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Vs 3 9 18 oktober  2019 

 
 
Dit document is opgesteld in overleg met de huisartsen van de O&I commissie en het HCE bestuur. De 
multidisciplinaire uitgangspunten zoals beschreven in het Velzel rapport zijn leidend. De basis van het 
Zorginkoopbeleid van het Zilveren Kruis geldt als uitgangspunt. Huisartsen Eemland BV is de regionale 
huisartsenorganisatie van huisartsen door huisartsen.    
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1. O&I: Organisatie & Infrastructuur 2019-2023 
 

Doel O&I: de basis van de eerste lijn verstevigen door op wijkniveau te investeren in organisatie en 
infrastructuur. Op regioniveau zal een sterke regionale eerstelijnsorganisatie de verantwoordelijkheid 
dragen voor kwaliteit en kostenbeheersing. (Rapport Velzel – 2016). 
 
Dit is nodig om de groeiende steeds complexer wordende zorgvraag op te kunnen vangen en de juiste 
zorg te leveren op de juiste plek in onderlinge samenhang.  

 
Korte schets van de (O&I) ontwikkelingen: 
 

 Alle huisartsen in de regio Eemland zijn verenigd in de Huisartsen Coöperatie Eemland (HCE). 

 In 2017 heeft de coöperatie besloten de organisatie Huisartsen Eemland BV op te richten om te 
kunnen anticiperen op de vorming van een regionale huisartsenorganisatie. De activiteiten van 
de zorggroep Diamuraal (ketenzorg) en de HAP (huisartsenpost) zijn hierin onder gebracht. 

 De groeiende steeds complexer wordende zorgvraag en de oplopende zorgkosten vragen om 
een versterking van de organisatiegraad van de eerstelijn: 24/7. 

 In het onderhandelaarsakkoord eerste lijn 2014 tot en met 2017, was één van de onderwerpen 
om nader uit te werken “organisatiegraad eerste lijn”. Dit is uitgewerkt in het rapport Velzel. 

 Vanuit het Zilveren Kruis is er in 2018 een O&I inkoopbeleid gepubliceerd waarin aandacht werd 
gevraagd voor de Organisatie & Infrastructuur van de eerstelijn. De inhoud van het rapport 
Velzel + het O&I inkoopbeleid van het Zilveren kruis zijn als leidraad gebruikt voor de 
vormgeving van onze O&I regio. 

 De O&I regio op basis van het Inkoopbeleid van het Zilveren Kruis gaat over ondersteuning van 
wijkgerichte samenwerking. Daarnaast faciliteert Huisartsen Eemland de huisartsen met veel 
andere activiteiten. Huisartsen Eemland organiseert bijvoorbeeld de ANW-zorg dmv de 
Huisartsenpost, fungeert als aanspreekpunt voor ketenpartners, is hoofdaannemer JGGZ voor 
de stad Amersfoort en ontwikkelt en implementeert zorgprogramma’s voor chronisch zieken. 
Dit document richt zich op de O&I organisatie. 

 De regio is zeer divers. Vanuit het verleden zijn er een aantal geoormerkte GEZ & OWZ-
organisaties. Deze zijn van oudsher opgericht als eerstelijns centrum of eerstelijns 
samenwerkingsverband en hebben hier vanuit de zorgverzekeraar financiering van ontvangen. 
Er zijn ook wijken die zonder financiering georganiseerd samenwerken en er zijn wijken die nog 
niet samenwerken. 

 Kern van het O&I inkoopbeleid is dat de het Zilveren Kruis de wijkgerichte samenwerking voor 
de hele regio Eemland wil contracteren met één partij, in dit geval met Huisartsen Eemland.  

 Ook aan omliggende regio’s: Nijkerk en Baarn is gevraagd zich aan te sluiten bij een regio met 
minimaal 100.000 inwoners. Met Nijkerk zijn oriënterende gesprekken gevoerd onder 
begeleiding van het bureau Common Eye wat geresulteerd heeft in een intentieovereenkomst 
tussen HE en Nijkerk met (rand)voorwaarden en proces van aansluiting. 

 Vanaf 2019 wordt in 3 jaar tijd de bestaande GEZ/OWZ financiering afgebouwd van 100% naar 
0%.  
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2. Strategische uitdagingen Huisartsen Eemland 
 
Notitie mei 2018 

 
De wereld verandert en de huisartsenzorg verandert mee. Grote veranderingen in de samenleving en de 
zorg vragen om een continue actualisering van de visie op de huisartsenzorg.  
 
Missie en visie Huisartsen Eemland  
Huisartsen Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil in een 
sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in de breedste zin 
behartigt.  
 
Door deze samenhangende zorg en optimale samenwerking met de tweede lijn en andere stakeholders 
gaan wij bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in 
onze regio.  
 
De veranderingen om ons heen  
Hervormingen in de ggz, jeugd- en ouderenzorg hebben in de afgelopen jaren een grote druk op de 
huisarts gelegd. Daarnaast nemen zorgvraag en zorgzwaarte verder toe door de vergrijzing en de stijging 
van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Alom wordt er gepleit voor verdere 
verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn, nodig om de zorg betaalbaar te houden.  
 
De hoge werkdruk vraagt om meer tijd voor de patiënt en doet een beroep op de organisatie van de 
huisartsenzorg en EHealth oplossingen. De patiënt vraagt om eigen regie en wil keuzes kunnen maken al 
dan niet ondersteund door online applicaties.  
 
De ontwikkelingen in de beroepsgroep zelf zorgen voor verandering, zoals toename van specialisatie 
onder huisartsen en meer huisartsen die in deeltijd werken, het team in de huisartsenpraktijk is ook flink 
veranderd de afgelopen jaren en op de lastige arbeidsmarkt onder zorgmedewerkers (triagisten, 
praktijkmanagers, doktersassistenten en ELV’ers) moet worden geanticipeerd. Mantelzorgers en 
vrijwilligers spelen in toenemende mate een rol in het zorgproces, In wijkverpleegkundigen wordt 
geïnvesteerd om er voor te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen en zorgpaden worden 
interdisciplinair: de eerste, tweede en derde lijn wordt steeds meer een netwerk.  
 
Vanuit de filosofie van de Positieve Gezondheid en de wens van de patiënt – Zelfzorg Ondersteund! 
De huisarts staat meer dan ooit centraal en de druk op de huisartsenzorg (huisartsenpraktijk en HAP) 
neemt steeds meer toe. Patiënten komen met uiteenlopende vragen bij de huisarts en de klachten 
hebben niet altijd een duidelijke medische oorzaak.  
 
Gezondheid wordt steeds minder gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar meer als het 
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en 
zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van 
de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende 
omstandigheden om te kunnen gaan.  
 
In deze nieuwe definitie van Positieve Gezondheid die wij ook wel invullen als Zelfzorg Ondersteund, 
staat een betekenisvol leven centraal. Daarom zou mensen gevraagd moeten worden wat zij zélf het 
liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Professionals zullen hun 
eigen domein moeten durven verlaten, samen willen werken in de regio en de eigen regie van de 
patiënt willen versterken. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes of de (acute) zorg voor 
patiënten. Huisartsen Eemland omarmt dit gedachtengoed en wil dit graag als uitgangspunt hanteren in 
de keuzes die zij gaat maken de komende jaren 
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De organisatie en financiering  
Door inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit van zorg en in outcome, ontstaat er in de toekomst veel 
meer behoefte aan vraag gestuurde financiering. Geluk en de kwaliteit van leven lijken daarbij 
uitgangspunten te worden. Gezondheid is belangrijker dan een specifiek aantal uren om een handeling 
te verrichten. Mensen maken dus zelf de keuze wat ze belangrijk(er) vinden in hun leven.  
 
Zorgprofessionals zullen steeds meer moeten samenwerken. Aansluiting bij de (acute) 24/uurs zorg 
wordt steeds belangrijker. Door al deze ontwikkelingen staat de organisatie van de huisartsenpraktijk 
centraal en onder druk. Dat blijft niet onopgemerkt en er is inmiddels consensus dat financiering voor 
organisatie en infrastructuur nodig is om de huisartsenzorg en eerstelijnszorg te versterken. Per 2018 
gaat de module Organisatie & Infrastructuur van start.  
 
Goed ingerichte eerstelijns zorg kan voorzien in een groot deel van de zorgbehoefte van burgers en het 
beroep op de duurdere voorziening in de tweedelijn beperken. De O&I is gericht op het faciliteren en 
ondersteunen van aangesloten zorgverleners, zodat zij zich primair kunnen richten op de direct 
patiëntgebonden zorg. Daarnaast is infrastructuur belangrijk voor het maken van samenhangende 
afspraken op regionaal niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties in de eerstelijn. Zaken 
waar Huisartsen Eemland zich de afgelopen jaren al op heeft voorbereid.  
 
Wat moeten we doen?  
 
Netwerkzorg neemt de behoeften van patiënten als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het 
netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen aan de patiënt. Bestuurders bevragen 
professionals op hun aanpak en resultaten en dragen die ook uit.  
 
Value Based Healthcare krijgt een steeds grotere rol. M.a.w. we zullen patiëntwaarde moeten gaan 
meten, verbeteren en leveren binnen onze huisartsenorganisatie en ons hiervoor optimaal organiseren. 
Samenwerken met andere zorgaanbieders moet er voor gaan zorgen dat de waarde voor de patiënt 
geoptimaliseerd kan worden. In ons systeem is de functie van de huisarts als poortwachter en zelfs 
steeds meer de regisseur belangrijk en bewezen. Van medicalisering en hospitalisering worden mensen 
immers niet per definitie beter en is de zorg soms onnodig en duur. Die poortwachtersfunctie moet een 
brede verantwoordelijkheid worden van de huisarts, wijkverpleegkundige en het sociaal wijkteam, 
samenwerkend in een fysiek of virtueel wijknetwerk.  
 
Het functioneren van mensen centraal betekent ook meer tijd voor de patiënt, consultatieve 
samenwerking met de medisch specialist en samenwerking in het wijknetwerk. Niet patiëntgebonden 
tijd uit handen nemen van de huisarts; praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig 
specialisten inzetten; de regeldruk verminderen, etc.  
 
Leefstijl wordt vast onderdeel van het consult. Vroegsignalering door sociale wijkteams (gemeenten), 
huisartsen, wijkverpleging en zo mogelijk specialisten. Substitutie van de tweede naar de eerste lijn! 
De transformatie van het zorglandschap zal gestalte moeten krijgen in de contractering door 
verzekeraars. En wanneer die niet toereikend is zal gezocht moeten worden naar andere 
financieringsbronnen.  
 
Wat betekent dat voor Huisartsen Eemland  
Huisartsen Eemland is een huisartsenorganisatie die zich heeft voorbereid op de nieuwe wenselijke 
regiomanagementrol om bovenstaande uitdagingen aan te gaan. De focus zal hierbij liggen op het 
ondersteunen en ontlasten van de huisartsenpraktijken in de regio NW-zorg door actief in te spelen op 
alle veranderingen.  
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Deze regiorol kent (volgens de nieuwe O&I contracteringsmodule) een aantal onderdelen:  
 

1. Ondersteuning ketenzorg en kwaliteitsmanagement  

2. Innovatieve activiteiten en projecten die op korte termijn leiden tot betere en doelmatiger zorg  

3. Gemandateerde afspraken voor alle huisartsen in de regio maken met stakeholders  

4. Geïntegreerd ICT-beheer  
 
Dit kunnen we toepassen op alle aspecten van onze organisatie (Chronische zorg, acute zorg en 
faciliteren huisartsen). Vanuit strategisch perspectief willen we ons de komende jaren focussen op  
 

o De patiënt en zijn positieve gezondheid in de netwerkzorg obv van de principes van 
Value Based Healthcare.  

o Het bouwen aan een sterke regionale organisatie die de dagpraktijken kan ontlasten, 
samenwerking aan kan gaan in de acute keten en het aanspreekpunt is voor 
ketenpartners.  

o EHealth en ICT oplossingen die de samenwerking tussen zorgprofessionals 
ondersteunen, de eigen regierol van de patiënt bevordert en de ‘fysieke’ druk op de 
huisartsenpraktijk- en post vermindert.  
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3. De wijk en de regio uitgelegd 
 
Wijkniveau versus regioniveau en monodisciplinair versus multidisciplinair 

 

Op het niveau van een wijk c.q. een plattelandsgebied (aantal dorpen) gebeurt idealiter  “het echte 
werk”. Daar helpen en ondersteunen huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals hun patiënten en 
werken ze samen met andere relevante organisaties. Wijkbewoners willen goede zorg en 
ondersteuning, dichtbij huis zodat ze lang en in goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen. Het is 
van belang dat op wijkniveau goede werkafspraken worden gemaakt en de zorg én ondersteuning in de 
wijk goed wordt geregeld. Uit het onderzoek van Nivel “Ruimte voor substitutie?” (2013) blijkt dat de 
organisatiegraad van huisartsen invloed heeft op hun verwijsgedrag: huisartsen in een solopraktijk 
verwijzen significant vaker naar de tweede lijn dan hun collega’s in een duo- of groepspraktijk. Ook 
multidisciplinaire gezondheidscentra weten meer patiënten in de eerste lijn te bedienen. 

 
Multidisciplinair samenwerken wordt steeds noodzakelijker. Het aantal kwetsbare ouderen en complexe 
zorgvragen (ouderen, jeugd, ggz, etc.) neemt toe. Er zijn meerdere disciplines nodig om deze complexe 
hulpvragen goed te kunnen beantwoorden in samenwerking met de verschillende zorgprofessionals. 
Multidisciplinaire centra hebben de samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals in hun structuur 
georganiseerd. Monodisciplinaire groepspraktijken van huisartsen werken rondom zorgprogramma’s 
ook al veelal samen met andere paramedische disciplines. Deze samenwerking is niet altijd formeel 
georganiseerd. Dit kan binnen de O&I structuur vorm worden gegeven door de samenwerking vorm te 
gaan geven in netwerken (zoals nu bij de owz) als door het werken in gezondheidscentra (gez) of andere 
vormen van netwerkorganisaties. Door multidisciplinair samen te werken zal de infrastructuur van de 
eerste lijn een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het vermogen van de eerstelijn om de 
zorgvraag op te kunnen vangen. En kunnen alle betrokkenen plezier in het werken blijven ervaren. 

 

Op regioniveau is een ‘organisatie’ nodig die het werken in de wijken zo goed mogelijk ondersteunt, 
zodat de professionals in de wijk zich kunnen focussen op de samenwerking rondom de patiënt.  Dit kan 
bijvoorbeeld overleg en afstemming zijn met instellingen die de wijkgrenzen overschrijden. Denk hierbij 
aan overleg en afstemming rondom ELV, gesprekken met de VVT en afspraken met het ziekenhuis. Of 
het uitrollen van regionale ICT-toepassingen die voor elke huisartsen en wijk van belang zijn. 

 
Wijk- en regioniveau hebben elkaar dus nodig en moeten goed op elkaar worden afgestemd. Zodat 
beleid op regioniveau gevoed wordt door wat er op wijkniveau gebeurt en dat de professionals op 
wijkniveau invulling geven aan de afspraken en prioriteiten die op regioniveau worden gemaakt.  
 
In het regioplan voor 2019 van Huisartsen Eemland hebben we dan ook opgeschreven dat we in de regio 
Eemland streven naar: 
 

 Goede (kwaliteit van) zorg- en dienstverlening in de wijk en werkafspraken op wijkniveau 

 Multidisciplinaire samenwerking. 

 Goede afstemming tussen wijk- en regioniveau. 

 Goede ondersteuning van de multidisciplinaire zorg in de wijk door de regio b.v. op gebied van 
zorginnovatie, ICT-ondersteuning, ondersteuning van administratieve processen, 
gemandateerde werkafspraken op regioniveau). 

 
Om dit te realiseren streven we in de wijken naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van 
eerstelijns zorgaanbieders (inclusief wijkverpleegkundigen). En hebben we een regio organisatie van en 
voor huisartsen die dit faciliteert door de wijken zo goed mogelijk (financieel en organisatorisch) te 
ondersteunen bij de organisatie van wijkgerichte samenwerking. 
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4. Wat voorafging in 2018 

 
 Er is door de HCE tijdens de ALV in maart 2018 een O&I-commissie in het leven geroepen om de 

directie van Huisartsen Eemland te adviseren bij het te contracteren regioplan O&I voor 2019. Zie 
bijlage. 

 In april 2018 is de commissie voor het eerst bij een gekomen en is de opdracht van de O&I 
commissie geformuleerd, het Inkoopbeleid ZK O&I besproken en het Rapport Velzel toegelicht. 

 Op 16 mei zijn de zorginkopers van het Zilveren Kruis uitgenodigd voor een presentatie O&I en 
zijn er vragen vanuit de O&I commissie en vanuit geïnteresseerde huisartsen besproken en is 
uitgebreid gediscussieerd over de implementatie van O&I in onze regio. Veel was destijds ook 
voor de zorgverzekeraar nog onduidelijk 

 Op 12 juni is een governance avond georganiseerd, begeleid door Dite Husselman om rollen en 
taken van de commissie in de verhouding tot de HE directie en HCE bestuur helder te krijgen 

 Op 27 juni is er een strategiesessie geweest met TRNDR. Een externe partij die de commissie, het 
HCE bestuur en de HE directie met elkaar helder heeft laten maken wat de belangrijkste 
strategische uitdagingen in de regio zijn. Vanuit deze sessie is het document Strategische 
uitdagingen Huisartsen Eemland geformuleerd dat een bijlage werd voor het regioplan voor het 
Zilveren Kruis. Dit document is ook besproken met de RvC en integraal onderdeel geworden van 
de jaarplannen van Huisartsen Eemland voor 2019. 

 Op 11 juli is er een O&I commissie geweest waarin de opdracht aan de O&I commissie is 
vastgesteld, de planning voor 2018 is vastgesteld, het document strategische uitdagingen 2018 is 
besproken en een eerste versie van het regioplan op basis van het format van het Zilveren kruis is 
voorgelegd. 

 Vanaf 23 juli tot eind augustus is er ivm vakantietijd online met elkaar gewerkt aan versie 2 van 
het regioplan.  

 Op 29 augustus is er een O&I commissie geweest waar het functieprofiel van wijk coördinator 
(noemden we toen nog regio coördinator) is besproken, is de definitieve versie van het regioplan 
inclusief de factsheet (cijfers uit de regio) besproken en zijn de eerste verkenningen rondom GLI 
gedaan. 

 Eind 2018 is het gezamenlijk opgestelde document: ‘Uitgangspunten O&I Huisartsen Eemland 
door het Zilveren kruis gecontracteerd en is er additionele financiering van 355 k toegezegd. 
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5. De gemaakte afspraken voor 2019 en hoe verder in 2020 
 
Met het Zilveren Kruis hebben we eind 2018 het volgende afgesproken: 
In 2019 zijn we gestart met de organisatie en infrastructuur. We hebben obv het Zilveren Kruis format 
afspraken met hen gemaakt over: 
 

- de manier waarop we de organisatie en infrastructuur neer willen met wijken en 
wijkcoordinatoren 

-  De continuering ketenzorg (DM, CVRM, COPD, GGZ, ouderen) in de regio willen 
- Opstarten Zelfzorg ondersteund 
- GLI uitrollen in de hele regio 
- Het ELV-bedden project willen continueren en uitbouwen 
- De (ICT) ondersteuning in de regio willen onderzoeken en uit willen bouwen met de nadruk op 

ouderenzorg (incl online samenwerking met de wijk) en populatie stratificatie.  
 
We kunnen trots terug kijken op ons 1e jaar. De O&I commissie is voortvarend aan de slag gegaan en 
uitgebreid met huisartsen uit meer wijken. De regio is in wijken ingedeeld en de wijkcoordintoren zijn 
door HE aangesteld. We hebben GLI uitgerold via de wijken en de website Eemvitaal doorontwikkeld 
waar alle wijken en projecten nu al te zien zijn. 
 

 
 

Vanaf 2020 willen we naast de regio activiteiten die voor iedereen beschikbaar zijn, de wijken ook 
financieel ondersteunen bij het opstarten van nieuwe projecten. Hier zal een klein bedrag per inwoner 
beschikbaar voor worden gesteld. De projecten voldoen aan kaders en worden ondersteund en bewaakt 
door de wijkcoordinatoren. 

 
In deze fase, van 2020-2021, ligt de nadruk dus op wat (het netwerk van) de wijken willen bereiken en 
nodig hebben aan ondersteuning vanuit de regio-organisatie. De organisatie en infrastructuur 
ondersteunt de patiëntenzorg op praktijk-, wijk- en regionaal niveau. Daarom is de inzet van 
wijkcoördinatoren1 in zo’n groot gebied van essentieel belang. De directe patiëntenzorg gebeurt in de 
praktijk, in de interactie tussen zorgverlener en patiënt. Op praktijkniveau neemt de praktijkmanager 
facilitaire en managementtaken over. De wijkcoördinator heeft ook een directe lijn met de 
praktijkmanager en het huisarts aanspreekpunt van de wijk. In de wijk is het vormen van een netwerk 
van zorgverleners van belang om zorg te coördineren en af te stemmen voor patiënten. Binnen het 
regioplan willen we afspraken maken over het opzetten en onderhouden van een wijkgericht netwerk 
en het ontwikkelen en implementeren van een wijkgerichte aanpak.  

                                                           
1 NB: in het ingediende voorstel voor 2019 bij het Zilveren Kruis spraken we nog over regio coördinatoren en super- en sub 

regio’s. Vandaag spreken we over wijkcoördinatoren en wijken.  

 



10  

 

6. O&I vanaf 2020 

 
Er zijn drie belangrijke ontwikkellijnen voor de komende periode: 
 
1. Realisatie van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in alle wijken in de regio. Zij vormen een 

netwerk van wijken. 
2. Inbedden van multidisciplinair samenwerking in Huisartsen Eemland waarin huisartsenzorg, 

paramedische zorg en thuiszorg samenwerken. 
3. Goede afstemming tussen de wijken en de regio-organisatie. 

 
Hoe ziet dit er dan uit: 
 

De wijk 

 Heeft heldere grenzen. Elke wijk heeft een huisarts aanspreekpunt en een wijkcoördinator en 
een afgevaardigde in de O&I commissie.  In de wijk, daar gebeurt het! 

 Is een (formeel of informeel) multidisciplinair samenwerkingsverband voor geïntegreerde 
eerstelijnszorg. Met daarin verschillende disciplines zoals huisartsen, apotheken, paramedici, 
eerstelijns ggz, wijkverpleging, etc. 

 Committeert zich aan de quadriple aim en neemt daarin hun rol. 

 Neemt samen met andere partijen in de wijk (zoals b.v. de gemeente) bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor uitvoering van haar rol in de quadriple aim (gezonde inwoners, hoge 
kwaliteit van zorg, werkplezier). 

 Stemt de zorg en de dienstverlening af op de behoefte in de wijk. 

 Borgt daarin de integrale en dus wijkbrede en multidisciplinaire samenwerking. 

 Ontvangt hiervoor financiële middelen  

 Is verantwoordelijk voor coördinatie en afstemming van de activiteiten én de samenwerking in 
de wijk (b.v. door inzet van een wijkcoördinator). 

 
Financiering wijken 

 De wijken worden gefinancierd vanuit de O&I. 

 De wijk krijgt ondersteuning van een wijkcoordinator 

 De wijk ontvangt financiële middelen in de vorm van 1,50 euro per inwoner. 

 De hoogte van het tarief voor alle wijken is in de basis gelijk. 

 
Het netwerk van wijken 

 Bestaat uit alle wijken in de regio Eemland. 

 Heeft een afvaardiging in de O&I commissie 

 Adviseert Huisartsen Eemland over de gezamenlijke regio vragen en oplossingen 

 
Het netwerk van wijken werkt aan de ‘quadriple aim’ 

 Verbeteren van de gezondheid van een populatie. 

 Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt. 

 Verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking. 

 Het verbeteren van de tevredenheid van de professional.
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Het netwerk van wijken werkt vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid 

Het netwerk wil bijdragen aan een gezamenlijke basisinfrastructuur, over de domeinen heen waarin 
integrale zorg en ondersteuning in de wijk optimaal functioneert op basis van de kenmerken en opgaves 
in de wijk en de regio; zodat de zorg dichtbij huis voor de bewoners goed afgestemd en geregeld is en 
bewoners optimaal kunnen werken aan hun eigen gezondheid. 

 
De O&I commissie2 

 Is de commissie die het netwerk van wijken vertegenwoordigt binnen Huisartsen Eemland 

 Bestaat uit huisartsvertegenwoordigers van de wijken die het mandaat hebben van de hele wijk. 

 Wordt ondersteund vanuit Huisartsen Eemland (secretaris). 

 Vraagt advies en haalt informatie op bij/uit alle wijken, professionals en de wijkcoördinatoren. 

 
De wijkcoördinatoren3 

 Werkt onder regie van en dienstverlenend aan de wijk. 

 Onderhoudt contacten met stakeholders in het wijknetwerk (medisch, psychisch, sociaal, 
maatschappelijk domein). Een functie op strategisch en bestuurlijk wijkniveau. 

 Heeft nauw contact met praktijkmanagers van de huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, 
etc. in de wijk. 

 Overlegt op niveau van het netwerk van de wijken om elkaar te inspireren en om van elkaar te 
leren. 

 
Huisartsen Eemland, onze regio organisatie 

Op regioniveau hebben we Huisartsen Eemland al als regio organisatie. Daarmee voldoen we aan de 
wens om toe te werken naar een ‘organisatie’ die het werken in de wijken zo goed mogelijk 
ondersteunt. En waar de professionals in de eerstelijnszorg ook zeggenschap hebben. Dat is voor de 
ketenzorg binnen Huisartsen Eemland al georganiseerd vanuit het verleden. Samenwerking is daar 
geformaliseerd met de VVT, het ziekenhuis en de diëtisten. Voor de O&I regio zou een eerste stap 
kunnen zijn om een formele netwerksamenwerking te gaan vormen met deze belangrijkste 
samenwerkingspartners in de regio. Belangrijk is dat de zorgprogramma’s hierbij worden betrokken om 
overlap te voorkomen en juist van elkaars netwerken gebruik te maken. 
 
De gezamenlijke vraag vanuit de wijken bepaalt de koers van de regionale O&I activiteiten van 
Huisartsen Eemland. Te denken valt hierbij aan: 
 

 De verdere ontwikkeling van de ketenzorg en kwaliteitsmanagement. Vooral omdat de toekomst 
vraagt om vernieuwing van traditionele ketens naar meer integrale complexe zorgverlening. De 
samenwerking met de zorgprogramma coördinatoren en kaderhuisartsen van de huidige 
zorgprogramma’s is dan ook essentieel. Het shared savings contract wat Nijkerk afgesloten heeft 
met Zilveren Kruis rondom longzorg en straks ook DM kan hier als opmaat voor gelden. 

 Het maken van gemandateerde afspraken t.b.v. de samenwerking in de wijken met stakeholders 
zoals de ziekenhuizen, GGZ-instellingen, farmacie, patiëntenorganisaties, gemeenschappelijke 
regelingen bij gemeentes (zoals GGD, inkoop jeugdzorg, etc.). 

 Geïntegreerde ICT: De ingestelde ICT-commissie heeft voor het komende jaar de opdracht om te 
onderzoeken hoe op ICT-gebied de praktijken kunnen worden ondersteund. 

 (Deel)populatiemanagement: praktijken ondersteunen bij populatiemanagement, waarbij zij zich 
vooral concentreert op bovenstaande punten zoals afspraken maken met stakeholders/andere 
partijen, innovatie en ICT. 

  

                                                           
2 Zie opdracht O&I commissie 2019-2020 
3 Zie profiel wijkcoördinator 
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7. De financiële middelen 

 
Het jaar 2019 
 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen zal een meerjarenbegroting opgesteld moeten worden. 
 
Voor 2019 hebben we de volgende begroting ingediend en gekregen. Deze begroting is besproken in de 
O&I commissie en toegelicht tijdens de ALV in november.  
 
Dit budget is als volgt opgebouwd: 
 

 
 

 Huisartsenvacatiegelden voor overleg is gebaseerd op 2 uur per week op 15.000 patiënten 

 Wijk coördinator is gebaseerd op 4 uur per week op 15.000 patiënten 

 Huisvesting is budget om in de wijk bijeenkomsten te organiseren 

 Organisatie is directievoering, financiële administratie, contractering en backoffice Huisartsen 
Eemland 

 
Deze 565.500 k is 1,75 euro per inwoner en bestaat ook uit het afbouwbudget van bestaande GEZ/OWZ 
plus een additionele financiering van 353 k euro. Er is in onderling overleg voor gekozen om in 2019 niet 
feitelijk af te bouwen in de bestaande GEZ en dus geen budget over te hevelen naar Huisartsen Eemland 
ivm de ingewikkelde financiële geldstromen die dan ontstaan. Er is gekozen voor een constructie om de 
25% (ruim 200k) in de wijken te houden waardoor de wijken zelf huisartsenvacatiegelden vergoeden, 
alsmede de inzet wijkcoördinatie betalen, lopende projecten financieren, alsmede huisvesting voor 
overleg en overige organisatiekosten voor hun rekening nemen. De wijken nemen actief deel aan de OI 
commissie en bereiden zich voor op afbouw 50% per 2020 als dit financieel en fiscaal mogelijk blijkt. 
 
 
Het rapport Velzel geeft een richtlijn voor de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de 
gewenste situatie in het kwadrantenmodel. Het Zilveren kruis heeft een maximaal bedrag per inwoner 
berekend waar de regio organisatie Huisartsen Eemland naartoe mag groeien op basis van beschikbare 
middelen uit hun regio. Zie onderstaand plaatje. Dit zijn alle regio’s van het Zilveren Kruis waarbij 
Eemland de donkerblauwe is. 
 

Opbouw O&I uitgaven 2019

Personeel

Huisartsen(vacatiegelden) 160.000         

Wijk Coordinatoren 190.000         

O&I coordinator 55.000           

Overige personeelskosten 14.500           

419.500        

Huisvesting 27.000           

ICT 5.000              

Organisatie 94.000           

Onvoorzien 20.000           

O&I uitgaven 565.500         
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In de regio Huisartsen Eemland ging tot 2019 9,70 euro per patiënt om. Dit is het totale bedrag aan 
ketenzorg, overhead ketenzorg en GEZ/OWZ in onze regio inclusief Nijkerk. We mogen groeien naar 
11,62 euro.  Van dit bedrag zal een gedeelte worden toegewezen aan de wijken en een gedeelte aan de 
regio organisatie. Zie begroting 2020. 
 
NB: Er dient tegelijkertijd vanaf 1 januari 2020 in de bestaande GEX/OWZen 50% te worden afgebouwd. 
Samen met de bestaande GEZ/OWZen zullen we moeten bepalen hoe dit voor iedereen het beste kan 
verlopen. 
 
De bekostiging van innovaties en projecten vallen tot op heden nog buiten deze financiering en deze 
moeten aangevraagd worden via aparte trajecten (bijv subsidies, regiotafel etc.).  Doelstelling is om de 1 
euro per inwoner die nu beschikbaar is binnen de regiotafel voor innovaties ook naar de O&I organisatie 
toe te halen. Hier is in 2018 al met het Zilveren Kruis over gesproken. In 2020 zal Huisartsen Eemland de 
projecten verzamelen en met het Zilveren Kruis bespreken.  
 
Er is gebouwd aan een website om de lopende O&I projecten overzichtelijk te kunnen presenteren en 
van elkaar te kunnen leren: 
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7.2 Het jaar 2020 
 
Op basis van de voorgestelde tariefgroei van het Zilveren Kruis van 9,70 naar 11,62 zou ons totale O&I 
budget voor 2020 verdubbeld kunnen worden t.o.v. 2019 naar 1.131 mio. Dit is echter inclusief afbouw 
van de bestaande wijken met ruim 400k. NB: deze berekeningen zijn nog exclusief Nijkerk.  
 
Het gaat hier om een tarief van 3,50 euro per patiënt.  
 
We hebben dezelfde  begroting gemaakt zoals in 2019 is gedaan waar we alleen 1,50 per inwoner voor 
de nieuwe wijken aan toegevoegd hebben. Voor 2020 is er dus voor alle wijken al eenzelfde klein bedrag 
per patiënt toe te wijzen aan de wijken om of de samenwerking op te kunnen starten of bestaande 
samenwerkingen te kunnen contineren en uit te bouwen. De bestaande GEZ/OWZ bouwen af, min deze 
1,50 euro per patient en de vacatiegelden regeling en inzet wijkcoordinatoren. Per bestaande GEZ/OWZ 
wordt op basis van deze gegevens een transitieplan gemaakt. 
 
Zie onderstaande grafiek voor de opbouw de komende jaren.  
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8. Het Proces vanaf heden (Q4 2019) 
 
De O&I commissie zal Huisartsen Eemland voorzien van input vanuit de leden in de regio voor nadere 
uitwerking van de O&I zoals voorgesteld in dit regioplan.  
De commissie functioneert als klankbordgroep, maar wordt actief en vooraf door HE geïnformeerd over 
actuele ontwikkelingen en betrokken bij grote besluiten.  

 

Planning: 

 
 

 
 
 
 

Tijdspad voor contracteren O&I 2020

Datum Activiteit Inhoud Verantwoordelijk Doel Bijzonderheden

2019

17-dec-19 O&I commissie O&I csie is gepland

13-nov ALV HCE presentatie definitieve regioplan Csie O&I Achterban informeren en GO voor contract 2020 is gepland

6-nov HE Zorg dag

Programma O&I Gerelateerd aan huidige 

projecten Directie HE /kaderartsen/ ZPC Bekendheid O&I/ lopende projecten is gepland

12-nov

Contractering O&I en overeenstemming 

ZK

Overeenstemming met ZK en sluiting 

zorgportaal op 12 november 2019 Directie HE & ZK Contract O&I is gepland

1-nov Plan van aanpak 2020-2021 definitief plan is klaar HE & OI commissie Duidelijke koers regio Eemland is doelstelling

29-okt O&I commissie

bespreken details/uitwerking regioplan/ GO 

voor contract 2020 O&I csie discussie en draagvlak gepland

1-okt Wijkcoordinatoren 

Opzetten van zelfsturend team 

wijkcoordinatoren en start format opzet 

wijkplannen Directie HE en projectleiding

Verbinding met de diverse wijken en good practice 

delen

September Inkoopproces 2020 2e afspraak ZK

Presentatie voortgang Regioplan en delen  

ervaringen. Presentatie begroting 2020 Directie HE

Duidelijkheid voor contracteren 2020. Gezamenlijk de 

GEZ/OWZ informeren afspraak plannen

20-sep Start Inkoopproces Opening zorgverlenersportaal ZK ZK gepland

11-sep ALV HCE O&I en laatste stand van zaken csie O&I Achterban informeren is gepland

va 4 sep opstellen begroting

Toewerken naar begrtoing 2020 met budget 

per wijk HE/finance duidelijkheid over budget per wijk

3-sep O&I commissie

voorbereiding ALV en bespreken input en 

regioplan

HE als projectleider O&I samen 

met O&I commissie toewerken naar contractering, discussie en draagvlak is gepland

1-sep HE aanstellen wijkcoordinatoren Directie HE en projectleiding

Bij 80% is per wijk een wijkcoordinator aangesteld. 

Zie 2018 voor profiel

maand september 

afgerond




