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Voorwoord  
 
Het jaarverslag 2019 wordt geschreven op een moment dat we met elkaar midden in de hectiek van 
een pandemie zitten. Het Covid-19 virus grijpt snel om zich heen en de maatregelen volgen elkaar in 
razend snel tempo op.  
 
De dagelijkse praktijk voor de huisartsen en hun medewerkers ziet er ineens heel anders uit: de 
prioriteit gaat uit naar noodzakelijke zorg, op de praktijk is het ijzig stil en bij patiënten met verdenking 
Covid-19 worden consulten en visites volledig in beschermende kleding gedaan. Dit levert een 
surrealistisch beeld op. De huisartsenzorg maakt door de coronacrisis in één klap een inhaalslag in 
digitalisering. Digitale mogelijkheden worden omarmd zoals e-consulten en beeldbellen. Huisartsen 
hebben altijd een wachtkamer vol patiënten, aan dit soort regelklussen kwam je vaak gewoonweg niet 
toe. De e-health mogelijkheden waren er vaak al wel, maar werden mondjesmaat gebruikt. Nu is de 
urgentie er. Met de ervaringen die nu worden opgedaan is te verwachten dat er ook in de toekomst 
meer ruimte zal zijn voor deze digitale mogelijkheden in de zorg. 
 
In deze tijd komt er ook een ongekende energie vrij. Om beschermingsmiddelen te besparen wordt 
binnen een week tijd een Covid-19 consultlocatie in Klaaswaal ingericht. En hoewel de verschillende 
praktijken binnen de Hoeksche Waard de zorg ieder op hun eigen manier invullen, is de rode draad dat 
er op regiobrede schaal kan worden samengewerkt. Welgemeende complimenten voor een ieder die 
hieraan heeft bijgedragen! Ik denk dat we trots kunnen zijn op de samenwerking en de saamhorigheid 
die dit virus teweeg heeft gebracht, de eerste lijn laat zich op dit moment in de Hoeksche Waard van 
zijn beste kant zien! 
 
Tussen al deze bedrijven door is er dan toch een jaarverslag over 2019 gemaakt, we willen ook niet dat 
de geschiedschrijving wordt lam gelegd door een virus. Nu al is te voorspellen dat het jaarverslag van 
2020 een andere inhoud zal hebben. Dit jaarverslag somt nog de gebruikelijke feiten en getallen op 
van een groep huisartsen en praktijkondersteuners die met veel passie en inzet optimale zorg 
proberen te leveren aan verschillende groepen chronische patiënten. Daarbij ondersteund door een 
zorggroep, die mede dankzij een ijzersterke backoffice en de betrokkenheid van de coöperanten, staat 
als een huis.  
 
Henk de Vos 
Voorzitter bestuur Zorggroep Hoeksewaard  
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1. Organisatie in beeld  
 

1.1 Profiel organisatie  
 
De organisatie Zorggroep Hoeksewaard 
De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een  
regionaal samenwerkingsverband van 28 huisartsen, 
verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. De ZGHW 
wordt aangevoerd door een bestuur, dat ondersteund  
wordt door een bureau en een werkgroep Kwaliteit.  
 
Het bestuur bestond in 2019 uit:  

 Henk de Vos (voorzitter en portefeuille  
gemeente en GGZ) 

 Jan van Nieuwaal (lid en penningmeester) 

 Jochem Gouweloos (lid en portefeuille kwaliteit) 

 Hieke Kool (secretaris, lid en portefeuille ICT en communicatie) 
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De missie van de ZGHW 
Onze missie bestaat uit drie pijlers: 

 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. De 
ZGHW vervult hierin namens de huisartsen een centrale rol. 

 
Meer tijd voor de patiënt 
Door onze zorgverleners in de huisartsenpraktijken te ondersteunen o.a. met zorgprogramma’s, 
kwaliteitsbeleid, implementatie van zorgvernieuwing en e-health, krijgen de teams in de praktijk meer 
tijd en ruimte om zorg te verlenen. Dit resulteert niet alleen in meer tijd voor patiënten, maar ook in 
betere mogelijkheden om de driehoek ‘huisartsenzorg – wijkverpleging – sociaal domein’  te 
versterken. Ook innovaties die bijdragen aan zelfzorg krijgen volop kans, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
ons project ‘Zelfzorg Ondersteund’. 
 
De kracht van een regionale aanpak 
De voordelen van het regionaal bundelen van krachten worden optimaal benut. Als regionale 
organisatie zijn we immers in staat om bovenlokale vraagstukken op te pakken, regionale 
samenwerking te organiseren bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van substitutie, zoals het ZGHW-
project ‘Meekijkconsult cardiologie’,  en onderling een adequate gegevensuitwisseling te realiseren. 
Zo kunnen wij als ZGHW namens onze aangesloten zorgverleners afspraken maken met relevante 
partners waaronder ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeente en verzekeraars.  

 
1.2 Samenstelling ZGHW en de regio  
 
De regio van ZGHW bestrijkt het gebied van de Hoeksche Waard. Vanaf 1 januari is er sprake van één 
gemeente. Binnen ZGHW zijn 16 huisartsenpraktijken aangesloten waarvan 28 coöperanten. Binnen 
de praktijken zijn 209 medewerkers1  werkzaam die met elkaar zorg leveren aan  81.8512 patiënten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Peildatum december 2019
2 Peildatum 1 oktober 2019 
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1.3 Samenwerking  
 

Kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten: daar zetten de huisartsen in de Hoeksche Waard 
zich voor in. Doel is om de zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis te kunnen leveren. Dit doen zij 
door het samenwerkingsverband binnen de zorggroep, maar ook door samen te werken met 
ketenpartners binnen het netwerk.  
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2.  Kwaliteit   
 

2.1 Kwaliteitsbeleid  
 
In 2019 is door de Werkgroep Kwaliteit verder gewerkt aan het kwaliteitsbeleid. De uitgangspunten 
van de missie van ZGHW vormen hierbij de kapstok, zie paragraaf 1.1. Daarnaast speelt de Werkgroep 
Kwaliteit (WGK) ook in op actualiteiten in de regio door nauw contact te houden met de organisaties 
binnen het netwerk. 
 
In het kwaliteitsbeleid zijn zeven doelstellingen geformuleerd. Aan vijf doelstellingen is al invulling 
gegeven in 2017 en 2018. In 2019 stonden de laatste twee doelstellingen op het programma en het 
continueren van de reeds behaalde doelstellingen. De doelstellingen voor 2019 waren:  
 

 Evaluatie van het ondersteuningstraject van praktijken.  
Praktijken die op procesindicatoren sterk afwijken van de streefwaarden in 2018 krijgen een 
ondersteuningstraject aangeboden. Op transparante wijze wordt besloten welke praktijken 
hiervoor in aanmerking komen, wat het traject inhoudt en wanneer het bestuur met deze 
praktijken in gesprek gaat. Het streven is dat praktijken het traject als waardevol beschouwen 
en dat het aantal praktijken dat hiervoor in aanmerking komt daalt (daling van 50% in twee 
jaar).  
 
Vanuit deze doelstelling is in 2019 één praktijk ondersteund vanwege uitval van de 
praktijkondersteuner, waardoor met name de cijfers ASTMA/COPD achter bleven. De 
specialistisch verpleegkundige heeft hierin een ondersteunende rol gespeeld. De 
praktijkondersteuner heeft de werkzaamheden weer kunnen hervatten. Het traject is naar 
tevredenheid van alle partijen afgerond. De praktijk wordt weer volgens de normale PDCA 
cyclus gevolgd. 
 

 Continuïteit van zorg binnen de keten is geborgd. 
Belangrijke uitgangspunten voor continuïteit waaronder het  KIS, de samenwerking met 
ketenpartners en het beheersen van  no show zijn vastgesteld in het continuïteitsdocument. Dit 
document wordt jaarlijks herzien en getoetst aan de praktijk. Knelpunten worden opgepakt 
door de praktijk of de zorggroep. Aandachtspunt voor 2020 is de overgang naar een nieuw KIS 
omdat het huidige KIS stopt per 1 januari 2021.  

 
Het kwaliteitsbeleid loopt tot eind 2020. De werkgroep kwaliteit gaat zich in 2020 buigen over 
een nieuw beleid. Belangrijke basis vormen de bouwstenen van Ineen.  Centrale thema’s zijn: 
verantwoordelijkheid, vertrouwen, ondersteuning van de praktijken en aandacht voor 
verbeterpunten. Maar ook: aandacht voor wat goed gaat, zodat een leercultuur wordt 
bevorderd. De benchmarkcijfers hebben daarbij een signaalfunctie en zien we als graadmeter 
om een inhoudelijk gesprek met de praktijken te kunnen voeren en een gerichte PDCA cyclus 
te kunnen ontwikkelen. 
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2.2  Werkgroep kwaliteit  
 
Het kwaliteitsbeleid vormt de basis van de Werkgroep Kwaliteit (WGK), die tweemaandelijks 
samenkomt. Daar worden resultaten van de zorgprogramma’s, zoals die tot uitdrukking komen in de 
benchmarkcijfers, geanalyseerd. Waar nodig worden praktijken ondersteund door onze specialistisch 
verpleegkundigen die de praktijkondersteuners inhoudelijk bijscholen. 
 
De WGK ziet de zorg veranderen; er is in toenemende mate behoefte aan samenwerking op lokaal en 
regionaal vlak. De werkgroep spant zich in om betrokken te zijn bij regionale projecten, bijvoorbeeld 
op het gebied van ouderenzorg. In de regio zijn dit met name de projecten die vallen onder ‘Thuis in 
de Kern’. Hierbij zijn zowel de gemeente, de GGD als de plaatselijke zorgaanbieders betrokken (zie 
paragraaf 4.1.4). In 2020 wordt verbinding gezocht met omliggende zorggroepen op het gebied van 
kwaliteit. Hiertoe wordt periodiek een overleg georganiseerd. 
 
De WGK zorgt voor adequaat documentbeheer (protocollen en richtlijnen) en doorvertaling hiervan 
naar de praktijken. Daarnaast heeft iedere zorggroep een eigen Regionale Transmurale Afspraak (RTA). 
Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) heeft dit jaar het initiatief genomen om de RTA’s van de 
verschillende zorggroepen samen te voegen tot één regionale RTA.  
 
Bij de verspreiding van nieuwe informatie worden de communicatiekanalen van ZGHW, waaronder de 
nieuwsbrief en het intranet, ingezet. Omdat meer behoefte is aan een zgn. platform om informatie en 
kennis te delen, zal in 2020 onderzoek worden gedaan naar een nieuwe leverancier voor het intranet. 
Ook wordt voortdurend aandacht gegeven aan kwaliteitsbeleid in het praktijkondersteuner overleg, 
het diëtisten overleg en de ALV van ZGHW. Daarnaast is direct contact met de organisatie Ineen, 
waarmee het kwaliteitsbeleid verder vormgegeven kan worden.  
 

2.3 Persoonsgerichte zorg  en Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
 
Het project Zelfzorg Ondersteund is in 2019 ingebed in de organisatie van ZGHW. Dit betekent dat we 
patiëntcursussen structureel blijven aanbieden. Voor DM worden de cursussen volgens de PRISMA 
methode gegeven. Voor CVRM wordt verwacht dat de patiëntcursus in het najaar 2020 wordt ingevuld. 
Dit heeft te maken met het aanpassen van de cursus voor patiënten die reeds een event hebben gehad. 
In 2020 wordt voor COPD en ASTMA aansluiting gezocht met het Longfonds. Met een nader in te 
stellen werkgroep willen we patiënten een platform bieden tot kennisdeling en lotgenotencontact 
door middel van een longpunt in de Hoeksche Waard.  
 
Vanaf september 2019 is in samenwerking met de leefstijlcoach, die geregistreerd is bij BLCN, gewerkt 
aan het opzetten van GLI voor patiënten uit de Hoeksche Waard. Eind november 2019 is een 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de mensen uit de Hoeksche Waard. De leefstijlcoach 
heeft uitleg gegeven over het GLI traject en het beweegprogramma CooL. In december 2019 zijn de 
huisartspraktijken gekoppeld aan de verwijs- en declaratiemodule van VIPLive. In 2020 zullen er twee 
groepen met enthousiaste patiënten starten. Dit houdt direct verband met onze ambitie van het 
stimuleren van positieve gezondheid en onze focus op preventie in de Hoeksche Waard. 
 

2.4 Incidentencommissie  
 
De incidentencommissie behandelt alle incidentmeldingen binnen de keten met betrekking tot Veilig 
Incident Melden (VIM) en informatiebeveiliging. De commissie is in 2019 één keer bijeen geweest. In 
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die bijeenkomst is gesproken over een aantal meldingen die zijn gedaan én opgelost op het gebied van 
informatiebeveiliging. De commissie rapporteert aan het WGK.  
 

2.5 Scholingen 2019   
 
In 2019 zijn vanuit de zorggroep scholingen aangeboden aan huisartsen en praktijkondersteuners. Een 
aantal scholingen is aangeboden in samenwerking met Leerpunt KOEL. Alle scholingen zijn 
geaccrediteerde scholingen. De scholingen die gegeven zijn:  

 Benchmarkbijeenkomst DM/CVRM, toepasbaarheid nieuwe middelen; 

 DTO – Vitamines; 

 Bijeenkomsten chronische nierschade; 

 Scholing leefstijl, Koolhydraatarme voeding & medicatie opbouw bij DM2;  

 Scholing herziene Multidisciplinaire richtlijn CVRM;  

 Scholing ouderenzorg;  

 DTO – Anemie;  

 Scholing “uw problemen gaan in rook op 2.0”;  

 Benchmarkbijeenkomst COPD/Astma, Module 6 Caspir.  
 
Naast de scholingen is er de mogelijkheid vanuit de zorggroep voor het programma ‘coaching on the 
job’. De praktijkondersteuners ervaren dit als zeer effectief en prettig, zo blijkt uit de evaluatie van 
2019. De specialistisch verpleegkundigen verzorgen deze coaching, waarbij wordt gelet op 
consultvoering, besluitvorming en kennisoverdracht. In 2020 bieden we dit opnieuw aan alle praktijken 
aan. 
 
Vanuit het project Zelfzorg Ondersteund zijn er in 2019 voor het eerst cursussen gegeven aan 
patiënten. Uit de evaluatie blijkt dat patiëntcursussen een meerwaarde hebben voor patiënten. 
Patiënten ervaren het als “een veilige omgeving om ervaringen te delen”, “het motiveert en geeft een 
stimulans voor gezonder leven”, “persoonlijke benadering, professioneel en waardevol” en ‘het geeft 
duidelijke achtergrond informatie”.  
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3. Resultaten zorgprogramma’s  
 

3.1 Productie zorgprogramma’s  
 
 
 
 

 
 
 
Bron: opgave praktijken 

 

 
Bron: Care2U, peilingen zijn per 1 januari van het desbetreffende jaar.  

 
3.2 Ontwikkeling en Resultaten programma Diabetes Mellitus  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 2019 2018 2017 

Aantal patiënten DM het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 3.879 3.840 3.859 

Prevalentie DM (1e lijn) 4,7% 4,7% 4,6% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 95,8% 96,0% 96,3% 81.851

3.879

Opbouw diabetespopulatie 2019

Totaal patientenpopulatie

81.851 81.675 83.358
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3.3 Ontwikkeling en Resultaten programma COPD  
 
 

 
 
 

 
 
 

COPD (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 

Functioneren vastgelegd (CCQ / MRC)  73,9% 78,4% 80,4% 

Rookgedrag vastgelegd 78,7% 84,5% 83,6% 

Inhalatietechniek gecontroleerd 71,3% 80,0% 75,0% 

Mate van bewegen 76,7% 83.4% 82,0% 

 

3.3 Ontwikkeling en Resultaten programma Astma  
 
 

 
 
 
 

 

 

DM (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 

LDL bepaald (bij patiënten jonger dan 80 jaar) 100,0% 100,0% - 

eGFR bepaald of berekend  93,1% 92,7% 92,1% 

Urine onderzoek op albuminurie 85,8% 89.4% 88,1% 

Fundusonderzoek in de afgelopen 2 jaar  89,4% 93,4% 83,5% 

Registratie voetonderzoek 76,5% 82.2% 82,5% 

Rookgedrag vastgelegd 94,1% 95,6% 94,7% 

 2019 2018 2017 

Aantal patiënten COPD het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 897 934 969 

Prevalentie COPD (1e lijn) 1,1% 1,1% 1,2% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 80,2% 81,7% 83,4% 

 2019 2018 2017 

Aantal patiënten Astma het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 1.811 1.726 1.668 

Prevalentie Astma (1e lijn) 2,2% 2,1% 2,0% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 88,2% 89,6% 90,6% 

Astma (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 

Inhalatietechniek 61,8% 69.6% 63,9% 

Functioneren bepaald (ACQ) 68,4% 66.7% 60,5% 

Rookgedrag 84,0% 84.8% 81,9% 

81.851

897

Opbouw COPD populatie 2019

Totaal patientenpopulatie Aantal patienten COPD

81.851

1.811

Opbouw Astma populatie 2019

Totaal patientenpopulatie Aantal patienten Astma
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De nieuwe Astmarichtlijn is eind 2019 van kracht geworden en breed gecommuniceerd. In 2020 zal het 
longformularium verder worden geïntroduceerd. 
 

3.4 Ontwikkeling en Resultaten programma CVRM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CVRM-SP (HVZ) (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 

Bloeddruk (< 70 jaar) 100,0% 100,0% 100,0% 

LDL bepaald (< 80 jaar) 100,0% 100,0% 100,0% 

Rookgedrag 81,6% 90.6% 80,8% 

eGFR 99,7% 99.8% 99,0% 

Mate van bewegen 71,6% 72,9% 69,2% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2019 2018 2017 

Aantal patiënten CVRM-SP (HVZ)  het gehele 
jaar in programma (1e lijn) 2.665 2.575 2.461 

Prevalentie CVRM-SP (HVZ) (1e lijn) 3,3% 3,2% 3,0% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 85,7% 85,6% 85,9% 

 2019 2018 2017 

Aantal patiënten CVRM-PP (VVR)  het gehele 
jaar in programma (1e lijn) 4.988 4.902 4.716 

Prevalentie CVRM-PP (VVR) (1e lijn) 6,1% 6,0% 5,7% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 97,1% 96,9% 96,9% 

CVRM-PP(VVR) (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 

Bloeddruk  83,1% 84,2% 84,1% 

LDL  100,0% 100,0% 99,4% 

Rookgedrag 86,6% 94,2% 88,1% 

eGFR 99,7% 99,8% 99,5% 

Mate van bewegen 73,6% 75,4% 73,5% 

81.851

2.665

Opbouw CVRM-SP (HVZ) populatie 2019

Totaal patientenpopulatie Aantal patienten CVRM-SP

81.851

4.988

Opbouw CVRM-PP (VVR) populatie 2019

Totaal patientenpopulatie Aantal patienten CVRM-PP
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4. Bedrijfsvoering   
 

4.1 Speerpunten 2019  
 
4.1.1 Beleid en organisatie 
Ter ondersteuning van de planning- en control cyclus werkt de zorggroep met de Huisartsmonitor. In 
de Huisartsmonitor wordt het jaarplan opgesteld en wordt de projectplanning uitgewerkt. Tevens 
vindt het documentbeheer hierin plaats.  
In 2019 heeft een oriëntatie plaatsgevonden op een nieuwe partij voor de administratieve 
ondersteuning. Vanaf 1 januari 2020 zal de financiële administratie overgaan naar een nieuw bureau.   
 
4.1.2 Doorontwikkeling in de regio vanaf 2019  
De organisatie van de chronische zorgprogramma’s is inmiddels een belangrijke pijler, maar ook op 
andere terreinen blijkt de zorggroep van meerwaarde te zijn voor de praktijken. De zorggroep 
ontwikkelt zich steeds meer tot een belangrijke en betrouwbare speler in het zorglandschap in onze 
regio en daarbuiten. Bovendien vragen externe ontwikkelingen in de zorg om doorontwikkeling van de 
organisatie op bijvoorbeeld het onderwerp arbeidsmarkt.  
 
Een toenemend tekort aan doktersassistenten, praktijkondersteuners en (waarnemend) huisartsen 
heeft gezorgd voor een samenwerking in de regio met Pro Flexpool, Zorggroep Haringvliet en 
Zorggroep Cohaesie. Er wordt gekeken hoe de praktijken te kunnen ondersteunen bij de invulling van 
vacatures en het bieden van stageplaatsen. In 2020 wordt door Pro Flexpool een nieuwe invulling 
gegeven aan de dienstverlening om een betere rol te kunnen vervullen bij de problematiek in de 
arbeidsmarkt.    
 
4.1.3 Focus op onderlinge samenwerking  
ZGHW wil zorgdragen dat iedereen er bij hoort, een bijdrage levert en onderdeel is van een coöperatie 
waar men trots op is en die de beste zorg aan patiënten in onze regio levert. Tijdens de dag van de 
coöperatie in 2018 is afgesproken dat vanaf 2019 vier keer per jaar een ALV wordt georganiseerd in 
plaats van twee keer. Twee bijeenkomsten hebben een formeel karakter en twee keer per jaar worden 
informele bijeenkomsten georganiseerd, waarbij er meer ruimte is voor discussie en overleg met 
elkaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn: facilitering in ondersteunende processen bijv. op het 
gebied van accreditatie, arbeidsmarkt problematiek, communicatie (website, folders, huisstijl), 
gezamenlijke inkoop (van bijvoorbeeld instrumentarium) en ICT (eHealth, HIS, KIS). 
 
In 2019 hebben twee formele ALV’s plaatsgevonden en één informele ALV. De ALV in het najaar is 
komen te vervallen vanwege te weinig aanmeldingen. Het bleek dat de tijd tussen de formele en 
informele ALV kort was en de hoeveelheid bijeenkomsten/scholingen in die week hoog. Tijdens de ALV 
gaven de coöperanten terug dat er meer ruimte is voor discussie. Het blijft van belang om dit te blijven 
monitoren.  
 
Gezamenlijke inkoop  
In 2019 zijn afspraken gemaakt op zorggroep niveau met leveranciers voor medische artikelen,  
apparatuur en schoonmaak. Verder is tijdens de ALV’s aandacht besteed aan een regiobrede aanpak 
voor telefonie. De toenemende werkdruk, vergrijzing en verslechtering van de arbeidsmarkt vragen 
om oplossingen waarin praktijken onderling meer met elkaar samenwerken. Wanneer praktijken 
onderling gebruik kunnen maken van telefonie kan personeel breder worden gedeeld en ingezet. Dit 
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maakt bijv. ook opvang bij ziekte mogelijk. In 2020 wordt een inventarisatie gedaan van alle 
telefoniesystemen bij de praktijken. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een schoonmaakt bedrijf. Dit heeft er toe geleid dat 
praktijken gebruik kunnen maken van de diensten van één leverancier tijdens vakantie of ziekte van 
eigen schoonmaakmedewerkers.  
 
Huishoudelijk reglement  
Tijdens de dag van de coöperatie in september 2018 is de behoefte uitgesproken aan een Huishoudelijk 
Reglement waarin o.a. het mandaat van het bestuur beschreven wordt en uit wordt gegaan van een 
minimale deelname van 80% bij pilots/projecten. Dit document is in september 2019 vastgesteld en 
wordt na één jaar geëvalueerd.  
 
Praktijkmanagement 
Door de toenemende druk op de huisartsenpraktijk en complexiteit van wet- en regelgeving is meer 
managementondersteuning op de praktijken gewenst. ZGHW is voornemens medio 2020 de prestatie 
Praktijkmanagement aan te vragen voor een deel van haar praktijken. Zodoende kan op het gebied 
van kwaliteit, personeel en organisatie meer ondersteuning plaatsvinden. Bovendien is het nuttig om 
de praktijkscan, voor zover nog niet ingezet, uit te laten voeren door de praktijkmanager(s). Ook kan 
vanuit ZGHW met de praktijkmanagers verbinding worden gezocht op o.a. het gebied van ICT en wordt 
een platform gecreëerd voor kennisuitwisseling tussen praktijkmanagers onderling.   
 
4.1.4 Focus op intensivering externe samenwerking  
 
Overleg zorggroepen – Slim & Fit 
Voor onderlinge kennisuitwisseling en regio overstijgende projecten is het Slim & Fit overleg in het 
leven geroepen. Dit is een overleg waarbij Zorggroep Cohaesie, Zorggroep Ridderkerk, Zorggroep Kiek, 
Zorggroep Haringvliet en Zorggroep Hoeksewaard aansluiten. Dit overleg heeft in 2019 vier keer 
plaatsgevonden.   
 
Pilot Jeugd GGZ  
De pilot jeugd GGZ wordt uitgevoerd door Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid, Gemeente 
Hoeksche Waard samen met de Zorggroep Hoeksewaard. In de pilot zijn twee jeugdprofessionals 
(JGGZ) aangesteld die als extra verbindende schakel zich positioneren in het werkveld van de huisarts 
en het jeugdteam. De huisarts verwijst een jeugdige patiënt met een indicatie voor GGZ-zorg in eerste 
instantie door naar de jeugdprofessional. De jeugdprofessional is in dienst van het jeugdteam en werkt 
samen met de huisarts en in de huisartsenpraktijk.  
 
De pilot is in eerste instantie gestart in Medisch Centrum Puttershoek en Medisch Centrum Metrum 
(Oud-Beijerland). Al snel waren de eerste positieve effecten merkbaar. Twee-derde van de 
doorverwezen patiënten naar de JGGZ werd kortdurend behandeld binnen het jeugdteam. Een derde 
werd doorwezen naar de SGGZ. Zo wordt de hulp voor een jeugdige georganiseerd op de juiste plek, 
het aantal verwijzingen naar de lokale voorzieningen versterkt en het aantal verwijzingen naar de 
tweede lijn terug gedrongen. De nauwe samenwerking tussen JGGZ en huisarts wordt als waardevol 
ervaren.  
 
De gemeente heeft medio 2019 aangegeven dat uitbreiding van de JGGZ mogelijk is. In november is 
de werving gestart voor de praktijken in de kernen van Korendijk. Doelstelling is dat eind 2021 in totaal 
zes jeugdprofessionals werkzaam zijn in de Hoeksewaard. 
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GGZ Taskforce Zuid-Holland-Zuid 
Om het landelijke probleem met toenemende en oplopende wachttijden in de GGZ aan te pakken 
heeft VWS in 2018 KPMG de opdracht gegeven om vertegenwoordigers van partijen zoals 
zorgverzekeraars, GGZ-aanbieders, gemeenten en huisartsen onderverdeeld in 29 regio’s in het land 
bijeen te brengen. Deze bijeenkomsten werden landelijk gedaan onder de noemer: Regionale 
Taskforces wachttijden GGZ. Eén van deze was de Regionale Taskforce Zuid Holland Zuid. 
 
De opdracht luidde: “inventariseer per regio de knelpunten en oplossingsrichtingen die er liggen 
binnen de wachttijden problematiek. Tracht aansluiting bij een bestaand overleg of nieuwe vorm te 
zoeken om de regio er zelf verder mee aan de slag te laten gaan”. 
 
In 2019 hebben Zorggroep Haringvliet, Zorggroep Cohaesie, Zorggroep Kiek en Zorggroep 
Hoeksewaard de grootste knelpunten met betrekking tot wachtlijsten in kaart gebracht en thema’s 
voor verbetering vanuit de huisartsenzorg aangedragen. Grootste meerwaarde ligt bij laagdrempelig 
overleg en/of consultatie met de psychiater, inzet van een GGZ jeugdprofessional of POH GGZ jeugd,  
multidisciplinaire scholing en kennisuitwisseling huisartsen en POH GGZ en adequate heen- en terug 
verwijzing inclusief een warme overdracht. In 2020 zal verder worden gewerkt aan de uitwerking van 
de punten.  
 
Ziekenhuizen 
Binnen de regio Hoeksche Waard wordt intensief samen gewerkt met drie ziekenhuizen: Ikazia, 
Maasstad en het Albert Schweitzer ziekenhuis. Met de contactpersonen huisartsenzorg is er regulier 
overleg. In het Albert Schweitzer ziekenhuis is er een structureel bestuurlijk overleg waarbij ook de 
Zorggroep Ridderkerk en Zorggroep West-Alblas aansluiten.  
 
Eerstelijnsdiagnostiek 
In 2019 werd de zorggroep geconfronteerd met beleid van VGZ waarin werd aangegeven dat voor VGZ 
verzekerden geldt dat ze alleen nog diagnostiek van Result lab vergoed krijgen. Grootste aanbieder in 
de regio Hoeksche Waard is Star-shl. Voor de huisartsen betekent dit dat er voor een verwijzing naar 
een lab eerst gekeken moet worden bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Dit is o.a. 
aanleiding geweest zorgen te uiten over de werkwijze. In 2020 zal een gesprek met VGZ hierover 
plaatsvinden.  
 
Denktank en kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in de Hoeksche Waard 
De zorggroep Hoeksewaard is één van de deelnemers aan het overleg van de denktank en kerngroep 
WWZ. Aan dit overleg nemen o.a. de gemeente, de VVT-instellingen en Welzijn deel. Doelstelling is 
vooral de zorg en het welzijn voor de kwetsbare inwoners binnen de Hoeksche Waard. Onder de vlag 
van het project ‘Thuis In de Kern’ vallen diverse projecten, waaraan in een aantal gevallen ook de 
zorggroep deelneemt waaronder:    
 

 Eerstelijns verblijven (ELV) 
In 2018 is onder leiding van Steunpunt Koel de afstemming gezocht over Eerstelijns Verblijven 
in de Hoeksche Waard. In dit overleg met alle ELV-aanbieders en de zorggroep is besproken 
hoe het aanbod van ELV inzichtelijk kan worden gemaakt voor de huisartsenpraktijken. 
Daartoe is afgesproken om te werken met de website www.verwijshulp.nl. Hiermee krijgen 
praktijken inzicht in de beschikbaarheid. Actualiteit is hierbij van belang.  
Nog steeds zijn wijkverpleging en huisartsen veel tijd kwijt aan het regelen van een bed voor 
de vaak oudere en kwetsbare patiënt. Eind 2019 werd bekend dat de gemeente Hoeksche 
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Waard een subsidie ontvangt van VWS voor een pilot dat zich richt op een gecoördineerd 
systeem voor ELV bedden (incl. logeerzorg), met als doel het beschikbaar stellen van één 
centraal telefoonnummer voor triage en plaatsing. ZGHW neemt actief deel aan dit project. 

 

 Samenwerking wijkverpleging en huisarts 
Ter ondersteuning van een betere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen huisarts en 
wijkverpleging is in 2017 een start gemaakt met een pilot met het KIS. Dit heeft helaas niet 
geleid tot een succes. Het KIS werd door de zorgverleners niet als meerwaarde gezien. In 2019 
heeft de IGJ aangekondigd een onderzoek te willen doen naar de samenwerking in Oud-
Beijerland. In maart 2020 zal het rapport worden afgerond. Naar aanleiding van de resultaten 
van het rapport en de overgang naar een nieuw KIS, zal het project in 2020 nieuw leven worden 
ingeblazen.  

 
Huisvesting 
De zorggroep huurt sinds drie jaar een kantoor met ruimte voor overleg en onderwijs. In overleg met 
Zorggroep ’t Hellegat en de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wordt gekeken in hoeverre 
gezamenlijke huisvesting op een centrale locatie in de Hoeksche Waard mogelijk is. In overleg met de 
gemeente Hoeksche Waard wordt gekeken of er een geschikte locatie gevonden kan worden.  
 

4.2 Zorgvernieuwing, ICT en e-health  
 
Meekijkconsult cardiologie 
Doel van het project is om eenvoudige cardiologische zorg in de eerste lijn te houden, in de eigen 
omgeving van de patiënt en bij de vertrouwde huisarts en waar mogelijk complexe zorg in de tweede 
lijn. Uitgegaan wordt van klachten die duiden op cardiale aandoeningen waaronder hartruis, pijn op 
de borst, ritmestoornissen/hartkloppingen en hartfalen. 
 
Al in 2013 is een start gemaakt met het project onder leiding van KOEL in nauwe samenwerking met 
Zorggroep Ridderkerk. In dit project werd al een resultaat geboekt van 65% minder doorverwijzingen 
naar de tweede lijn. Vanaf mei 2017 is het nieuw gecontracteerde zorgprogramma Meekijkconsult 
Cardiologie van start gegaan tot en met 2019. De focus in deze periode heeft gelegen op 
informatieoverdracht, het aansluiten van praktijken (zorgmail) en het ingeregeld krijgen van 
werkprocessen op de huisartspraktijken. Eind 2019 heeft een evaluatie van de pilot plaatsgevonden 
met CZ.  
 
Uit de evaluatie kwamen o.a. de volgende punten naar voren: 

• In een periode van twee jaar hebben 300 consulten plaatsgevonden. Meer dan 70% van de 
patiënten is in de eerste lijn behandeld.  

• Er is behoefte aan een andere manier van gegevensuitwisseling. Zorgmail is te bewerkelijk.  
• Door op te schalen binnen en buiten de zorggroepen, heeft de werkwijze meer impact op 

kosten en borging in de organisaties. 
• Kennisverhoging bij huisartsen leidt tot afname van het aantal consultaties bij de cardiologen.  
• Zowel huisartsen als cardiologen ervaren een verbetering in de onderlinge samenwerking en 

kortere communicatie lijnen. 
• Casuïstiekbespreking wordt wisselend ervaren. Er is wel behoefte aan reguliere scholing.   
• Vanuit privacy overwegingen zijn geen conclusies te trekken over de effecten in de tweede lijn.   
• Alle partijen geven aan dat werkwijze ook voor andere specialismen aan te bevelen is. 
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Op basis van bovenstaande resultaten is besloten om in 2020 vervolg te geven aan het meekijkconsult 
cardiologie. Praktijken die eerder nog niet meededen, kunnen in 2020 ook aansluiten.  
 
OPEN  
Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot zijn eigen 
medische gegevens. Huisartsenpraktijken worden in dit traject ondersteund door het programma 
OPEN. Voorwaarde voor deelname aan het programma is dat er een coalitie wordt gevormd. In 2019 
heeft een verkenning plaatsgevonden van mogelijke coalities. In september is een coalitie gevormd 
met de zorggroep Ridderkerk. In een gezamenlijk bestuur overleg zijn de ambities op het gebied van 
e-health besproken. In 2020 wordt subsidie aangevraagd bij VWS. Ter ondersteuning van de 
subsidieaanvraag wordt ondersteuning van een extern bureau ingezet.   
 
Om voor alle praktijken online inzage mogelijk te maken is een verkenning gedaan van aanbieders van 
portalen voor de hele regio. Vooralsnog blijkt het nog niet mogelijk om te komen tot één portaal voor 
de hele regio omdat niet alle HIS-en kunnen koppelen .  Op de lange termijn is de ambitie om te komen 
tot één  regionale e-health oplossing. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een presentatie gegeven 
van een regionale e-health oplossing in de ALV. Een deel van de praktijken heeft aangegeven te willen 
starten met een regionale app waarin e-health oplossingen zoals e-consult, e-herhaalrecept en e-
afspraak opgenomen zijn. Ook inzage in het dossier is hierin mogelijk. In 2020 vindt verdere uitrol 
plaats.   
 
Keten Informatie Systeem (KIS) 
De huidige KIS-leverancier stopt per 1 januari 2021. De zorggroep oriënteert zich op alternatieven. Er 
is behoefte aan een KIS die ook de zorg rondom kwetsbare ouderen faciliteert. In 2020 zal de 
implementatie van een nieuw KIS de aandacht van de praktijken vragen.  
 
Informatiebeveiliging  
Er is hard gewerkt aan het protocollair vastleggen van de werkwijze rondom toegangsbeveiliging 
binnen ZGHW. De audit van december 2019 door onze functionaris gegevensbescherming laat dit ook 
zien. In deze audit heeft ook nadruk gelegen op cryptografie en het beheer van bedrijfsmiddelen. In 
2020 ligt de focus op leveranciersrelaties en continuïteitsbeheer. 
 
 
 
 

  
 
 


