprogramma’s rondom diverse kwetsbare 

groepen, die leiden tot kwalitatief hoogwaardige chronische 
zorg in de Hoeksche Waard.

•    Ondersteunen van de aangesloten huisartsenpraktijken en 
zorgverleners op het gebied van organisatie en kwaliteit.

•    Fungeren als aanspreekpunt in de regio op het gebied van 
chronische en langdurige zorg. ZGHW vervult hierin namens de 
huisartsen een centrale rol.

ZGHW wil bijdragen aan het creëren van meer tijd voor de patiënt 
en inzetten op de kracht van een regionale aanpak.
 
Kwaliteit 
In 2019 is door de Werkgroep Kwaliteit (WGK) verder gewerkt aan 
het behalen van de doelstellingen uit het kwaliteitsbeleid 2017-
2020. De WGK ziet een toenemende behoefte aan samenwerking 
op lokaal en regionaal vlak. Het WGK ondersteunt het bestuur 
bij regionale projecten. In 2019 stonden de volgende twee 
doelstellingen centraal:  evaluatie van het ondersteuningstraject 
van praktijken en continuïteit van zorg binnen de keten borgen.  

In 2019 is verdere invulling gegeven aan het project Zelfzorg 
Ondersteunend. De eerste patiëntcursussen zijn gestart. Dit 
betekent dat patiëntcursussen structureel worden aangeboden. 
Daarnaast zijn de eerste stappen gemaakt om in 2020 te kunnen 
starten met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).   

Speerpunten 2019 
Vanuit het speerpunt beleid en organisatie werd gewerkt 
met een jaarplan en projectplanning in de Huisartsmonitor. 
In 2019 zijn voorbereidingen gemaakt voor de overstap per 
1 januari 2020 naar een nieuwe financiële administratieve 
leverancier welke beter aansluit. Externe ontwikkelingen vragen 
om doorontwikkeling van de organisatie op bijvoorbeeld de 
arbeidsmarkt en sluit aan bij het speerpunt doorontwikkeling 
in de regio vanaf 2019. Een toenemend tekort aan 
doktersassistenten en praktijkondersteuners heeft gezorgd voor 
een samenwerking in de regio met Pro Flexpool, Zorggroep 
Haringvliet en Cohaesie sinds 2017. Door de veranderende 
arbeidsmarkt zal de dienstverlening van Pro Flexpool een andere 
vorm gaan krijgen in 2020.
 
Focus op onderlinge samenwerking zorgde in 2019 voor 
meer samenwerking in gezamenlijke inkoop op o.a. medische 
artikelen, apparatuur en schoonmaak, een vastgesteld 

huishoudelijk reglement en zijn er stappen gemaakt richting 
praktijkmanagement. Verder was er aandacht voor een 
regiobrede aanpak van gezamenlijke telefonie. De toenemende 
werkdruk, vergrijzing en verslechtering van de arbeidsmarkt 
vragen om oplossingen waarin praktijken onderling meer met 
elkaar samenwerken. 

Vanuit het speerpunt focus op intensivering externe 
samenwerking vond regionaal overleg plaats in de denktank 
en kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Thema’s die 
hier werden besproken zijn o.a. Eerstelijns Verblijf (ELV) en 
samenwerking tussen wijkverpleging en huisarts.  In het  
Slim&Fit-overleg sluiten meerdere zorggroepen uit de regio aan. 
Binnen de GGZ vond samenwerking plaats in de pilot jeugd 
GGZ met de Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid, Gemeente 
Hoeksche Waard en ZGHW. Twee jeugdprofessionals (JGGZ) zijn 
aangesteld als extra verbindende schakel tussen de huisarts en 
het jeugdteam. Daarnaast werd binnen GGZ Taskforce  
Zuid-Holland-Zuid samengewerkt om de oplopende wachttijden 
in de GGZ aan te pakken.

Zorgvernieuwing, ICT en e-health 
In 2019 lag de focus op het meekijkconsult cardiologie, één 
regionale e-health oplossing, oriëntatie nieuw Keten Informatie 
Systeem (KIS) en informatiebeveiliging. Het doel van het project 
meekijkconsult cardiologie is om eenvoudige cardiologische zorg 
in de 1e lijn te houden. Het project heeft opgeleverd dat in twee 
jaar 300 meekijkconsulten hebben plaatsgevonden. Meer dan 
70% van de patiënten is in de 1e lijn behandeld. Zowel huisartsen 
als cardiologen ervaren een verbetering in de onderlinge 
samenwerking en kortere communicatielijnen. 

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch 
toegang te geven tot zijn eigen medische gegevens. 
Huisartsenpraktijken worden ondersteund door het programma 
OPEN. Voorwaarde is dat er een coalitie werd gevormd.  
In september 2019 is deze gevormd met de zorggroep 
Ridderkerk. Om voor alle praktijken online inzage mogelijk te 
maken is een verkenning gedaan van aanbieders van portalen 
voor de hele regio.

De Coöperatieve Zorggroep 
Hoeksewaard is bereikbaar via 
haar secretariaat:
Claes Danckaertzstraat 6
3286 AC Klaaswaal
06-83 32 88 93 of info@zghw.nl
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