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1. Inleiding 
De vraag naar zorg neemt toe, verandert en kosten rijzen de pan uit. De toenemende zorgvraag heeft 

tal van oorzaken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken, dubbele vergrijzing en 

comorbiditeit. Zeker in Almere wacht ons in de komende vijf tot tien jaar een flinke piek in de 

vergrijzing.  Ook de voortschrijdende technologie, de toenemende kwaliteitseisen, substitutie van 

zorg en de steeds mondiger wordende zorgconsument brengen noodzakelijke fundamentele 

veranderingen met zich mee. Daarnaast wordt een goede samenwerking met het sociale domein 

belangrijker. 

Steeds vaker zijn bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt meerdere zorgverleners 

betrokken binnen nulde, eerste en tweede lijn. Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners 

is daarbij van groot belang, maar roept ook nieuwe vragen en problemen op. Zo is een duidelijke 

taak- en verantwoordelijkheidsverdeling nodig, en is het noodzakelijk dat de betreffende 

zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling 

afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg.  

Herstructurering van de zorg lijkt daarbij noodzakelijk. Het verder ontwikkelen van een efficiënte en 

doelmatige infrastructuur in de eerste lijn, waaraan alle huisartsenpraktijken deelnemen, zal vooral 

ondersteuning gaan bieden aan de zorgverleners, zodat zij zich primair kunnen richten op de directe 

patiëntgebonden zorg. Daarnaast is een heldere infrastructuur belangrijk voor het maken van 

samenhangende afspraken met gemeenten, ziekenhuis en de wijkverpleging op regionaal niveau. 

Een nieuwe uitdaging zijn de arbeidsmarktontwikkelingen. We kennen op dit moment in Almere al 

tekorten in de huisartsenzorg en wijkverpleging.  

Om deze uitdagingen goed te kunnen aanpakken is een aanpassing van de bestaande infrastructuur 

nodig, met behoud van de sterke punten van de bestaande organisaties. Het gaat dus meer om een 

transitie dan om het vormen van een volledig nieuwe organisatie.   

Context, ontwikkelingen in Almere 
Almere is uniek wat betreft de hoge organisatiegraad in de eerstelijn. Met de ontwikkeling van 

Almere als stad, is de gezondheidszorg meegegroeid: er is een brede eerstelijnsorganisatie Zorggroep 

Almere met 17 gezondheidscentra in vrijwel alle wijken van Almere. Daarnaast is Medi-Mere actief 

met vier huisartsenpraktijken en multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Beide organisaties 

bieden samen zorg aan ruim 85% van alle inwoners van Almere. Hiernaast zijn er in Almere zeven 

vrijgevestigde huisartsenpraktijken werkzaam. Alle huisartsenpraktijken, de Huisartsenpost en alle 

apotheken werken met hetzelfde ICT-systeem, namelijk Medicom, Hapicom en Pharmacom van 

Pharmapartners. Dit geeft een belangrijke meerwaarde in de continuïteit van de zorgregistratie, en 

de mogelijkheid van gezamenlijk datamanagement. 

Er wordt in Almere al lang samengewerkt in wijkgerichte teams, met vaste samenwerkingspartners in 

fysiotherapie, wijkverpleging, farmacie en psychosociale ondersteuning. Zorggroep Almere en Medi-

Mere bieden organisatorische ondersteuning aan de professionals op de werkvloer. Deze 

organisaties zijn een belangrijke partner in Almere voor de eerstelijnsgezondheidszorg, voor 

transmurale afspraken met het Flevoziekenhuis en voor afspraken met de gemeente. Dit heeft geleid 

tot een goed georganiseerde ketenzorg, en tot gezamenlijke zorgprogramma’s bv voor ouderen en 

voor de jeugd (POH-GGZ jeugd). Hieraan nemen inmiddels bijna alle huisartsenvoorzieningen deel.   

De nieuwe O&I-financiering biedt de mogelijkheid om de voordelen van deze hoge organisatiegraad 

uit te breiden naar alle huisartsenpraktijken in Almere, en daarmee de samenhang in en de kracht 

van de eerstelijn verder te vergroten en de ondersteuning van de professionals verder te verbeteren. 
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2. Visie en missie 
   

Visie 

De regio-organisatie Almere zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Almere. 

Gezondheid betekent niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar de mogelijkheid om actief deel te 

kunnen nemen aan de samenleving. Wij maken hiervoor gebruik van het concept van Positieve 

Gezondheid van Machteld Huber (zie https://iph.nl/positieve-gezondheid/), waarbij het accent niet 

ligt op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Wij willen 

door het versterken van de samenwerking in de eerstelijn een bijdrage leveren aan het verminderen 

van de gezondheidsverschillen tussen groepen bewoners, samen zorgen voor kwalitatief goede zorg 

op de juiste plek en voor een gezonde leefomgeving, bereikbaar voor iedereen tegen aanvaardbare 

kosten. 

Missie 

a. Wij willen volgens de Quadrupel Aim methodiek duurzame zorg realiseren voor de Almeerse 

burger.  

b. Wij willen geïntegreerde eerstelijnszorg aanbieden, waarbij de regio-organisatie goede 

ondersteuning biedt aan alle huisartsenpraktijken en de daarmee samenwerkende 

disciplines. 

c. Op het niveau van de stad Almere willen we namens alle huisartsen afspraken maken met de 

gemeente, het Flevoziekenhuis en andere zorgaanbieders om tot goede kwaliteit van zorg te 

komen.  

d. We bieden deze zorg aan door multidisciplinaire wijkzorgnetwerken, die nauw samenwerken 

met de sociale wijkteams. Door ICT-ontwikkelingen en aandacht voor innovatie zorgen wij 

voor goede informatieoverdracht om de zorg in samenhang te bieden.  

e. We betrekken de bewoners/ patiënten organisaties op wijkniveau en in de stad bij de 

ontwikkelingen en prioriteiten in de zorg, en in het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

f. Hiermee willen we voor de huidige en toekomstige werkers in de gezondheidszorg een 

aantrekkelijke werkplek creëren met goede facilitering. 

g. Wij vinden dat goede huisartsenzorg gebeurt vanuit continuïteit van de huisartsenzorg 24/7.  

 

https://iph.nl/positieve-gezondheid/
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3. Plan voor 2020-2021 
 

Eind 2019 is er één regio-organisatie met een juridische structuur en goed geregelde zeggenschap 

van alle aangesloten organisaties en huisartsenpraktijken. 

Op grond van onze ervaring en onze bestaande organisatiekracht en samenwerkingsverbanden, 

kunnen we een ambitieus plan realiseren voor 2020-2021, waarbij ons uitgangspunt is dat we 

uitbouwen en voortgaan met wat we al hebben, en geen bestaande organisaties hoeven af te 

breken. 

De ReHA werkt voor de gemeente Almere met 210.000 inwoners, een groeigemeente met een forse 

toename van de vergrijzing in de komende jaren. Zo zal in 2025 de bevolking al gegroeid zijn naar 

230.000 inwoners. Een groei van 12%.  

Daarnaast zal  de vergrijzing enorm toenemen. Bijna een verdubbeling van 65+-ers in 2040. 

Het beleid van de ReHA zal zich dan ook mede hierop richten.  

 

 2020 2025 2030 2040 

Aantal inwoners 205.000 230.000 244.000 270.000 

% 65+ 11,8% 14,4% 17% 20% 
 

In bijlage 1 staan nog enkele objectieve kenmerken van de populatie. 

In de volgende hoofdstukken staan onze concrete speerpunten en aanpak  beschreven. De 

hoofdstukken zijn: 

1. Een kwalitatief goede effectieve regionale huisartsenorganisatie (Hoofdstuk 4) 

2. Wijknetwerken of wijksamenwerkingsverbanden die samenhang in de zorg en welzijn bieden 

passend bij de bewoners van hun wijk. (Hoofdstuk 5) 

3. Zorginhoudelijke afspraken betreffende ketenzorg en de Juiste Zorg op de Juiste Plek 

(Hoofdstuk 6) 

4. Preventie, bevorderen gezonde leefstijl  (Hoofdstuk 7) 
 

U vindt in bijlage 2 het overzicht  van de belangrijkste projecten, inclusief  de projecten die via de 

regiotafel worden gefinancierd.  
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4. Een kwalitatief goede effectieve regionale huisartsenorganisatie 

(ReHA)  
 

Inrichten van een regionale ondersteuningsorganisatie voor alle huisartsenpraktijken 
We willen het bestaande ondersteuningsaanbod van Zorggroep Almere en Medi-Mere samenvoegen 

en door ontwikkelen naar een regionaal ondersteuningsaanbod voor alle huisartsenpraktijken. De 

gedachte hierbij is dat de vrijgevestigde huisartsen aanhaken bij het ondersteuningsaanbod van de 

ReHA. De vrijgevestigde huisartsen doen dit reeds bij de HAP en bij de ketenzorg. De uitbreiding gaat 

zich nu over de gehele huisartsenzorg uitstrekken. 

De back-offices van beide organisaties die nu ondersteuning leveren (Zorggroep Almere/Medi-Mere) 

zullen hiervoor gestroomlijnd dienen te worden. Het ondersteuningsaanbod is en blijft gericht om 

het primair proces zo goed mogelijk te faciliteren. Hierbij hanteren we het uitgangspunt: decentraal 

wat decentraal kan, centraal wat moet. 

De regionale ondersteuningsorganisatie ReHA levert ondersteuning op het gebied van: 

1. ICT 

2. Kwaliteit/veiligheid. 

3. Personeelszaken 

4. Aanspreekbare partner voor stakeholders   

 

4.1  ICT 
Een goede regionale ICT-infrastructuur en regionaal databeleid is een van de belangrijkste pijlers 

voor de verdere ontwikkeling van een integraal aanbod van eerstelijns zorg. 

We brengen hierbij een fasering aan in de opbouw van het regionale databeleid en bijbehorende 

infrastructuur. 

 

Fase 1 Gelijkwaardige HIS-registratie: is gerealiseerd  

In 2019 hebben de huisartsenpraktijken in Almere zich aangemeld voor de deelname aan OPEN. Alle 

huisartsenpraktijken maken gebruik van het HIS Medicom, en deze kent het patiënten portaal 

MijnGezondheid.net (via MGN), met een app MedGemak. Via dit patiëntenportaal heeft de patiënt 

toegang tot zijn/haar eigen dossier en kan digitaal vragen stellen, recepten herhalen, lab uitslagen 

inzien en afspraken maken. Via het programma OPEN willen we het gebruik van MGN 

verdriedubbelen in 2021. 

Fase 2 Gelijkwaardige KIS-registratie geheel Almere 

Met ingang van 2020 zullen alle huisartsen de ketenzorg van DM, COPD en CVRM ondergebracht 

hebben bij de ReHA. Deze fase is al in gang gezet. De ReHA ziet deze samenvoeging als een soort 

generale exercitie voor alle toekomstige ketens, projecten en zorgpaden met een multidisciplinair 

karakter. De drie multidisciplinaire ketens zullen middels een gemeenschappelijk dashboard de 

resultaten van de indicatoren kenbaar maken en op deze wijze de processen monitoren, sturen en 

borgen. 

Fase 3 Gelijkwaardige NIS-registratie geheel Almere 



 
 

Regioplan 2020-2021 Regio Almere   8 
 

In navolging van de 3 hoofdketens met het multidisciplinaire zorgaanbod zal een Netwerk Informatie 

Systeem worden ontwikkeld (NIS) waar alle zorgpartners zich op kunnen aansluiten en waarbij ook 

de patiënt toegang zal hebben. Op dit moment wordt al onderzocht en in twee pilots (met twee 

verschillende systemen) uitgevoerd de communicatiemogelijkheden tussen huisarts en 

wijkverpleging.  De eerste pilot met het communicatieplatform van VIP Calculus in Almere-Buiten is 

eind 2019 afgesloten met een negatief advies. De tweede pilot met het communicatieplatform van 

Vital Health is net gestart in Almere Haven. 

Regionaal datacentrum 

 

Naast bovenstaande informatiesystemen wordt gestart met de ontwikkeling van een regionaal 

datacentrum met een helder beeld in data van de huidige en toekomstige zorgvraag voor heel 

Almere en de wijken afzonderlijk. We beginnen in 2020 samen met het Flevoziekenhuis met de 

opbouw van een dergelijk regionaal datacenter, met ondersteuning van een marktpartij, die hierin 

ervaring heeft. Tevens zijn we in gesprek met de gemeente en de GGD over hun aansluiting hierbij. 

4.2  kwaliteit en veiligheid 
Er zijn reeds inhoudelijk geschoolde kaderartsen op vele aandachtsgebieden. De kaderartsen, samen 

met huisartsen met aandachtsgebied, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling in de 

ketenzorg, bieden consultatiemogelijkheden aan hun collega-huisartsen en POH’s en zijn leidend in 

transmurale en multidisciplinaire afspraken of vernieuwingen. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk 

voor een gedefinieerd zorgpad/zorgprogramma. Projectondersteuning bij innovaties zal vanuit de 

regionale organisatie worden geleverd.  

Vanuit de regio-organisatie zal ook ondersteuning bij klachtenafhandeling en juridische zaken 

worden geleverd, evenals ondersteuning bij communicatie en PR. 

Daarnaast is er een regionaal kwaliteitsbeleid dat ondersteund wordt door kwaliteitsmedewerkers.  

 

Regionaal scholingsbeleid: 

Door met alle huisartsenpraktijken gezamenlijk te werken aan doelen en projecten, is ook een 

gezamenlijke scholing en deskundigheid nodig. Almere kent een actieve WDH: Werkgroep 

Deskundigheidsbevordering Huisartsen, die tevens de nascholing organiseert voor 

doktersassistenten en praktijkondersteuners, en de samenwerking met het Flevoziekenhuis 

ondersteunt. De WDH komt in nauwe samenwerking met de REHA tot een deskundigheidsbeleid 

voor de regio, passend bij het regioplan, en medewerkers van alle huisartsenpraktijken nemen 

hieraan deel. De kaderhuisartsen hebben een belangrijke inhoudelijke rol hierbij. 

 

4.3  personeelszaken 
Op dit moment ervaren we in Almere reeds de tekorten op de arbeidsmarkt bij de invulling van de 

vacatures voor huisartsen. Er is, vanwege de start van de stad Almere 40 jaar geleden, een 

onevenredige leeftijdsverdeling bij de huisartsen. Bijna 40% van de huisartsen bereikt de 

pensioengerechtigde leeftijd binnen 10 jaar.  

Vanuit de regio-organisatie is er een gezamenlijke aanpak voor: 
- een strategische personeelsplanning 

- het behouden en opleiden van huisartsen en hun medewerkers 

- het aantrekkelijk maken van de regio voor het behoud en werven van personeel in de 

huisartsenpraktijk 

- deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, 

Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten, en andere medewerkers, zoals nu al 
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wordt vormgegeven door de WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) en 

de WDDA (Werkgroep Deskundigheidsbevordering DoktersAssistenten). 

 

4.4  aanspreekbare partner voor stakeholders 
De ReHA onderhoudt systematisch contact met de meest belangrijke stakeholders op regioniveau. 

Het bestuur van de regio-organisatie, bestaande uit 1 afgevaardigde per organisatie (Zorggroep 

Almere, Medi-Mere, en de vereniging van vrijgevestigde huisartsen Almere) zijn hiervoor de eerste 

aanspreekpunten.  

De regio-organisatie kent een besluitvormingsstructuur waarin de verhoudingen van de aangesloten 

eerstelijnsorganisaties en huisartsenpraktijken weerspiegeld worden, zonder dat een van de 

organisaties in zijn eentje kan besluiten. 

Een huisartsenraad, waarin alle huisartsen van Almere vertegenwoordigd zijn, adviseert het bestuur 

over beleidsmatige en zorginhoudelijke keuzes. Uitgewerkt wordt nog de relatie met de LHV-kring 

Amsterdam. Wij hechten aan een goede afstemming en overleg en waar mogelijk gezamenlijk 

optrekken. 

Zorggroep Almere en Medi-Mere zijn al onderdeel van de lokale zorgnetwerken met het 

Flevoziekenhuis, gemeente Almere, GGZ-centraal, GGD, de Schoor. In deze overleggen nemen zij 

steeds meer de positie in van de vertegenwoordiger van de regio-organisatie huisartsen Almere. 

In 2020 zal de regio-organisatie de vertegenwoordiger zijn van de huisartsen in deze overleggen. 

Een overzicht van de overlegpartners en de onderwerpen: 

Flevoziekenhuis Gezamenlijke ambitie in Almere Durft!, de juiste zorg op de juiste plek, 
samenwerking in ketenzorg, HAP, kwetsbare ouderen 

De Schoor Samenwerking huisartsen en wijkteams, Welzijn op recept, 
ouderenwerk, GLI 

Wijkverpleging Onderdeel van Zorg in de wijk, samen met Zilveren Kruis. Digitale 
uitwisseling rond ouderen 

GGZ-centraal Consultatie-en verwijsafspraken, supervisie POH-GGZ 

Fornhese jeugdGGZ Idem, POH-GGZ jeugd 

JGZ Almere Samenwerking HA-POH-GGZ jeugd en JGZ-artsen rond zorgpaden ADHD 
en angst –en depressie, en bij Huiselijk Geweld 

Gemeente Ontwikkeling sociale wijkteams, POH-GGZ jeugd, samenwerking in 
achterstandswijken 

ELAA Ondersteuning bij ontwikkeling van regio-organisatie, van de 
huisartsenadviesraad, bij Welzijn op recept, en digitale uitwisseling rond 
ouderen  

Farmacie Samen met apotheken implementatie werkafspraken medicatie-
overdracht, en polyfarmacie-bewaking 

AMC Academisch 
netwerk 

Het opleiden van medisch studenten, co-assistenten, AIOS, en het 
deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek 

LHV-Kring 
Amsterdam/Almere 

Belangenbehartiging van individuele huisartsen in Almere, en 
afstemmen/deelnemen aan de ontwikkelingen van de LHV 
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5. Op wijkniveau wijknetwerken of wijksamenwerkingsverbanden 

inrichten 
 

5.1 passende wijkindeling in de context van Almere 
We kiezen voor een wijkindeling die geografisch aansluit op de sociale wijkteams van de gemeente 

en de bestaande gezondheidscentra en huisartsenpraktijken.. De grootte van de wijk kan variëren 

van 13.000 tot 30.000 inwoners. De grootte wordt ook beïnvloed door de groei van Almere en het 

ontstaan van nieuwe wijken. De wijken komen in grote mate overeen met de wijkindeling van de 

sociale wijkteams van de gemeente en de wijkindeling van JGZ Almere. Per wijk zijn meerdere 

huisartsenpraktijken actief. 

In de wijk werken de huisartsenpraktijken samen met elkaar, met andere zorgverleners in de wijk, en 

met partners in het sociale domein zoals het sociale wijkteam en de welzijnsorganisatie de Schoor. 

5.2  wijkmanagement dat hierin sturing en structuur geeft 
De zorg aan de patiënt wordt aangeboden dicht bij huis in een multidisciplinair 

samenwerkingsverband. Dit kan een gezondheidscentrum zijn, maar ook een huisartsenpraktijk met 

samenwerkingsafspraken met vaste partners in de eerstelijn, in de vorm van een 

wijkzorgnetwerk/hometeam.  

Versterking van de samenwerking tussen huisarts, apotheker, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut , 

GGZ en het wijkteam vergroot de mogelijkheden om kwetsbare doelgroepen de benodigde 

ondersteuning en zorg te bieden. De wijkmanager faciliteert het wijkzorgnetwerk/hometeam en 

onderhoudt het zorgaanbod in de wijk, gebaseerd op de zorgbehoefte van de populatie op 

wijkniveau. Naast het opzetten van de gewenste structuur en overlegvormen, betekent dit ook het 

periodiek analyseren van de ontwikkelingen in de zorgvraag, het zorgaanbod en de zorgkosten, het 

definiëren van speerpunten, het maken en uitvoeren van plannen op deze speerpunten en het 

inzichtelijk maken van de resultaten van deze plannen. 

Tevens zal samenhang gezocht worden  met “Zorg in de wijk” van Zilveren Kruis: de keuze om in 

Almere met een beperkt aantal (vier)  thuiszorgaanbieders  samen te werken om tot inhoudelijk 

samenhangende zorg te komen. 

De focus bij het wijkmanagement zal zich richten op de volgende onderdelen: 

- Inhoudelijke samenwerkingsafspraken rond de zorg voor ouderen, ook in ANW en bij 

opname en ontslag; 

- ICT-infrastructuur voor uitwisseling van informatie ; 

- Bijdragen aan ondersteuning van ouderen in thuissituatie; 

- Ontwikkelen van nieuwe initiatieven om ouderen en andere kwetsbaren zo goed 

mogelijk te ondersteunen; 

- Samenwerking met wijkteam, goede WMO-voorzieningen; 

- Zorgen voor voldoende capaciteit. 

Wat doet een wijkmanager, een profielschets: 

 Stimuleert, bevordert en geeft sturing aan netwerkvorming en multidisciplinaire 

samenwerking. 

 Inventariseert de belangrijkste knelpunten in de samenwerking en werkt actief aan het 

oplossen ervan 
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 Brengt de belangrijkste actoren in medisch en sociaal domein in de wijk in kaart; 

 Brengt belangrijke actoren met elkaar in contact, relationeel en professioneel 

 Is aanspreekbaar namens de huisartsen voor de partners in de wijk en voor de clienten 

 Zorgt voor een wijkjaarplan  met de belangrijkste partners gericht op de doelen in de wijk 

 Draagt zorg voor de procesbewaking van uitvoering van het  wijkjaarplan 

 Draagt tevens zorg voor de verbinding met het regioplan; een plan dat de praktijk, wijk en 

regio met elkaar verbindt. 

 Werkt in opdracht van de O&I-organisatie 

5.3 per wijk een jaarplan met alle partners met daarin de doelen en werkafspraken 

voor de betreffende wijk 
Het doel van het Wijksamenwerkingsverband is het optimaliseren van de samenwerking tussen 

partijen bij het leveren van patiëntenzorg aan inwoners van de wijk, waarbij de patiënt de voordelen 

ervaart van het continue verbeteren van de kwaliteit en/of kosten van de zorg. De  partners leggen 

deze visie en afspraken met elkaar vast in een wijk samenwerkingsjaarplan.  

Daarnaast zal de ReHA op regionaal niveau  een convenant afspreken over de wijksamenwerking met 

de gemeente, GGD, de Schoor, GGZ-centraal, wijkverpleging, en JGZ-Almere.   

5.4 een overlegstructuur van de eerstelijn met het sociale domein 
De wijkmanager draagt zorg voor een herkenbare overlegstructuur binnen de wijk, waarin de 

belangrijkste partners elkaar ontmoeten en de gemeenschappelijke doelen kunnen bespreken, of 

waarin op een veilige manier casuïstiek besproken kan worden. 

De prioriteit zal het komend jaar liggen in het leggen van verbindingen en het realiseren van een 

structureel overleg met het sociaal domein in het bijzonder de wijkteams. Resultaat zal zijn eind 2020 

dat er een regulair overleg zal plaatsvinden tussen de  verschillende disciplines  en de wijkteams. 

Vanaf 2021 zal het vaste overleg uitmonden in een structureel MDO, waar patiënten en centrale 

thema’s per wijk zullen worden besproken en aan afspraken zullen worden gemaakt gericht op het 

bevorderen van een gezonde leefstijl. 

5.5  patiëntenparticipatie 
Zorggroep Almere heeft goed functionerende lokale cliëntenraden per wijk of cluster van wijken. In 

2020 willen we samen met hen en andere vertegenwoordigende cliëntenorganisaties in Almere 

kijken op welke wijze zij hun vertegenwoordigende rol in de regio-organisatie kunnen invullen. 

Binnen Zorggroep Almere is de centrumverantwoordelijke teammanager de contactpersoon voor de 

cliëntenraad in de wijk, voor Medi-Mere zijn dit de locatiehoofden. We zullen dit – aangepast aan de 

wijk- verder ontwikkelen naar een actieve cliënteninbreng per wijk, en de relatie tussen cliënten en 

wijkmanager verder vormgeven.  
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6 Zorginhoudelijk afspraken 
 

6.1 voor alle chronische patiënten een persoonsgerichte ketenzorg passend bij hun 

zorgzwaarte  
Alle huisartsenpraktijken in Almere werken samen in ketenzorgprogramma’s voor mensen met 

diabetes, COPD en hartvaat-ziekten en -risico’s. Voor de ketenzorgprogramma’s hebben we de 

volgende doelen in 2020-2021: 

- substitutie: we willen het percentage hoofdbehandelaar specialist verlagen tot 2% lager dan 

het gemiddelde in de landelijke benchmark ketenzorg. Hierover hebben we afspraken 

gemaakt met het Flevoziekenhuis. Vanaf 1-1-2020 maken we in alle huisartsenpraktijken 

gebruik van VIP-calculus voor declaratie, monitoring en KIS-functie in de ketenzorg, om 

samenwerking en inzicht in de praktijk te verbeteren. 

- persoonsgerichte zorg: chronische zorg is maatwerk passend bij de specifieke zorgvraag van 

deze ene unieke patiënt. Wij bieden een breed palet aan patiëntondersteuning en scholing 

van praktijkondersteuners om zorg op maat te bieden. 

- indeling naar zorgzwaarte: wij brengen de mensen in beeld die in meerdere 

zorgprogramma’s vallen en die extra ondersteuning nodig hebben. We ontwikkelen een 

aparte aanpak voor de begeleiding van deze groep. 

6.2 voor kwetsbare ouderen een langer thuis programma samen met de 

wijkverpleging en andere disciplines 
De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om samenwerking tussen veel betrokken disciplines. In 2020-

2021 gaan we verder met ons zorgpad opname en ontslag van kwetsbare ouderen, met als doel de 

nadelige effecten te beperken van een risicovolle gebeurtenis als een ziekenhuisopname. Concrete 

resultaten zijn: minder heropnames, minder medicatiefouten en beter functioneel herstel van 

ouderen. 

In 2019 zijn we gestart met twee pilots om de digitale communicatie rond en met de kwetsbare 

oudere te verbeteren, middels twee applicaties, nl. VIP Live en Vital Health communicatie. De eerste 

pilot met VIP Live Calculus is inmiddels geëvalueerd en negatief beoordeeld. De pilot met Vital Health 

is nog gaande.   

Met de preferente thuiszorgorganisaties, die deel uitmaken van Zorg in de wijk, werken we samen in 

het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Ook de samenwerking met de casemanagers dementie 

(persoonlijk begeleiders) valt hieronder, evenals de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde. 

Elke huisartsenpraktijk organiseert hiervoor een MDO (of in de vorm van een verpleegkundige 

praktijk) waarin de kwetsbare ouderen besproken worden. Voor de verbinding met het sociale 

wijkteam, zal in wijken met veel ouderen ook de ouderenwerker deel gaan uit maken van het MDO, 

eventueel op afroep. 

6.3 de inrichting van JZODJP, de juiste zorg op de juiste plek 
 Hiervoor is een samenwerkingsagenda voor 5 jaar met het Flevoziekenhuis opgesteld  
In de Agenda 2019 - 2023 richten we ons op drie thema’s:  

 MedGemak app 
o Door intensivering van het gebruik van deze app zal de komende jaren onder onze 

patiënten het zelfmanagement toenemen. Door een gedegen spreekuur 
voorbereiding, digitale communicatie met de hulpverlener, het verkrijgen van inzicht 
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in eigen dossier en uploaden van data zal de patiënt meer betrokken zijn bij de  eigen 
zorg. 

 Integrale en samenhangende patiëntenzorg. 
o We besteden veel aandacht aan mensen met chronische aandoeningen en 

kwetsbare ouderen. De initiatieven hierover staan reeds elders in het regioplan 
beschreven 

 Optimaal benutten van e-health.  
o We gaan het digitale patiëntinformatiesysteem Inforium verder ontwikkelen 
o Na de geslaagde invoering van de app Patiëntoverleg voor teleconsultatie 

(meekijkconsult) bij dermatologie, voegen we de komende jaren andere 
specialismen toe aan de teleconsultatie 

o Ook telemonitoring voor hartfalen en COPD  staat op de agenda 2019-2023 
o Minddistrict als eHealth ondersteuning van de POH GGZ 
o Formulieren en scorelijsten ter voorbereiding van het spreekuur zal in toenemende 

mate een standaard onderdeel zijn van de agendering in het spreekuur. 
 Informatie verzamelen en uitwisselen 

o We werken aan een zorgverlenersportaal cq. netwerkinformatiesysteem waarin 
huisartsen, medisch specialisten, apothekers en de wijkverpleging veilig kunnen 
communiceren 

o Inrichten regionaal datacentrum, zie ook elders in dit regioplan. 
 

6.4 de continuïteit van de huisartsenzorg overdag en in ANW 

De toenemende vraag naar huisartsenzorg staat op gespannen voet met de krapte op de 

arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de huisartsenpraktijken overdag als op de Huisartsenpost. De 

huisartsen in Almere werken samen in het terugdringen van de vraag naar huisartsenzorg buiten 

kantooruren, door te zorgen voor voldoende bereikbaarheid overdag, door feedback-informatie van 

de HAP te bespreken, en door goede overdracht van informatie naar de HAP over het beleid bij 

intensieve patiënten. In nieuwe snelgroeiende wijken zullen we gezamenlijk de nieuwe inwoners 

vragen om zich snel in te schrijven bij een huisarts in hun wijk, zodat daar hun vragen terecht komen, 

en niet pas ’s avonds op de HAP. 

Voor de continuïteit van de huisartsenzorg overdag maken de huisartsen afspraken over het 

waarnemen voor elkaar, het uitwisselen van medewerkers, het meewerken aan stagebeleid en 

opleiding. 
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7. Preventie 
Het thema “preventie” zal als een rode draad door het zorgaanbod van de regio-organisatie lopen. 

Preventie op zowel het zorgdomein als sociaal domein zal een steeds prominentere rol gaan spelen. 

De volgende themata zijn binnen Almere al in gang gezet: 

1. Werken aan een gezond Almere samen met de gemeente: aan een gezond gewicht Almere en 

aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in achterstandswijken. Sinds de criteria voor 

achterstandspostcodes zijn vernieuwd (per 1-1-2019), is expliciet duidelijk geworden, dat in 

Almere wijken zijn met meer dan 30% achterstandshuishoudens. Voor de daar werkzame 

huisartsen een bevestiging van hun ervaring. Zes huisartsenpraktijken zijn gedefinieerd met 

meer dan 20% achterstand, en zij maken gebruik van het ondersteuningsaanbod van het 

AOF. Voor een goede patiëntenzorg in deze wijk is een nauwe samenwerking met het sociale 

wijkteam van groot belang. Landelijk is de werkwijze volgens de Krachtige Basiszorg een 

voorbeeld voor deze wijken. In 2019 is het overleg met de gemeente gestart om samen met 

de zorgverzekeraar in deze wijken te werken aan goede samenhang en extra voorzieningen 

voor ondersteuning van bewoners en hulpverleners en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening 

2. Bevordering van gezonde leefstijl bij volwassenen door het uitbreiden van de Gecombineerde 

Leefstijl Interventie. In 2019 is Zorggroep Almere begonnen met een eerste aanbod voor de 

Gecombineerde Leefstijlinterventie. De uitvoering ligt bij de leefstijlcoach, in samenwerking 

met gespecialiseerde fysiotherapeuten en diëtisten en de sportcoaches van de Schoor.  We 

merken dat er veel vraag is bij onze bewoners, en we gaan ons aanbod in 2020 over meer 

wijken uitbreiden. We willen ons dan expliciet richten op de achterstandswijken, waar de 

vraag naar een gezondere leefstijl nog groter is. 

3. Deelname aan programma Kinderen met Overgewicht. In 2019 zijn de Zorgroep Almere en 

Medi-Mere in Almere-Buiten begonnen met het signaleren en verwijzen van kinderen met 

overgewicht naar een gespecialiseerde verpleegkundige van JGZ Almere.  Dat verloopt nog 

moeizaam, het is niet een makkelijk onderwerp om ongevraagd te bespreken met de ouders. 

Gezien het grote aantal kinderen met overgewicht in Almere, vinden we het toch belangrijk 

om als huisartsen een rol te spelen in de casefinding en motivatie van de ouders. In 2020-

2021 zullen we met de geleerde ervaringen van de pilot, deze aanbevelingen gefaseerd 

uitbreiden naar de overige huisartsenpraktijken in Almere. 

4. Deelname aan het programma: “Keer diabetes om” via de follow-up van twee groepen. 

5. Uitgebreid foldermateriaal, een informatieve website en diverse e-health programma’s 

dragen ook bij aan preventie in de diverse domeinen. 

6. In 2019 is Medi-Mere, locatie Almere Stad, begonnen met een uitgebreide analyse van “veel 

gebruikers” in de praktijk door middel van de Quadrupel Aim methodiek. Leerpunten en 

actiepunten vanuit dit project zullen worden geïmplementeerd in het zorgaanbod van de 

regio-organisatie. 
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Bijlage 1: Objectieve kenmerken van de regio : de gemeente Almere  
 

Beschrijf hier de kenmerken van de regio (gemeentes, inwoneraantallen, etc.). 

De ReHA werkt voor de gemeente Almere met 210.000 inwoners, een groeigemeente met een forse 

toename van de vergrijzing in de komende jaren 

 

 2020 2025 2030 2040 

Aantal inwoners 210.000 230.000 244.000 270.000 

% 65+ 11,8% 14,4% 17% 20% 
 

 

Objectieve kenmerken van de populatie 

Beschrijf hier de objectieve kenmerken van de populatie in uw regio (geslacht, leeftijd, SES, etc.). 

 

Vergrijzing: 

 

 

Vergrijzing: toename aantal 65+ per wijk (bron: gemeente Almere) 

 

SES, achterstand 

Sinds 1-1-2019 kennen we in Almere 712 postcodes met een NZa achterstandskenmerk. Gemiddeld over 

heel Almere heeft ruim 13% van de bewoners een achterstandspostcode. Per wijk zien we grote 

verschillen 

 

Gezondheidscentrum Percentage achterstand 

De Binder 14.7% 

De Boog 25.8% 

Bouwmeester 18.0% 

Compagnie 10.5% 

De Haak 24% 
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Filmwijk 10.6% 

Opmaat 11% 

Prisma 10.1% 

De Spil 32.4% 

Afiya 40% 

Huisartsenpraktijken Almere met >10% NZa achterstandspostcodes 

 

Etniciteit en gezondheid in Almere (bron GGD Flevoland) 

Gezondheidstoestand minder goed 

De gezondheidstoestand van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is over het algemeen 

minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Daarnaast wijkt de leefstijl en het zorggebruik af. 

Onder Surinamers, Antillianen, Arubanen en Marokkanen wordt bijvoorbeeld minder bewogen. Bij deze 

bevolkingsgroepen komen depressies, angststoornissen, diabetes en hart- en vaatziekten meer voor. 

Relatief veel inwoners van niet-westerse afkomst 

In 2018 is in Almere 31,1% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Dit percentage is fors hoger dan 

het gemiddelde in Flevoland van 21,4% en 13,1% in Nederland. Dit zijn voornamelijk mensen afkomstig uit 

Suriname, [voormalige] Nederlandse Antillen, Aruba en Marokko. Daarnaast is 10,5% van de Almeerse 

bevolking met name afkomstig uit Oost-Europa. Dit gemiddelde is ongeveer vergelijkbaar met het 

gemiddelde in Nederland van 10,1%. Het gemiddelde in Flevoland is 9,4%. 5(CBS Statline: Bevolking, 

Regionale kerncijfers Nederland, 2017 en 2018 en regionale prognosecijfers 2020-2040, 2009) 

 Almere  Flevoland Nederland 

Nederlandse 

achtergrond 

58,4% 69,2% 76,9% 

Westerse migratie-

achtergrond 

10,5% 9,4% 10,1% 

Niet-westerse migratie 

achtergrond 

31,1% 21,4% 13,1% 

 

Verdeling niet-westerse migratie-achtergrond 

 Almere Flevoland Nederland 

Marokko 3,9% 2,8% 2,3% 

Ned. Antillen, Aruba 2,5% 1,9% 0,9% 

Suriname 11,4% 6,9% 2,0% 

Overig niet westers 13,3% 9,8% 7,5% 
 

 

Gezondheidsverschillen per wijk 

De gezondheidsverschillen zijn per wijk anders en hangen nauw samen met de verschillen in sociaal-

economische situatie  tussen de wijken, weerspiegeld in het aantal gebruikers van 

inkomensregelingen. 
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Omvang populatie langdurige cliënten inkomensregelingen Almere 2017, naar wijken. De wijken in de figuur 

zijn ingedeeld in 20% groepen, naar het aandeel langdurige cliënten.  Bron: Databestand Cliënten 

inkomensregelingen Almere 2017 
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Bijlage 2: overzicht belangrijkste projecten 
 

Op het niveau van de regio 
 

Project 1: Uniform registratie en ICT-beleid , monitoring via dashboards 
 

ICT, deelname OPEN, ontwikkeling KIS, gemeenschappelijk dashboard. 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Voor een gezamenlijk beleid en feedback is eenheid in registratie nodig, en het uitwisselen van informatie. 

Alle huisartsen in Almere werken met Medicom, en met het patientenportaal MGN. Er is nog geen 

uniformiteit in registratie-afspraken en feedback, en niet iedereen maakt gebruik van MGN. 

Voor de ketenzorg is in 2019 gestart met Calculus voor uniforme informatie-uitwisseling en een gezamenlijk 

dashboard. 

Voor de ketenzorg zijn er afspraken voor eenduidige registratie en inclusiecriteria. Dit geldt ook voor alle 

innovaties, zoals meekijkconsult, optometrie, toegang van patiënten tot het dossier.  

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk- en regioniveau geborgd wordt. 

De REHA heeft zich aangemeld als OPEN-regio. Alle huisartsen in Almere nemen hieraan deel, met een 

stuurgroep en projectgroep. De toegang tot het medisch dossier loopt via MGN en de Medgemak-app. 

De REHA heeft een dashboard ingericht waarop we kunnen volgen hoeveel mensen gebruik maken van 

MGN. 

Voor de ketenzorg bepalen de kaderartsen de registratie en feedback en de samenwerkingsafspraken met 

de ketenpartners. In 2020 wordt Calculus gebruikt voor de communicatie met de ketenpartners. 

Bij elk nieuw project wordt vanaf het begin een dashboard ingericht en afspraken gemaakt voor registratie.  

 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Uniforme registratie en feedback leidt tot eenduidige kwaliteit van zorg en inzage in de geleverde zorg. Ook 

kunnen we volgen hoe de afspraken worden nagekomen, of waar de knelpunten zitten, zodat we praktijken 

daarop feedback kunnen geven. 

In 2020 willen we bereiken dat alle praktijken actief gebruik maken van MGN en hun patiënten daartoe 

uitnodigen. Dit meten we in een percentage accounts en in de aantallen e-consulten en digitale afspraken. 

We willen Calculus gebruiken voor de communicatie met de ketenpartners in de ketenzorg, en de financiele 

afhandeling. Hiertoe maken we gebruik van de ervaring van Medi-Mere. 

Binnen ZGA hebben alle huisartsen toegang tot het dashboard van SAS voor feedback-informatie. Eind 

2020 moeten ook de overige ha-praktijken gebruik kunnen maken van deze feedback-informatie. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Onvoldoende capaciteit bij informatiemanagement en applicatiebeheer voor ondersteuning. We zullen op 

een efficiente manier moeten omgaan met de beperkte menskracht, door deze ondersteuning doelgericht in 

te zetten. 

Huisartsen besteden nog onvoldoende tijd aan het verwerken van gegevens en de vertaling in 

verbeteracties. Ze hebben wel data maar doen er nog weinig mee. Hieraan besteden we aandacht in 

praktijkbezoeken en via scholing, en door herhaling in onze communicatie. 

Oplopende kosten van alle licenties en AVG-maatregelen veroorzaken een steeds groter deel van het 

budget wat besteed wordt aan ICT. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 
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ICT en informatiemanagement vormen de belangrijkste kostenpost van de regio-organisatie: licentiekosten 

voor de diverse applicaties, voor medewerkers informatiemanagement en applicatiebeheer, voor beveiliging 

en alle AVG-regels, voor de kaderartsen om de analyses te maken en de scholing te geven. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

Meerjarenplan: uiteindelijke doel is uniform ICT-beleid in alle huisartsenpraktijken met goede 

informatieuitwisseling binnen de huisartsendiscipline en met de andere disciplines. Jaarlijks worden hierin 

stappen gezet. Een apart projectplan voor OPEN voor 2020-2021. 

De contracten met de diverse applicaties zijn meerjarig (5 jaar voor Medicom) 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Deelname OPEN: monitoring via OPEN 

Calculus in de ketenzorg: 2
e
 kwartaal 2020 nemen alle onderaannemers deel, 3

e
 kwartaal monitoring van 

het gebruik van communicatie 

Eind 2020: voor alle ha-praktijken is er een overzicht /dashboard, waar zij de inhoudelijke projecten kunnen 

volgen. 

 

 

Project 2: regionaal datacentrum 

ICT  regionaal datacenter 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Het samenbrengen van gezondheidsdata over aandoeningen, ziektes en patiëntengroepen is een 

randvoorwaarde voor het werken aan de juiste zorg op de juiste plek en daarmee voor het realiseren van 

deze agenda.  ReHA  en Flevoziekenhuis gaan data over de belangrijkste patiëntengroepen en (logistieke) 

zorgproblemen met elkaar delen. Zo krijgen we een gedeeld beeld van de huidige (en toekomstige) 

regionale zorgvraag en verbeterkansen in de regio. 

In een volgende fase zal de gemeente  en de GGD mee gaan doen met het delen van hun gegevens. 

 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

 

Met behulp van adviesbureau Skamander wordt een regionaal datacentrum ingericht. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het project. De stuurgroep maakt met de partijen, 

die zich aan het programma hebben verbonden, afspraken voor de verdere inrichting, voortgang en 

financiering van het project en legt hierover verantwoording af aan de opdrachtgevers. De stuurgroep 

bestaat uit Veronique Bekendam,  Eveline van der Waarde, Han van de Steeg en Gert Jan Kentie. De 

stuurgroep komt in de startfase minimaal twee keer per maand bij elkaar. 

 

Het project bestaat uit 3 fases en voor fase 1 is subsidie vanuit de regiotafel verkregen. 

Fase 1 ‘Onderzoeksfase’ 

- Overeenkomsten opstellen die voldoen aan de AVG en ACM (voorwaarde om data te koppelen) 

- Beperkte data set Medi-Mere, Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere koppelen stand alone 

computer in het Flevoziekenhuis 

- Analyseren van gegevens 

Onderzoek infrastructuur fase 2 (aansluiten op bestaande infrastructuur EZDA/SIGRA, 

Fase 2 ‘Uitvoeringsfase’ 

- Aansluiten op een bestaande datainfrastructuur  

- Bredere set data 
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- Ontsluiting via dashboards 

Fase 3 ‘Beheer & Uitbreiding’ 

- Borgen structurele oplossing in de samenwerking 

- Uitbreiding van deelnemers (GGD, Gemeente, zorginstellingen,<verder aanvullen>) 

- Opzetten Regionale Datainfrastructuur in regio Almere. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Overall zijn de doelstellingen van dit project: 

1. Op basis van regionale data inzicht krijgen in de toekomstige zorgvraag in Almere  

2. Het monitoren van projecten, zoals projecten uit de agenda 'Almere durft’. 

 

Eindproducten Fase 1 Onderzoeksfase 

• AVG en ACM overeenkomsten en procedures 

• Gekoppelde data in een dashboard 

• Stand alone computer met toegang tot dashboard 

• Inzicht in zorgontwikkeling kwetsbare ouderen en chronisch zieken 

• Advies inrichting infrastructuur voor fase 2 (EZDA / SIGRA) 

• Goedgekeurd stappenplan fase 2 

 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Te weinig kennis bij de verschillende organisaties om dit goed voor elkaar te krijgen. 

Te weinig financien 

 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Er is een subsidie ontvangen van de regiotafel , echter alleen voor fase 1. Daarnaast is een investering 

nodig van mensen door ReHA en door het Flevoziekenhuis. 

Voor het structureel inrichten van een regionaal datacenter  is veel geld en know how nodig. 

 Kosten van fase 2 en 3 zijn nog niet in beeld. 

 

 

Doorlooptijd afspraak. 

Fase 1:  gereed Q2 2020 

Fase 2: Q2 2020-Q4 2021 

 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Stuurgroep draagt zorg voor de monitoring 
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Project 3: regio-convenanten over wijksamenwerking met stakeholders  
 

     Regionale afstemming ter ondersteuning van wijksamenwerking 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Gezien de gezondheidsproblemen in Almere en de toename van de vergrijzing in de komende jaren, is het 

belangrijk dat de ReHA goed samenwerkt met de stakeholders in Almere. De ReHA maakt hiervoor gebruik 

van het bestaande netwerk van Zorggroep Almere en Medi-Mere. De belangrijkste onderwerpen op de 

netwerkagenda zijn: 

- Ouderenzorg, samenhang in de wijk met welzijnswerk/ouderenwerk, wijkteam, wijkverpleging, 

SOG, en coördinatie van eerstelijnsverblijf en andere ouderenzorg 

- Achterstandswijken met veel sociale problematiek, financiële en GGZ-problemen, waarvoor 

afspraken met de gemeente en de wijkteams 

- Bevorderen van een gezonde leefstijl: stoppen met roken, tegengaan overgewicht bij kinderen, 

preventiebeleid, samen met gemeente en GGD, JGZ en welzijnswerk 

- GGZ-problemen door wijkgerichte samenwerking met GGZ-centraal, en andere GGZ-partners 

en GGD/Leger des Heils 

Met onze belangrijkste netwerkpartners willen we convenanten afsluiten voor samenwerking in de wijk, met 

doelen die passen bij de problematiek van die wijken. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

In de bestaande overleggen met gemeente, GGD, de Schoor, GGZ-centraal, wijkverpleging, JGZ  wordt de 

inrichting van de regio-organisatie besproken en het samenwerken in de wijk gedeeld. In 2020 willen we dit 

vertalen in convenanten over de wijksamenwerking. 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

De partners kennen elkaar en ieders inbreng op de beschreven problemen en vertalen dit in een praktische 

samenwerking op wijkniveau. Elke wijk heeft een wijksamenwerkingsplan wat gedragen wordt door alle 

stakeholders. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Bezuinigingen bij de gemeente vragen om prioriteit in doelgroep en in wijken. Risico dat elke organisatie 

andere doelen kiest, of teveel adhoc beleid voert. En het ontbreken van afstemming tussen gemeente en 

verzekeraar, over wie de verantwoordelijkheid heeft, bij GGZ en preventie. 

Persoonlijk contact is van belang en gezamenlijke focus op de inhoud. De gemeente en zorgverzekeraar 

beginnen een overleg over de afstemming. 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Er is financiering nodig van wijkmanagers voor de coördinatie en stimulatie en van overlegtijd met de 

stakeholders en het ontwikkelen van convenanten en samenwerkingsafspraken en netwerkbijeenkomsten. 

Doorlooptijd afspraak. 

Het kost zeker twee jaar om van convenanten tot wijksamenwerkingsplannen te komen, en te zorgen dat op 

wijkniveau de medewerkers elkaar kennen. 

Daarna vraagt het onderhoud om gezamenlijk beleid te maken en elkaars jaarplannen op elkaar af te 

stemmen, en ook in de politiek de juiste prioriteiten op de agenda te zetten. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Eind 2020 zijn er met de belangrijkste stakeholders convenanten afgesloten voor de 

wijksamenwerkingsplannen.(gemeente, Schoor, GGZ-centraal, GGD, JGZ, wijkverpleging). 
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  Project 4: Adviesfunctie Huisartsenraad 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Om de betrokkenheid en zeggenschap van alle huisartsen te regelen, richten we een Huisartsenraad in, die 

gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de stuurgroep van de ReHA. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op regioniveau geborgd wordt. 

Zorggroep Almere kent een Huisartsenraad van 7 huisartsen die adviseert aan directie en RvB. Deze 

Huisartsenraad wordt uitgebreid met enkele huisartsen uit de vrijgevestigde praktijken en gaat adviseren 

aan het bestuur van de ReHA.  De Huisartsenraad heeft een directe relatie met het bestuur van de LHV-

kring Amsterdam-Almere. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Huisartsen voelen zich betrokken bij de ReHA en kunnen direct invloed uitoefenen op inhoud en uitvoering 

van de regionale plannen. De Huisartsenraad kan  als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen van het 

bestuur van de ReHA. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Invloed uitoefenen en keuzes maken vraagt beleidsmatige kennis en vaardigheden, tijd en betrokkenheid. 

Om huisartsen hierin te ondersteunen wordt in 2020 een adviseur toegevoegd aan de Huisartsenraad om 

het functioneren effectiever te maken. Daarnaast is communicatie en betrokkenheid van de achterban een 

aandachtspunt. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Facilitering van de huisartsen die deelnemen aan de Huisartsenraad, en hun ondersteuning. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

De Huisartsenraad voor de ReHA start in Q1 2020, en de adviseur begeleidt heel 2020. 

Eind 2020 is er een aangepast reglement. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Overzicht van de samenstelling van de Huisartsenraad, hun werkplan en hun adviezen per jaar. 
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Op het niveau van de wijk  
 

   Project 1  Inrichten van het wijkmanagement en overlegstructuur per wijk 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau wordt steeds belangrijker: mensen blijven langer thuis 

wonen, de zorg wordt complexer en zorg op maat vraagt om domeinoverstijgende samenwerking. De 

analyse laat zien dat er grote verschillen tussen wijken bestaan, die vragen om nauwe samenwerking 

tussen de organisaties, die in die wijk actief zijn. We hebben in 2019 een wijkindeling gemaakt in 13 wijken 

van wisselende grootte (van 8000 tot 30.000 inwoners) aansluitend op de wijkindeling van de gemeente en 

passend bij de bestaande gezondheidscentra en huisartspraktijken. Er is in Almere in veel wijken al een 

hechte samenwerking tussen de eerstelijn en het sociale domein, waarbij de georganiseerde eerstelijn van 

oudsher een belangrijke rol speelt. Deze samenwerking willen we verder structureren en zichtbaar maken 

en daarin ook de samenwerking met de vrijgevestigde praktijken vormgeven. 

Het wijkniveau kan ook gebruikt worden voor de multidisciplinaire samenwerking in de ketenzorg. Hiervan 

moeten we nog onderzoeken welke afspraken het beste werken op praktijkniveau en of wijkniveau. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Voor de functie van O&I-wijkmanagers maken we gebruik van bestaande HBO-opgeleide teammanagers uit 

de diverse organisaties, die ervaring hebben met multidisciplinaire samenwerking. We starten in 2020 met 

een training in wijkgerichte samenwerking, het opstellen van een wijksamenwerkingsplan, en het inrichten 

van een onderlinge overleg, in afstemming met de stuurgroep van de ReHA. 

De wijkmanagementstructuur wordt ook de communicatielijn voor de ketenzorg, en de 

feedbackbesprekingen. Dat betekent dat ook de feedbackinformatie op wijkniveau georganiseerd gaat 

worden. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

In elke wijk kennen de belangrijkste stakeholders elkaar en delen ze met elkaar informatie en plannen voor 

de aanpak van gezondheidsproblemen in hun wijk. Ze doen dit in de vorm van een wijksamenwerkingsplan. 

In 2020 zijn de 13 wijkmanagers bekend en hun takenpakket. 

Zij hebben contact gelegd  met de belangrijkste stakeholders in hun wijk en een eerste versie van het 

wijksamenwerkingsplan geschreven. 

De ondersteuners voor de ketenzorg bezoeken de wijkoverleggen voor hun feedbackbespreking. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

De hoge werkdruk bedreigt de actieve deelname van professionals aan de samenwerking in de wijk. Ook de 

vacatures met veel waarnemers maken samenwerking lastiger. We proberen de professionals zoveel 

mogelijk te faciliteren in de samenwerking, door bv communicatie te vergemakkelijken en door 

taakdelegatie in te zetten. 

Er is een spanningsveld tussen de inzet voor de eigen praktijk en het eigen gezondheidscentrum en de 

samenwerking met de naastgelegen huisartsenpraktijken. Wat kun je het beste op het niveau van de 

praktijk, en wat het beste op wijkniveau regelen? Hierin zullen we nog ervaring moeten opdoen. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

De inzet van wijkmanagers, waarbij wij uitgaan van 0,2 fte per wijk (2,6 fte voor heel Almere). Tevens 

overlegtijd van professionals, en logistieke ondersteuning, zoals locatie en projectondersteuning. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

In 2020 de eerste inrichting van deze functie. Het goed opzetten van een overlegstructuur per wijk kost tijd, 
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en is ook afhankelijk van de inzet van de partners in de wijk. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Eind 2020 heeft elke wijk een eerste versie van het wijksamenwerkingsplan. 

Afspraken over het organiseren van de feedback van de ketenzorg per wijk in verhouding tot de huidige 

werkwijze van feedback per praktijk.  
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Zorginhoudelijke afspraken 
 

Project 1: één ketenzorgorganisatie in Almere voor diabetes/CVRM en COPD 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Er zijn in Almere twee organisaties voor de ketenzorg: Zorggroep Almere, waarbij ook de vrijgevestigde 

huisartsenpraktijken zijn aangesloten en Ketenzorg Nederland, waarbij Medi-Mere is aangesloten. Deze 

beide organisaties gaan op in de ReHA voor de ondersteuning van de ketenzorg in heel Almere. Hiertoe 

worden de afspraken met de onderaannemers herzien en het gebruik van Calculus voor dashboard en 

communicatie op elkaar afgestemd. Aansluitend op de visie en doelen van de ketenzorg tot nu toe, zullen 

we veel aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg en aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

In 2019 is de inhoud van de ketenzorgprogramma’s gelijk getrokken. Het informatiemateriaal voor de 

patiënten en de informatie op de website wordt hierop aangepast. Alle POH’s (zowel somatiek als GGZ) 

volgen de gezamenlijke scholing. De consultatieafspraken voor kaderartsen en voor de tweedelijn (internist, 

longarts, cardioloog, GGZ) worden door alle huisartsen gebruikt.  

Met de ervaring van Medi-Mere wordt het Calculus dashboard optimaal ingericht en gebruikt voor 

onderlinge communicatie tussen de ketenpartners en voor de administratieve afhandeling, waardoor er 

minder risico is op dubbeldeclaratie. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Zowel voor medewerkers als voor patiënten is zichtbaar dat de ReHA de ketenzorg ondersteunt. De 

logistieke processen zijn voor iedereen duidelijk en herkenbaar ingericht.  

Er is een jaarplan (voor twee jaar) met een visie op persoonsgerichte zorg met een actieve rol voor de 

patiënt. Tevens het bevorderen van gezonde leefstijl, voor zorgprogramma’s aangepast aan zorgzwaarte, 

en afspraken voor JZODJP.  

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

De nieuwe financiering biedt minder vrije ruimte voor ontwikkeling, door de scheiding van organisatiekosten 

en zorgkosten. De vergrijzing brengt een toename van mensen met chronische aandoeningen, en vraagt 

om een toename van personeel. Er is geen aparte financiering van het gebruik van een KIS. 

Het gebruik van Calculus biedt meer inzicht en doelmatigheid, waardoor deze kosten mogelijk ook tot meer 

opbrengsten leiden. 

 Uitbreiding met meer zorgprogramma’s  zou de implementatie en monitoring verbeteren. 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

De ondersteuning van de ketenzorg vraagt om een afdeling van medewerkers (projectleiders, kaderartsen, 

informatie-analisten) die beleid maken passend bij de toename van het aantal mensen met een chronische 

aandoening, en de visie op chronische zorg. 

Tevens zijn ICT applicaties nodig, voor registratie en feedback, voor toegang tot het patientendossier, voor 

onderlinge communicatie, voor communicatiemateriaal (website, folders, Inforium) naar patiënten. 

Doorlooptijd afspraak. 

 2 jarige afspraak  voor chronische zorg 

afspraken voor een duurzaam beleid in de ketenzorg. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Q2 2020 beleidsplan ketenzorg 2020-2021. 
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Project 2:   Een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Almere staat aan de vooravond van een flinke vergrijzing. De afgelopen jaren is een zorgprogramma 

kwetsbare ouderen ontwikkeld en zijn samen met het Flevoziekenhuis en de wijkverpleging en farmacie 

afspraken gemaakt voor het zorgpad opname- en ontslag bij kwetsbare ouderen. Beide onderdelen 

(zorgprogramma en zorgpad) vragen om continue aandacht en bijstelling. Hiertoe worden ook afspraken 

gemaakt met de wijkverpleging, met het ouderenwerk in de wijk, met de SOG, met de organisaties voor 

intramurale ouderenzorg. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Elk wijksamenwerkingsverband maakt in haar wijk afspraken voor de implementatie van het 

zorgprogramma ouderen, passend bij de behoefte van die wijk. De kaderarts(en) ouderenzorg 

ondersteunen hen hierbij. Er zijn pilots voor de patientencommunicatie tussen huisartsen en wijkverpleging 

en de patient en mantelzorger met behulp van VIP-calculus en Vital Health. 

Er komt een stedelijk coördinatiepunt ELV voor de inzet van tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen, wat 

huisartsen en mantelzorgers gaat ontlasten en tot meer mogelijkheden voor respijtzorg en crisis gaat 

zorgen. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Toename van het aantal kwetsbare ouderen wat in beeld is. Hiertoe zijn registratie-afspraken gemaakt en 

een dashboard. 

In elke wijk is er een vorm van structureel patientenoverleg (MDO) voor kwetsbare ouderen. 

Er is ervaring in Haven met het werken met een multidisciplinair patientendossier. 

Het coördinatiepunt voor ELV heeft een overzicht van aantallen vragen en toewijzingen voor kwetsbare 

ouderen. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

De registratie en communicatie rond kwetsbare ouderen is nog erg beperkt mogelijk en vraagt veel tijd en 

aandacht van professionals. Bij veel wisseling en vacatures is dit moeilijk te implementeren. 

De digitale communicatie wordt meegenomen in de tweede fase van OPEN, dit kan behulpzaam zijn. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

De inzet van kaderartsen ouderenzorg. De ICT-kosten voor registratie, datamanagement en communicatie. 

Een klein deel hiervan wordt gefinancierd uit de opslag voor de module kwetsbare ouderen. 

Overlegtijd in de wijken voor de multidisciplinaire patientenbespreking. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

Meerjarenafspraak. Vooral de keuze voor digitaal dossier vraag om een meerjareninvestering. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Q3 is het dashboard met kwetsbare ouderen in beeld voor alle praktijken. 

Q4 is een MDO ouderen per wijk beschreven in wijksamenwerkingsplan. 

Q3 zijn er conclusies van de pilot met Vital Health in Haven 
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Project 3: JZODJP, de juiste zorg op de juiste plek 
 

Met het Flevoziekenhuis is een 5 jarensamenwerkingsagenda opgesteld, waarvan de startnotitie 

bekend is bij Zilveren Kruis.  

Onderstaand het ‘huis’ van de samenhangende zorg JZOJP- projecten . 

 

 

 Hieronder treft U enkele projecten wat meer in detail beschreven. Mn ook omdat deze door 

regiotafelgeld mede worden gefinancierd. 

Project 3a  Meekijkconsult 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Door gebruik te maken van specialistische kennis in de vorm van het meekijkconsult kan de huisarts meer 

vragen in de eerste lijn beantwoorden. Technisch is het nu mogelijk om via ZorgDomein een teleconsult uit 

te voren waarbij de specialist patienteninformatie heeft met een gerichte vraag van de huisarts. In het kader 

van de regiotafel is ene project gestart met het Flevoziekenhuis, om bij zoveel mogelijk specialismen via 

teleconsult vragen te kunnen stellen. We zijn per 1 november 2019 gestart met de specialismen interne 

geneeskunde, nefrologie, MDL, reumatologie, cardiologie, longgeneeskunde en plastische chirurgie. In 

november/december 2019 zijn reeds 76 meekijkconsulten uitgevoerd, waaraan vrijwel alle 

huisartsenpraktijken hebben deelgenomen. 
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Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Huisartsen kunnen via ZorgDomein een meekijkconsult aanvragen, vergelijkbaar met een digitale 

verwijzing. Zij registreren dit in Medicom via MK. De REHA heeft een dashboard ingericht waarbij per 

praktijk te volgen is hoeveel en welke meekijkconsulten zijn aangevraagd. Het Flevoziekenhuis vervolgt de 

betreffende patiënten of er binnen 3 maanden wel/niet een verwijzing plaats vindt. 

De huisarts declareert een Meekijkconsult a € 80,- en betaalt hieruit het Flevoziekenhuis voor de inzet van 

de specialist en voor de licentie van ZorgDomein. 

Een patiëntenfolder is gemaakt om deze werkwijze uit te leggen. De patiënt heeft op deze manier geen 

kosten, geen aanspraak op het eigen risico. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Doel is dat het toepassen van het meekijkconsult een gebruikelijke werkwijze wordt voor alle huisarsten bij 

alle specialismen van het Flevoziekenhuis. In het kader van het regiotafelproject is het doel voor 2020 

vastgelegd als: 

 In 2020 nemen alle Almeerse huisartsenpraktijken deel aan het Meekijkconsult 

 In 2020 nemen vier specialismen deel aan het Meekijkconsult 

 In 2020 kunnen kaderhuisartsen geraadpleegd worden via het Meekijkconsult 

 In 2020 is er voor minimaal één specialisme een effect van het Meekijkconsult aangetoond op de aantallen 
verwijzingen   

 In 2020 is er een voorstel voor een eerstelijnstarief Meekijkconsult, of een andere eerstelijnsfinanciering 

 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

De financiering is nog complex, omdat regionale financiering van verrichtingen met het huidige HIS niet 

mogelijk is. De werkwijze is nu een huisartsenfinanciering (vergelijkbaar met M&I) waarbij het 

Flevoziekenhuis naar elke huisartsenpraktijk een nota stuur voor het onderdeel specialistisch advies. We 

bekijken hoe groot hiervan de financieel-administratieve belasting is. 

Een knelpunt is nog dat de kaderhuisartsen niet geïncludeerd zijn in de werkwijze via ZorgDomein. Hiervoor 

moet nog een specifieke ICT-inrichting gemaakt worden. 

Het aantonen van de relatie met minder verwijzingen naar de betreffende specialist. We moeten nog 

ervaring opdoen met het in beeld brengen van de follow-up. Dit proberen we zowel via de 

huisartsengegevens als via de gegevens van de specialist. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Een aangepast huisartsencontract met een tarief voor de verrichting meekijkconsult voor heel 2020 

 

Doorlooptijd afspraak. 

Regiotafel behelst afspraak voor 1 jaar voor ongeveer 1000 meekijkconsulten 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Medio 2020 worden de resultaten voor 2020 vastgesteld: aantallen meekijkconsulten, deelnemende 

specialismen en huisartsen, relatie met verwijzingen naar specialist, en dan volgen daarna de afspraken 

voor langer durende financiering van het meekijkconsult. 
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 Project 3b  Optometrie in de eerstelijn    

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

In 2019 hebben we een regioplan ingediend om voor oogheelkundig onderzoek door de huisarts gebruik te 

maken van de inzet van een optometrist in de eerste lijn. Veel huisartsen hebben beperkte expertise en niet 

de juiste apparatuur voor diagnostiek in geval van oogklachten. Door taakherschikking van niet-complexe, 

planbare oogheelkundige zorg van huisarts naar optometristen in de eerste lijn, kunnen we het aantal 

verwijzingen naar de oogarts reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbeteren. Het betreft 

oogheelkundige vragen die vallen in het domein van de huisartsenzorg volgens de NHG-standaard 

visusklachten en Het rode oog. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Na afstemming met de oogartsen van het Flevoziekenhuis worden verwijsafspraken gemaakt met de 

optometrist en een voorlichtingsfolder voor de patient. De verwijzing naar de optometrist verloopt via 

ZorgDomein, en op die manier kan de uitvoering en betaling geregistreerd worden. De REHA heeft een 

dashboard ingericht voor de monitoring van de optometrieverwijzingen. 

Het eerste half jaar is een pilotfase met een beperkt aantal huisartsenpraktijken en één optometrist. Dit 

betreffen zo’n 40.000 patiënten.  Na evaluatie worden de afspraken uitgebreid naar alle huisartsenpraktijken 

en meerdere optometristen. 

De huisarts declareert de M&I-verrichting Oogheelkundig(spleetlamp) onderzoek (tarief 2020 € 59,07) en 

betaalt hieruit de optometrist. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

50% van de verwijzingen voor eerstelijns-indicaties wordt behandeld door optometrist in samenwerking met 

de huisarts, waardoor het totaal aantal verwijzingen naar oogheelkunde daalt met 30% 

Patienten zijn tevreden, geven gem. score van  8 

Voor de pilotperiode met 40.000 patienten (1/5 deel van Almere) is de verwachting dat er in 6 maanden 150 

verwijzingen naar optometrie plaats vinden en 100 minder verwijzingen naar de oogarts. 

Monitoring vindt plaats via dashboard en via verwijscijfers van het Flevoziekenhuis. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Het tarief voor spleetlamponderzoek is onvoldoende om zowel de optometrist als de huisarts te betalen. De 

huisarts mag naast deze verrichting niet een apart consult rekenen. Hierover zullen na de pilotfase nieuwe 

afspraken moeten worden gemaakt. 

In de verwijzing voor optometrie via ZorgDomein is nu geen onderscheid met diabetische screening voor 

retinopathie, die heel andere financiering en inhoudelijke afspraken kent. Dit vraagt nieuwe registratie en 

inrichtingsafspraken. 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Passend tarief voor volledig oogheelkundig onderzoek, goede inrichting in ZorgDomein. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

Pilotperiode van half jaar,begint januari/februari 2020 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

1 juli 2020 aantal optometrieverwijzingen en oogarts verwijzingen van deelnemende huisartsenpraktijken. 

Raadpleging van betrokken patiënten. 
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Project 3c  Orthopedische nazorg in huisartspraktijk 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Met de vergrijzing neemt het aantal orthopedische operaties toe. Het is voor patiënten belastend om alleen 

voor het hechtingen verwijderen naar het ziekenhuis te gaan. Op verzoek van de orthopeden kunnen hun 

patiënten in alle huisartsenpraktijken terecht voor het verwijderen van hechtmateriaal. Bij slechte 

wondgenezing of twijfel kan de doktersassistent de patiënt laagdrempelig verwijzen naar de poli orthopedie. 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Orthopeden en huisartsen hebben een protocol voor de doktersassistent opgesteld. Vanaf 1-1-2020 worden 

mensen naar de huisartsenpraktijk verwezen voor hechtingen verwijderen. Het zijn ongeveer 80 patienten 

per week voor heel Almere. De huisartsenpraktijken ontvangen hiervoor de reguliere consultfinanciering. Er 

is geen aparte registratie. Na drie maanden is er een evaluatie, via vragen aan de huisartsenpraktijken. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Orthopeden houden bij hoeveel mensen naar de ha-praktijk worden verwezen en hoeveel terugverwezen 

worden naar de poli orthopedie. Aan de ha-praktijken wordt gevraagd naar hun ervaringen en knelpunten. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

De werkdruk bij huisartsen en doktersassistenten is al hoog. Bij krappe bezetting kunnen mensen mogelijk 

niet terecht en worden alsnog terugverwezen naar de poli orthopedie. 

Onvoldoende kennis bij de doktersassistenten om het verloop van de wond te beoordelen. Hiervoor is een 

instructie gemaakt, en er zal indien nodig, nog een scholing georganiseerd worden. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Past binnen de reguliere huisartsenfinanciering. De toegenomen werkdruk moet wel gecompenseerd 

worden door werkdrukverlichting op andere plaatsen/manieren.  

Doorlooptijd afspraak. 

Pilotfase van 3 maanden, evaluatie in april 2020, afhankelijk van verloop daarna reguliere werkwijze. 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Orthopeden registreren verwijzingen naar de huisarts en terugverwijzingen. In april vragenlijst naar 

huisartsen.  
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Project 4 Preventie 

Project 4a Bevorderen gezonde leefstijl 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Almere scoort slecht op de leefstijl, wat betreft overgewicht bij kinderen, roken en bewegen. Dit heeft een 

directe relatie met een hoger percentage chronische aandoeningen. Om dit te keren werken we samen met 

de gemeente en de GGD aan preventieprogramma’s, die zich vooral richten op kwetsbare doelgroepen: 

- Terugdringen van overgewicht bij kinderen 

- Aanbod van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 

- Ondersteuning van stoppen met roken op verschillende niveau’s 

- Publieksacties, zoals leefstijlmarkten 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Voor overgewicht bij kinderen is de gemeente projectleider, biedt de JGZ de casemanager en werken de 

huisartsen mee in de opsporing en motivering van de ouders om hulp en begeleiding te vragen bij de JGZ. 

Hiertoe volgen zij een protocol van meten, motiveren en doorverwijzen. Deze werkwijze wordt per wijk 

geïmplementeerd, gestart in Almere-Buiten en in 2020 uitgebreid naar Stedenwijk. 

De GLI heeft in 2019 met succes twee groepen gehad, en wordt nu uitgebreid naar alle verzekerden over 

heel Almere. Veel aandacht willen we geven aan de bewoners in de lage SES-wijken en aan de follow-up 

samen met het welzijnswerk, zodat mensen in hun eigen omgeving blijven bewegen. 

Voor het stoppen-met-roken bieden we naast de eerste-stap-ondersteuning door de POH-S, ook een 

intensievere begeleiding door de POH-GGZ waarbij ook e-health wordt ingezet, samen met Tactus-

verslavingszorg, en een aanbod voor groepsbegeleiding. 

We organiseren in elk stadsdeel leefstijlmarkten samen met de gemeente en alle zorgaanbieders in de 

omgeving. Dit aanbod wordt opgenomen in het preventiebeleid van de REHA. 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

In 2020-2021 weten alle huisartsen welke begeleiding er mogelijk is voor kinderen met overgewicht en hoe 

zij daarnaar moeten verwijzen. Via de JGZ-organisatie monitoren we de verwijzingen. 

In 2019 hebben ongeveer 30 mensen meegedaan aan de GLI, waarvan ongeveer 30% is afgevallen. In 

2020 streven we naar 90 deelnemers in vier groepen. We monitoren de afvallers en resultaten na twee jaar. 

Voor het stoppen-met-roken  willen we door meer aandacht en meer ondersteuningsmogelijkheden bij 

mensen bereiken die stoppen-met-roken. Er zijn geen uitgangscijfers, en we kunnen niet monitoren hoeveel 

mensen door de POH-S ondersteund worden. Om hier meer zicht op te krijgen worden nieuwe registratie-

afspraken gemaakt. 

Ieder gezondheidscentrum kan een leefstijlmarkt organiseren. Afgelopen jaar hebben enkele centra dat 

gedaan. Streven is dat ieder gezondheidscentrum eens in de 3 jaar eenleefstijlmarkt in hun wijk organiseert. 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Werken aan preventie kost veel tijd en aandacht, en het resultaat is niet direct zichtbaar. Hierdoor is de 

motivatie bij hulpverlener en bij patiënt wisselend aanwezig. Er haken ook veel deelnemers af. Door samen 

te werken met de GGD, en met het welzijnswerk kunnen we meer ondersteuning bieden. 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

Een eenvoudige en duurzame financiering van de GLI. 

Decentraal overlegtijd in de wijken voor de samenwerking met welzijnswerk, JGZ, sportcoaches enz. 

Doorlooptijd afspraak.  

Meerjarenafspraak voor de GLI 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Via JGZ: aantal kinderen met overgewicht wat is doorverwezen via de huisartsen 

Aantal deelnemers GLI met vervolg na 1 en 2 jaar 

Aantal mensen met verschillende soorten begeleiding bij Stoppen-met-roken. 

Aantal leefstijlmarkten in Almere 
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Project 4b Signalering en aanpak huiselijk geweld bij kinderen, volwassenen en ouderen 

Beschrijving/aanleiding (relatie tussen dit plan en analyse van de regio). 

Uit het eerdere project ambassadeur kindermishandeling, bleek dat het onderwerp breder is en ook speelt 

bij ouderen. In situaties van huiselijk geweld zijn vaak meerdere disciplines zorgverlening betrokken, en het 

is belangrijk dat er afstemming in de aanpak is. In elke huisartsenpraktijk zijn aandachtsvelders opgeleid, 

die samen een netwerk vormen voor de communicatie tussen de disciplines 

 

Geef aan hoe de uitvoering van het plan op praktijk-, wijk- en regioniveau geborgd wordt. 

Samen met de gemeente en de GGD is en subsidie verkregen om door middel van vragenlijsten bij 

mantelzorgers het huiselijk geweld bij ouderen in beeld te krijgen. 

Door samenhang te zoeken met het zorgprogramma ouderen, moet de aandacht voor huiselijk geweld 

structureel in beeld blijven. 

 

Welke uitkomst wordt beoogd en hoe wordt dit meetbaar gemaakt? 

Hulpverleners herkennen signalen van huiselijk geweld bij kinderen en bij ouderen. Dit is zichtbaar in het 

aantal meldingen bij Steunpunt Huiselijk Geweld. 

Hulpverleners van verschillende discipline smaken gebruik van elkaars expertise. Dit onderhouden we door 

met enige regelmaat de aandachtsvelders te scholen en via hen contact te houden met de zorgverleners. 

 

Welke bedreigingen/risico’s zijn er en hoe wordt hiermee omgegaan? 

Iedereen vindt het onderwerp belangrijk, maar het is moeilijk om met patiënten te bespreken. 

Verschillende disciplines hebben ieder hun eigen protocol en landelijke prioriteiten. Belangrijk is d elokale 

afstemming te zoeken. 

 

Wat is financieel nodig om dit plan te realiseren? 

De aanstelling van een huisarts-ambassadeur huiselijk geweld/kindermishandeling helpt om het onderwerp 

op de agenda te houden en voldoend expertise in huis te hebben. 

Opleiding van 10 aandachtsvelders tot aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. Hiervoor is financiering 

nodig. 

 

Doorlooptijd afspraak. 

De tijdelijke financiering via de regiotafel loopt gedurende een jaar van juli 2019 tot juli 2020 

 

Afspraken over monitoring en mijlpalen. 

Opleiding van aantal aandachtsfunctionarissen. 

Samenwerkingsafspraak met gemeente en GGD in het kader van “geweld hoort nergens thuis”. 

Protocollen voor implementatie van de meldcode, zijn verspreid en geïmplementeerd. 

 

 




