
 

-1- 
 

Beleidsvisie Syntein 2019 t/m 2021  
 

Door samenwerking verbetering van kwaliteit en werkplezier 

 

 

Inleiding 
De huisartsenzorg kenmerkt zich door 24 uurs beschikbaarheid en toegankelijkheid voor de patiënt. 

Het is belangrijk dat de patiënt altijd mag vertrouwen op de juiste kwalitatieve zorg geleverd door de 

huisarts. Naast het primaire proces, de zorg voor de patiënt, vraagt kwaliteitszorg in toenemende 

mate aandacht voor externe factoren en issues die van invloed zijn op de praktijkvoering. Hiervoor is 

een actief beleid nodig en leiderschap dat veranderingen en risico’s signaleert en vertaalt in nieuw 

beleid. Hierbij beschikt de huisarts over een organisatie, Zorggroep Syntein, die hem of haar hierin 

kan ondersteunen.  

In de samenwerking tussen huisartspraktijk en Zorggroep Syntein zijn kwaliteit en bedrijfsprocessen 

belangrijke thema’s. Ruim tien jaar geleden is de zorggroep op gericht om ketenzorg voor mensen 

met Diabetes Mellitus te organiseren. Afspraken maken over de inzet van ketenpartners in het 

zorgaanbod, faciliteren om de processen optimaal te ondersteunen, maar ook feedback geven op 

uitkomstindicatoren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 

Het afgelopen decennium heeft de zorggroep zich doorontwikkeld tot een organisatie die de 

huisartsen ondersteunt op het gebied van ketenzorg en in de bedrijfsprocessen alsmede het 

verkennen van innovaties in de zorg. Innovaties worden veelal in netwerksamenwerking 

vormgegeven. Een nieuwe manier van organiseren waarin snel kan worden ingespeeld op 

ontwikkelingen in de zorg en aanpalende domeinen. 

Samen met de huisartsen zijn meerdere (keten)zorgprogramma’s vormgegeven en 

geïmplementeerd. Deze zorgprogramma’s dragen bij aan goede samenwerkingsafspraken tussen 

professionals, het meer betrekken van de patiënt in het eigen zorgproces en het verbeteren van de 

kwaliteit door gebruik te maken van spiegelinformatie in de PDCA-cyclus tijdens de 

kwaliteitsgesprekken.  

 

Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is 

voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de 

praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de 

patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk. 

 

Periodiek vindt een terugblik plaats door het management van de huisartsenpraktijk volgens de eisen 

van de HaZo24, gebaseerd op de NEN 15224 Zorg en Welzijn. Het doel is om vast te stellen of het 

kwaliteitsmanagement naar behoren functioneert. 

Verbetermaatregelen die voortvloeien uit de managementreview worden vervolgens weer verwerkt 

in het jaarplan voor het jaar daarop: het beleidsplan. 

 

Syntein speelt in op actuele issues in de gezondheidszorg en staat ook aan de wieg van enkele 

innovaties die landelijk navolging krijgen. Dit vraagt accuraat en doortastend te handelen. Succes is 

niet altijd lang vooruit te plannen en maakt dat beleidsdoelstellingen gedurende een beleidsperiode 

worden aangescherpt, veranderd en ook worden beëindigd. Daarnaast starten er nieuwe activiteiten 

die gekoppeld worden aan beleidsdoelstellingen of er ontstaan zelfs nieuwe doelstellingen of 

bedrijfsonderdelen. Een dynamiek die dus niet altijd in een meerjaren beleidsvisie te beschrijven of 

voorspellen is.  
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Deze beleidsvisie is dus aan ontwikkeling onderhevig en zal minimaal jaarlijks of naar gelang de 

behoefte herzien worden. Het is een dynamisch en groeiend document. Aan deze beleidsvisie 

worden het verder uitgewerkte kwaliteitsbeleid en het jaarplan (activiteitenplan) gekoppeld. Dit 

betekent ook dat indien deze beleidsvisie wijzigt, dit mogelijk ook impact heeft op onderhavige 

documenten.  

In deze beleidsvisie wordt een toelichting gegeven op welke thema’s verschillende doelstellingen van 

toepassing zijn, waarbij de 11 kwaliteitsaspecten (door de WHO in de NEN 15224 verwoord) 

gekoppeld worden. 

Deze vastgestelde beleidsvisie is het fundament waarop Syntein in samenwerking met de 

huisartsenpraktijken de zorg voor de patiënt uitvoert, evalueert en verbetert. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van onderstaande beleidscyclus: 

 

 

 
PDCA cirkel 

Met de PDCA-cirkel wordt het lerend vermogen van Syntein geborgd. Zo ziet de cirkel binnen HaZo24 

eruit.  

 

PLAN 

In de organisatiebeschrijving worden missie en visie beschreven en in het beleidsplan worden de 

acties, doelen en risico’s beschreven.  

DO  

Het primaire proces wordt gedurende het jaar doorlopen: tevens wordt er gedurende het jaar 

gewerkt aan de acties en doelen. 
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CHECK 

Door middel van de registraties vindt er een check plaats op deze acties, doelen en het primaire 

proces en wordt indien nodig bijgestuurd. In de managementreview vindt vervolgens een evaluatie 

plaats op het totale kwaliteitsmanagementsysteem: hebben alle inspanningen en investeringen het 

gewenste resultaat opgeleverd en wat is het effect van allerlei genomen maatregelen. 

 Worden beleidsdoelen gehaald? 

 Verlopen de processen naar verwachting: leveren ze op wat beoogd was? 

 Zijn de patiënten tevreden? 

 Zijn er incidenten of calamiteiten voorgevallen? 

 Zijn er klachten geweest? 

 Zijn risico’s in kaart gebracht en wordt er naar gehandeld?  

 Zijn de medewerkers tevreden en functioneren zij naar behoren? 

ACT 

Indien er afwijkingen worden vastgesteld, worden er maatregelen afgesproken om de afwijkingen te 

herstellen. Dit wordt weer meegenomen als input voor het beleidsplan voor het daaropvolgende 

jaar. 

 

Kwaliteitsaspecten  

De basis voor de HaZo24 zijn de 11 kwaliteitsaspecten1. Deze aspecten zijn relevant volgens 

zorginhoudelijke ervaring voor zorg- en welzijnsorganisaties.  

Deze kwaliteitsaspecten koppelt Syntein (daar waar mogelijk) aan de processen, doelstellingen, 

verbetermaatregelen, etc. zodat ze aantoonbaar in de organisatie terug te vinden zijn. 

1. Geschikte, juiste zorg 

2. Beschikbaarheid  

3. Continuïteit van zorg 

4. Doeltreffendheid 

5. Doelmatigheid/Efficiënt 

6. Gelijkwaardigheid 

7. Zorg gebaseerd op basis van bewijs en kennis (evidence/knowledge/practice based) 

8. Zorg met inbegrip van zijn/haar fysieke, geestelijke en maatschappelijke integriteit 

9. Betrokkenheid van de patiënt 

10. Patiëntveiligheid  

11. Tijdigheid/toegankelijkheid 

 

Doelstellingen en acties 

Uit de volgende onderdelen van het kwaliteitssysteem, wordt het beleidsplan opgesteld: 

 De missie en visie (zie ‘Beleid- Koersdocument 2018 Syntein’ en ‘Change canvasmodel’) 

 Kernwaarden (zie ‘Change canvasmodel’) 

 Contextanalyse, inclusief stakeholders analyse. (Huidige versie jan. 2014, wordt in 2019 

herzien) 

 de ontwikkelingen in- en extern, zowel regionaal en landelijk en wet- en regelgeving (is een 

continu proces. Bijvoorbeeld, voor de zorginkoop 2020 VGZ is een nieuwe analyse op 

personeelsontwikkeling in de zorg gemaakt) 

 de verbeteracties uit voorgaande jaren (managementreview na 1e jaar) 

 projectplannen 

 

                                                           
1) Bij het definiëren van zorgbehoeften behoren componenten uit de International Classification of Functioning, 
Disability en Health (ICF) van de WHO te worden gebruikt voor het specificeren van kwaliteitseisen.  
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Als input voor het beleidsplan kunnen de volgende bronnen worden gebruikt:  

 Praktijkinformatie: Vektis Prakijkspiegel, VIPLive dashboards en rapportages, div. landelijke 

benchmarks en informatiebronnen; 

 Informatie over populatie en ontwikkelingen in de gemeente: www.waarstaatjegemeente.nl, 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxmeer/CVDR446364

/CVDR446364_1.html (gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017 – 2020); 

 GGD monitors  

 Landelijke informatie: https://www.vtv2018.nl/ (Volksgezondheid Toekomstverkenning 

2018), https://www.tkv2022.nl/ (Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 LHV/NHG).  

 

Wij geven in deze beleidsvisie zo concreet mogelijk aan: 

 Wat de reden/oorzaak is voor de gekozen doelstelling 

 Welk kwaliteitskenmerk het meest ‘linkt’ aan de gekozen doelstelling 

 Welke acties (zo concreet mogelijk) worden uitgevoerd om het doel te bereiken 

In het jaarplan (activiteitenplan) wordt gemonitord wat de status is van de betreffende doelstellingen 

en acties en wordt het volgende bijgehouden: 

 Wat de status van de actie is (open – gesloten) 

 Wanneer het doel bereikt is 

De doelstellingen worden SMART geformuleerd, dus: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden. Voor elk doel een apart invulschema.  

 

 

Doelstellingen 
Vanuit het visietraject van Syntein, waarbij er een actieve betrokkenheid is geweest van de 

teamleden van Syntein, het coöperatiebestuur, kaderhuisartsen en de Raad van Commissarissen, zijn 

zeven verschillende beleidsthema´s benoemd waar de aandacht van Syntein de komende jaren op 

dient te liggen.  

 

Thema´s Syntein (vastgesteld in februari 2019) 

Belangrijk is dat Syntein de huisartsen ontzorgt. Dit kan op verschillende niveaus, door bijvoorbeeld 

regionale samenwerkingsafspraken te maken of juist dichtbij de huisarts. 

 

Faciliteren op praktijkniveau 

De belangrijkste rol van de huisarts is de directe patiëntenzorg. In de huidige complexe 

praktijkvoering met een toename van (parttime) personeel, administratieve last en een groeiend 

aanbod van zorg- en hulpverleners in de eerste lijn, is het lastig voor de huisarts om naast de 

consultdruk het allemaal te regelen. Syntein kan dichtbij de praktijk verkennen, hoe de 

praktijkvoering ‘behapbaar’ te houden is. Denk aan de ondersteuning van de praktijkmanagers, 

beoordelen of de administratieve processen efficiënter kunnen, verkennen of lean-werken kan 

worden bevorderd en de inzet van InkoopXL. Een mooi voorbeeld is de ondersteuning in HaZo24. 

Syntein kan deze activiteiten, indien gewenst, uitbreiden. 

 

 

Samenwerking met stakeholders binnen en buiten de regio 

Een efficiëntere praktijkvoering is ook te halen indien er samengewerkt wordt met stakeholders in de 

regio en gezamenlijke (verwijs)afspraken gemaakt worden. Voorbeelden op het gebied van de GGZ, 

ouderenzorg, afspraken aangaande statushouders en een voorzicht met gemeenten zijn al zichtbaar 

als het gaat om de samenwerking. Er is een kans dat dit vanuit Syntein met de huisartsen verder 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxmeer/CVDR446364/CVDR446364_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxmeer/CVDR446364/CVDR446364_1.html
https://www.vtv2018.nl/
https://www.tkv2022.nl/
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uitgewerkt wordt. Gezamenlijk optrekken is hierin van essentieel belang. Ook kan de samenwerking 

buiten de regio versterkt worden met bijvoorbeeld andere zorggroepen, waar men tegen dezelfde 

organisatievraagstukken aanlopen. Zoals het organiseren van nascholing of de hoe te acteren in een 

krappe arbeidsmarkt. 

 

Zorginhoudelijke ontwikkelingen 

Niet alleen samenwerkingsafspraken zijn van belang, maar ook het door ontwikkelen van 

inhoudelijke programma’s. Zo kunnen je naast de huidige zorgprogramma’s voor de chronisch zieken 

ook andere onderwerpen oppakken. Hierbij valt te denken aan meer afspraken over de ouderenzorg 

in de praktijk, of andere programma’s samen met medisch specialisten. Ook de inbedding van 

Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk is een onderwerp wat een plek kan krijgen.  

 

Versterken relatie Syntein en huisartsen 

Voor het optimale rendement van Syntein en dus de ontzorging van de huisartsen is een sterke 

relatie gewenst of misschien wel noodzakelijk. Vertrouwen, je laten horen, maar ook het soms volgen 

van de meerderheid en daarmee eigen belangen iets laten vieren, hoort daarbij. Voor Syntein is het 

cruciaal dat huisartsen zich laten horen met tips, verbetermogelijkheden en hun eigen wensen en 

behoeften. Op welke wijze is dit te realiseren met 65 huisartsen die verspreid zijn over 25 

huisartsenpraktijken, dat is een uitdaging. 

 

24-uurs zorg/spoedzorg 

Hoe is de 24-uurs huisartsenzorg voor de toekomst geregeld? Wat gebeurt er op het gebied van 

ouderenzorg en GGZ? Is de huisartsenpost wel goed ingericht? Kan het anders? Willen de huisartsen 

het anders? Wat zijn de mogelijkheden om het in onze regio goed en misschien (totaal) anders te 

organiseren? Het zou een verkenning waard zijn, wat de behoeften van de huisartsen, patiënten en 

andere stakeholders zijn. 

 

ICT-ontwikkelingen 

Er gebeurt veel op het gebied van ICT. Eigen HIS, KIS, communicatie met de patiënt. Toegang van de 

patiënt in het eigen dossier, gebruik van apps, uitwisselen van info met andere zorgaanbieders en dat 

allemaal op een veilige (AVG-proof) manier. Kansen en mogelijkheden zijn er om dit centraal op te 

pakken. Wat is de visie van de huisartsen, welke weg kan bewandeld worden? Vragen die het 

verkennen waard zijn. 

 

Tijd voor de patiënt 

De druk op de praktijk neemt toe. Meer zorgvragen van patiënten nodigen uit om meer te gaan 

produceren, maar kan het anders? Wat zijn de effecten de pilot van Positieve Gezondheid, waarbij 

normpraktijkverkleining en meer tijd voor de patiënt wordt uitgewerkt? En wat als er meer 

zorgverleners (o.a. huisartsen) nodig zijn? Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden. Wel 

interessant is wat de huisartsen willen en welke ruimte er vanuit de zorgverzekeraars komt. Hoe is 

dit in te richten? Zeker daarbij ook de kaders vanuit Woudschoten meenemend. 

De hier bovengenoemde thema’s worden in deze dynamische beleidsvisie in de zomer en het najaar 

van 2019 verder uitgewerkt in concrete doelstellingen voor de komende jaren. Het jaarplan 2020 e.v. 

zal hierop geënt zijn. De thema’s zullen aangevuld worden met organisatiethema’s zoals HR, 

Financiën, Communicatie en kwaliteit.  
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Beleidsdoelstellingen 2020 

Eind november 2019 zijn de onderhandelingsgesprekken met de zorgverzekeraars voor de 

contractafspraken van 2020 afgerond. Dit betekent dat helder is wat Syntein komend jaar kan gaan 

doen. Dit resulteert in onderstaande doelstellingen welke door het Coöperatiebestuur en de Raad 

van Commissarissen worden vastgesteld.  

Doelstellingen 2020 

1. Alle patiënten die ingeschreven staan bij de bij Syntein aangesloten huisartsen ontvangen in 

2020 kwalitatief goede zorg binnen de zorgprogramma’s voor de volgende chronische 

aandoeningen: Diabetes, COPD, HVZ en VVR.  

2. Eind 2020 is het zorgprogramma voor de ondersteuning van kwetsbare ouderen gereed en 

geïmplementeerd bij 80% van de bij Syntein aangesloten huisartsen en zijn contractuele 

afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt voor 2021.  

3. Medio 2020 zijn in het netwerk Integrale GGZ in de regio Noordelijke Maasvallei met de 

aangesloten leden samenwerkings- en substitutieafspraken gemaakt waarbij een integraal 

ICT-aanbod onderdeel is. Deze samenwerkingsafspraken worden in de tweede helft van 2020 

geeffectueerd. 

4. In 2020 is kwalitatief goede palliatieve zorg, inclusief geestelijke verzorging, tijdig 

beschikbaar voor iedere patiënt die ingeschreven staat bij de bij Syntein aangesloten. 

5. Syntein faciliteert in 2020 optimaal de eigen huisartsencoöperatie, door de vergaderingen te 

ondersteunen en aanwezig te zijn, aanwezig te zijn met goede inbreng in de Hagro-

overleggen en met de coöperatie uitvoering te geven aan de afspraken binnen de 

regioprestatie.  

6. Syntein streeft ernaar dat aan het einde van 2020 in 65% van de bij Syntein aangesloten 

huisartsenpraktijken HaZo24 is of wordt geïmplementeerd en dat de praktijken die worden 

gecertificeerd dit succesvol volbrengen. 

7. In 2020 Syntein faciliteert huisartspraktijken naar tevredenheid op het gebied van 

personeelsinzet, zoals POH-s, POH-GGZ, Praktijkmanagement en doktersassistenten, volgens 

een toekomstbestendig model. 

8. Syntein faciliteert met positief resultaat in 2020 in minimaal 6 huisartsenpraktijken het 

project ‘Meer tijd voor de patiënt’ met de implementatie van het concept ‘Positieve 

Gezondheid’.   

9. Syntein ontwikkelt in 2020 met haar belangrijkste stakeholders, waaronder o.a. patiënten 

vertegenwoordiging, Pantein, GGZ OB en welzijnsorganisaties een regionale ICT-visie, waarbij 

informatie-uitwisseling en communicatie een plek krijgen. 

10. Syntein heeft in 2020 een ordentelijke bedrijfsvoering en sluit financieel het jaar positief af.  

11. Syntein communiceert helder en naar tevredenheid over al haar activiteiten aan haar 

huisartsen en andere netwerkpartners. 

 

 

Uitwerking doelstellingen in activiteiten 2020 

Bovenstaande doelstellingen hebben geleid tot de uitwerking van het jaarplan. Het jaarplan 2020 is 

in navolgende per doelstelling in een tabel uitgewerkt. Hierin wordt een verbinding gelegd met de 11 

kwaliteitskenmerken, waarbij de niet van toepassing zijnde kwaliteitskenmerken lichter worden 

weergegeven. Verder worden in iedere tabel de indicatoren benoemd worden de te verwachten 

resultaat gedefinieerd. De acties met bijbehorende verantwoordelijke en planning zullen gedurende 

het jaar gebruikt worden in voortgangsmomenten en kent in de uitwerking van de management 

review een vorm van verantwoording. 
 




