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Voorwoord 

Het is inmiddels een traditie: een fraai ogend jaarverslag, met een voorwoord van de voorzitter. Zo ook dit jaar. De mooie 
opzet van het jaarverslag geeft mij als voorzitter genoeg inspiratie voor het schrijven van het voorwoord voor 2021. 

2021 was het 2e jaar van de Covid-19 crisis, die inmiddels gelukkig in rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen. Al betekent 
dit voor de praktijken bepaald niet dat het rustiger wordt, integendeel. Het gevoel bekruipt me dat we met steeds minder 
mensen meer werk moeten doen. Het wordt steeds lastiger om vacatures vervuld te krijgen, zowel van assistentes, 
praktijkondersteuners als van huisartsen. Daarnaast hebben de praktijken ook in 2021 te maken gehad met een hoger 
ziekteverzuim door Covid-19. We zullen ook de komende periode veel aandacht moeten besteden aan het opleiden van 
personeel en het aantrekkelijk maken en houden van het werken in de huisartsenzorg in de Hoeksche Waard. 

Het thema van 2022 wordt SAMEN. Als we de eerste lijn in de Hoeksche Waard sterk willen houden dan zullen we 
de handen ineen moeten slaan. We staan met elkaar voor de uitdaging om de huisartsenzorg toekomstbestendig te 
houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken met zulke betrokken leden en medewerkers in de regio. Dat de 
betrokkenheid hoog is blijkt ook altijd wel weer uit de hoge opkomst op onze ledenvergaderingen!

Door de coronacrisis zagen we medio 2021 dat patiënten minder vaak gezien werden waardoor wat achterstanden 
ontstonden. De zorg lijkt inmiddels weer terug op het oude niveau en dat is te danken aan de inzet van al onze 
medewerkers in de Hoeksche Waard. Het is mooi om te zien dat ook onze patiënten tevreden zijn over de zorg voor hun 
chronische ziekte. Uit het PREM onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd blijkt dat patiënten de chronische zorgverlening 
waarderen met een 8,1. 

In de huidige tijd wordt de regionale ondersteunende rol van de zorggroep steeds belangrijker. Bestuur, manager en 
team zoeken steeds naar de beste manier om de huisartsenpraktijken te ondersteunen bij de uitdagingen die op hun 
pad komen en te zorgen voor toekomstbestendige huisartsenzorg in de Hoeksche Waard.  

Ik wens je veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

Henk de Vos
Voorzitter bestuur Zorggroep Hoeksewaard 
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Organisatie in beeld 

Samenstelling Zorggroep Hoeksewaard
De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een regionaal samenwerkingsverband van 29 huisartsen, verspreid 
werkzaam in de Hoeksche Waard. De zorggroep wordt aangevoerd door een bestuur, dat ondersteund wordt door een 
team van professionals en een Kerngroep Kwaliteit. De coöperanten komen 4 keer per jaar samen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). 

Bestuur Zorggroep Hoeksewaard 

Voorzitter
Portefeuille  

Gemeente en 
GGZ

Lid
Penningmeester

Lid
Portefeuille

Kwaliteit

Lid
Secretaris 

Portefeuille 
ICT

Lid
Portefeuille 

Arbeidsmarkt en 
Communicatie

Henk 
de Vos 

Jan van 
Nieuwaal

Jochem
Gouweloos

Hieke
Kool

Jacoline
de Groot

In 2021 heeft 2 keer een digitale 
(formele) ALV plaatgevonden. 
Vanwege Covid-19 zijn de 2 
informele ALV komen te vervallen. 
Tijdens de ALV bijeenkomsten 
zijn de volgende onderwerpen 
besproken of vastgesteld:  
jaarrekening 2020, praktijkscan, 
PREM, ontwikkeling huisvesting, 
indicatoren ketenzorg, positieve 
gezondheid, projectenoverzicht, 
wijziging leden ALV, knelpunten 
toegankelijkheid in de regio, 
thema 2022 SAMEN, herstel 
ketenzorg, jaarplanning 2022. 

2
formele 

ALV

ALV en bestuur in 2021 

11
bestuurs-
overleg 

Tijdens de bestuursoverleggen 
zijn de volgende onderwerpen 
besproken of vastgesteld: 
declaratiewijzer 2021, 
indicatoren overzicht, 
projectenoverzicht, GLI in de 
regio, ICT regionaal, voortgang 
Huisartsenpraktijk Westmaas, 
huisstijl ZGHW, wisseling 
portefeuille communicatie, visie 
e-health ICT en digitalisering 
Zuid Hollandse Eilanden en 
Ridderkerk, jaarverslag en 
jaarrekening 2020, deelprestatie 
meekijkconsult cardiologie, 
terugkoppeling Kerngroep 
Kwaliteit, verantwoording OPEN, 
inkoopkader CZ, huisvesting 
ZGHW, regionale patiëntenraad, 
lokaal preventieakkoord 
Hoeksche Waard, project Herstel 
Ketenzorg, jaarplan kwaliteit en 
scholingsplan 2022, wijziging 
leden bestuur, PREM rapportage.

Organogram ZGHW
Algemene Ledenvergadering 

Coöperanten (huisartsen)

Bestuur Zorggroep Hoeksewaard

Manager ZGHW

Kerngroep Kwaliteit

Team ZGHW 
Secretariaat 

Coördinator zorgprogramma’s 
Communicatie 

VIM Commissie

Zorgprogramma’s 
Astma
COPD 
CVRM

Diabetes 
Ouderenzorg 

Overige programma’s
E-health 

ICT 
GGZ 

Leefstijl
Samenwerking
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Missie van Zorggroep Hoeksewaard

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. 
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De regio van ZGHW bestrijkt 
het gebied van de Hoeksche 
Waard. Bij ZGHW zijn 26 
huisartsenpraktijken aangesloten 
waarvan 29 coöperanten. 
Binnen de praktijken zijn 2371 

medewerkers werkzaam die met 
elkaar zorg leveren aan 83.0142 

patiënten. 

6 leden
Kerngroep Kwaliteit

3 Kaderhuisartsen

5 
Bestuursleden5 

Medewerkers 
Team ZGHW

26 
Praktijken

29 
Coöperanten

31 HIDHA
(waarnemers)

84 Assistenten
dokter/apotheek

44 Praktijkondersteuners

8 Praktijkmanagers 14 Overige
medewerkers

237 
Medewerkers in totaal

83.014
Patiënten

16 
AIOS

6 
Stagiares

Samenstelling 
Zorggroep Hoeksewaard 

Samenwerken in de regio 
Kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten: dat is een missie die we niet alleen als huisarts in onze 
praktijk kunnen uitvoeren. Daar hebben we elkaar voor nodig als praktijken onderling, onze ketenpartners, 
samenwerkingpartners en ons regionale netwerk. Samen kunnen we zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis leveren 
voor patiënten. In het figuur hieronder is weergegeven op welke gebieden er wordt samengewerkt ten behoeve van de 
patiënt. 

 1 Peildatum: 1 december
2 Peildatum: 1 oktober
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Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid 
In 2021 heeft de Kerngroep Kwaliteit zich gericht op het ontwikkelen van een vernieuwd kwaliteitsbeleid. De Kerngroep 
wil graag vanuit ‘vertrouwen’ en meer ‘lerend vermogen’ aan de slag binnen de regio huisartsengroep. Dus niet meer 
alleen focus op indicatoren, maar focus op bredere samenwerking op het gebied van 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 draait het om de volgende thema’s:  

Jaarlijkse praktijkbezoeken en PDCA cyclus
In 2021 vonden de praktijkbezoeken plaats in bijzijn van de huisarts, de praktijkondersteuner, 
de praktijkmanager (indien aanwezig), de coördinator zorgprogramma’s en de 
kwaliteitsmedewerker. Door met elkaar in gesprek te gaan over de organisatie van 
de ketenzorg in de huisartsenpraktijk was het aan het eind van elk gesprek voor alle 
betrokkenen duidelijk wat de tops en tips waren van/voor de praktijk m.b.t. ketenzorg. Door 
de start van VIPlive per 1 januari 2021 was het gebruik van VIPlive een veel besproken 
onderwerp. Opvallend was dat de huisartsen echt trots zijn op hun praktijkondersteuners 
en de zorg die zij aan de ketenzorgpatiënten leveren. Deze trots is ook terug te zien in het 
cijfer dat de huisartsen geven aan de geleverde ketenzorg in hun praktijk. De top 3 van de 
verbeterpunten ziet er als volgt uit:

• verbeteren van gebruik VIPlive;
• longzorg;
• opstart ouderenzorg.

Scholing en training (ook: e-learning)
De Kerngroep Kwaliteit heeft drie strategische opleidingsdoelen vastgesteld in 2021:

1. kennis van chronische zorg opbouwen en behouden;
2. kennis en vaardigheden opbouwen van nieuwe ontwikkelingen;
3. kennis en vaardigheden opbouwen die noodzakelijk zijn voor nieuwe zorgprogramma’s.

Aan de hand van de strategische opleidingsdoelen heeft de Kerngroep Kwaliteit de 
doelstellingen en scholingsactiviteiten voor 2022 vastgesteld. Voor de scholingen in 2022 
wordt een omslag gemaakt van een menu van de chef naar een á la carte menu om het 
aanbod aan scholingen te verruimen en meer keuzes te geven. De Kerngroep Kwaliteit wil 
hierbij gebruik maken van alle mogelijkheden die er in dit digitale tijdperk zijn ontstaan. 

Coaching on-the-job
In 2021 hebben drie consulenten coaching on the job geleverd. Onze 
diabetesverpleegkundige wordt met grote regelmaat betrokken bij de behandeling van de 
diabetespatiënten. De kwaliteitsfunctionaris/ praktijkondersteuner coach heeft zich in 2021 
voor het grootste gedeelte bezig gehouden met coaching on the job m.b.t. gebruik van het 
ketenzorgdashboard, waardoor de praktijken overzicht behouden.

Benchmarkinformatie
Eén keer per jaar worden in de Algemene Ledenvergadering of tijdens een van de 
verplichte scholingen, de benchmarkcijfers besproken. In 2021 heeft door Covid-19 
geen benchmarkbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de praktijkbezoeken zijn de 
benchmarkcijfers wel besproken. 

Kennisbank/protocollen/documenten
In 2021 is een beleid documentbeheer vastgesteld. Het beleid heeft betrekking op de 
documenten die onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van de zorggroep. Het doel van 
dit beleid is een eenduidige werkwijze nastreven en patiëntveiligheid te garanderen. 

Communicatie met patiënten
Alle patiëntfolders zijn in 2021 aangepast in ontwerp en revisie op de inhoud. De folders 
zijn uitgebreid met een folder omtrent het zorgprogramma ouderenzorg en patiëntcursus 
diabetes. 
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Indicatoren 
In 2020 en in de eerste kwartalen van 2021 is veel aandacht uitgegaan naar de Covid-19 pandemie. Tegelijk is in deze 
periode ook veel energie  gestoken in OPEN, de overgang naar VIP Live en het zorgprogramma Ouderenzorg. Het is 
daarom aannemelijk dat de indicatoren voor de ketenzorg niet op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. In de 
trendrapportages 2013-2020 is dit ook terug te zien. In de trendrapportage en in de landelijke benchmark is daarnaast 
te zien dat we als zorggroep op meerdere indicatoren slechter scoren dan het landelijk gemiddelde. Dat maakte dat 
we voor de laatste 2 kwartalen van 2021 de noodzaak voelden om te werken aan het herstel van de ketenzorg in onze 
regio in het belang van goede zorg voor onze kwetsbare groep patiënten. Dit hebben we gedaan onder de projectnaam 
‘Herstel Ketenzorg’. Eind 2021 is een factsheet per praktijk opgesteld met de resulaten van het project. Aan de hand 
daarvan hebben we geconcludeerd dat alle praktijken weer in de stijgende lijn zitten en hebben het project kunnen 
afsluiten. 

Praktijk: ZGHW 
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HVZ
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VVRCOPD

Gemiddelde indicatoren Zorggroep Hoeksewaard  
(gemiddelde van alle praktijken bij elkaar per jaar, per kwartaal en per zorgstraat)

2021 2020 2019

De kerngroep initieert kwaliteit bevorderende projecten en adviseert rondom strategische kwaliteitsvraagstukken. In 
2021 heeft de kerngroep zich vooral gericht op het ontwikkelen en vormgeven van het thema voor 2022-2023 namelijk 
Hoeksche Gezondheid, het vaststellen van een andere opzet voor de scholingen en het monitoren van de ketenzorg 
na Covid-19. Dit jaar heeft de kerngroep deelgenomen aan de volgende projecten en samenwerkingsverbanden: 

Samen Bewegen Agendalid binnen de 
Stuurgroep Veilig Oud

Regionaal 
kwaliteitsoverleg  

met de zorggroepen 
Haringvliet, Cohaesie 

en Periscaldes, met als 
doel: 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. 

Zorgprogramma  
ouderenzorg

Kerngroep Kwaliteit
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PREM 

Zorggroep Hoeksewaard hecht veel waarde aan persoonsgerichte zorg voor chronisch zieke patiënten in onze regio. 
Om het werkelijke patiëntenperspectief mee te nemen in het praktijkaanbod en beleid, is het van belang om patiënten 
zelf te vragen waarover zij tevreden zijn of wat zij juist missen in de aangeboden zorg. Om deze persoonsgerichte zorg 
integraal en regiobreed te versterken, heeft de zorggroep, samen met Zorggroep Haringvliet en Cohaesie, de PREM 
vragenlijst verstuurd. 

Successen 
De patiënten zijn over het algemeen tevreden over de geleverde zorg. Zij beoordelen hun 
zorgverlener met gemiddeld een 8,1. Een score om trots op te zijn. De patiënten zijn met 
name tevreden over: 
• het begrijpelijk uitleggen van zorgvragen;
• de mogelijkheid tot vragen stellen; 
• het bijstellen van behandeling of advies gaat in overleg met de patiënt.

Het responspercentage op de vragenlijst ligt hoger dan gemiddeld, namelijk op 35,1%. Het 
landelijke gemiddelde is 30%. 

Patiënttevredenheidsonderzoek 
chronsiche zorg bij huisartspraktijken 2021 

Bij het onderzoeken van de beleving en ervaringen van patiënten willen we niet alleen 
weten wat goed gaat, maar ook juist wat verbeterd kan worden. In het algemeen kan de 
zorg voor patiënten verbeterd worden in: 
• de patiënt beter leren omgaan met een chronische ziekte; 
• zorgverleners beter op elkaar aan laten sluiten;
• beter samen bespreken waaraan een patiënt wil werken.

Patiënten geven aan dat zij minder graag advies krijgen over hun leefstijl. Terwijl leefstijl een 
belangrijk onderdeel is bij het omgaan met een chronsche ziekte. Een verandering van leefstijl 
geeft immers de kans om het verloop van een ziekte positief te beïnvloeden. Als praktijk kun 
je dit zien als een kans of uitdaging om patiënten hierin te motiveren op een wijze die ze wel 
prettig vinden. 

Wat vinden patiënten belangrijk?
Patiënten zijn gehecht aan een vast aanspreekpunt en vinden het belangrijk om vertrouwen te 
hebben in de deskundigheid van de zorgverlener. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat ze de 
ruimte hebben om vragen te stellen. Belangrijk om als praktijk hier rekening mee te houden. 

Kansen

NPS score
Tevredenheid kan worden aangeduid 
als de net promotor score (NPS). 
Een score boven 0 wordt als goed 
beschouwd en hoe hoger de score 
des te hoger de patiënttevredenheid. 
De gemiddelde NPS score van het 
patiënttevredenheidsonderzoek is 21,2%. 

Huisartsenpraktijken 
ZGHW

Verbetering nodig 
(-100-0%)

Goed 
(0-30%)

Geweldig 
(30-70%)

Verbeterpunten 

Excellent
 (70-100%)
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Incidentencommissie
In 2021 is één VIMmelding gemaakt. Deze is volgens protocol afgehandeld. Tijdens de jaargesprekken bleek dat er 
veel meer ‘VIM waardige klachten’ zijn. Het betrof vooral meldingen over onvoldoende verslaglegging van Rondom en 
Ksyos. De kwaliteitsfunctionaris van de zorggroep heeft deze meldingen steeds afgehandeld. In de jaargesprekken bleek 
dat het Vimsysteem voor de ketenzorg nog erg onbekend was. In elk praktijkbezoek is hier vervolgens aandacht aan 
besteed. De praktijken hebben aangegeven dat het formulier om een melding te maken moeilijk vindbaar is. In 2022 
wordt dan ook gewerkt aan het verbeteren van het meldingssysteem. 

Scholingen 
In 2021 zijn vanuit de zorggroep scholingen aangeboden aan huisartsen en praktijkondersteuners. Er is samenwerking 
gezocht met diverse instanties, zoals Ksyos, CAHAG, STAR-SHL, Langerhans en Antes. Door Covid-19 hebben de 
scholingen digitaal plaatsgevonden De scholingen die gegeven zijn: 
• Webinar fundus screening;
• 2 DTO’s – schildklierafwijkingen en Darmziekten;
• Scholing gezonde leefstijl – zelfde taal op de praktijk over leefstijl; 
• Scholing Flush Glucose Monitoring voor gevorderden;
• Scholing longformularuim;
• Scholing nieuwe NHG standaard ASTMA;
• Scholing nieuwe NHG standaard COPD;
• 4 scholingen ouderenzorg; 
• Scholing ouderenzorg;
• Thema avond Diabetes;
• Verdiepingscursus Flush Glucose Monitoring;
• Workshop NIS (Netwerk Informatie Systeem);
• Workshop werken met VIP Live;
• Startcursus insulinetherapie, i.s.m. zorggroepen in de regio.

Naast de scholingen is er de mogelijkheid om een digitaal spreekuur te volgen. Dit digitale spreekuur is georganiseerd 
voor DM, CVRM en Astma/COPD. De specialistisch verpleegkundigen verzorgen de digitale spreekuren. 

19 
scholingen 

 13 
geaccrediteerde 

scholingen 

7,1 
gemiddeld  

behaalde cijfer

23 
gemiddeld  

deelnemers per 
scholing 
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Ontwikkeling patiënten 
populatie zorgprogramma’s 

In sommige zorgprogramma’s is een stijging te zien ten opzichte van 
voorgaande jaren. In het zorgprogramma CVRM is een stijging van de 
geïncludeerde VVR patiënten zichtbaar. Inclusiecriteria als medicatie en leeftijd 
zijn losgelaten, waardoor meer aandacht besteed kan worden aan leefstijl en 
preventie. De stijging in het zorgprogramma COPD is te wijten aan Covid-19. 
Toegevoegd is het zorgprogramma ouderenzorg. Waar het in 2020 nog een 
project was, wordt deze vanaf 2021 meegeteld als zorgprogramma. 
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Bron: VIP Live 2021
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De organisatie van de chronische zorgprogramma’s is vanaf 
de start van de zorggroep een belangrijke pijler, maar de 
regiofunctie van de zorggroep wordt de afgelopen jaren 
steeds zichtbaarder. De zorggroep blijkt op andere terreinen 
steeds meer van waarde te kunnen zijn voor de praktijken. 

In 2019 is er al vanuit de ALV een visie op de toekomst opgesteld voor 
de zorggroep en haar veranderende omgeving: 

De veranderingen in het zorglandschap gaan snel. Zo verandert 
de visie op gezondheid en worden mensen in toenemende mate 
ondersteund om zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig hun leven in te 
richten. De ondersteuning die mensen nodig hebben is vaak domein- 
en sector overschrijdend en samenwerking is gewenst met overige 
organisaties. De gemiddelde leeftijd van de inwoners neemt toe en 
dit leidt weer tot een stijging van chronische aandoeningen. Ook de 
digitalisering neemt steeds verder toe.

Voor huisartsen is het ondoenlijk om alle ontwikkelingen, naast hun 
normale praktijkvoering, bij te benen. De zorggroep ontzorgt hen 
daarin. De zorggroep is het aanspreekpunt voor samenwerking in 
de regio en benadert pro-actief stakeholders. We initiëren of nemen 
deel aan allerlei projecten gericht op veranderingen in eerste- en 
anderhalvelijnszorg. 

De zorggroep blijft voortdurend in contact met haar coöperanten en 
de aandacht is intern gericht op het vergroten van betrokkenheid en 
het creëren van voldoende draagvlak. Besluiten worden zorgvuldig 
genomen. Er is ruimte voor de autonomie van de eigen praktijken 
maar het vraagt soms ook de bereidheid van een praktijk om een 
keuze te aanvaarden, bij een meerderheid van stemmen. Het is 
van belang om hierover goed de dialoog te voeren, waarbij het 
uitgangspunt altijd moet zijn dat de zorg voor de patiënt en de 
praktijkvoering er beter van wordt. De zorggroep ondersteunt de 
huisarts. Het is een coöperatie van leden die voordeel haalt uit het 
collectief inkopen, inventariseren en uitvoeren van zorg.  

De zorggroep beweegt mee met de ontwikkelingen door steeds meer 
als aanspreekpunt van de eerstelijnszorg de samenwerking aan te 
gaan met organisaties om ons heen. 
Om de zorg goed te kunnen blijven 
verlenen breidt de zorggroep niet alleen 
het aanbod uit, maar probeert ook de 
uitbreiding zo efficiënt mogelijk in te 
richten. De zorggroep is meer en meer 
een serviceorganisatie om ervoor te 
zorgen dat onze praktijken kwalitatief 
goede zorg kunnen blijven leveren.

De bedrijfsvoering van de zorggroep 
is gebaseerd op de missie, de visie 
op de toekomst en de verwachte 
demogragische ontwikkelingen. Hieruit 
voortvloeiend zijn speerpunten voor 
2021-2022 opgesteld. Alle projecten 
en werkzaamheden die in 2021 zijn 
uitgevoerd zijn te herleiden aan de 
speerpunten met uitzondering van 
de projecten die uitgevoerd zijn door 
onoverkomelijke situaties die aan de 
zorggroep zijn opgelegd door landelijke 
of regionale ontwikkelingen. 

Speerpunten 2021

Kwaliteit van zorg voor 
kwetsbare groep patiënten

Commitment, betrokkenheid en trots 
binnen Zorggroep Hoeksewaard.

De toenemende complexiteit 
vraagt om kennismanagement

Arbeidsmarkt en 
werkdruk in de regio 

Regionale 
samenwerking

Digitalisering en 
e-Health

Focus op 
persoonsgerichte zorg

Nadenken over een effectieve vorm 
van patiënten participatie. 

Speerpunten 
2020/2021
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Commitment, betrokkenheid en trots 
binnen Zorggroep Hoeksewaard 
Door de Covid-19 periode is het merkbaar wat commitment 
en betrokkenheid daadwerkelijk inhoudt. Aan de ene kant 
is de afstand van het letterlijk niet samen komen voelbaar 
en dreig je soms te verzanden in je eigen praktijk en eigen 
dagelijkse werkzaamheden. Aan de andere kant is het 
gevoel en behoefte aan commitment en betrokkenheid 
sterk aanwezig. De digitale opkomsten tijdens ALV was 
groot en veelvuldig werd de behoefte uitgesproken om 
fysiek samen te komen. En waar hulp nodig is wordt 
samen naar oplossingen gezocht. Het commitment en 
betrokkenheid staat en het werken in korte pragmatische 
(adhoc)lijnen loopt. De kracht is om dit vast te houden voor 
de toekomst en uit te bouwen naar een vaste gedegen 
basis. 

Kwaliteit van zorg voor kwetsbare 
groep patiënten 

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 het Denktank 
overleg nemen de gemeente, 
de VVT-instellingen, HW Wonen, 
Welzijn en ZGHW deel. Doelstelling 
is de zorg, het wonen en het 
welzijn voor de kwetsbare inwoners 
binnen de Hoeksche Waard te 
bevorderen. In de Kerngroep zijn 
alle organisaties met activiteiten op 
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg 
aangesloten. 

In 2021 is in de denktank en 
kerngroep WWZ aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen:
•  Het tot stand brengen van een startnotitie Visie Wonen, 
Welzijn en Zorg van de Gemeente Hoeksche Waard. De 
startnotitie is in maart besproken in de Gemeenteraad, 
waarna er verdere uitwerking en invulling gegeven kan 
worden aan de visie. 
•  Het bespreken van de voortgang van projecten die 
vallen onder de vlag van ‘Thuis in de Kern’ waarin de WWZ-
partijen in de Hoeksche Waard met elkaar samenwerken 
aan vitale kernen waar inwoners oud kunnen worden in 
hun vertrouwde omgeving. 
•  Ter voorbereiding op de verkiezingen in maart 2022 
hebben de leden van de Denktank WWZ de politieke 
partijen uitgenodigd om de sense of urgency voor wat 
betreft de WWZ-opgave te bespreken. 
•  Hoe ziet de denktank en kerngroep WWZ er in de 
toekomst uit? En wat is de verbondenheid met het 
programma ‘Thuis in de Kern’? Eind 2021 is gestart met de 
samenwerking met Common Eye. 
•  Impact van de coronacrisis op de diverse WWZ-
organisaties in de Hoeksche Waard. 
•  In 2021 hebben 2 bijeenkomsten van de Denktank 

WWZ plaatsgevonden en 1 van de kerngroep WWZ. Door 
corona zijn er helaas minder bijeenkomsten geweest 
en hebben alle bijeenkomsten op digitale wijze plaats 
gevonden. 

Inzet GGZ jeugdprofessionals in de 
huisartsenpraktijk
Al in 2018 is gestart met de pilot jeugd GGZ in 
samenwerking met Stichting Jeugdteams Zuid-Holland 
Zuid en de Gemeente Hoeksche Waard als onderdeel 
van de Taskforce Weg van de wachtlijst GGZ. De nauwe 
samenwerking tussen JGGZ en huisarts wordt als 
waardevol ervaren. In 2021 is hard gewerkt aan uitbreiding 
van het team. Inmiddels is 75% van de praktijken voorzien 
van een jeugdprofessional. In één praktijk vult de 
POH-GGZ deze taak in. Hierover zijn afspraken met de 
gemeente gemaakt.

Eind 2021 is door het Jeugdteam een aanmeldingsstop 
ingesteld bij de JPGGZ. Er is sprake van een te hoge 
werkvoorraad. In 2022 zal meer aandacht worden 
gevraagd voor:
• het werkproces;

• inzet van een HBO professional;
• verantwoorde caseload;
• reistijd;
• samenwerking SGGZ;
• overbruggingszorg.

Project ouderenzorg
In 2021 is gestart met het project 
ouderenzorg. De doelstelling 
voor het project ouderenzorg 
2021 was als volgt: eenduidige 
aanpak kwetsbare ouderen binnen 
de zorggroep en vermindering 
praktijkvariatie. Er hebben vier 
centrale scholingsmomenten 
plaatsgevonden met de volgende 
thema’s: identificeren kwetsbare 
ouderen, opstellen van een 

zorgleefplan, structureel samenwerken met ketenpartners 
rondom de kwetsbare oudere en intervisie met SOG’s 
en kaderhuisarts. Daarnaast is een scholingsavond en 
netwerkbijeenkomst voor de huisartsen georganiseerd 
met de geriaters van het ASz en Maasstad Ziekenhuis, de 
SOG’s van Zorgwaard en Gericare en de wijkverpleging in 
de Hoeksche Waard. 

Advance Care Planning (ACP)
Advance Care planning, ook wel pro-actieve zorgplanning 
genoemd, is een proces waarbij de patiënt met zijn 
behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren 
voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. 
Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun 
laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen. 
Er is behoefte aan goede afspraken over registratie en 
uitwisseling in de keten. In 2021 is door de regiotafel een 
werkgroep in het leven geroepen om te komen tot meer 
eenduidig beleid. 

De toenemende complexiteit vraagt 
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om kennismanagement  

HoekseHuis 
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. Kennis en 
ontwikkelingen binnen de regio en landelijk worden 
wekelijks gedeeld op dit platform. Eind 2021 is het platform 
qua indeling en lay-out aangepast na aanleiding van 
feedback vanuit de gebruikers. 

Arbeidsmarkt en werkdruk in de regio 
Medio 2021 is actief gestart met arbeidsbemiddeling 
vanuit de zorggroep. Na een onsuccesvolle samenwerking 
met Robin in de Regio wilde de zorggroep praktijken 
wel blijven ondersteunen bij 
arbeidsvraagstukken. Want de 
vraag naar personeel verdwijnt 
niet zomaar. Vanuit de zorggroep 
is gestart met het plaatsen van 
open vacatures en het matchen 
van kandidaten binnen praktijken. 
Of hebben kandidaten een 
snuffelstage gelopen om ze op 
de juiste plaats te krijgen. Door 
persoonlijke benadering en 
sollicitatieprocessen nauwlettend 
te volgen heeft dit een mooi 
resultaat opgeleverd. In 2021 
is een match gevonden voor 3 
praktijkondersteuners somatiek, 
2 waarnemend huisartsen, 
2 assistenten, 1 praktijk 
verpleegkundige, 2 stagiaires, 1 student, 1 administratieve 
kracht en 1 uitgifte medewerker. 
 
Een groot knelpunt is het tekort aan stageplaatsen. Dit 
heeft geleid tot het idee voor het organiseren van een 
webinar met als thema ‘opleiden is het nieuwe werven’ in 
samenwerking met de beroepsopleiders uit de regio, SBB 
en de zorggroepen in de regio Zuid-Hollandse Eilanden. 
Dit webinar gaat in 2022 plaatvinden.

Medio 2021 is in het overleg van de regiotafel van de 
LHV Zuid-West Nederland een besluit genomen over een 
regionale aanpak tekorten arbeidsmarkt huisartsenzorg 
Zuid-Holland Zuid. In de werkgroep wordt onderzocht naar 
de mogelijkheden voor de inzet van een regionale stage 
coördinator. In 2022 zal hier een besluit over genomen 
worden. 

HAROP 
Ook in 2021 was door de uitbraak van de coronacrisis 
het Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) voor 
de regio Zuid-Holland Zuid actief. Aan het crisisteam 

huisartsen 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. In 2021 lag de focus vooral op 
de voorbereiding voor het vaccineren en de rol van de 
huisarts hierbij. Daarnaast gaf vooral uitval van personeel 
door ziekte en quarantaine problemen op de werkvloer.  

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 2021 zijn 2 praktijkmanagers gestart 
voor 10 praktijken. De praktijkmanagers zijn in dienst van 
de zorggroep. De procedure voor de 3e praktijkmanager 
is eind 2021 afgerond. Door het aannemen van 
praktijkmanagers via de zorggroep heeft nu 85% van de 
praktijken een praktijkmanager i.p.v. 30%. Naast de start 
van de nieuwe praktijkmanagers is tegelijk in 2021 het 
Netwerk Praktijkmanagers Hoeksche Waard opgestart 
voor de kennisuitwisseling onderling. In totaal worden 7 

praktijkmanagers voor het overleg 
uitgenodigd. Tijdens elk overleg 
is een thema uitgelicht door 
Eerstelijns Servicepunt waaronder: 
stelsel en wetgeving, kwaliteit, 
personeelsmanagement en 
digitalisering/ICT/Innovatie. 

Eind 2021 is een evaluatie 
gedaan over de inzet van 
de praktijkmanager via de 
zorggroep. De waardering door de 
praktijkhouder is positief.

 
 

Regionale samenwerking 

Overleg zorggroepen Zuid-Hollandse Eilanden 
en Ridderkerk 
Voor onderlinge kennisuitwisseling en regio overstijgende 
projecten wordt al jaren nauw samengewerkt met de 
zorggroepen in de regio. Dit is een overleg waarbij 
zorggroepen Cohaesie, Ridderkerk, Kiek, Haringvliet en 
Hoeksewaard aansluiten. Dit overleg vindt maandelijks 
plaats. 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 
bijvoorbeeld op kwaliteitsniveau door de coördinatoren 
van de zorgprogramma’s, op gebied van scholing door 
de scholingscoördinatoren en op communicatie door de 
communicatieadviseurs. 



15

Bestuurlijk overleg 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 
Drechtdokters aansluiten. Het bestuurlijk overleg heeft in 
2021 drie keer plaatsgevonden.  

Meekijkconsult cardiologie 
Na de positieve ervaringen met het meekijkconsult 
cardiologie, waarbij eenvoudige cardiologische zorg in de 
eerste lijn gehouden wordt, in de eigen omgeving van de 
patiënt, bij de vertrouwde huisarts en waar nodig complexe 
zorg in de tweede lijn, is er behoefte om deze manier van 
werken breder in te steken. 

In 2021 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 Zuid-Hollandse 
Eilanden en Ridderkerk. In 2021 is een businesscase 
opgesteld in samenwerking met het Albert Schweitzer 
ziekenhuis (ASz) en de zorggroepen Drechtdokters, 
Ridderkerk en Hoeksewaard. 

De zorggroepen hebben Samergo gevraagd de wens tot 
uitbreiding te ondersteunen. Dit heeft er toe geleid dat 
eind 2021 overeenstemming met CZ is bereikt over de 
financiering van het meedenkconsult. Vanaf 2022 zal de 
verdere uitwerking en uitrol plaats vinden. 

Huisvesting
In samenwerking met Huisartsenpost ’t Hellegat en de 
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid vindt een oriëntatie 
plaats op gezamenlijke nieuwe huisvesting op de locatie 
waar nu de Ambulancedienst in Klaaswaal is gevestigd. 
Verwachting is dat er in 2022 een besluit kan worden 
genomen. 

Digitalisering en e-Health  

OPEN  
Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om een patiënt 
elektronisch toegang te geven tot zijn eigen medische 
gegevens. Huisartsenpraktijken zijn in dit traject 
ondersteund door het landelijke programma OPEN. Vanaf 
september 2019 wordt een coalitie gevormd met de 

zorggroep Ridderkerk. Het project wordt ondersteund door 
een projectleider. 
 
In 2020 zijn alle praktijken aangesloten op één van de 
twee patiëntenportalen in de regio. In het tweede jaar 
van het programma OPEN is van start gegaan met het 
stimuleren om gebruik te gaan maken van online diensten. 
Doelstelling van OPEN is dat minimaal 20% van de 
patiëntpopulatie gebruik gaat maken van online diensten. 
Gemiddeld zit de coalitie nu op 14%. Landelijk is dit 12%. 

VIP Live 
Per 1 januari 2021 is gestart met het virtuele KIS VIPLive. 
In de 2e helft van 2020 is gestart met het inrichten van 
de praktijken, organiseren van scholingen en schrijven 
van protocollen. De overgang is soepel verlopen. Per 1 
januari 2021 is gestart met het NIS, Netwerk Informatie 
Systeem. Het NIS is bedoeld om makkelijker en beter 
betrokken te zijn bij de zorg rond de patiënt door huisarts 
en andere zorgverleners. Het NIS wordt gebruikt voor de 
communicatie rond ouderenzorg.

Regioplan ICT & digitalisering
In 2021 is het ICT regioplan opgesteld door de 
zorggroepen Cohaesie, Kiek, Ridderkerk, Haringvliet en 
Hoeksewaard. Het plan is opgesteld om uiterlijk eind 
2022 een routekaart te hebben voor de komende jaren. 
Het plan biedt handvatten voor de onderwerpen die de 
zorggroepen gezamenlijk gaan oppakken op het gebied 
van e-health, digitalisering en ICT. In 2021 zijn drie Chief 
Medical Information Officers (CMIO’s) betrokken.  

De hoofdonderwerpen van het ICT regioplan zijn: 
uitvoeren van een ICT praktijkscan, ontwikkelingen 
leveranciers, criteria opstellen voor e-health toepassingen 
en landelijke ontwikkelingen. De kosten voor het opstellen 
van het regioplan en de routekaart worden gefinancierd 
uit de landelijke middelen vanuit het Hoofdlijnenakkoord 
Huisartsenzorg 2019-2022.  

Gezamenlijke telefonie
In 2021 is het project gezamenlijke telefonie verder 
uitgerold. Op 4 praktijken na zijn alle praktijken in de 
Hoeksche Waard aangesloten. Dit betekent dat inmiddels 
93% van de praktijken dezelfde telefonieaanbieder heeft. 
In 2021 lag de aandacht vooral op de implementatie in de 
eigen praktijk. In 2022 zal de aandacht verlegd worden 
naar verbetering in de samenwerking onderling.  
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Focus op persoonsgerichte zorg 

PRISMA patiëntencursus
Door Covid-19 is het helaas niet mogelijk geweest om de 
patiëntcursussen volgens de PRISMA methode voor 
patiënten met Diabetes type 2 te organiseren. Volgend jaar 
worden opnieuw 4 cursussen ingepland en aangeboden 
aan patiënten. 

Geïntegreerde leefstijl interventie
Na de start in 2020 van de geïntegreerde leefstijl 
interventie (GLI), is het aantal aanmeldingen in 2021 fors 
gestegen. Dit heeft geleid dat een 3e leefstijlcoach is 
gestart. Alle coaches zijn BLCN geregistreerd. De drie 
coaches hebben totaal 14 groepen in begeleiding in het 
GLI traject en het beweegprogramma COOL. Ondanks de 
uitbreiding, is opnieuw een wachtlijst onstaan. In 2022 zal 
worden gezocht naar een 4e leefstijlcoach. 

De ontwikkelingen rondom de GLI houden direct verband 
met onze ambitie van het stimuleren van positieve 
gezondheid en onze focus op preventie in de Hoeksche 
Waard. 

Nadenken over een effectieve vorm 
van patiënten participatie  

Cliëntenraad
In samenwerking met Huisartsenpost ’t Hellegat en 
Zorggroep Haringvliet is onder begeleiding van Samergo 
een plan van aanpak voor oprichting van een cliëntenraad 
opgesteld. In verband met Covid-19 is de implementatie 
uitgesteld en zal in 2022 weer een vervolg krijgen. 
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Toekomst paragraaf

In de afgelopen jaren is de 
veranderende rol van de 
zorggroep steeds duidelijker 
geworden. De verschuiving 
heeft plaats gevonden 
van het faciliteren van 
chronische zorgprogramma’s   
naar een kwalitatieve, 
facilitaire, communicatieve 
ondersteuner en 
aanspreekpunt van de regio.  

De regionale rol zal de 
komende jaren alleen maar 
meer van belang zijn om 
praktijken nog beter en op 
meer gebieden te kunnen 
helpen en ondersteunen. 
Vanuit deze veranderde rol 
en de ontwikkelingen in de 
samenleving zijn er voor 
2022 twee grote thema’s 
vastgesteld: Samen en 
Hoeksche Gezondheid. 

Thema Samen 

Het thema Samen stond in 2018 tijdens een strategiedag al op 
de agenda en in de afgelopen 4 jaar zijn grote stappen gezet om 
projecten samen te ontwikkelen. Voor de komende jaren willen we 
het thema Samen verder versterken en uitdiepen door te kijken naar 
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van arbeidsmarkt, 
waarneming en ICT. 

Thema Hoeksche 
Gezondheid 

Het belang van preventie 
en gezonde leefstijl krijgt 
een steeds prominentere 
plaats in de spreekkamer. De 
Kerngroep Kwaliteit heeft het 
thema Hoeksche Gezondheid 
vastgesteld voor 2022 en 2023. 
Binnen dit thema wordt aandacht 
besteed aan hoe je leefstijl 
praktisch binnen je praktijk kunt 
integreren en patiënten kunt 
ondersteunen met leefstijl en 
preventie. In 2022 vindt de aftrap 
plaats met 4 scholingen rondom 
dit thema. 



Dit jaarverslag is tot stand gekomen in 
mei 2022. Aan de inhoud van dit verslag 
kunnen geen rechten worden ontleend. 


