Jaarverslag
2020

We helpen

82.078

patiënten

Zorggroep Hoeksewaard in 2020
30

190

Coöperanten

11

Praktijk
medewerkers

5

geaccrediteerde
scholingen

3

Bestuursleden

15

Kaderartsen

1

Deelnemers per
scholing

26

Kerngroep
Kwaliteit

7,7

Praktijken

gemiddeld
cijfer

Projecten op het gebied van ouderenzorg, GGZ, eHealth, ICT en organisatie

4 Zorgprogramma’s

2.047
patiënten
Astma

3.873

patiënten
Diabetes Mellitus

916

patiënten
COPD

8.563
patiënten
CVRM

Uitgangspunten voor beleid
Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) werkte in 2020 met
speerpunten voorkomend uit het kwaliteitsbeleid 2017-2020
en zorgaanbodplan 2019-2020. Ten grondslag aan alle
activiteiten staat 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
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.
Hoogwaardige zorg kent de volgende breed gedragen
kwaliteitsaspecten: patiëntgerichtheid, veiligheid, effectiviteit,
efficiency, tijdigheid en gelijkheid. In het kwaliteitsbeleid zijn
negen kwaliteitsonderwerpen geformuleerd:
• Indicatoren
• Jaarlijkse praktijkbezoeken en PDCA cyclus
• Scholing en training
• Klachten en incidenten
• Coaching on-the-job
• Benchmarkinformatie
• Ondersteuning (NHG) accreditatie
• Kennisbank, protocollen en documenten
• Communicatie
In 2020 heeft een overgang plaatsgevonden van de
Werkgroep Kwaliteit naar de Kerngroep Kwaliteit en
inhoudsdeskundigenoverleg. Door de aanpassing van de
structuur en de vergaderfrequentie, is het mogelijk om
beter te kunnen inspelen op actuele vraagstukken. In 2020
heeft de kerngroep zich gericht op het ontwikkelen van een
vernieuwd kwaliteitsbeleid. De kerngroep wil graag vanuit
‘vertrouwen’ meer ‘lerend vermogen’ kunnen bereiken
binnen de huisartsengroep. Niet alleen focus op indicatoren,
maar focus op bredere samenwerking op het gebied van
kwaliteit.
Bedrijfsvoering 2020 op basis van speerpunten
Vanuit het speerpunt doorontwikkeling in de regio 20192020 heeft ZGHW zich gericht op de arbeidsmarkt, het
project Zelfzorg Ondersteunend en Gecombineerde Leefstijl
Interventie (GLI). De laatste projecten richten zich vooral op
preventie en positieve gezondheid. Dit zijn onderwerpen
waarvan we steeds meer zien dat er behoefte is om deze
een vaste plaats te geven in het beleid rondom een patiënt.
In de Hoeksche Waard is dit een belangrijk onderwerp,
omdat het percentage personen met overgewicht hoger
ligt dan landelijk. Met 200 deelnemers aan de GLI in 2020
zien we ook dat de wil er is onder patiënten om dit te
veranderen. Binnen het vraagstuk arbeidsmarkt is ZGHW
een nieuwe samenwerking gestart met Robin samen met
de zorggroepen Cohaesie en Haringvliet. Door de krachten
te bundelen wordt er gekeken om samen een oplossing te
vinden voor het vinden en behouden van nieuw personeel,
het opleiden van personeel en stagiaires de ruimte te geven
om werkervaring op te doen.
De focus op intensivering onderlinge samenwerking
heeft in 2020 opgeleverd dat er gezamenlijk is ingezet
op praktijkmanagement en starten per januari 2021 twee
praktijkmanagers voor 11 praktijken in de Hoeksche Waard.
In de zomer van 2020 heeft een opvolgingsprobleem van

een huisartsenpraktijk plaatsgevonden. 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 met toestemming van
de Algemene Leden Vergadering (ALV).
De focus op intensivering externe samenwerking breidt
zich steeds verder uit. In een jaar waar we geconfronteerd
werden met een coronacrisis staat het belang van goede
externe samenwerking voorop. Vanaf medio maart is het
Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) voor de regio ZuidHolland Zuid in werking gesteld met daaruit voortvloeiend
het Crisisoverleg Covid-19. Vanuit deze overleggen en
hiermee samenhangende samenwerkingsverbanden is er
gewerkt om samen het hoofd te bieden aan de coronacrisis.
Zo is er een aparte centrale (tijdelijke) locatie in de Hoeksche
Waard opgericht om besmette Covid-patiënten veilig te
kunnen zien en is er in de zomerperiode gewerkt aan
continuïteitsplannen op HaGro-niveau, zodat praktijken beter
voorbereid zijn op nieuwe coronagolven.
Maar ook buiten Covid-19 om is intensief samengewerkt om
met elkaar projecten te ontwikkelingen die de zorg voor
patiënten ten goede komt, zoals; de pilot jeugd GGZ en POH
GGZ jeugd om doorverwijzingen naar de tweede lijn terug
te dringen en het project GGZ Taskforce Zuid-Holland Zuid
om de oplopende wachttijden aan te pakken. De Denktank
en Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg is opgericht om de
zorg, het wonen en het welzijn voor de kwetsbare inwoners
in de Hoeksche Waard te bevorderen. De focus voor de
zorggroep ligt hierbij op het verbeteren van de organisatie
rondom eerstelijns verblijf en de samenwerking tussen
huisartsen en wijkverpleging. Het project meekijkconsult
cardiologie is in 2015 gestart met als doel eenvoudige
cardiologische zorg in de eerste lijn te houden in de eigen
omgeving van de patiënt. 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.
Op het gebied van Zorgvernieuwing, ICT en eHealth is er
in 2020 gewerkt aan het project Ouderenzorg. Het doel
van dit project is om op zorggroep-niveau per 1 januari 2021
te starten met het Zorgprogramma Ouderenzorg om de
gewenste multidisciplinaire programmatische aanpak voor
samenhangende zorg en begeleiding vanuit de eerstelijn
voor kwetsbare 75-plussers te organiseren. Vanuit het
project OPEN is voldaan aan de wettelijke verplichting om
patiënten elektronisch toegang te geven tot zijn eigen
medische gegevens. In 2020 zijn alle praktijken aangesloten
op één van de twee portalen in de regio. In 2019 heeft de
ALV aangegeven positief te staan tegenover de keuze voor
één gezamenlijke telefonieleverancier in de Hoeksche
Waard. Dit heeft in 2020 geleid dat een groot deel van de
praktijken overgaat naar een gezamenlijke leverancier. De
eerste 4 praktijken zijn in 2020 gestart. In 2021 vindt de
verdere uitrol plaats.
Begin 2020 is gestart met de oriëntatie voor een
nieuw samenwerkingsplatform ter vervanging van het
bestaande intranet. Dit heeft geleid tot de oprichting
van het HoekseHuis, 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.
De zorggroep werd begin 2020 geconfronteerd met het feit
dat de bestaande KIS-leverancier Care2U heeft aangegeven
te gaan stoppen per 1 januari 2021. De zorggroep heeft
daartoe gekozen voor een nieuwe leverancier in VIPLive.
In 2020 zijn alle voorbereidingen getroffen om per 1 januari
2021 de overstap te kunnen maken.

