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Voorwoord  
 

Meestal zijn jaarverslagen een saaie woordenbrij met hier en daar een statistiek. Voor u ligt een 
aantrekkelijk ogend jaarverslag van de Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) over het jaar 2020. Het is 
zeker de moeite waard om verder te lezen, ook al is het wel weer een lijvig boekwerk geworden. In de 

loop van ons inmiddels 11-jarige bestaan is de ZGHW geëvolueerd van een DBC-machine naar een 
organisatie die huisartsenpraktijken ondersteunt op veel meer manieren. Als je dat in een verslag 
verwerkt zijn dat zomaar opeens 24 pagina’s! 

 
Er zijn veel dingen waar we trots op kunnen zijn. Het kwaliteitsbeleid werd veel meer maatwerk. We 

namen afscheid van ons oude KIS en moesten met z’n allen wennen aan VIPLive. Maar we waren ook 
druk met ondersteuning op andere fronten. De krapte op de arbeidsmarkt baart zorgen, daar zoeken 
we oplossingen voor. Voor een praktijk waar geen opvolger was werd een B.V. opgezet die de zaak 

verder liet draaien, een flinke klus! 
 

Verder hielden bestuur en management zich intensief bezig met alle perikelen rondom de 
coronacrisis;  de manager was onze vertegenwoordiger in het crisisteam voor de dagzorg, en het hele 
team (voorheen backoffice, maar team is echt de juiste benaming!) was er druk mee. Lange tijd werd 

vanuit huis gewerkt, vergaderen moest digitaal, scholingen moesten ook via Zoom, soms was dat een 
voordeel, maar vaak was dat extra lastig, maar vooral: het menselijke contact werd gemist!  
Ondanks deze perikelen ging het werk door, de vele projecten die lopen kun je in dit verslag 

terugvinden, praktijkmanagement, ouderenzorg, GGZ, meekijkconsult cardiologie, het is nog maar een 
kleine greep uit de rijk gevulde mand vol projecten. Steeds met als rode draad kwaliteit en 

ondersteuning van de praktijken.  
 
Dit is geen eindverslag van onze activiteiten, we hebben ambities en willen niet stil staan. Er zijn meer 

ideeën en projecten dan we op dit moment aan kunnen, dit geeft alleen maar aan dat we met 
vertrouwen naar de toekomst kijken, er is nog zoveel te doen, het zal niet rustiger worden, maar door 
samen te werken kunnen we dit aan! Dat is misschien nog wel de belangrijkste boodschap achter alle 

feiten in ons verslag: de huisartsen in de Hoeksche Waard vormen een hechte eenheid die gezamenlijk 
heel veel aan kunnen. En de ondersteuning van het team van de ZGHW is een fantastische 

ruggensteun die dit faciliteert.  
 
Ik wens je veel plezier met het lezen van ons jaarverslag! 

 
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 30 

huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. De zorggroep is opgericht in november 2010 
en vierde daarmee dit jaar zijn 10 jarig jubileum. De ZGHW wordt aangevoerd door een bestuur, dat 

ondersteund wordt door een bureau en een Kerngroep Kwaliteit.  
 
Het bestuur bestond in 2020 uit:  

 Henk de Vos (voorzitter en portefeuille gemeente en GGZ); 

 Jan van Nieuwaal (lid en penningmeester); 

 Jochem Gouweloos (lid en portefeuille kwaliteit); 

 Hieke Kool (lid, secretaris en portefeuille ICT en communicatie); 

 Jacoline de Groot (lid en portefeuille arbeidsmarkt).  
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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 eHealth, 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. Binnen ZGHW zijn 26 

huisartsenpraktijken aangesloten waarvan 30 coöperanten. Binnen de praktijken zijn 218 
medewerkers1  werkzaam die met elkaar zorg leveren aan  82.0782 patiënten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Peildatum december 2020
2 Peildatum 1 oktober 2020 
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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. In het figuur hieronder is weergegeven op welke gebieden er 

wordt samengewerkt ten behoeve van de patiënt.  
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2. Kwaliteit  
 

2.1 Kwaliteitsbeleid  
 
De visie op kwaliteit is als volgt geformuleerd: ZGHW streeft naar hoogwaardige chronische zorg die in 
alle huisartsenpraktijken voor elke patiënt kwalitatief gelijk is en biedt daarvoor de benodigde 

randvoorwaarden. De uitgangspunten van de missie van ZGHW vormen hierbij de kapstok, zie 1.1 
Profiel organisatie. Hoogwaardige zorg kent de volgende breed gedragen kwaliteitsaspecten: 
patiëntgerichtheid, veiligheid, effectiviteit, efficiency, tijdigheid en gelijkheid. In het kwaliteitsbeleid 

zijn negen kwaliteitsonderwerpen geformuleerd:  
 

 Indicatoren 
ZGHW sluit met haar zorgprogramma’s aan bij de landelijke indicatoren van Ineen. Deze worden per 
kwartaal in de Kerngroep Kwaliteit gemonitord.  

 

 Jaarlijkse praktijkbezoeken en PDCA cyclus 
In 2020 is een nieuwe opzet voor de praktijkbezoeken ontwikkeld. De bedoeling is dat vanaf 2021 

jaarlijks een praktijkbezoek plaatsvindt, waar de huisarts, de praktijkondersteuner, de praktijkmanager 
(indien aanwezig), de coördinator zorgprogramma’s en de kwaliteitsmedewerker met elkaar in 

gesprek gaan. In het gesprek worden onder andere de uitkomsten van de indicatoren, wederzijdse 
verwachtingen, patiënttevredenheidsonderzoek, VIM registratie, informatiebeveiliging en ervaringen 
KIS besproken.  

 

 Scholing en training (ook: e-learning) 
De scholingskalender is door de Kerngroep Kwaliteit in 2020  vastgesteld voor 2021. Lees ook 2.3 

Scholingen.  
 

 Klachten en incidenten 
De VIM commissie is eenmaal bijeen gekomen en heeft de analyses van de binnengekomen 
ketenmeldingen besproken. In 2020 is één melding gedaan en deze betrof de melding van het 

onterecht meesturen van patiëntengegevens bij een e-mail.  
 

 Coaching on- the- job 

o Naast de scholingen vanuit de zorggroep is er de mogelijkheid voor ‘coaching on the job’. De 
praktijkondersteuners ervaren dit als zeer effectief en prettig. De specialistisch 

verpleegkundigen verzorgen deze coaching, waarbij wordt gelet op consultvoering, 
besluitvorming en kennisoverdracht. Het hoofddoel van de coaching is het verbeteren van de 
behandelkwaliteit. In 2020 heeft de meeste coaching digitaal plaatsgevonden. In 2021 wordt 

opnieuw coaching aangeboden voor diabetes. Voor COPD/Astma is voor een andere vorm 
gekozen in de vorm van een spreekuur met de specialistisch verpleegkundige.  
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o Als nieuwe praktijkondersteuners starten binnen een praktijk ontvangen deze 

praktijkondersteuners instructie en training door de kwaliteitsfunctionaris vanuit de 
zorggroep. Dit heeft in 2020 een aantal keer plaatsgevonden. 

 

 Benchmarkinformatie 
Eén keer per jaar worden in de Algemene Leden Vergadering of tijdens een van de verplichte 
scholingen, de benchmarkcijfers besproken. In 2020 heeft door Covid-19 geen benchmarkbijeenkomst 

plaatsgevonden.   
 

 Ondersteuning (NHG) accreditatie 
Bijna alle praktijken van ZGHW zijn geaccrediteerd. De meeste huisartsenaccreditaties v inden plaats 
via de NPA (NHG). De apotheekhoudende huisartsen worden via de NZA of DEKRA geaccrediteerd. 

Onderwerpen die centraal, voor de gehele zorggroep, kunnen worden opgepakt, worden in de 
Kerngroep Kwaliteit besproken en eventueel door de kerngroep worden ondersteund.  
 

 Kennisbank/protocollen/documenten 
De Kerngroep Kwaliteit monitort de protocollen en richtlijnen en draagt zorgt voor revisie van de 

documenten als deze verlopen. De inhoudsdeskundigen hebben de protocollen voor de 
zorgprogramma’s in 2020 aangepast.  
 

 Communicatie 
Onderwerpen die brede aandacht behoeven om de kwaliteit van de ketenzorg te verbeteren zijn via 
het HoekseHuis gecommuniceerd, lees meer over het HoekseHuis in paragraaf 4.4.5 HoekseHuis. De 

Kerngroep Kwaliteit onderhoudt contact met de aangesloten ketenpartners (zoals een 
diëtistenoverleg en jaarlijkse evaluaties). Het praktijkondersteunersoverleg vormt een belangrijk 

communicatieplatform tussen de Kerngroep Kwaliteit en de praktijkondersteuners in de praktijken. 
Ook wordt voortdurend aandacht gegeven aan kwaliteitsbeleid in het diëtistenoverleg en de 
Algemene Leden Vergadering van ZGHW.  

 

2.2  Kerngroep Kwaliteit  
 
In 2020 heeft er een overgang plaatsgevonden van de Werkgroep Kwaliteit naar een Kerngroep 
Kwaliteit en inhoudsdeskundigenoverleg (zoals de specialistisch verpleegkundigen). Door de 

aanpassing van de structuur en de vergaderfrequentie, is het mogelijk om beter te kunnen inspelen op 
actuele vraagstukken. Waar voorheen de Werkgroep Kwaliteit eens per twee maanden bij elkaar 
kwam en bestond uit 9 leden, vergadert de kerngroep, met 6 leden, nu eens per maand. De kerngroep 

heeft net als de Werkgroep Kwaliteit een adviserende rol naar het bestuur en rapporteert twee keer 
per jaar. Het bestuur en de Algemene Leden Vergaderingen nemen de beslissingen t.a.v. het 

kwaliteitsbeleid. 
 
In 2020 is gestart met een driemaandelijks overleg waar de kwaliteitsfunctionaris en de coördinator 

zorgprogramma’s de indicatoren uitgebreid bespreken. In 2021 worden ook praktijkbezoeken in dit 
overleg doorgesproken. Het idee is dat door informatie die is opgedaan bij praktijkbezoeken te 
bundelen waardoor de zorggroep nog beter kan aansluiten op de behoeften van praktijken bij 

ondersteuning van de ketenprogramma’s.  
 

In 2020 heeft Kerngroep Kwaliteit zich gericht op het ontwikkelen van een vernieuwd kwaliteitsbeleid. 
De kerngroep wil graag vanuit ‘vertrouwen’ meer ‘lerend vermogen’ kunnen bereiken binnen de 
huisartsengroep. Dus niet meer alleen focus op indicatoren, maar focus op bredere samenwerking op 

het gebied van kwaliteit.   
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De kerngroep initieert kwaliteitbevorderende projecten en adviseert rondom strategische 

kwaliteitsvraagstukken. Dit jaar heeft de kerngroep deelgenomen aan de volgende projecten:  

 Het project Samen Bewegen.  

 De kerngroep is agenda lid van de Stuurgroep Veilig Oud.  

 Het regionaal kwaliteitsoverleg met de zorggroepen Haringvliet, Cohaesie en Periscaldes. Het doel 
van het overleg is het uitwisselen van informatie en leren van elkaar op het gebied van de 
ketenzorg.  

 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.  

 Het zorgprogramma ouderenzorg, zie paragraaf 4.4.1.  
 

2.3 Scholingen  
 
In 2020 zijn vanuit de zorggroep diverse scholingen aangeboden aan huisartsen en 

praktijkondersteuners. Er is samenwerking gezocht met diverse instanties, zoals Leerpunt KOEL, 
Langerhans, Pharos. Vanwege Covid-19 hebben enkele scholingen geen doorgang kunnen vinden en 

zijn verplaatst naar 2021. Voor de meeste scholingen is er getracht een online versie te organiseren. 
Alle scholingen zijn geaccrediteerd. De volgende scholingen zijn gegeven:  

 Webinar Meekijkconsult Cardiologie  voor startende praktijken/huisartsen;  

 DTO – Trombose; 

 Scholing herziene Multidisciplinaire richtlijn CVRM;  

 Webinar Flush Glucose Monitoring; 

 Online scholing virtuele begeleiding van de Astma en COPD patiënt; 

 Lunchbijeenkomsten met sportarts en fysiotherapeut; 

 Caspir module 6; 

 Webinar voetzorg; 

 VIP Live scholingen; 

 Lunchbijeenkomst laaggeletterdheid (de scholing is gehouden in het kader van project OPEN);  

 Startcursus insulinetherapie, i.s.m. zorggroepen in de regio.  
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3. Resultaten zorgprogramma’s  
 
Door Covid-19 is het voor praktijken lastig geweest om de registratie van de indicatoren op orde te 

houden. De zorg voor ketenzorgpatiënten heeft voor een groot gedeelte telefonisch of d.m.v. 
beeldbellen plaatsgevonden. In oktober hebben de praktijkondersteuners met elkaar tips uitgewisseld 
op welke manier zij de zorg zouden kunnen continueren. Dit resulteerde in een (lichte) stijging van de 

cijfers. Door de invoering van VIP Live per 1 januari 2021 (zie 4.4.5 VIP Live) zijn alle protocollen van de 
zorgprogramma’s tegen het licht gehouden en aangepast. De praktijken hebben mede hierdoor hun 

populaties op orde.  
 

3.1 Productie zorgprogramma’s  
 
 
 

 
 

 
 
 
Bron: opgave praktijken 2020 

 

 
Bron: Care2U, peilingen zijn per 1 januari van het desbetreffende jaar.  
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3.2 Ontwikkeling en Resultaten programma Diabetes Mellitus  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
3.3 Ontwikkeling en Resultaten programma COPD  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

COPD (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 

Functioneren vastgelegd (CCQ / MRC)  55,9% 73,9% 78,4% 

Rookgedrag vastgelegd 70% 78,7% 84,5% 

Inhalatietechniek gecontroleerd 45% 71,3% 80,0% 

Mate van bewegen 63% 76,7% 83,4% 

 

DM (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 

LDL bepaald (bij patiënten jonger dan 70 jaar) 80% 100,0% 100,0% 

eGFR bepaald of berekend  85% 93,1% 92,7% 

Urine onderzoek op albuminurie 76% 85,8% 89,4% 

Fundusonderzoek in de afgelopen 2 jaar  53% 89,4% 93,4% 

Registratie voetonderzoek 56% 76,5% 82,2% 

Rookgedrag vastgelegd 79% 94,1% 95,6% 

 2020 2019 2018 
Aantal patiënten DM het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 3.873 3.879 3.840 

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

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 94,1% 95,8% 96,0% 

 2020 2019 2018 
Aantal patiënten COPD het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 916 897 934 

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

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 75,1% 80,2% 81,7% 

82.078

3.843

Opbouw diabetespopulatie 2020

Totaal patiëntenpopulatie

82.078

916

Opbouw COPD populatie 2020

Totaal patiëntenpopulatie Aantal patiënten COPD
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3.3 Ontwikkeling en Resultaten programma Astma  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 Ontwikkeling en Resultaten programma CVRM  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CVRM-SP (HVZ) (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 

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

LDL bepaald (< 70 jaar) 100% 100,0% 100,0% 

Rookgedrag 70,4% 81,6% 90,6% 

eGFR 99,9% 99,7% 99,8% 

Mate van bewegen 53,6% 71,6% 72,9% 

 2020 2019 2018 
Aantal patiënten astma het gehele jaar in 
programma (1e lijn) 2.047 1.811 1.726 

Prevalentie astma (1e lijn) 2,5% 2,2% 2,1% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 87,9% 88,2% 89,6% 

Astma (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 

Inhalatietechniek 39% 61,8% 69,6% 

Functioneren bepaald (ACQ) 50% 68,4% 66,7% 

Rookgedrag 76% 84,0% 84,8% 

 2020 2019 2018 
Aantal patiënten CVRM-SP (HVZ)  het gehele 
jaar in programma (1e lijn) 2.998 2.665 2.575 

Prevalentie CVRM-SP (HVZ) (1e lijn) 3,7% 3,3% 3,2% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 88,6% 85,7% 85,6% 

81.851

2.047

Opbouw astma populatie 2020

Totaal patientenpopulatie Aantal patienten Astma

82.078

2.998

Opbouw CVRM-SP (HVZ) populatie 2020

Totaal patiëntenpopulatie Aantal patiënten CVRM-SP
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In 2020 is door de werkgroep longformularia gewerkt aan een regionaal longformularium. De 
werkgroep bestaat uit 2 kaderhuisartsen, 2 apothekers, 1 longverpleegkundige en de coördinator 

zorgprogramma’s. In 2021 wordt het formularium, door middel van een gezamenlijke scholing, verder 
onder de aandacht gebracht van alle huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en 

apothekersassistenten.  
 

 2020 2019 2018 

Aantal patiënten CVRM-PP (VVR)  het gehele 
jaar in programma (1e lijn) 5.565 4.988 4.902 

Prevalentie CVRM-PP (VVR) (1e lijn) 6,8% 6,1% 6,0% 

Aandeel patiënten huisarts hoofdbehandelaar 78,8% 97,1% 96,9% 

CVRM-PP(VVR) (Bron: Landelijke benchmark) 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 

Bloeddruk  100% 83,1% 84,2% 

LDL  100% 100,0% 100,0% 

Rookgedrag 75,7% 86,6% 94,2% 

eGFR 99,6% 99,7% 99,8% 

Mate van bewegen 55,5% 73,6% 75,4% 

82.078

5.565

Opbouw CVRM-PP (VVR) populatie 2020

Totaal patiëntenpopulatie Aantal patiënten CVRM-PP
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4. Bedrijfsvoering   
 

De bedrijfsvoering van ZGHW is gebaseerd op de missie en visie met de hieruit voortvloeiende 
speerpunten voor 2019-2020. Alle projecten en werkzaamheden die in de periode 2019-2020 zijn 
uitgevoerd zijn te herleiden aan de speerpunten met uitzondering van de projecten die uitgevoerd zijn 

door onoverkomelijke situaties die aan de zorggroep zijn voorgelegd door landelijke of regionale 
ontwikkelingen. De speerpunten 2019-2020 zijn:  

 Zorggroep Hoeksewaard; doorontwikkeling in de regio 2019-2020;  

 Focus op intensivering onderlinge samenwerking; 

 Focus op intensivering externe samenwerking; 

 Zorgvernieuwing, ICT en eHealth. 

4.1 Zorggroep Hoeksewaard; doorontwikkeling in de regio 2019-2020  
 
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 en digitalisering. 

 

4.1.1 Arbeidsmarkt   
Een toenemend tekort aan doktersassistenten, praktijkondersteuners en (waarnemend) huisartsen 
zorgt voor toenemende druk op de eerstelijnszorg. De samenwerking in de regio met Pro Flexpool en 
de zorggroepen Haringvliet en Cohaesie was toe aan vernieuwing. De oorspronkelijke doelstelling van 

een flexpool was niet langer houdbaar en haalbaar door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 
Dit heeft geleid tot een vernieuwde samenwerking met Robin eind 2020. Robin is een organisatie die 
zorgvraag en zorgaanbod samen brengt door (potentiële) professionals op te leiden, te ontwikkelen, in 

te zetten en te laten doorstromen in samenwerking met verschillende regionale 
huisartsenorganisaties, waardoor er een landelijk netwerk ontstaat. Met de ontwikkeling van een 

stagepunt probeert Robin huisartsenorganisaties, scholen en stagiaires samen te brengen. 
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Deskundigheidsbevordering wordt via Robin gestimuleerd door de inrichting van een regionaal 

opleidingsplatform, waar alle zorgprofessionals in de regio toegang tot kunnen krijgen.  
 

4.1.2 Zelfzorg ondersteunend  
Het project Zelfzorg Ondersteund is in 2020 ingebed in de organisatie van ZGHW. Dit betekent dat we 
patiëntcursussen structureel blijven aanbieden. Voor diabetes worden de cursussen volgens de 
PRISMA methode gegeven. De intentie was om ook voor CVRM de patiëntcursus aan te bieden. Helaas 

is dit niet gelukt doordat de scholing nog in ontwikkeling is. In 2020 is aansluiting gezocht voor COPD 
en astma met het Longfonds en is een start gemaakt met het longformularium (zie ook 3.4 

Ontwikkeling en Resultaten programma CVRM). In 2020 is een werkgroep gestart om de patiënten een 
platform te bieden tot kennisdeling en lotgenotencontact door middel van een longpunt in de 
Hoeksche Waard.  

 
In 2020 stonden er 3 patiëntcursussen gepland. Vanwege Covid-19 en de daarbij vaak kwetsbare 

doelgroep die deelneemt aan de patiëntcursus heeft er 1 patiëntcursus minder plaatsgevonden. 
Daarbij konden ten behoeve van het veilig geven van de cursus minder deelnemers per cursus 
deelnemen. Dit heeft geresulteerd dat er maar 14 deelnemers dit jaar hebben kunnen deelnemen.  

 

4.1.3 Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
In 2020 hebben in totaal 200 personen zich aangemeld voor de Gecombineerde  Leefstijl Interventie 

(GLI). In verband met Covid-19 konden niet alle bijeenkomsten fysiek plaats vinden. De bijeenkomsten 
zijn zo veel mogelijk digitaal doorgegaan. In 2020 zijn totaal 9 groepen met enthousiaste patiënten 

gestart. Dit houdt direct verband met onze ambitie van het stimuleren van positieve gezondheid en 
onze focus op preventie in de Hoeksche Waard. 
 

De vraag naar de GLI neem toe en daarom is in 2020 het aantal leefstijlcoaches uitgebreid van één 
naar twee. Daarnaast zijn in de regio de zorggroepen Cohaesie, Haringvliet, Kiek, Ridderkerk en 
Hoeksewaard met elkaar om tafel gegaan om te kijken in hoeverre een regionaal netwerk van 

leefstijlcoaches opgezet kan worden. Dit maakt het mogelijk voor de patiënt om bij meer 
bijeenkomsten aan te kunnen sluiten. Daarnaast hebben alle zorggroepen zich uitgesproken om meer 

aandacht te willen richten op vitaliteit in de regio. Om vorm en inhoud aan het plan voor netwerk 
leefstijlcoaching te geven wordt in 2021 een subsidie aangevraagd. 

4.2 Focus op intensivering onderlinge samenwerking 
 

4.2.1 Praktijkopvolging  
In de zomer 2020 heeft er een opvolgingsprobleem van een huisartsenpraktijk plaatsgevonden. Om de 

zorg voor de patiënten voor deze huisartsenpraktijk te continueren heeft de zorggroep in de tweede 
helft van 2020 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een praktijk over te nemen. Zij heeft zich 

hierbij juridisch laten adviseren welke rechtsvorm hierbij het best passend is. Dit heeft uiteindelijk 
geleid in de oprichting van een B.V. waarbij het bestuur bestaat uit de bestuursleden van de zorggroep 
en de zorggroep de enige aandeelhouder is.  
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In november heeft een extra Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden omdat formeel 

toestemming nodig is van de coöperanten voor het oprichten van een nieuwe B.V. met de coöperatie 
Zorggroep Hoeksewaard als enige aandeelhouder. Een meerderheid van de coöperanten heeft 
hiermee ingestemd en per 1 januari 2021 wordt een praktijk overgenomen door de zorggroep.  

 

4.2.2 Aanpassingen in statuten en huishoudelijk reglement 
In mei 2020 is een praktijk in de Hoeksche Waard overgenomen door een niet-praktijkhoudende 

huisarts. In de statuten van de zorggroep staat omschreven dat alleen praktijkhoudende huisartsen 
toe kunnen treden als lid van de zorggroep. Door de nieuwe situatie heeft het bestuur onderzoek 

gedaan welke omschrijving het meest passend en wenselijk is bij de nieuwe situatie. Dit heeft geleid 
tot een aanpassing van de statuten die in de Algemene Leden Vergadering van december 2020 is 
goedgekeurd. De uitwerking van het nieuwe artikel is opgenomen in het vernieuwde huishoudelijk 

reglement.  
 

4.2.3 Gezamenlijke inkoop   
Op zorggroep-niveau zijn onder andere afspraken gemaakt met leveranciers voor medische artikelen,  
apparatuur en schoonmaak. In 2020 heeft een regionale oriëntatie op gezamenlijke telefonie plaats 
gevonden, zie 4.4.3 Gezamenlijke telefonie. De toenemende werkdruk, vergrijzing en verslechtering 

van de arbeidsmarkt vragen om oplossingen waarin praktijken onderling meer met elkaar 
samenwerken.  

   

4.2.4 Praktijkmanagement  
Door de toenemende druk op de huisartsenpraktijk en complexiteit van wet- en regelgeving is er meer 

behoefte aan managementondersteuning op de praktijken op het gebied van kwaliteit, ICT, financiën, 
personeel en facilitaire zaken. In 2020 is gestart met het project praktijkmanagement voor 14 

praktijken. De prestatie wordt aangevraagd op zorggroep-niveau. Voor de werving en selectie is een 
extern bureau ingezet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanstelling eind 2020 van twee nieuwe 
praktijkmanagers voor 11 praktijken. Begin 2021 starten beide kandidaten en naar een derde 

kandidaat wordt nog uitgekeken. Naast de start van de nieuwe praktijkmanagers wordt tegelijk in 
2021 een regio overleg voor praktijkmanagers opgestart voor de kennisuitwisseling onderling.    

4.3 Focus op intensivering externe samenwerking 
 

4.3.1 Crisisoverleg Covid-19 
Vanaf medio maart is door de uitbraak van de coronacrisis het Huisartsen Rampen Opvangplan 
(HaROP) voor de regio Zuid-Holland Zuid in werking gesteld. Aan dit overleg namen alle bestuurders 
en managers van de Huisartsenposten, Zorggroepen en de LHV in de regio Zuid-Holland Zuid deel. Er 

was intensief onderling overleg met diverse partijen in de keten zoals GHOR, GGD, ROAZ, ziekenhuizen 
en VVT. Al in de beginfase waren er lastige problemen zoals uitval en quarantaine van huisartsen, 

gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de mogelijkheid om te testen. De druk op de 
telefonische bereikbaarheid van dagpraktijken en huisartsenposten nam fors toe. Daarnaast werd 
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vrijwel continu overlegd over de voortgang, de ontwikkeling van de Covid-19 besmetting en de 

scenario’s van opschaling bij toenemende druk op dagpraktijken en tegelijk uitval van personeel.  
 
Dit heeft vrijwel direct geleid tot het besluit om een aparte locatie in de regio Hoeksche Waard in te 

richten om op een veilige manier mogelijk besmette Covid-patiënten te kunnen zien. De huisartsen 
hebben gewerkt met een roulatieschema. Eind juni heeft een meerderheid van de huisartsen 
aangegeven dat de dag-HAP niet meer nodig was om de patiëntenstroom te scheiden. Dat had tot 

gevolg dat de continuïteit van zorg minimaal op HaGro-niveau moest worden geborgd. Dit is een 
verplichting vanuit de Wet Veiligheidsregio’s en als zodanig opgenomen in het HaROP. De 

continuïteitsplannen zijn op HaGRO-niveau uitgewerkt. Medio 2020 is al gestart met een 
tussenevaluatie naar de werking van de crisisorganisatie in het kader van een ‘lerende organisatie’.  
 

Tijdens de zomerperiode nam het aantal besmettingen drastisch af en heeft het crisisteam al wel 
gewerkt aan het voorbereiden van een mogelijk tweede golf. Vanaf september nam het aantal 
besmettingen weer fors toe. De praktijken waren dit keer goed voorbereid. De patiëntenstromen 

konden beter gescheiden worden en ook de mogelijkheden van digitale vormen van zorgverlening 
werden steeds beter en vaker ingezet. Op basis van een wekelijkse uitvraag is gemonitord of er uitval 

was op de praktijken en/of ze tegen problemen aanliepen. Vooral de beperkte Eerstelijns Verblijf 
bedden was een continu punt van zorg.  
 

Eind 2020 is gestart met de voorbereiding voor het vaccineren en de rol van de huisarts hierbij. Begin 
2021 zal de start worden gemaakt met het vaccineren van de hele bevolking.  

 

4.3.2 Overleg zorggroepen – Slim & Fit  
Voor onderlinge kennisuitwisseling en regio overstijgende projecten wordt al jaren nauw 
samengewerkt met de zorggroepen in de regio, het zogenaamde Slim & Fit overleg. Dit is een overleg 

waarbij zorggroepen Cohaesie, Periscaldis, Ridderkerk, Kiek, Haringvliet en Hoeksewaard aansluiten. 
Dit overleg heeft in 2020 vier keer plaatsgevonden. Het netwerk deelt elkaars kennis en 

ontwikkelingen en deelt o.a. kennis over de chronische zorgprogramma’s en de zorggroepen maken in 
toenemende mate gebruik van elkaars kaderhuisartsen. Ook wordt er gezamenlijk opgetrokken 
rondom thema’s zoals ouderenzorg, leefstijl, vitaliteit, digitalisering en ICT. Niet alleen op bestuurlijk 

en managementniveau wordt kennis uitgewisseld maar ook bijv. op kwaliteitsniveau door de 
coördinatoren van de zorgprogramma’s en op gebied van scholing door de scholingscoördinatoren.  
  

4.3.3 GGZ 
 
Pilot jeugd GGZ en POH GGZ jeugd 

Al in 2018 is gestart met de pilot jeugd GGZ in samenwerking met Stichting Jeugdteams Zuid-Holland 
Zuid en de Gemeente Hoeksche Waard. In de pilot zijn twee jeugdprofessionals (JGGZ) gestart die als 

extra verbindende schakel zich positioneren in het werkveld van de huisarts en het jeugdteam.  
  

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.   

  

Na de eerste positieve ervaringen heeft de gemeente aangegeven de pilot een vervolg te willen geven. 
Dit heeft in 2020 geleid tot de aanstelling van drie extra jeugdprofessionals in de regio Hoeksche 

Waard voor de praktijken in Korendijk, Numansdorp en ’s Gravendeel. Streven is om alle praktijken in 



 

Jaarverslag Zorgroep Hoeksewaard 2020 19 

de Hoeksche Waard te voorzien van een jeugdprofessional. De werving loopt continu maar het 

aanbod is beperkt.   
 
In Medisch Centrum Molenaar wordt de jeugdzorg gedaan door de POH GGZ. In 2020 heeft de praktijk 

met de gemeente afspraken gemaakt over de financiering. De resultaten van de inzet van de POH GGZ 
worden ook meegenomen in de totale evaluatie voor de regio Hoeksche Waard. De projectle ider van 
het jeugdteam ZHZ wordt vanaf 2021 ook betrokken bij Medisch Centrum Molenaar.    

 
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.  

  

In 2019 hebben de zorggroepen Haringvliet, Cohaesie, Kiek en Hoeksewaard de grootste knelpunten in 
de regio 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 is verder vorm gegeven aan de inzet van de jeugdprofessional en POH GGZ 
en het onderwerp consultatie is samen met de GGZ aanbieders uitgewerkt. Verwachting is dat in 2021 

consultatie en inzet van wijkteams verder vorm gegeven wordt.    
  

4.3.4 Ziekenhuizen  
Binnen de regio Hoeksche Waard wordt intensief samengewerkt met drie ziekenhuizen: Ikazia 
Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Met de contactpersonen 
huisartsenzorg is regulier overleg. In het ASz is een structureel bestuurlijk overleg waarbij ook de 

zorggroepen Hoeksewaard, Ridderkerk en West-Alblas aansluiten. Het bestuurlijk overleg heeft in 
2020 drie keer plaatsgevonden. Uiteraard is in dit overleg veel aandacht besteed aan Covid-19.  
  

4.3.5 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. De zorggroep heeft een gesprek 
gevoerd met VGZ. Daarnaast heeft de zorggroep alle laboratoria-aanbieders geïnformeerd over welke 
kwaliteitseisen de zorggroep van belang vindt in de samenwerking. VGZ heeft vervolgens aangegeven 

dat de declaraties van alle laboratoria worden vergoed.   
 
Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de zorggroep intensief contact onderhouden met de 

laboratoria over de opstart van de Covid-testen. In de regio is gebruikgemaakt van zowel de 
mogelijkheid van de GGD als de laboratoria, waardoor de schaarste gespreid kon worden.   

  

4.3.6 Denktank en kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in de Hoeksche Waard  
ZGHW 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, HW Wonen en Welzijn deel. Doelstelling is de zorg, het 
wonen en het welzijn voor de kwetsbare inwoners binnen de Hoeksche Waard te bevorderen. Onder 
de vlag van het project ‘Thuis In de Kern’ vallen diverse projecten, waaraan in een aantal gevallen ook 

de zorggroep deelneemt:     
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• Eerstelijns verblijven (ELV)  

Om inzichtelijk maken wat het aanbod ELV bedden is, wordt er gebruikgemaakt van de 
website www.verwijshulp.nl. Ondanks de website zijn wijkverpleging en huisartsen nog steeds 

veel tijd kwijt aan het regelen van een bed voor kwetsbare patiënt. Eind 2019 werd bekend 
dat de gemeente Hoeksche 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  
In 2019 heeft de IGJ aangekondigd een onderzoek te willen doen naar de samenwerking 

tussen wijkverpleging en huisarts rondom kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland. In maart 
2020 is het rapport opgeleverd. De aanbevelingen in het rapport worden meegenomen in de 
opzet van het zorgprogramma Ouderenzorg waar in 2021 mee zal worden gestart, zie 4.4.1 

Ouderenzorg.  
 

4.3.7 Meekijkconsult cardiologie  
Het doel van het project is om eenvoudige cardiologische zorg in de eerste lijn te houden, in de eigen 
omgeving van de patiënt, bij de vertrouwde huisarts en waar nodig 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.  
  

Het project is reeds gestart in 2013. In dit project werd al een resultaat geboekt van 65% minder 
doorverwijzingen naar de tweede lijn. In een periode van twee jaar hebben 300 consulten 
plaatsgevonden. Meer dan 70% van de patiënten is in de eerste lijn behandeld. Op basis van diverse 

evaluaties is besloten om in 2020 vervolg te geven aan het meekijkconsult cardiologie. Praktijken die 
eerder nog niet meededen, konden in 2020 ook aansluiten. Voor deze praktijken is een extra scholing 

georganiseerd door Leerpunt Koel.  
 
In 2020 is verder gewerkt aan het opschalen van het meekijkconsult in die zin dat meerdere 

zorggroepen aanhaken en het meekijkconsult ook voor andere specialismen wordt ingezet in de regio 
Drechtsteden. In 2020 is gestart met het opzetten van een businesscase in samenwerking met het 
Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en de zorggroepen West-Alblas, Ridderkerk en Hoeksewaard. De 

businesscase wordt, in opdracht van het ASz, opgesteld door een externe partij.  
 

Daarnaast hoopt de zorggroep ook aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheid van meekijkconsulten in 
de Rotterdamse ziekenhuizen. In de regio Rijnmond wordt het meekijkconsult al ingezet. De 
financiering vindt plaats door Zilveren Kruis. Voor de huisartsen in de Hoeksche Waard is op dit 

moment alleen de financiering van het meekijkconsult cardiologie geregeld via CZ.    
  

 



 

Jaarverslag Zorgroep Hoeksewaard 2020 21 

4.4 Zorgvernieuwing, ICT en eHealth  
 

4.4.1 Ouderenzorg  
In de tweede helft van 2020 is gestart met het opstellen van het beleidsdocument ouderenzorg. De 
toename van het aantal ouderen brengt met zich mee dat we te maken hebben met een groeiende 

groep kwetsbare ouderen waarbij vaak sprake is van multi-morbiditeit. Het aantal ouderen met 
complexe zorgvragen neemt toe. Ouderen hebben behoefte aan zorg die gericht is op de kwaliteit van 

leven, een beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Tegelijkertijd leven we in een samenleving 
waarbij het beleid rondom ondersteuningen zorg voor ouderen met een lichamelijke zorgvraag - en 
bijvoorbeeld ook beginnende dementie – in eerste instantie gericht is op het aanspreken van 

mogelijkheden vanuit zelfredzaamheid, mantelzorg en de nulde- en eerstelijns hulpverlening.  
 
Het Zorgprogramma Ouderenzorg beschrijft de gewenste multidisciplinaire programmatische aanpak 

voor samenhangende zorg en begeleiding vanuit de eerstelijn voor kwetsbare 75-plussers. De aanpak 
is persoonsgericht, vraaggericht, proactief en preventief en beschrijft de werkwijze vanuit het 

Kernteam Ouderenzorg. Het kernteam is een team van zorgverleners rondom een kwetsbare patiënt. 
In dit team werken de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige nauw met elkaar 
samen. Op indicatie is het inschakelen van een SOG in de eerstelijn hierbij een mogelijkheid. Het team 

zorgt ervoor dat een oudere zo lang als mogelijk en wenselijk op een veilige en prettige manier thuis 
kan blijven wonen. Vanuit een multidisciplinaire schil rondom het team is een breed pallet aan zorg- 
en hulpverleners waar nodig inzetbaar, uit zowel het medische- als het sociale domein. Ook wordt de 

intensieve samenwerking met andere zorgverleners uit de eerstelijn beschreven en waar nodig 
consultatie van of verwijzing naar de tweedelijns.  

 
Naast zorg heeft het team aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en 
welzijn waar iemand mee te maken krijgt bij het ouder worden. Hierbij is ook de gemeente een 

belangrijke partner bij noodzaak tot aanpassingen in huis, de inzet van hulpmiddelen of bij het 
organiseren van andere vormen van ondersteuning, waaronder ook de inzet van informele zorg.  
 

Gezien de verschillen in praktijksamenstelling, personele bezetting van de praktijk en zorgpartners in 
de omgeving wordt binnen ZGHW gestreefd naar uniformiteit in verscheidenheid. In 2020 is voor de 

praktijken die willen deelnemen de prestatie ouderenzorg via de zorggroep aangevraagd en wordt dit 
verder uitgerold in 2021.  
 

4.4.2 OPEN   
Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om een patiënt elektronisch toegang te geven tot zijn eigen 

medische gegevens. Huisartsenpraktijken worden in dit traject ondersteund door het programma 
OPEN. In september 2019 is een coalitie gevormd met de zorggroep Ridderkerk. In een gezamenlijk 
bestuursoverleg zijn de ambities op het gebied van eHealth besproken. In 2020 is subsidie 

aangevraagd bij VWS. Ter ondersteuning van de subsidieaanvraag is ondersteuning van een extern 
bureau ingezet.    
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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 gekoppeld kunnen worden. Op de lange termijn is de ambitie om 
te komen tot één regionale e-Health-oplossing. In het eerste kwartaal van 2020 is een presentatie 

gegeven van een regionale e-Health-oplossing in de Algemene Leden Vergadering. Een deel van de 
praktijken heeft aangegeven te willen starten met een regionale app (Huisartsen Hoeksewaard app) 
waarin e-Health-oplossingen zoals e-consult, e-herhaalrecept en e-afspraak opgenomen zijn naast 

online inzage in het dossier. In 2020 zijn alle praktijken aangesloten op één van de twee portalen in de 
regio waarmee is voldaan aan de eisen van OPEN.  

 
Bij 32 van de in totaal 36 praktijken in de coalitie is in 2020 al minimaal één keer een dossier opvraag 
gedaan. E-learning module 1 is door 100% van de deelnemers gevolgd. Voor e-learning module 2 heeft 

82% deelgenomen.  

 

4.4.3 Gezamenlijke telefonie 
In 2019 heeft de Algemene Leden Vergadering aangegeven positief te staan tegenover de keuze voor 

één gezamenlijke telefonieleverancier in de Hoeksche Waard. Voordeel van een gezamenlijke 
leverancier is dat er onderling makkelijker samengewerkt kan worden. Bij ziekte of uitval van een 
doktersassistente kan de telefoon worden overgenomen op een andere praktijk.  

 
Om tot een goede selectie te komen is gekozen is specialistische ondersteuning gevraagd. Medio 

september is de keuze voor aan de Algemene Leden Vergadering gepresenteerd. De eerste tien 
praktijken hebben in 2020 al de overeenkomst getekend. In 2021 vindt de verdere uitrol plaats.  
 

4.4.4 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 lag de focus op leveranciersrelaties en continuïteitsbeheer.  

 

4.4.5 HoekseHuis  
Begin 2020 is gestart met de oriëntatie voor een nieuw samenwerkingsplatform ter vervanging van 

het bestaande intranet. Het bestaande intranet voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd en 
daarnaast kreeg de zorggroep steeds vaker te maken met technische problemen. Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot de keuze voor Viadesk, een sociaal intranetplatform. Middels een prijsvraag onder de 
huisartsen en praktijkmedewerkers is het HoekseHuis gekozen als naam voor het platform.  
 

Het HoekseHuis is een intuïtief en toegankelijk samenwerkplatform, waarin je bestanden kunt delen, 
beheren, kennis kunt uitwisselen, overleggen kunt voorbereiden en bijeenkomsten kunt inplannen. 
Het is een platform waarmee je in contact bent met alle betrokkenen in de eerstelijnszorg in de 

Hoeksche Waard. Praktijken kunnen zelf ook een eigen praktijkpagina inrichten voor het delen van 
documenten, het sturen van berichten en het inrichten van een kwaliteitssysteem.  

 
Ter ondersteuning van de planning- en control cyclus werkt de zorggroep met de Huisartsmonitor. In 
de Huisartsmonitor wordt het jaarplan opgesteld, de contracten gemonitord en de projectplanning 

uitgewerkt. In 2021 wordt bekeken in hoeverre deze activiteiten in het HoekseHuis kunnen worden 
opgenomen.  
 

4.4.5 VIP Live  
De bestaande KIS-leverancier Care2U heeft begin 2020 aangegeven te gaan stoppen per 1 januari 

2021. De zorggroep was al vrij snel duidelijk over de keuze voor een nieuw systeem namelijk VIPLive. 
De keuze voor dit virtuele KIS heeft te maken met het feit dat de omliggende regio, voornamelijk 
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Rijnmond, werkt met VIPLive en goede ervaringen heeft. Daarnaast biedt VIPLive de mogelijkheid om 

te werken met een Netwerk Informatie Systeem (NIS) die ook de zorg rondom kwetsbare ouderen 
faciliteert. In 2020 is vanaf medio april gestart met het overgangstraject. Voor een goede overgang is 
extra projectmanagement ingezet. In de 2e helft van 2020 is gestart met het inrichten van de 

praktijken, organiseren van scholingen en schrijven van protocollen. 
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5. Toekomstparagraaf  
 

Het beleidsplan van ZGHW loopt voor de jaren 2019-2020. Dit betekent dat in 2020 nieuwe 
speerpunten zijn opgesteld voor de jaren 2021-2022. De landelijke en regionale ontwikkeling zijn 
tegenover de missie en visie van ZGHW gezet en heeft dit geleidt tot de volgende speerpunten:  

 Commitment, betrokkenheid en trots binnen Zorggroep Hoeksewaard. 

 Kwaliteit van zorg voor kwetsbare groep patiënten. 

 De toenemende complexiteit vraagt om kennismanagement. 

 Arbeidsmarkt en werkdruk in de regio.  

 Regionale samenwerking. 

 Digitalisering en eHealth. 

 Focus op persoonsgerichte zorg.  

 Nadenken over een effectieve vorm van patiënten participatie.  

 Zorgen voor continuïteit in bedrijfsvoering binnen Zorggroep Hoeksewaard. 
 
In 2020 is er start gemaakt met een aantal projecten door eerste overleggen hierover te voeren of 

over te brainstormen. Dit levert tot nu de volgende projecten op:  

 Huisvesting: oriënteren voor een nieuwe huisvesting samen met Huisartsenpost ’t Hellegat en de 

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.  

 Netwerk Informatie Systeem (NIS): oriënteren welke mogelijkheden er bestaan om samen te 
werken binnen de regio in een NIS.  

 Positieve gezondheid: het onderwerp positieve gezondheid was al een onderwerp wat in de scoop 
van veel zorggroepen en huisartsprakijken lag. Door de Covid-19 is er een extra focus gekomen op 
gezondheid, preventie en leefstijl waardoor het merkbaar is dat er steeds meer initiatieven en 

projecten zijn op dit gebied. Er vindt oriëntatie plaats op welke wijze positieve gezondheid 
initiatieven als preventieve tool ingezet kan worden in de huisartspraktijken.  

 Oprichten Longpunt: er is gestart met een inventarisatie per praktijk.  

 Cliëntenraad: oriënteren welke mogelijkheden er zijn om een cliëntenraad op te richten in 
samenwerking met Zorggroep Haringvliet en Huisartsenpost ’t Hellegat.  

  


