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1. Aanleiding 

 

Menzis en Onze Huisartsen vinden elkaar in het gemeenschappelijke belang van 

kwalitatief goede en voldoende beschikbare huisartsenzorg voor de inwoners van de 

regio Arnhem. Hierbij speelt dat in de komende jaren het aantal huisartsen zal afnemen 

en dat de kosten van de zorg beheerst moeten worden. Met een toenemende 

vergrijzende populatie van zowel inwoners als huisartsen hebben Onze Huisartsen en 

Menzis de handen ineen geslagen. Gezamenlijk zijn de thema’s voor de komende jaren 

vastgesteld. De thema’s zullen onderdeel zijn van het contract dat Menzis en Onze 

Huisartsen voor de komende jaren 2020 – 2024.  

In dit document wordt een beschrijving gegeven van de uitganspunten die 

richtinggevend zijn. Vervolgens worden de thema’s kort beschreven. Om draagvlak te 

creëren wordt een planning gemaakt voor communicatie en input van de achterban van 

huisartsen. Periodiek moet geëvalueerd. Hiervoor is ook een planning gemaakt.  

 

2. Uitgangspunten 

 

Voor Menzis en Onze Huisartsen zijn de door beider organisaties opgestelde visie 

richtinggevend voor hun handelen. Tevens zijn de uitkomsten van de 

Woudschotenconferentie als basis meegenomen. 

 

Menzis 

Voor Menzis betreft dit waardegerichte inkoop samen met klanten en zorgaanbieders. 

Zorg die aansluit bij de behoefte van de verzekerde en die bijdraagt aan het vergroten 

van de leefkracht van de klant. Samen met zorgaanbieders wil Menzis 

meerjarenafspraken maken en innovaties integreren in het huidige zorgaanbod. Wat 

betreft zorgaanbod is het voor Menzis van belang dat goede kwaliteit van zorg geleverd 

wordt en dat de kosten beheersbaar blijven. 
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Onze Huisartsen 

Onze Huisartsen heeft haar missie en visie weergegeven in het brandhousemodel. Het 

ideaal van Onze Huisartsen is Zorg met Zin. Hierbij is de gekozen organisatie van, voor 

en door de huisartsen het Fundament voor de best denkbare huisartsenzorg voor 

iedereen. Door nieuwe ideeën langs de lat van de kernwaarden vooruit, betrokken, 

ontzorgen, vakbekwaam en groepskracht te leggen wordt richting gegeven aan de 

activiteiten van Onze Huisartsen. 

 
 

Ten grondslag hieraan liggen de kernwaarden en kerntaken van de huisarts zoals 

vastgesteld op de Woudschotenconferentie 2019. 

 

3. Partners 

Onze Huisartsen bevindt zich in een veld met verschillende partijen. Samenwerking is 

voorwaardelijk om de zorg voor de inwoners in de regio efficiënt en effectief te 

organiseren. Naast zorgorganisaties betreft dit ook gemeenten en ambulancediensten. 

Op bestuurlijk niveau vindt overleg plaats rondom ouderenzorg, GGZ, ANW zorg met VVT 

instellingen, Ziekenhuiszorg. Ook Menzis neemt deel aan deze overleggen. 
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4. Huidige situatie 

 

Onze Huisartsen is vijf jaar geleden opgericht en voortgekomen uit de drie organisaties 

Huisartsendienst regio Arnhem, de Huisartsen Vereniging Arnhem en Ketenzorg Arnhem. 

Sinds de oprichting is de organisatie een duidelijke partner in de regio en betrokken bij 

diverse regionale ontwikkelingen op zowel bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau.  

Voor de jaren 2018 en 2019 hebben Onze Huisartsen en Menzis een 2-jarige 

overeenkomst. De overeenkomst kent een aantal deelovereenkomsten: 

• Ketenzorg 

• O en I regiomanagement 

• GGZorg 

• Kwaliteit en Innovatie 

• Huisartsendienst 

Voor al deze onderdelen zijn zowel inhoudelijke als financiële afspraken gemaakt. 

 

5. Agenda komende jaren 

 

Voor de jaren 2020 – 2025 zijn een aantal ontwikkelingen bepalend voor de agenda van 

Onze Huisartsen en Menzis: 

- Vergrijzende populatie en langer thuiswonende kwetsbare ouderen; 

- Wachtlijsten in de GGZ 

- Arbeidsmarktproblematiek waardoor minder beschikbare huisartsen, POH en 

doktersassistenten; 

- Druk op de beschikbare gelden voor zorg. 

 

In het licht van deze ontwikkelingen is de agenda opgesteld. De agenda is gerubriceerd 

in thema’s. Deze thema’s zijn opgepakt door werkgroepen met afgevaardigden van zowel 

Menzis als Onze Huisartsen (zie bijlage 1 deelnemers per thema). De thema’s sluiten 

gedeeltelijk aan bij de NZA financieringsmethodiek.  

De thema’s zijn: 

5.1 Vakman zijn en goede zorg verlenen 

5.2 Praktijkmanagement 

5.3 Wijkmanagement 

5.4 Ouderenzorg 

5.5 Leefstijl 

5.6 Toenemende zorgvraag 

5.7 Regiomanagement 

5.8 Chronische zorg door ontwikkelen 

5.9 GGZ 

5.10 Innovatie 

5.11 Huisartsendienst 

5.12 ICT 

Bovenstaande wordt per onderwerp hieronder toegelicht.  

 

5.1 Vakman zijn en goede zorg verlenen 

De huisartsen en hun medewerkers in onze regio houden van hun vak. Onze Huisartsen 

neemt de positie in om vanuit goed leiderschap de aangesloten praktijken te 

ondersteunen. 
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Mogelijke leidraad hierbij kan zijn de 7 bouwstenen zoals omschreven in het bijgevoegde 

document dat opgesteld is door INEEN. Onze Huisartsen ondersteunt de huisartsen door 

het organiseren van scholingen en trainingen. Faciliteren Intervisie-bijeenkomsten, 

organiseren van benchmark-bijeenkomsten en ondersteunen van praktijken die met 

persoonsgerichte zorg aan de slag willen zijn andere activiteiten van Onze Huisartsen om 

het vakmanschap te versterken. 

 

5.2 Praktijkmanagement 

Menzis heeft in haar inkoopvoorwaarden de mogelijkheid om een praktijkmanager in te 

zetten in de praktijk. Onze Huisartsen ondersteunt deze ontwikkeling zeker ook gezien 

het toenemend aantal zorgmedewerkers en ondersteunend personeel werkzaam bij de 

huisartspraktijk. Een huisarts is gebaat bij een manager die personeelszaken, facilitaire 

zaken en financiële taken van de huisarts over kan nemen. Onze Huisartsen is bereid 

taken van een praktijkmanager aan te bieden aan praktijken. Ofwel door werkgever te 

worden van praktijkmanagers opdat ook kleine praktijken voordeel kunnen hebben van 

de taken die praktijkmanagers over kunnen nemen. Ofwel door het aan bieden van 

diensten op het gebied van praktijkmanagement.  

Onze Huisartsen en Menzis maken in 2019 / 2020 afspraken voor enkele pilots, met 

resultaatgerichte afspraken,  waarbij praktijkmanagement ingezet wordt, zodat 

zorgverleners in deze praktijken kunnen werken aan een andere benadering van 

patiënten (positieve gezondheid), en er voor hen meer tijd aan patiëntenzorg besteedt 

kan worden i.s.m. een alternatieve bekostiging. 

 

5.3 Wijkmanagement 

De huisarts kan de zorg aan patiënten in een wijk of dorp niet meer alleen. Problematiek 

heeft niet alleen somatische oorzaken maar ook psychische- en/of sociale. Samenwerking 

met het netwerk van zorgverleners rondom de praktijk en met het sociale domein is 

noodzakelijk. Onze Huisartsen onderzoekt de behoefte van de  praktijken bij het opzetten 

van het netwerk rondom de praktijk. Waar mogelijk kan hier extra ondersteuning nodig 

zijn voor multidisciplinaire projecten in de wijk van bijvoorbeeld een functionaris 

wijkmanagement. Hiervoor is nadere uitwerking gewenst waarin doelen en uitkomsten 

gedefinieerd zijn. 

 

5.4 Ouderenzorg 

Onze Huisartsen ondersteunt huisartsen om gebruik te maken van de 

ouderenzorgmodule van Menzis. Onze Huisartsen ondersteunt en stimuleert de vorming 

van lokale geriatrische netwerken rondom praktijken. De visie op ouderenzorg van 

Menzis krijgt daarmee in onze regio vorm. Op dit moment nemen 40 praktijken deel aan 

de ouderenzorg module. De komende jaren heeft Onze Huisartsen de 

inspanningsverplichting de module verder uit te rollen in de regio. Netwerkvorming en 

verbeteren van de samenwerking met wijkverpleging, specialist ouderenzorg, sociaal 

wijkteam en ouderenorganisaties staan hierbij centraal. Tevens organiseert Onze 

Huisartsen scholingen op dit gebied om de deskundigheid te verhogen. 

 

5.5 Leefstijl 

Naast samenwerking met zorgaanbieders en het sociaal domein is er vanuit Onze 

Huisartsen aandacht voor het bevorderen van persoongerichte zorg op basis van 

leefstijlactiviteiten als geïndiceerde preventie. Daartoe onderneemt Onze Huisartsen actie 

richting de aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie. Onze Huisartsen 

onderzoekt de mogelijk om de ketenzorg te optimaliseren waarbij persoongerichte zorg, 
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zelfmanagement en leefstijlgeneeskunde (GLI)centraal staat en gaat hier actief in 

deelnemen  (zie ook punt 5.5) Onze Huisartsen neemt deel aan het project Ketenzorg 

ontketend.  

 

5.6 Toenemende zorgvraag 

Onze Huisartsen anticipeert actief op de toenemende verzwaring van de zorgvraag, 

toenemende arbeidsdruk van huisartsen en de bevolkingsgroei. Onze Huisartsen kan 

praktijken ondersteunen die voorzien dat de vraag naar huisartsenzorg de komende 

jaren te groot zal worden voor de praktijk. Samen met de praktijk en met Proscoop kan 

een analyse gemaakt worden van de toekomstige zorgvraag. Vervolgens kan dit met de 

betreffende en omliggende praktijken geagendeerd worden. Anders denken en anders 

doen vraagt een tijdsinvestering van de praktijk die met ondersteuning van Onze 

Huisartsen en Proscoop gerealiseerd kan worden. Onze Huisartsen ontwikkelt hiervoor 

een pilot i.s.m. gemeente, Proscoop en Menzis 

 

5.7 Regiomanagement 

Onze Huisartsen is de partij die door organisaties in de regio aangesproken wordt ter 

vertegenwoordiging van de huisarts. Onze Huisartsen faciliteert bovenliggende regionale 

thema’s en stelt hiervoor een regionaal plan op dat uitgewerkt wordt over meerdere 

jaren. Onze Huisartsen is betrokken bij regionale overleggen met betrekking tot de 

Ouderenzorg, GGZ, Verwarde personen, Zorg op de Juiste plek etc. Onze Huisartsen is de 

gesprekspartner voor Ziekenhuis Rijnstate, de VV en VT organisaties, de gemeenten, de 

GGZ instellingen, Zorgbelang, ROAZ, Ambulancedienst, Apothekersvereniging en 

aanverwante organisaties, GEZ-en. Besluiten die op regionaal niveau genomen worden, 

vinden via Onze Huisartsen hun weg naar de achterban. 

 

5.8 Chronische zorg door ontwikkelen 

De ketenzorg heeft zich sinds de start in 2008 met een diabetesketen doorontwikkeld. 

Inmiddels zijn in onze regio de zorgprogramma’s diabetes, CVRM, COPD en astma 

uitgerold. In totaal ontvangen in onze regio zo’n 65.000 mensen voor één van deze 

aandoeningen zorg. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. De zorgprogramma’s zijn 

ingericht vanuit het ziektedenken. Inmiddels is in Nederland een beweging gaande van 

ziektedenken naar denken vanuit gezondheid en gedrag. De patiënt zelf wordt actief 

betrokken, waarbij niet de klacht centraal staat, maar datgene wat de patiënt na wil 

streven. De zorg wordt persoonsgerichter. In onze regio willen we deze beweging ook 

maken. Dat is de reden dat we mee doen aan het project Ketenzorg Ontketend vanuit de 

Radboud Universiteit. Dit is een driejarig project en het start in de najaar 2019. Onze 

Huisartsen hebben vanuit Ketenzorg ontketend een visie ontwikkeld op de ketenzorg in 

2020.  

 

5.9 GGZ 

Op GGZ gebied ondersteunt Onze Huisartsen de praktijk  in aansluiting en samenwerking 

met het sociaal wijkteam en met de GGZ instellingen rondom de praktijk.  Onze 

Huisartsen voorziet praktijken in de functie POH GGZ en organiseert scholingen op GGZ 

gebied. Onze Huisartsen neemt actief deel in het herontwerp van  de netwerkorganisatie 

’s GGZ en levert een bijdrage aan de oplossing van de wachttijden. 
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5.10 Innovatie 

Onze Huisartsen levert een actieve bijdrage in het oriënteren en implementeren van 

vernieuwingen in de regio. Ontwikkelingen die zich landelijk voordoen worden onderzocht 

op haalbaarheid en wenselijkheid voor onze regio. Bij een positieve evaluatie worden op 

deze thema’s implementatieplannen opgesteld. De komende jaren staan ICT innovaties 

en innovaties op het gebied van Juiste Zorg op de Juiste plek centraal. 

 

5.11 Huisartsendienst 

Onze Huisartsen organiseert de ANW zorg voor alle inwoners van de regio Arnhem. 

Centraal hierbij staat het vinden van een balans tussen druk op de huisarts in de ANW, 

de dagpraktijken en goede zorg voor de inwoner/patiënt. Acute huisartsgeneeskundige 

zorg moet plaats vinden in afstemming met netwerkpartners. Juiste zorg op juiste plek. 

Onze Huisartsen optimaliseert de patiëntenlogistiek i.s.m. de SEH, de inzet van de SO en 

de GGZ. 

 

5.12 ICT 

In 2019 heeft het programma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de 

Eerstelijnszorg in Nederland) groen licht gekregen. Doel van het programma is dat 

huisartsen uiterlijk in 2020 aan patiënten veilig, betrouwbaar en zonder kosten digitaal 

toegang kunnen geven tot de eigen gezondheidsgegevens. Onze Huisartsen pakt dit op 

regionaal niveau op, om hiermee de huisarts te ontzorgen. MijnGezondheidsNet van 

Medicom wordt uitgerold in de regio ter ontsluiting van patiëntgegevens in de 1e lijn. 

Uitgangspunten zijn 1 HIS in de regio en uitrol van OZO verbindzorg ter ondersteuning 

van de samenwerking met patiënt, mantelzorger en zorgverleners van de patiënt.  

Onze Huisartsen optimaliseert het coördinatiepunt ELV t.b.v. de het juiste bed voor de 

patiënt i.s.m. de VV&T en  het transferbureau Rijnstate.  

 

6. Communicatieplan en betrekken achterban 

 

Bepalen van de thema’s van Onze Huisartsen en Menzis draagt bij aan een duidelijke 

koers in onze regio. Voor de huisartsen geeft een duidelijke koers rust. Van belang hierbij 

is dat zij zich herkennen in de koers. Daartoe is communicatie met hen van belang. De 

conceptnotitie wordt afgestemd met het bestuur. Vervolgens de conceptnotitie 

geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Afgevaardigden. Dit vindt plaats in de 

periode juli – september. Wanneer hier gewenste aanpassingen uit voortkomen worden 

deze met Menzis besproken en waar mogelijk wordt de notitie bijgesteld. 

 

7. Evaluatie  

 

Ieder kwartaal vindt evaluatie plaats door de accountmanager ELZ en het MT van Onze 

Huisartsen. In de maanden september en  oktober van ieder jaar worden de financiële 

effecten besproken op basis vastgestelde uitkomsten en resultaten.  

Eén keer per jaar vindt een evaluatie plaats op Bestuurlijk niveau.  

 

8. Vervolg 
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De benoemde thema’s worden concreet gemaakt tijdens de onderhandelingsgesprekken 

die plaats vinden van augustus tot en met oktober 2019. In een overeenkomst worden 

de afspraken vastgelegd. 
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Bijlage 1 Deelnemers werkgroepen per thema 

 

 

Vakman zijn en goede zorg verlenen 

Aad van Velzen, Bard Evers, Stefanie Mouwen, Jacob van Dijke, Clary te Velde 

 

Praktijkmanagement 

Laura van Vlijmen, Sylvie Kuipers, Bard Evers, Clary te Velde, Martin Huis in’t Veld 

 

Wijkmanagement 

Clary te Velde, Martin Huis in ’t Veld, Monique Schmidt, Algreet Tamminga  

 

Regiomanagement 

Bard Evers, Clary te Velde, Martin Huis in ’t Veld, Koen Jansen, Jan Tebbens (voor PGO) 

 

Chronische zorg door ontwikkelen 

Bard Evers, Clary te Velde, Martin Huis in ’t Veld, Marieke Hoefman, Christiaan 

Rademaker, Simone Kwant  
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