
 
 
 
 

 

DEEL I, Bijlage Zorgaanbiederspecifieke bepalingen  
 

 
 
 

naam   : Het Huisartsenteam 
AGB-code  : 530010 
 
 
Overeenkomst 2019-2023 

CZ en zorggroep Het Huisartsenteam (HHT) sluiten een overeenkomst voor de periode 2019 tot en met 2023. 

HHT neemt hierbij de verplichting op zich om het hieronder weergegeven vijfjarenplan in deze periode uit te 

voeren. Financiering zal tijdens de contractperiode binnen de vigerende betaaltitels plaatsvinden. De 

programmatische zorg voor kwetsbare groepen (kwetsbare ouderen en personen met GGZ-problemen) en de 

chronische zorg (DM, Astma, COPD, HVZ en VVR) zal als basis dienen voor de uitvoer van het vijfjarenplan. 

De financiering is goedgekeurd voor de periode 2019-2020 en vastgelegd in de huidige betaaltitels. Partijen 

zullen vóór 31-12-2020 afspraken maken voor de financiering voor de jaren 2021, 2022 en 2023.  

 

 
 

Zorggroep Het Huisartsenteam; mogelijkheden voor doorontwikkeling in de regio voor de komende 

vijf jaar (2019-2023) 

 

Vooraf 

Zorggroep Het Huisartsenteam (HHT) is in 2005 ontstaan door een samenwerkingsverband van 11 

huisartsen. In de loop der jaren is onze organisatie gegroeid tot inmiddels 48 zelfstandig gevestigde 

huisartsen.  

In het begin lag de aandacht vooral op samenwerking en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Samen 

de kwaliteit van zorg (vanaf 2006 zijn alle leden NPA geaccrediteerd) verbeteren en gezamenlijk 

zorgprogramma’s ontwikkelen. In 2007 resulteerde dat in de start van het zorgprogramma Diabetes Mellitus 

met daaraan gekoppeld integrale financiering. Dit is in de jaren daarna uitgebreid naar multidisciplinaire zorg 

voor patiënten met longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Ook zijn er inmiddels programma’s gekomen 

voor ouderen en mensen met psychische problemen (GGZ). Onze aandacht komt daarnaast op dit moment 

steeds meer te liggen op ‘voorzorg’ (preventie).  

Naast de zorgprogramma’s ondersteunt HHT zijn leden bij ondernemingsvraagstukken, praktijkorganisatie, 

kwaliteitsbeleid en communicatie. Onze cliëntenraad betrekken we hierbij en waar nodig vragen we hen 

advies.  

Met bovengenoemde zorgprogramma’s en ondersteuning van de leden heeft HHT zich ontwikkeld tot een 

belangrijke en betrouwbare speler in het zorglandschap in onze regio en daarbuiten. Het Huisartsenteam 

staat bekend als een sterk merk. Dat willen we natuurlijk nog verder uitbouwen. Met andere woorden we 

willen niet op onze lauweren gaan rusten, maar zijn en blijven een betrouwbare partner! 

 

1. Aanleiding 

Ontwikkelingen in de zorg vragen om doorontwikkeling van onze organisatie. Belangrijke aspecten zijn hierbij 

de vergrijzing van de bevolking en verplaatsing van ziekenhuiszorg naar zorg dichtbij de patiënt. Er moet 

meer zorg in de eerste lijn plaatsvinden en liever nog dichterbij de patiënt in de nuldelijn. Daarnaast zien we 

ontwikkelingen in het sociale domein en een verandering in de zorgvraag van patiënten. Zorg verandert van 

generiek naar meer persoonsgericht. EHealth wordt in toenemende mate ingezet bij diverse patiëntengroepen 

aanvullend op of ter vervanging van de persoonlijke zorg.  

Hierbij speelt verbetering van de gezondheid van de inwoners en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg 

een grote rol. Doel is dat patiënten passende zorg krijgen, niet te veel en niet te weinig. Positieve gezondheid 

moet centraal staan, nl. niet meer kijken naar de af- of aanwezigheid van ziekte, maar naar het vermogen van 



 
 
 
 

mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie 

te voeren. 

 

Belangrijke ontwikkelingen zijn er ook op de arbeidsmarkt. Het tekort aan doktersassistentes, 

praktijkondersteuners laat zich nu al voelen. Ook zien we een steeds groter tekort aan waarnemende 

huisartsen. Dit geldt voor de dagwaarneming en vooral voor de ANW-zorg, maar ook bij de overname van 

praktijken. De druk op de ANW-zorg is fors toegenomen. Het niet beschikbaar zijn van waarnemers maakt dat 

praktijkhouders meer diensten moeten doen en na een nachtdienst toch weer moeten werken in hun eigen 

(dag)praktijk. Dit is een onwenselijke situatie en niet goed voor de kwaliteit van zorg. 

 

De zorgkosten stijgen nog steeds. Ondanks verwoede pogingen om een deel van de zorg van de tweede lijn 

naar de huisartsen (de eerste lijn) te verschuiven blijven de totale zorgkosten nog steeds stijgen. Bij de 

zorgverzekeraars en de politiek lijkt inmiddels het beeld te ontstaan dat het lastig is om afspraken met de 

eerste lijn te maken. Huisartsen vragen steeds meer geld om de werkdruk op te vangen, maar lijken 

vervolgens lastig toetsbaar te zijn op de gemaakte afspraken. HHT ziet dit anders. 

 

2. Waar staat HHT voor in 2024: 

a. Samenwerking in de regio en intern w.b.t. de zorggroep én in de 1 ½ lijnszorg; 

b. We bieden zorg voor chronisch zieken en kwetsbare groepen én persoonsgerichte zorg: van ziekte en 

zorg naar gezondheid en gedrag (ZZ → GG): de patiënt staat centraal. We weten wie onze patiënten 

zijn en wat zij willen c.q. nodig hebben.  

c. We bieden Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  

d. Kwaliteit van zorg; kwaliteit van en voor de huisartsen, medewerkers en organisatie; 

e. We anticiperen op de arbeidsmarktproblematiek; 

f. HHT is door uitwisselen van kennis en expertise een kenniscentrum; 

g. Goede bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van onze aangesloten praktijken; 

h. HHT staat voor moderne bedrijfsvoering voor de praktijken en de organisatie van de zorggroep en 

gebruikt hiervoor ‘slimme’ innovatieve technologie; 

i. Privacy en informatiebeveiliging zijn geborgd conform wet- en regelgeving; 

j. HHT is een sterk merk en door onze eensluidende communicatie dragen we dit voortdurend uit. 

 

3. Ambities en visie voor de komende vijf jaar (2019-2023) 

Het is belangrijk de zorg zo persoonlijk mogelijk te maken, op de juiste plek en op het juiste moment. Dichtbij 

als het kan, veraf als het moet. Het rapport “De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft” (april 2018) van de 

gelijknamige Taskforce geeft ons hiervan een goed beeld en bevat waardevolle aanbevelingen. Het 

vertrekpunt hiervoor is het functioneren van mensen; lichamelijk, psychisch en sociaal. Goed functioneren 

gaat ook om preventie en beperken van de gevolgen van een eventuele ziekte.  

HHT heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van (duurdere) zorg, heel veel zorg zo dicht 

mogelijk bij mensen thuis te organiseren en het vernieuwen van zorg door bijvoorbeeld de bredere inzet van 

eHealth. Dit alles uiteraard met dezelfde of betere kwaliteit. HHT zal kwetsbare groepen patiënten - ouderen, 

mensen met psychische problemen en mensen met chronische ziekten - een persoonsgericht aanbod van 

zorg bieden. We hebben in beeld wie onze patiënten nu en in de komende jaren zijn en wat zij willen c.q. 

nodig hebben. De huisarts van HHT anno 2023 (huisarts 3.0) is hierop voorbereid en toegerust.  

 

Tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen van 19 juni en 8 oktober 2018 hebben we gedachten 

uitgewisseld en zijn er veel goede ideeën op tafel gekomen om de ontwikkelingen in de zorg vanuit 

patiëntenperspectief én vanuit huisartsenperspectief goed aan te kunnen pakken. We hebben mandaat 

gekregen om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. In het MT en onze cliëntenraad zijn de ontwikkelingen 

eveneens besproken en ook daar zijn goede suggesties en ideeën naar voren gekomen. Om onze ambities 

en visie waar te kunnen maken zien wij het als een noodzaak om i.p.v. de tot nog toe gebruikelijke afspraken 

met CZ voor twee jaar te komen tot afspraken voor een periode van vijf 5 jaar. Hierdoor kunnen we in eerste 

instantie investeren (daardoor hogere kosten) en uiteindelijk besparen.  

 

4. Wat doen we al, wat ontwikkelen we verder en waar denken we dan aan?  

 

a. Samenwerking in de regio en intern w.b.t. de zorggroep én in de 1 ½ lijnszorg 



 
 
 
 

Samenwerking in de regio is het afgelopen decennium niet altijd gemakkelijk geweest. De organisatie van de 

huisartsen is in de regio West-Brabant versnipperd: LHV- Huisartsenkring, een viertal zorggroepen, 

huisartsenposten voor ANW-zorg. Er zijn twee ziekenhuizen (druk met fusie dan wel nieuwbouw), twee GGZ-

organisaties en veel VVT-organisaties. Ook hebben we te maken met meerdere gemeenten met diversiteit 

aan inzet met betrekking tot ontwikkeling in het sociale domein. De patiëntenorganisatie is op zich goed 

aanspreekbaar, maar hoe is het draagvlak en de relatie met haar achterban?  

HHT heeft de ambitie om zich de komende jaren verder te ontwikkelen tot een organisatie die de 

ontwikkelingen in de zorg ‘aankan’; d.w.z. op een goede en verantwoorde manier kan verwerken. Om dit goed 

te doen zetten we in op verdere samenwerking in de regio en binnen ons team. 

 

Wat doen we al: 

• Met stakeholders uit de omgeving participeert HHT in ‘Verbonden in Zorg (ViZ)’. Via dit regionale 

platform zijn er mogelijkheden zorg in samenhang en met onderlinge afstemming te organiseren. Een 

uniforme werkwijze voor de screening en opvolging van kwetsbare ouderen is hiervan een voorbeeld. 

De eerste zorgpaden zijn gemeenschappelijk ontwikkeld. Verdere uitbreiding is de wens. Het is de 

bedoeling dat VIZ als beleidsplatform kan worden ingezet voor verdere doorontwikkeling van de zorg 

voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is een begin gemaakt met de aansluiting van het sociale domein 

op wijkniveau, organisatie van zinnige en zuinige farmaceutische zorg bijvoorbeeld een brede 

regionale campagne voor optimalisatie van behandeling met Vitamine B12. 

• Voor onze zorggroep intern beschouwen we de samenwerking en ontwikkeling met patiënten, 

ketenpartners voor chronische zorg, ouderenzorg en GGZ als een voorbeeld bij uitstek voor hoe het 

kan en voor wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. We houden dit vast en dragen zorg voor 

continuïteit op dit vlak. De mogelijkheden tot Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) zetten we 

hiervoor in 2019 in. De ‘Kom verder’-subsidie draagt bij aan een bredere basis van implementatie van 

de persoonsgerichte zorg.  

• Ontwikkeling van een sociale kaart i.s.m. het REN en de 4 zorggroepen is een goed voorbeeld van 

regionale samenwerking.  

• Inzet eerste lijnsbedden is georganiseerd en dat houden we zo. 

We zetten nog meer in op beschikbaarheid van eerstelijnsbedden. De inzet van eerstelijnsbedden is 

georganiseerd in samenwerking met VVT-organisaties. Daar waar verbetering nodig is neemt HHT dit 

zelf ter hand. Een beeld dat hierbij denkbaar is: samen met VVT-organisaties organiseren we een 

eerste opvang/screening van ouderen op een Huisartsenteam SEH, bemand met SO. Hier vindt de 

beoordeling plaats om wel of niet te verwijzen naar de tweede lijn. Vroeg-signalering met gebruik van 

apparatuur/technologische hulpmiddelen wordt hierbij benut.  

 

Wat ontwikkelen we:  

HHT wil zich actief inzetten om o.a. de regionale samenwerking met het sociaal domein, de gemeenten, de 

paramedische sector, patiëntenorganisaties, Star-SHL, GGZ, VVT, WMO en ook andere zorggroepen te 

bevorderen. HHT gaat strategische allianties aan met verschillende regionale partijen rondom thema’s waarin 

een vergelijkbare dynamiek waarneembaar is (denk daarbij aan eerstelijnsbedden, zie ook bij b.). Dit komt het 

gezamenlijk draagvlak ten goede.  

• We zoeken aansluiting bij het regionale platform West-West om net zoals bij VIZ mogelijkheden voor 

zorg in samenhang en met onderlinge afstemming te organiseren.  

• Met de VVT-organisaties in West-West zoeken we eveneens samenwerking bijvoorbeeld voor het ter 

beschikking hebben van eerstelijnsbedden.  

• Deelname aan het regionaal platform beleidsontwikkeling ouderenzorg (waarin naast de huidige 

partners vanuit VIZ-ouderenzorg, ook het Amphia en Zorroo zullen participeren) moet resulteren in 

betere zorg voor ouderen, aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en 

welzijn. De onderwerpen voor de beleids-en jaaragenda worden gezamenlijk vastgesteld. 

• De sociale kaart (ontwikkeld i.s.m. het REN en de 4 zorggroepen) wordt doorontwikkeld op het gebied 

van de ouderenzorg en het sociale domein.  

• We organiseren regionale samenwerking rondom eHealth (Minddistrict) waarbij we participeren in een 

regionaal platform. Aan dit regionale platform nemen geïnteresseerde zorggroepen en hun 

ketenpartners deel. 

• We regelen transmurale afspraken voor chronische- en ouderenzorg.  



 
 
 
 

• We ontwikkelen een visie op de mogelijkheid om als zorggroep te functioneren in een 

netwerkstructuur en voeren hiervoor een onderzoek uit onder onze leden.  

 

b. We bieden zorg voor chronisch zieken en kwetsbare groepen én persoonsgerichte zorg: van ziekte 

en zorg naar gezondheid en gedrag (ZZ → GG): de patiënt staat centraal. We weten wie onze patiënten 

zijn en wat zij willen c.q. nodig hebben.  

 

Bij HHT staat de patiënt centraal. Dit hebben we in ons meerjarenbeleidsplan vastgelegd als kernwaarde en 

dit is dan ook een van onze belangrijkste doelstellingen. We gaan meer en meer vanuit persoonsgerichte zorg 

werken. Voorwaarde is dat we onze patiënten kennen.  

We verleggen onze focus van het onderzoeken van substitutiemogelijkheden naar het inzetten op goede 

voorzorg (preventie) door het faciliteren van goede samenwerking tussen de 0e en 1e lijn. Hierdoor ontvangen 

patiënten in een eerder stadium zorg op maat. We passen hierbij het principe toe van Ziekte en Zorg (ZZ) 

naar Gezondheid en Gedrag (GG).    

 

Wat doen we al:  

• We meten patiëntervaringen bij patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma met behulp van 

vragenlijsten (bv. PREM chronische zorg) met als doel kwaliteitsverbetering. Uiteraard benaderen we 

uitsluitend díe patiënten die expliciet toestemming hiervoor gegeven hebben.  

• Zorgprogramma’s: gezamenlijk hebben we multidisciplinaire zorgprogramma’s ontwikkeld (DM, 

Astma, COPD, HVZ, VVR, GB-GGZ, ouderenzorg). Dit heeft geleid tot uniformiteit binnen de 

praktijken en een goede samenwerking met onze ketenpartners in de eerste en tweede lijn. We 

leveren maatwerk aan patiënten en durven zo nodig gemotiveerd af te wijken van protocollen. Deze 

mogen geen keurslijf zijn. HHT zet in op verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen. 

Uitgangspunten hierbij zijn vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. Hiertoe wordt op korte 

termijn overleg gevoerd met VVT-organisaties.  

• We leveren een casemanager/coördinator voor elke kwetsbare patiënt. De casemanager is het 

aanspreekpunt, zorgt ervoor dat de hulpvraag bij het juiste loket terechtkomt en regelt ook de nazorg. 

Inzet van wijkverpleegkundige en Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is essentieel en voor al onze 

praktijken structureel gerealiseerd. Advance Care Planning is een belangrijke ontwikkeling die we  

meenemen bij het organiseren van de zorg. 

• Preventieve interventies: er is een aanbod voor patiënten: ‘interventie stoppen met roken’ en 

‘geïndiceerde preventieprogramma’s binnen GGZ’.   

• We hebben deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge: 

De eerste deelname aan de Nationale Diabetes Challenge in 2018 was een succes (100 deelnemers 

vanuit onze achterban in West-Brabant). De bevindingen van de wandelcoaches en die van de 

patiënten zijn geëvalueerd: haalt patiënten uit isolement en zorgt voor acceptatie van chronische 

ziekte. Een belangrijk aspect voor de deelnemers was het zichtbaar én daarmee aanspreekbaar zijn 

van de zorgverleners tijdens de wekelijkse wandelingen. Tegelijkertijd is dit een nadeel, want vraagt 

erg veel tijd en werk van de deelnemende praktijken. Het verbinden van een wandelcoach aan een 

praktijk (tegen een vergoeding) kan hierin een oplossing bieden. Dit borgt in elk geval de structurele 

betrokkenheid gedurende deze 20 weken en geeft rust in de praktijken. HHT vindt de Diabetes 

Challenge een goed voorbeeld van een project voor gezonde(re) leefstijl en wil zich faciliterend 

opstellen als dergelijke projecten zich aandienen.  

 

Wat ontwikkelen we: 

• Scholing op gedragsverandering van alle zorgverleners van alle praktijken 

Na de eerste implementatiefase van persoonsgerichte zorg in de praktijken door het aanstellen en 

opleiden van een ambassadeur hiervoor in de praktijk is nu de vervolgfase aangebroken. Deze 

vervolgfase houdt in dat alle zorgverleners per praktijk getraind gaan worden in de gevraagde 

gedragsverandering bij implementatie van persoonsgerichte zorg in de praktijk. Wij geloven in het 

praktijkgericht trainen zodat elke zorgverlener in gezamenlijkheid met collega’s vertrouwen krijgt om 

de stap te durven zetten naar deze wijze van zorgverlening. Het inbedden van persoonsgerichte zorg 

als gewoongoed in de praktijk is essentieel voor een toekomstbestendige huisartspraktijk. Zorg 

verlenen met preventie als uitgangspunt.   



 
 
 
 

• Persoonsgerichte (geïntegreerde) zorg i.p.v. deelnemen aan 1 of meer zorgprogramma’s:  

Persoonsgerichte zorg betekent dat niet de zorgprogramma’s maar de zorg en 

ondersteuningsbehoefte van de patiënt leidend zijn. Door gebruik te maken van de bewezen 

effectiviteit van de huidige zorgprogramma’s, rekening te houden met de leeftijd van patiënten, 

mogelijkheid tot het voeren van de eigen regie enz. komen we tot een nieuwe indeling van benodigde 

zorg per patiëntencategorie. Met name bij ouderen met multimorbiditeit kan de tot nu toe geldende 

standaard indeling in zorgprogramma’s worden losgelaten. MDO’s (Multidisciplinair Overleg) zijn 

noodzakelijk om hierover een weloverwogen besluit te nemen en kaderartsen spelen hierin een 

belangrijke rol.  

• Meten van ‘ervaren van gezondheid’ om persoonsgerichte zorg te verfijnen: 

We steken in op persoonsgerichte zorg waar het gaat over gezondheid van patiënten. Immers de 

gezondheid in onze regio wordt in vergelijking tot de rest van de inwoners van ons land als beduidend 

minder ervaren. Een eerste proef om dit te toetsen vindt najaar 2018 reeds plaats. Als bijlage bij de 

uitnodiging voor de griepprik stuurt een aantal praktijken een vragenlijst (wetenschappelijk getoetst) 

mee om te checken hoe mensen hun gezondheid ervaren. De resultaten helpen om persoonsgerichte 

zorg verder te verfijnen. In 2019 breiden we deze enquête - na evaluatie - verder uit over onze 

aangesloten praktijken.  

• We maken gebruik van patiënten-profielen om zorgbehoeften in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij 

is de profilering van cliënttypen van Motivation. Zij onderscheiden drie hoofdgroepen: 1) minder 

zelfredzaam 2) pragmatisch en 3) maatschappijkritisch. Elke hoofdgroep kent ook weer een 

onderverdeling naar in totaal 8 groepen zorgcliënten.  

• We onderzoeken mogelijkheden om patiënten in een vroeg stadium te betrekken bij ontwikkelingen 

binnen HHT. We zijn in gesprek met het Centrum voor Cliëntervaringen voor het uitvoeren van een 

onderzoek in onze regio.  

• We onderzoeken mogelijkheden tot inzet van keuzehulpen om de regie over de eigen gezondheid 

meer bij de patiënt te kunnen leggen. Een keuzehulp geeft informatie over de behandelopties voor 

bepaalde gezondheidsdoelen én geeft informatie over voor- en nadelen van de opties.  

• We onderzoeken hoe we voorzorg (preventie) samen met de 0e lijn gestructureerd op kunnen pakken. 

Waarbij de filosofie van ‘Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG)’ wordt toegepast.  

• We onderzoeken de mogelijkheid om PREM in te zetten voor het meten van de (patiënt)tevredenheid 

van de GGZ-patiënt. 

• Afstemmingsoverleg (MDO) rondom kwetsbare patiënten  

Multidisciplinaire zorg ontwikkelen we verder. Hierbij stimuleren we persoonsgerichte zorg. Het 

systeem van MDO (afstemmingsoverleg) zoals dat nu in de ouderenzorg wordt gehanteerd, breiden 

we uit naar GGZ en GGZ-jeugd. De bestaande programma’s nemen we hierbij als uitgangspunt.   

• Organisatie van patiëntbijeenkomsten op thema (bijv. Diabetescafés).  

 

Anita de Wit (46 jaar) In mijn opvoeding was een ding duidelijk: als je iets wilt, dan moet je daarvoor 

werken. En dat heb ik altijd gedaan. Na mijn hbo-opleiding rechten ben ik gestart met een juridische 

master aan de Universiteit van Tilburg. Uiteindelijk ontving ik mijn papiertje met bijbehorende titel 

Meester in de rechten en ging ik meteen aan de slag, het veld in. Met veel plezier greep ik in mijn 

werk iedere uitdaging aan die voorbijkwam. In mijn vrije uren werkte ik als vrijwilliger bij 

vluchtelingenwerk en leefde ik een fijn en onafhankelijk leven met mijn vrouw. Na 18 mooie jaren als 

advocaat arbeidsrecht moest ik helaas gedwongen afscheid nemen van de firma waar ik werkzaam 

was. De voldoening die ik haalde uit het vrijwilligerswerk kon het gevoel van leegte helaas niet 

opvangen. De vragen die ik had, gingen niet weg. Had ik niet genoeg gedaan voor de organisatie? 

Blonk ik niet genoeg uit in mijn werk? Zagen ze mijn inzet dan niet? Op een gegeven moment leidde 

ik continu aan een neerslachtig gevoel en hier kwam ik niet meer uit. De neerwaartse spiraal zette 

zich verder door toen er tijdens een bevolkingsonderzoek naar borstkanker een knobbeltje in mijn 

borst werd ontdekt.  Ik was al sceptisch met betrekking tot deelname aan dit onderzoek maar had 

toch besloten om deel te nemen. Ook mijn relatie ging lijden onder de ontstane situatie. Online las ik 

over eHealth en hoe je door middel van onlineprogramma’s je gezondheid kunt verbeteren. Hierover 

ben ik in gesprek gegaan met de praktijkondersteuner GGZ en samen bekeken we de mogelijkheden. 

Via de zelfhulptrainingen krijg ik informatie, kan ik oefeningen doen en ontvang ik tips voor de 

toekomst. De keuzehulp borstkanker, die via de praktijk beschikbaar is gesteld, geeft mij alle 



 
 
 
 

noodzakelijke informatie en bespreekt de voordelen en nadelen van een operaties. Hierdoor kom ik 

goed voorbereid op het spreekuur en kan ik samen met de dokter de operatie kiezen die het beste bij 

mij past. De regie over mijn leven heb ik terug en dát geeft mij pas echt voldoening”.  

 

 

c. We bieden Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 

HHT hecht veel waarde aan een gezonde leefstijl voor al zijn patiënten.  

 

Wat doen we al: 

Sinds 2017 is er in het patiëntencontact door implementatie van persoonsgerichte zorg meer aandacht 

gekomen voor het nemen van eigen regie over de gezondheid daar waar mogelijk. Gezonde leefstijl staat 

hoog in ons vaandel. Binnen het thema Gezonde Leefstijl kennen we de volgende aandachtsgebieden: 

• Stoppen met Roken (samenwerking met SineFuma sinds september 2017) 

• Voeding (Diëtetiek) 

• Beweging (Nationale Diabetes Challenge) 

• Slapen (POH GGZ is hier specifiek in geschoold)  

We denken aan een nieuw aandachtsgebied nl. alcoholgebruik.  

 

Wat ontwikkelen we: 

CooL+  

Persoonsgerichte zorg ter preventie en voor drie patiëntengroepen. Voor persoonsgerichte zorg willen we het 

GLi programma CooL van CZ inzetten ten behoeve van (het voorkomen van) chronische zorg- én kwetsbare 

patiënten (GGZ, Ouderenzorg en Jeugd). Primair is het leefstijlprogramma CooL gericht op mensen met een 

(kans op) overgewicht. HHT wil met inzet van dit programma ‘CooL+’ het stepped care principe toepassen. 

Onze bredere filosofie – namelijk ontschotting van de zorg – geven we daarmee ook binnen dit programma 

een platform. Die houdt bijvoorbeeld in dat we onze kaderartsen inzetten om te komen tot indicatoren op basis 

waarvan we potentiële problematiek (DM, Astma, COPD, HVZ, VVR, GGZ, kwetsbare ouderen, jeugd) 

kunnen identificeren en een geïntegreerd leefstijlinterventie-programma kunnen aanbieden. Samenwerking 

met de 0e lijn vindt hierbij steeds meer plaats.  

 

Paul de Jong (58 jaar)  

“Al 58 jaar lang komen mijn gezin en ik bij dezelfde huisartsenpraktijk voor advies, met klachten of als iemand 

van ons niet lekker in zijn vel zit. Het idee dat dokter Peters op de hoogte is van onze geschiedenis op het 

gebied van gezondheid vind ik fijn. In ons dorp staat hij bekend als een vriendelijke en kundige man. Zo heeft 

hij opgemerkt dat ik door de jaren heen wat kilo’s ben aangekomen. We zitten regelmatig met vrienden om 

tafel voor een borreltje en na een dag werken in de garage heb ik geen zin meer om naar de sportschool te 

gaan. Bovendien voel ik me veel te oud om tussen dat jonge grut te gaan staan. Door deze gewoontes liep ik 

een groter risico op suikerziekte en daarvoor kom ik (zo vaak als voor mij nodig is) bij praktijkondersteuner 

Susan. Zij heeft me wakker geschud en informeerde me over de Nationale Diabetes Challenge. De 

huisartsenpraktijk organiseert wekelijks een wandeling voor mensen met diabetes om in beweging te komen. 

De groep bestaat uit 8 man, toevallig zitten er een paar oud-klasgenoten van mij bij! Samen met mijn 

kleindochter wandel ik nog een extra uur in de week. Ik voel me fitter en ik kom tegenwoordig sneller van de 

bank af. Sinds kort ben ik ook met het CooL programma gestart, op aanraden van Susan. Samen met een 

leefstijlcoach bekijk ik welke veranderingen in mijn voeding, beweging en ontspanning effect kunnen hebben 

op gezondheid. Stap voor stap kom ik dichterbij een gezond lichaam terwijl ik toch kan blijven genieten!” 

 

d. Kwaliteit van zorg; kwaliteit van en voor huisartsen, medewerkers en organisatie 

HHT heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie waarbij de aangesloten huisartsen 

intensief met elkaar samenwerken binnen zorgprogramma’s. Daarnaast proberen de praktijken allen dezelfde 

uitstekende kwaliteit te bieden en te borgen.  

 

Wat doen we al: 

Er is een gezamenlijk kwaliteitsbeleid vastgesteld waarvan gezamenlijk overleg met PKC’ers (Praktijk 

Kwaliteit Coördinatoren) een onderdeel is. 



 
 
 
 

De zorggroep en zijn leden worden, zoals genoemd bij het woordje vooraf t.b.v. certificering, jaarlijks geaudit 

door de NPA (Nederlandse Praktijk Accreditering). Alle leden en de zorggroep hebben het certificaat 

ontvangen.  We meten onze kwaliteit door de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) te volgen. We stellen hiertoe 

kwartaalrapportages (zgn. spiegel-informatie) op.  

Door structureel de prestaties van de huisartsen van HHT onderling te vergelijken aan de hand van 

(kwaliteits)indicatoren, veelal en indien mogelijk afgeleid van de NHG – richtlijnen, kunnen we zo nodig voor 

achterblijvende praktijken verbeterplannen opstellen. Deze verbeterplannen zijn gericht op praktijkorganisatie, 

deskundigheidsbevordering en commitment aan de doelstelling van onze organisatie. Hierdoor vermindert de 

praktijkvariatie. Deze manier van werken willen we graag verder ontwikkelen bij het realiseren van de 

doelstellingen uit ons vijfjarenplan. 

 

Wat ontwikkelen we: 

• In samenwerking met NPA kiezen we aandachtsgebieden voor certificering. Op dit moment ligt de 

focus nog op informatiebeveiliging en de AVG. Voor de komende twee jaar besteden we aandacht 

aan LEAN werken.  

• Kwaliteit van werken blijft onze aandacht houden. 

 

e. We anticiperen op de arbeidsmarktproblematiek 

Het vinden van goede medewerkers voor de praktijken, huisartsen en waarnemend huisartsen zal de 

komende jaren steeds moeilijker worden. Zoals gezegd laat het tekort zich nu al voelen.  

 

Wat doen we al: 

• We zijn in staat om flexibel in te springen wanneer de continuïteit van de huisartsenzorg in het 

gedrang komt.  

In gezamenlijkheid heeft HHT bijvoorbeeld de doorstart van een (onverwacht) vrijgevallen praktijk 

georganiseerd (nl. nu geheten HHT De Gagel in Sint Willebrord). HHT gaat de mogelijkheid verder 

uitbouwen tot overname van praktijken binnen of rond ons werkgebied waar opvolging van een 

vertrekkende huisarts moeizaam of niet tot stand komt.  

• We maken deel uit van een regionaal platform via Transvorm om gezamenlijk acties op touw te zetten 

om de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Om de knelpunten hiervan in beeld te brengen is 

onlangs een enquête door het NIVEL opgezet en verspreid. Resultaat hiervan volgt najaar 2018.  

 

Wat ontwikkelen we: 

• Door de technische mogelijkheden van één gezamenlijk telefoniesysteem in te zetten kunnen we 

problemen in de bezetting van praktijkassistentes voor elkaar opvangen. De patiënt zal hier niets van 

merken.  

• Binnen HHT denken we aan: taakherschikking, scholingssubsidie gebruiken om assistentes te laten 

doorgroeien naar POH, verpleegkundig specialisten opleiden en inzetten et cetera. 

• Inzet praktijkmanagers; eerste ideeën zijn in september 2017 door onze brainstormgroep op papier 

gezet. Praktijkmanagers spelen een belangrijke rol in praktijken w.b.t efficiency, LEAN werken, 

kwaliteit, ICT etc. Hiermee starten we begin 2019.  

• Profielbepaling huisarts 3.0 die volgens ons nodig is om concreet handen en voeten te geven aan 

toekomstige praktijkvoering.  

 

f. HHT is kenniscentrum 

HHT is een kenniscentrum. We maken gebruik van elkaars expertise, kennis en kunde en delen deze.  

 

Wat doen we al: 

We organiseren al jaren interne trainingen en scholing. We hebben onlangs (juli 2018) een enquête verspreid 

onder onze leden om de behoefte aan scholing in kaart te brengen met als doel ons aanbod nog gerichter af 

te stemmen. Hieruit blijkt onder meer dat het voor ons eigen ‘clubgevoel’ goed is om eigen 

bijeenkomsten/trainingen te organiseren. Verder haken we voor belangrijke scholingen aan bij andere 

aanbieders. Bijeenkomsten ‘Meet the expert’ zijn hiervan een goed voorbeeld. Het huidige programma voor 

de vasectomie is een goed voorbeeld van interne consultatie. 

 



 
 
 
 

Wat ontwikkelen we: 

• We gaan het delen van kennis uitbreiden door interne consultatie. Met een breed scala aan 

kaderartsen en een goed functionerend KIS kan een structurele inzet van intercollegiale consultatie 

bijdragen aan een reductie van onnodige consumptie in de tweede lijn. Goede zorg vereist goed 

personeel en mede daarom is HHT zich bewust van het belang van goed onderwijs. We zullen 

daarom het aantal opleidingsplaatsen - van assistentes, praktijkondersteuners, nurse practitioners, 

verpleegkundig specialisten, huisartsen en kaderartsen – optimaliseren. Hiervoor nemen we contact 

op met opleidingsinstituten zoals ROC, Universiteit et cetera. Ook Transvorm kan hierbij van 

toegevoegde waarde zijn.   

• We gaan meer structurele betrokkenheid van onze kaderartsen bij de ontwikkeling van HHT-beleid 

borgen door minimaal 2x per jaar de gezamenlijke dialoog te faciliteren waardoor specialistische 

kennis en kunde binnen HHT beter wordt benut. Met als uitgangspunt verbeterde zorg voor de patiënt 

dichtbij huis.  

 

g. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de aangesloten praktijken 

HHT staat voor goede bereikbaarheid van onze aangesloten huisartsen(praktijken) en dat is conform de 

huidige normen goed geregeld, maar we gaan mogelijkheden verkennen om deze tijden binnen HHT uit te 

breiden. De eisen voor spoedbereikbaarheid zijn (vanzelfsprekend) nu al op het vereiste niveau. Om dit zo te 

houden, te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden investeren we de komende twee jaar daarom op 

‘digitale toegankelijkheid’.  

 

Wat doen we al: 

• Conform de normen zijn onze praktijken momenteel (telefonisch) sowieso bereikbaar en toegankelijk 

van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

• Patienten kunnen digitaal afspraken maken (e-consult, herhaalrecept).   

 

Wat ontwikkelen we: 

• Uitbreiden bereikbaarheidsuren 

De telefonische bereikbaarheid komt minimaal op het niveau van de eisen van IGJ en wordt liefst nog 

beter. In onze ledenvergaderingen is als suggestie genoemd: ‘Van acht tot acht is onze kracht’. 

Mogelijkheden hiervoor gaan we onderzoeken. De start hiervoor ligt in het werken (begin 2019) met 

één gezamenlijk telefoonsysteem waarop alle praktijken zijn aangesloten. Voordeel hiervan is dat 

onze bereikbaarheid en toegankelijkheid zal verbeteren. 

• Eén gezamenlijk ICT-systeem 

Om aan geformuleerde kwaliteitseisen w.b.t. bereikbaarheid en verwachtingen van patiënten te 

kunnen voldoen zullen we bijvoorbeeld toegang moeten hebben tot ieders praktijkagenda om 

afspraken in te kunnen plannen. Knelpunt is dat we met verschillende HIS-systemen werken. 

Overgaan tot één HIS of per HIS samenwerkingsverbanden organiseren; dit vraagt het volgend jaar 

om nader onderzoek. Overigens speelt integratie met het KIS hierbij ook een belangrijke rol. De ALV 

is op 8 oktober 2018 akkoord gegaan met dit onderzoek.  

• Bereikbaarheid vergroten door overige ICT-mogelijkheden 

In de regio zullen we gezamenlijk mogelijkheden, zoals beeldbellen en teleconsulten, ontwikkelen.  

Zodanig dat dit recht doet aan de beschikbaarheid/bereikbaarheid voor patiënten enerzijds en 

anderzijds de werkdruk/werkbelasting van de huisartsen niet verhoogt.  

We nemen hierin het voortouw als dat noodzakelijk is. Risico voor ons hierbij is het versnipperde 

landschap waarin we ons bevinden.  

• Het is onze bedoeling om het aantal telefonische consulten voor alle praktijken van HHT met ingang 

van 01-01-2023 met 70% te verlagen. Dit willen we bereiken door de mogelijkheden voor het maken 

van digitale afspraken c.q. digitale toegankelijkheid (afspraken, e-consult en herhaalmedicatie) te 

verbeteren. Patiënten hebben bijvoorbeeld via de ‘HHT app’ de mogelijkheid om hun hulpvraag te 

bespreken met de huisarts of praktijkondersteuner. Dit kan door middel van een e-consult of 

beeldbellen. De app wordt verder uitgebouwd met consult-voorbereidende vragenlijsten en 

patiëntinformatie. Idealiter zou de patiënt als hij contact zoekt met de praktijk, eerst de app moeten 

openen om te kijken hoe zijn hulpvraag het beste beantwoord kan worden. Op dit moment 



 
 
 
 

onderzoeken we of de app gekoppeld kan worden aan alle HIS-sen waarmee gewerkt wordt binnen 

HHT.  

 

Helga Nuijten (37 jaar)  

“Iedere dag combineer ik mijn werk (HR medewerker bij Texaco) met een druk gezinsleven. Sinds mijn 

scheiding is het iedere dag weer een uitdaging om zonder partner de dagelijkse werkzaamheden 

georganiseerd te krijgen. Van het op tijd naar school brengen van de kinderen tot het eten ’s avonds op tafel 

hebben staan. Een belletje naar de huisartsenpraktijk schiet er makkelijk bij in, waardoor ik maanden met 

dezelfde klacht rondloop. De mogelijkheid om via mijn mobiele telefoon mijn klacht voor te leggen aan de 

huisarts of POH is voor mij een uitkomst.  Dit bespaart mij niet alleen tijd, maar geeft ook rust. Als de kinderen 

op bed liggen log ik in op mijn patiëntportaal, meld ik mijn klacht of die van de kinderen en de volgende dag 

ontvang ik een antwoord. Heb ik toch nog behoefte aan een persoonlijk gesprek met de huisarts? Dan kan ik 

altijd nog een afspraak maken, sinds kort ook buiten kantoortijden”.  

 

h.  HHT staat voor moderne praktijkvoering en gebruikt hiervoor ‘slimme innovatieve’ technologie 

HHT heeft een visie(document) voor ICT voor de komende vijf jaar ontwikkeld. Hierin staat onder andere dat 

patiënten conform de landelijke richtlijn uiterlijk 01-01-2021 de beschikking hebben over de eigen 

gezondheidsdata, via inzage in het eigen medisch dossier of via een Persoonlijke Gezondheid Omgeving 

(PGO) en dat HHT zich als ‘innovatie lab’ ziet.  

 

Wat doen we al: 

• We werken met Pacmed voor Uwi’s en met Skinvision voor huidafwijkingen. Beide programma’s 

krijgen een vervolg in verdere uitwerking begin 2019 

 

Wat ontwikkelen we:  

• We onderzoeken de inzet van artificial intelligence, big data en deep learning.  

• We starten een pilot met MonitAir (Apps4Air - Medwear). Apps4Air-Medwear is een startup dat een 

oplossing heeft voor COPD-patiënten met levensbedreigende longaanvallen en 

ademhalingsproblemen. MonitAir is een zelflerende applicatie voor een smartphone en/of tablet en is 

ontwikkeld met als doel om de zelfredzaamheid van de COPD-patiënt te bevorderen. MonitAir geeft 

de controle over COPD terug aan de patiënt, waarbij het bovendien relevante en actuele informatie 

verschaft aan behandelaars in de totale zorgketen. Het is een hoogwaardige eHealth oplossing die is 

ontwikkeld en getest op basis van jarenlang gedegen wetenschappelijk onderzoek. De tweede 

generatie MonitAir zal worden uitgerust met het Smart Care Shirt. Dit is een intelligent shirt met 

sensoren dat continu de veranderingen in longvolume van een patiënt meet. 

Door in te zetten op deze ontwikkelingen verwachten we de zorg voor onze patiënten kwalitatief beter te 

maken.  

Door bovenstaande manieren van samenwerking aan te gaan, geven we ons principe van Innovatie lab 

verder vorm.   

 

i. Informatiebeveiliging en privacy geborgd conform wet- en regelgeving 

Zorgaanbieders dienen zich te houden aan privacywetgeving vastgelegd in de AVG. Op verzoek van de 

zorgaanbieders in West-Brabant heeft het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk) onderzocht of het mogelijk 

en haalbaar is gezamenlijk afspraken te maken over de betrouwbare verwerking en uitwisseling van 

gegevens. Hiertoe is het Regionaal Platform Verwerking Patiëntgegevens (RPVP) opgericht. Resultaat 

hiervan is een convenant waarbij HHT zich heeft aangesloten. Inmiddels is er via het REN ook een FG 

(Functionaris Gegevensbescherming) beschikbaar die zal toetsen of HHT AVG-proof is. HHT handelt sowieso 

conform vigerende wet- en regelgeving.   

 

Wat doen we al: 

• HHT heeft in het najaar 2018 een privacyteam opgericht. Dit team zal zich binnen onze organisatie 

bezighouden met de verdere uitvoering van de AVG.   

• Er loopt een onderzoek naar veilig mailen. Het advies hierover wordt binnenkort verwacht. 

• Website is aangepast aan de eisen van de AVG. 

 



 
 
 
 

Wat ontwikkelen we: 

• Het informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd. 

• Overgang naar secure e-mail. 

 

j. HHT is een sterk merk en door onze eensluidende communicatie dragen we dit voortdurend uit 

Communicatie is en wordt gezamenlijk geregeld. De uitstraling van HHT is uniform door onze gezamenlijke 

huisstijl, website, nieuwsbrieven en patiëntenfolders. Dit zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid voor onze 

patiënten en ketenpartners. Met een professionele communicatiemedewerker in huis is onze communicatie 

kwalitatief goed geborgd.  

 

Wat doen we al: 

• Verstrekken van informatie aan patiënten via website (voor praktijken en centrale organisatie), 

wachtkamerschermen, folders en nieuwsbrieven. 

• Verzorgen van onze tweewekelijkse interne nieuwsbrief voor alle medewerkers van HHT. 

• Bewaken van de gezamenlijke huisstijl 

• Communicatie en publiciteit georganiseerd voor de app ‘Uw zorg online’ voor patiënten van Het 

Huisartsenteam Dudok, De Keen, De Weerijs, Nassaulaan en St. Willebrord. Patiënten regelen 

hiermee eenvoudig en veilig online hun zorg.  

• Verzorgen van publiciteit rond evenementen waaraan HHT deelneemt zoals bv. de Diabetes 

Challenge. 

 

Wat ontwikkelen we: 

• Organiseren van één portaal waarmee toegang (single sign on) verkregen kan worden tot alle 

systemen waarmee gewerkt wordt.  

• Vervangen van het systeem voor de wachtkamerschermen; het huidige is nl. verouderd. Doelgroep 

volwassenen en kinderen. 

 

Tenslotte 

Het is belangrijk de zorg zo persoonlijk mogelijk te maken, op de juiste plek en op het juiste moment. Dichtbij 

als het kan, veraf als het moet. 

Zoals gezegd heeft HHT de ambitie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van (duurdere) zorg, heel veel 

zorg zo dicht mogelijk bij mensen thuis te organiseren en het vernieuwen van zorg door bijvoorbeeld de 

bredere inzet van eHealth. Dit alles uiteraard met dezelfde of betere kwaliteit. HHT zal kwetsbare groepen 

patiënten - ouderen, mensen met psychische problemen en mensen met chronische ziekten - een 

persoonsgericht aanbod van zorg leveren. 

 

Wat hebben we dan nodig om onze ambities te realiseren? We doen allemaal mee, inzet van ICT en slimme 

technologie en LEAN werken staat de komende jaren voorop, zodat onze praktijken nog doelmatiger en 

efficiënter gaan werken om klaar te zijn én te staan voor onze toekomstplannen.  Met CZ willen we 

overeenstemming bereiken over het maken van meerjarenafspraken voorde komende vijf 5 jaar. Alleen dan is 

het mogelijk om te investeren en onze ideeën waar te maken.  
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