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1. Inleiding 
Dit document geeft u een beschrijving van de regioplannen van de regio’s Flevoland, Hardenberg en 

Zwolle, allen aangesloten bij Medrie. We beogen een coherente organisatiestructuur te bouwen 

waarin de verschillende niveaus zich op een logische manier tot elkaar verhouden en dubbelingen 

worden voorkomen. De beschrijving begint dan ook op praktijkniveau. Vervolgens wordt de opbouw 

van de wijkstructuren beschreven, op zichzelf al een groot project. Tenslotte komen de regioplannen 

in engere zin aan bod. Hierbij wordt het Zilveren Kruis format gevolgd. Bij elk thema vindt u een 

regio-overstijgende beschrijving van activiteiten met daarna per regio uitgewerkte regioplannen. De 

bij de regioplannen behorende projecten vindt u, via een link, naar het productenboek1. Elk thema 

eindigt met een synthese van de regionale en bovenregionale activiteiten. Deze overzichten zijn ook 

een leidraad in de gesprekken met Zilveren Kruis. Tenslotte wordt er ingegaan op bovenregionale 

plannen betreffende infrastructuur ter ondersteuning van alle O&I activiteiten.  

 

Leeswijzer: 

Regioraden: uw goedkeuring wordt alleen gevraagd over de bij uw regio behorende regioplannen 

met de hieraan met de link verbonden productbeschrijving uit bijlage 1.  

Zilveren Kruis: belangrijk onderdeel is de synthese aan het einde van elk thema met de daaraan, via 

een link verbonden regioplannen. 

Bijlage 1: beschrijft in sectie 1 – 5 de producten die horen bij de regioplannen. Sectie 6 beschrijft de 

producten die dienen als inspiratie voor de groepen die het wijkmanagement verder willen 

ontwikkelen. Deze zijn ter informatie toegevoegd, maar hierover hoeft geen besluitvorming plaats te 

vinden. 

 

 

                                                        
1 Bijlage 1: In het productenboek staan naast regioplannen tal van andere producten die dienen als 

inspiratie voor de verschillende wijkteams in opbouw.  
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2. Beschrijving organisatie Medrie en populatie kenmerken 
 

2.1 Organisatie Medrie 

Medrie is een serviceorganisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. 

Medrie faciliteert, ondersteunt, organiseert en innoveert de huisartsenzorg vanuit het collectief. Op 

dit moment ondersteunen we met 75 fte (181 medewerkers) zo’n 275 huisartsen in hun zorg aan 

ruim 600.000 patiënten. Medrie groeit nog ieder jaar.  

 

Samen sterk in het dna van Medrie  

Goede zorg, professioneel en dicht bij de patiënt. Dát is waar het werk van onze huisartsen om 

draait. Maar goede zorg blijven bieden, kan niet meer alleen. Dat constateerden ook de oprichters 

van Medrie in 2009. Zij besloten de handen ineen te slaan. En daarmee zit ‘samen sterk’ verankerd in 

het dna van Medrie. 

 

Medrie werkt voor huisartsen 

Medrie werkt voor huisartsen. Zij ontzorgt en ondersteunt hen in alles rondom hun zorg voor 

patiënten. Daarin groeit Medrie nog ieder jaar richting de drijvende kracht achter de huisartsen in de 

regio. En dat draagt bij aan goede huisartsenzorg, nu en in de toekomst. 

 

Wat Medrie doet 

• Medrie faciliteert de huisartsenspoedzorg met een dienstenstructuur en vier huisartsenposten, 

ondersteund door de Triagepost. 

• Medrie ondersteunt de aangesloten huisartsen bij hun ondernemerschap. Bijvoorbeeld door 

contractering van ketenzorgprogramma’s bij de zorgverzekeraar, tijdelijke overname van een praktijk, 

onderzoek naar en ondersteuning bij nieuwe projecten. 

• Medrie organiseert collectieve zaken rondom huisartsenzorg in de regio, zoals scholing. Maar 

bijvoorbeeld ook initiatieven voor kwaliteitsverbetering en patiëntervaringsonderzoek. 

• Medrie vernieuwt de zorg. Dat wordt de komende beleidsperiode (2017-2020) steeds meer 

merkbaar. Medrie wil samen met haar stakeholders inspelen op de toekomst van huisartsenzorg. 

Voor huisartsen en zorg- en welzijnsorganisaties wil Medrie nog meer de verbindende partner zijn bij 

zorginnovatie, met de (verander)kracht in de regio als basis. 

 

Besluitvormingsproces 

De individuele huisartsen / praktijken hebben zich georganiseerd in Hagro’s. De individuele 

huisartsen zijn lid van de regionale Coöperaties te weten Charis in Hardenberg, HCF in Flevoland en 

de vereniging HRZ in Zwolle. De besturen van de genoemde organisaties zijn aandeelhouders van 

Medrie.  

Elke regio beschikt over een regioraad. In de regioraad zitten de vertegenwoordigende huisartsen 

namens de Hagro’s of de afgevaardigden via de HRZ. De regioraad is de plaats waar plannen worden 

gevormd en doorgewerkt. De regioraden hebben goedkeuringsrecht over de plannen van Medrie in 

de regio. Met deze goedkeuring is de mandaatverlening geregeld. 

Elke Medrie regio wordt aangestuurd door een regiodirectie bestaande uit een regiohuisarts en 

regiomanager, eindverantwoordelijke voor de regionale bedrijfsvoering.  

Eind verantwoordelijkheid van al het werk van Medrie is de Raad van Bestuur. 
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Figuur 1: organogram Medrie 

 

2.2 Populatiekenmerken 

Medrie is de regio organisatie voor de drie aangesloten regio’s te weten: 

1) Flevoland 

2) Hardenberg 

3) Zwolle 
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Figuur 2 kerncijfers Medrie 2017 

 

 

Tabel 1 Kerncijfers van de drie bij Medrie aangesloten regio's 

 Hardenberg Flevoland Zwolle 

Zorggroepen Zorggroep Charis 

BV 

Zorggroep Flevoland BV Zorggroep Zwolle BV 

Aangesloten 

huisartsen 

25 77 159 

Populatie 94.000 190.000 314.000 

Populatie 

samenstelling 

   

Ziekenhuizen en 

geschatte 

adherentie 

Röpcke Zweers-

ziekenhuis 

Isala 

MC Zuiderzee  60% 

Antonius Zorggroep      

15% 

St. Jansdal          15% 

Isala                  5% 

Isala 

Geografische 

verdeling 

Balkbrug, 

Beerzerveld, 

Bergentheim, 

Coevorden, 

Dedemsvaart, De 

Krim, Gramsbergen, 

Hardenberg, 

Kloosterhaar, 

Lutten, Ommen en 

Slagharen. 

Lelystad, Emmeloord, 

Nagele, Marknesse, 

Vollenhove, Blokzijl, Ens, 

Creil, Urk, Dronten, 

Swifterbant en 

Biddinghuizen. 

Zwolle, Dalfsen, Heerde, 

Nieuwleusen, West 

Salland, Genemuiden, 

IJsselmuiden, Kampen, 

Wapenveld, 't Harde, 

Elburg, Oldebroek, 

Wezep, Hasselt en 

Zwartsluis. 

GEZ/OWZ praktijken 1 GEZ praktijk 2 GEZ praktijken 

1 OWZ praktijk 

1 GEZ praktijk 

2 OWZ praktijken 
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3. Praktijkmanagement 
In het Medrie gebied worden praktijkmanagers, meestal in dienst van de betreffende praktijken, 

breed ingezet. Om een goede binding met de praktijkorganisaties op te bouwen, een binding die 

naar ons inziens noodzakelijk is voor de implementatie van wijkmanagement, ondersteunt Medrie de 

vorming van netwerken praktijkmanagers in de drie regio’s. Het netwerk ondersteunt elkaar, deelt 

kennis en vaardigheden en organiseert onderwijs. Huisartsenpraktijken profiteren direct van de 

toegenomen kwaliteit van organiseren en huisartsen worden hierdoor op een efficiënte wijze ontlast. 

Huisartsen worden gestimuleerd zelf de regie over hun praktijk te blijven voeren. Medrie wil inzetten 

op versterking van die rol d.m.v. een daarop aangepast onderwijsprogramma. Naast stimuleren van 

het netwerk behoort detachering van praktijkmanagers vanuit de centrale organisatie ten bate van 

de praktijkorganisaties tot de mogelijkheden.  

Motto: efficiëntere praktijkorganisatie waarbij huisartsen de regie behouden, maar (veel) minder zelf 

managen. 

 

Gewenst resultaat: een logische, samenhangende opbouw van de organisatievorm van de regio op 

de verschillende niveaus. 

 

Zie productenboek: Thema 5, product 1: ondersteunen netwerk praktijkmanagers.  

4. Wijkorganisatie 
De op te zetten wijkorganisaties krijgen in het Medrie gebied dezelfde structuur. Elke wijkorganisatie 

heeft een kernteam bestaande uit een huisarts, praktijkmanager aangevuld met één of twee 

vertegenwoordigers van andere disciplines. Naar aanleiding van een analyse van de betreffende 

populatie (b.v. door middel van een wijkscan) kiest het wijkteam de projecten die ze wil gaan 

uitvoeren. Een hulpmiddel hierbij is het Medrie breed samengestelde ‘Productenboek’. Voor een deel 

van de projecten is eerder een regionale, dan wel bovenregionale aanpak vereist. Figuur 3 geeft 

hiervoor een aanwijzing. Op deze manier willen we een logisch continuüm organiseren tussen de 

verschillende niveaus. 
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Figuur 3 Wijkstructuur met belegde thema’s (groen) in relatie met (boven)regionale aanpak (rood). 

(De in de ovalen genoemde projecten zijn slechts voorbeelden). 

 

Het productenboek met projecten en activiteiten dienende als inspiratie voor het wijkmanagement, is 

ter informatie toegevoegd, zie bijlage 1. 

5. Regioplannen 
 

5.1 Inleiding 

De hier gepresenteerde regioplannen bevatten de grote thema’s: GGZ, Ouderenzorg, ”Juiste zorg op 

de juiste plaats“, Leefstijl in combinatie met zelfzorg en infrastructurele medisch ondersteunende 

activiteiten. Bij elk thema treft u een inleiding aan waar de visie uiteen wordt gezet en vervolgens de 

regionale plannen beschreven wordt.  

 

5.2 Regiostructuur 

Elke regio bestaat uit een regiodirectie met een regiomanager die eindverantwoordelijk is voor de 

bedrijfsvoering en verantwoording aflegt aan de RvB van Medrie. Daarnaast (duaal management) 

heeft elke regio een regiohuisarts, verantwoordelijk voor de medische inhoud en de relatie met de 

diverse kwaliteitsteams en de huisartsenachterban onderhoudt. Regioplannen worden besproken en 

geaccordeerd in de respectievelijke regioraden Hardenberg, Flevoland en Zwolle.  

6. GGZ 
 

6.1 Inleiding en visie 

Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg 

In de komende jaren wordt groei verwacht van het aantal GGZ hulpvragen in de eerstelijn. Oorzaken 

van deze groei zijn de transities binnen de GGZ, waarbij actief patiënten naar de eerstelijn verplaatst 

Ouderen

GGZ

Leefstijl Wijkinfrastructuur 

Obesitas school-
kinderen

E-health

Welzijn op recept

Zorg op het goede 
moment

Stoppen met 
roken

Leren en innoveren 

Ondersteunende zelfzorg

Palliatief thuis 

Datamanagement 

E-health
Regioinfrastructuur

Overig

Mantelzorg 
versterkt

Communicatieplatform
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worden en toename van de vraag door de vergrijzing. De huisartsen en Medrie zijn in samenwerking 

met andere GGZ partners daarom volop in beweging om de eerstelijn efficiënter en effectiever in te 

richten.  

 

Tijdige signalering, juiste diagnostiek  

In de eerstelijns GGZ speelt de huisartsvoorziening een centrale rol. Van de huisarts wordt verwacht 

dat deze psychosociale en psychische problemen tijdig herkent en van elkaar onderscheidt voor een 

juiste toeleiding naar zelfhulp, welzijnsorganisaties, eerstelijns- of tweedelijnszorg. Ook heeft de 

huisarts een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen is de huisarts zelfs  

het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, 

gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Voor het bevorderen van tijdige herkenning, juiste 

diagnostiek en toeleiding naar zorg is verdere ontwikkeling nodig van samenwerking tussen de GGZ-

basiszorg en Generalistische GGZ. Met de inzet van regionale kwaliteitsteams en het versterken van 

het netwerk praktijkondersteuners GGZ wil Medrie een bijlage leveren aan de versterking van de 

eerstelijn.  

 

Goede samenwerking  

Een goed ingerichte GGZ in de eerstelijn kan voorzien in een groot deel van de GGZ behoefte van 

burgers en daarmee het beroep op de duurdere voorzieningen in de tweedelijn beperken. Digitale 

beslis-ondersteunende instrumenten en e-Health programma’s kunnen hierbij ondersteunen. 

Gemeenten, waaronder de GGD en welzijnsorganisaties, huisartsen en eerste- en tweedelijns 

zorgaanbieders werken hierin bij voorkeur samen. Projecten en activiteiten om dit te realiseren 

kunnen onderdeel zijn van de O&I-plannen van de regio. 
 

6.2 Bovenregionale inzet 

Naast ondersteuning van het bedrijfsbureau van Medrie op het gebied van ICT, administratie en 

verdere bedrijfsvoering gaat één van de regionale coördinatoren het aandachtsgebied GGZ 

behartigen. Hij/zij houdt de nationale ontwikkelingen in de gaten, zorgt voor een goede uitwisseling 

tussen de regio’s en heeft oog voor de kwaliteitsaspecten. 

 

6.3 GGZ in de regio Flevoland 

 

6.3.1 Analyse regionale situatie en prioritering 

In Flevoland beschikken de meeste huisartsenpraktijken over een Praktijkondersteuner GGZ (POH 

GGZ). Onderlinge samenwerking, intervisie en scholing wordt door Medrie georganiseerd. 

Gezamenlijk is er een e-Health applicatie aangeschaft. Op dit moment is het contact tussen de 

verschillende spelers in de eerste- en tweedelijn nog slechts rudimentair ontwikkeld. Eerste stappen 

op weg naar een betere samenwerking zijn gezet. Doorontwikkeling hiervan zijn dringend gewenst. Er 

bestaat geen beeld van hoe de GGZ zorg in de gehele regio functioneert. Dit inzicht moet verkregen 

worden om gerichte interventies te kunnen uitvoeren. Een eerste stap in die richting is gezet in de 

analyse en aanpak van de wachttijden problematiek.  

 

6.3.2 GGZ infrastructuur en GGZ projecten in het kader van de O&I:   

1. In de regio Flevoland is een kwaliteitsteam actief betrokken bij de ontwikkelingen op het 

terrein van de GGZ. Het kwaliteitsteam bestaat uit drie huisartsen, twee POH GGZ, een 

secretaresse en een lid van de regiodirectie. 



  

11 

 

2. GGZ infrastructuur. Op dit moment is het contact tussen de verschillende spelers in de 

eerste- en tweedelijn nog slechts rudimentair ontwikkeld. Medrie Regio Flevoland zal hier als 

kartrekker gaan optreden. Gezamenlijke aanpak wachttijden problematiek. 

3. Ondersteuning netwerk praktijkondersteuners GGZ 

4. Hiermee samenhangende onderwijs activiteiten. 

5. Samenwerking met gemeentes in het kader van de Jeugd GGZ met uitwerking van de 

juridische kaders van deze samenwerking.  

6. Ondersteuning van mogelijke GGZ projecten in de wijk. 

 

6.3.3 Regionale personele inzet 

 

Functie fte  

Programmacoördinator 0,3  

Programmamanager 0,1  

Secretariële ondersteuning 0,1  

 

 

6.4 GGZ Regio Zwolle 

 

6.4.1 Analyse regionale situatie en prioritering 

De huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ) heeft met de partners Medrie en Proscoop het online 

platform GGZhuis per september 2017 gerealiseerd. 

De missie van het GGZhuis is: De juiste zorg aan iedere patiënt met een GGZ hulpvraag. In de visie 

wil het GGZhuis hét samenwerkende GGZ netwerk zijn, dat de huisartsen ondersteunt op het GGZ 

deelterrein en de samenwerking in de GGZ keten voor jeugd, volwassenen en ouderen (inclusief de 

verslavingszorg en de forensische geestelijke gezondheidszorg). 

 

In 2018 is, als vervolg op het in 2017 gebouwde digitale platform (www.ggzhuis.nl), het bureau 

GGZhuis ontwikkeld en is gestart met het door ontwikkelen van de werkafspraken. Eind Q3 is een 

projectleider GGZhuis aangesteld, die de leiding heeft over het project en het management over het 

ondersteuningsbureau heeft met als doel de verdere doorontwikkeling van het online platform te 

realiseren. 

In het GGZhuis werken GGZ-zorgprofessionals samen in hun streven naar goede, toegankelijke en 

betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, begeleiden en 

transparant maken van regionale samenwerkingsafspraken en het versterken van het GGZ-netwerk 

door deze samenwerking. 

Vanuit de organisatie van dit GGZhuis moet de komende jaren de gezamenlijke werkwijze en de 

gedragen regionale werkafspraken een antwoord kunnen geven op de groeiende vraag naar GGZ-

zorg. Beoogde resultaat is dat de kwaliteit van de zorg verbetert en de wachtlijsten verminderen. 

Het GGZhuis ontwikkelt op korte termijn een eigen communicatiestrategie. De projectleider draagt 

zorg voor een communicatieplan. 

 

6.4.2 Regionale infrastructuur en projecten 

Het GGZhuis is een initiatief vanuit de Huisartsenvereniging regio Zwolle (HRZ). Het GGZhuis kent 

samenwerkende multidisciplinaire netwerken. Deze netwerken werken in een van de kamers van het 

GGZhuis. Dat wil zeggen dat ieder netwerk zich bezighoudt met een thema: jeugd, ouderen 

http://www.ggzhuis.nl/
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volwassenen, huisarts POH GGZ, kwaliteit Innovatie en Monitoring. Deze netwerken zijn bestemd 

voor huisartsen en zorgprofessionals; kortom voor alle partijen die ergens een rol van belang in de 

keten spelen. 

De programmaleiding van het GGZhuis is in handen van de GGZ-commissie van de HRZ. In deze 

commissie zitten twee kaderhuisartsen GGZ, drie huisartsen, een projectleider en als toehoorder een 

lid van het HRZ-bestuur. 

Daarnaast is het GGZ-ondersteuningsbureau ingericht en een redactieraad; deze redactieraad 

bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsgroepen. Proscoop heeft een 

adviseur geleverd voor advisering en inhoudelijke ondersteuning van de GGZ-commissie en is de 

neutrale voorzitter van de GGZ-netwerken jeugd, volwassen en ouderen. Hij ondersteunt ook het 

huisartsen GGZ-netwerk. Jaarlijks vindt een GGZhuis-symposium of congres plaats voor alle 

deelnemers van het GGZhuis. Hierin worden de inhoudelijke ontwikkelingen van het GGZhuis 

gepresenteerd. 

 

Doelen van het GGZ huis bij doorontwikkeling in 2019 

Het doel is om in 2019 een multidisciplinaire GGZ-netwerkorganisatie te vormen die regie aanbrengt 

in de regionale GGZ zorg en waar verschillende zorgverleners in de regio, in de buurt, in het 

ziekenhuis of GGZ instellingen samen afspraken maken over de werkwijzen om zorguitkomsten te 

verbeteren. 

 

Onderwerpen die in 2019 verbeterd moeten worden zijn 

 Wachttijden 

 Totale ervaren tevredenheid over de GGZ zorg 

 GGZ-kosten zijn niet toegenomen / stijgen minder dan het landelijke gemiddelde 

 Beschikbaarheid van goede toegankelijke basiszorg en kwalitatief hoogwaardige 

specialistische zorg 

 Het GGZ huis als basis en structuur van de regionale (netwerk-) samenwerking 

 

6.4.3 Regionale personele inzet 

 GGZ commissie voorzitter  

 Projectleider (vanuit Medrie) 0,4 fte 

 Secretariële ondersteuning 0,2 fte 

 Websitebeheerder  0,2 fte 

 

6.5 Synthese  
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7. Ouderenzorg 
 

7.1 Inleiding en Visie 

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren explosief. In 2040 is de demografische 

groep op zijn hoogtepunt van de vergrijzing en telt Nederland naar verwachting meer dan een kwart 

65-plussers (CBS, 2017). Onder invloed van transities in de ouderenzorg wonen ouderen langer 

thuis. Dit geeft een toenemende druk op de eerstelijn en acute zorgketen. Vanuit maatschappelijk 

perspectief is het belangrijk om de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te bieden. In 

eerste plaats voor de kwaliteit van leven voor de ouderen zelf, maar ook om de zorg 

toekomstbestendig te organiseren.  

 

Daarom beoogt Medrie tot een integrale en proactieve georganiseerde ouderenzorg in de regio te 

komen waarbij de wensen en doelen van de ouderen zelf centraal zijn gesteld en cure, care, welzijn 

en gemeenten goed met elkaar samenwerken. De belangrijkste uitkomst is kwaliteit van leven en 

gezondheid van mensen. Voor wat betreft de definitie van gezondheid sluiten we aan bij het 

gedachtegoed van Machteld Huber2 waarbij gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of 

aanwezigheid van ziekte, maar 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 

                                                        
2 Machteld Huber, Towards a new, dynamic concept of health 
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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.  

Ervaren kwaliteit van leven en gezondheid conform de definitie van Huber wordt maar in beperkte 

mate bepaald door de gezondheidszorg. Om kwaliteit en gezondheid te behouden is samenwerking 

met andere sectoren en domeinen nodig om de krachten te bundelen, zoals in een geriatrisch 

wijknetwerk.  

Binnen de huisartsenpraktijk is in dit geriatrische netwerk/integrale ouderenzorg de cure de 

voornaamste taak. Daarnaast geeft de oudere patiënt aan behoefte te hebben aan één 

aanspreekpunt die het overzicht heeft en de zorg coördineert. Deze regierol ligt voor de oudere 

patiënt primair in de huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de situatie en wensen van de kwetsbare 

oudere kan de regierol ook ingevuld worden in samenwerking met de wijkverpleegkundige, het 

buurtteam, de specialist ouderengeneeskunde of de mantelzorger. Om te kunnen voorzien in de 

behoefte van thuiswonende ouderen en tegelijkertijd in te spelen op zowel demografische als 

maatschappelijke veranderingen willen wij tot een regionaal integraal en proactief 

ouderenzorgmodel komen.  

 

Ons doel is om met het integrale proactieve ouderenzorgmodel:  

1) De samenwerking en kwaliteit van de eerstelijnszorg rondom zelfstandig wonende kwetsbare 

ouderen binnen het geriatrische netwerk, te denken valt aan POH ouderenzorg, praktijkmanager 

en/of praktijkverpleegkundige, in de wijk op te zetten en te verbeteren.  

2) Kwetsbare ouderen in beeld te hebben door vroegtijdige signalering door de zorgverleners binnen 

het geriatrische netwerk en mantelzorgers. In de regierol wordt bij gesignaleerde kwetsbaarheid in 

de huisartsenpraktijk in samenwerking met overige eerstelijns zorgverleners een proactief 

zorgprogramma opgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt het risico verlaagd op acute ontsporingen 

en noodsituaties. Bij toenemende kwetsbaarheid neemt de zorg door de huisartsenpraktijk en 

wijkverpleegkundige geleidelijk aan een grotere plek in. De aanpak bevordert de zelfredzaamheid 

waardoor de oudere langer zelfstandig thuis kan blijven wonen en een betere kwaliteit van leven 

ervaart. De proactieve werkwijze verbetert de gezondheid en kwaliteit van leven van de beoogde 

populatie.  

3) Dit integrale, proactieve ouderenzorgprogramma draagt bij aan het verlagen van de zorgkosten 

per hoofd van de bevolking door ontdubbelen van de zorg met name bij de screening, zorg op de 

juiste plek, samenhang in zorg, minder verpleeghuiskosten, vermindering van acute zorg en 

vermindering van administratieve lasten 

 

7.2 Bovenregionale inzet 

In de verschillende regio’s is men al korter of langer bezig de ouderenzorg te organiseren, stand van 

zaken is per regio wisselend. Dit maakt dat de uitwerking lokaal verder wordt opgepakt. De 

coördinatoren/programmamanagers van de verschillende regio’s staan met elkaar in verbinding om 

waar mogelijk zaken uniform te organiseren, waarbij als adagium geldt: ‘denk regionaal en acteer 

lokaal’. Te denken valt aan tools die te gebruiken zijn voor een sociale kaart, overzicht ELV bedden, E-

health en een communicatieplatform.  

 

 

 



  

15 

 

7.3 Ouderenzorg in de regio Flevoland 

 

7.3.1 Analyse regionale situatie en prioritering 

In de regio Flevoland is een projectgroep gestart die in kaart heeft gebracht wat er in de regio moet 

worden georganiseerd om te komen tot een samenhangende infrastructuur rondom ouderenzorg.  

In die structuur wordt het mogelijk om vanuit de huisartsenpraktijken, als kernteam, de ouderen in 

beeld te brengen en de juiste zorg te bieden. Schematisch is dit (werkdocument) als volgt 

weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Schematische weergave beoogde samenhang Ouderenzorg Flevoland 

 

Per item wordt in kaart gebracht:  

- Wat is nodig om dit te organiseren? 

- Welke ontwikkelingen/initiatieven zijn er al geregeld? (bv item ‘ELV’: regionale 

coördinatiepunten verblijf) 

- Hoe is het elders geregeld? 

- Taken en verantwoordelijkheden beschrijven 

- Samenwerkingsafspraken met de betreffende partijen afstemmen.  

De afspraken die op hoofdlijnen met managers van de organisaties worden gemaakt biedt praktijken 

de kaders om met de individuele professionals samenwerkingsafspraken te maken op wijk-

/praktijkniveau. Met andere woorden, de invulling wordt door de praktijken zelf gedaan met de 
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betreffende partners in de wijk en de praktijk. Daarvoor is financiële ruimte vanuit de module 

‘samenwerken rondom kwetsbare ouderen’ van ZK.  

De randvoorwaarden zoals: gebruik e-health, dossier, en een communicatieplatform worden 

regionaal opgepakt.  

 

Betere afstemming en communicatie tussen partijen heeft als effect gestructureerde, meer uniforme 

zorg in de regio voor ouderen. 

Kwalitatief goede ouderenzorg en goed georganiseerde ouderenzorg rondom de huisartsenpraktijk 

moet in de regio uiteindelijk leiden tot:  

• Positieve gezondheid voor de oudere: Wat kun je zelf doen om welbevinden te ervaren, eigen 

regie. Mensen ondersteunen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het 

leven om te gaan. 

• Voorkómen of uitstellen van kwetsbaarheid    

• Verminderen van ‘acute events’ (Startnotitie Kwetsbare Ouderen Thuis, pagina 6) 

• Behoud van kwaliteit van leven, welzijn en welbevinden voor de patiënt. 

• Beheersbaar houden van de druk op de huisartsenpraktijk, de post en de SEH door 

taakverdeling, verantwoordelijkheden en bijbehorende randvoorwaarden.  

 

7.3.2 Ouderenzorg infrastructuur en Ouderenzorg projecten in het kader van de O&I:   

o Ontwikkelen/organiseren en implementeren en onderhouden van de infrastructuur 

(verbinden van organisaties) t.b.v. het zorgprogramma (stuur-, project- en werkgroepen).  

o Beschrijven zorgprogramma en de kaders/format qua taken en verantwoordelijkheden  voor 

starten met/opzetten van kernteam vanuit huisartsenpraktijk en in de wijk afspraken maken 

met ketenpartners. Vanuit de wijk uitvoeren zorgprogramma. 

o Randvoorwaarden organiseren en implementeren 

o Organiseren scholing (wijkgericht en multidisciplinair) 

 

7.3.3 Regionale personele inzet 

 

 Uren/euro’s  

Stuurgroep 10 uur/jaar  

Projectgroep (7 pers.) 48 uur/jaar  

Werkgroepen 200 uur/jaar  

Implementatiekosten (randvoorwaarden, 

zorgprogramma) 

400 uur/jaar  

Scholing 30.000 euro  

 

7.4 Ouderenzorg in de regio Hardenberg 

 

7.4.1 Analyse regionale situatie en prioritering 

Tekst Hardenberg toevoegen 

 

7.4.2 Regionale infrastructuur en projecten 

Tekst Hardenberg toevoegen 
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7.4.3 Regionale personele inzet 

Tekst Hardenberg toevoegen 

 

 

7.5 Ouderenzorg in de regio Zwolle 

 

7.5.1 Analyse regionale situatie en prioritering 

In de regio Zwolle is de afgelopen jaren (facultatief) gestart met de implementatie van het HRZ plan 

Ouderenzorg. De doelstelling hierbij is kwalitatief goede en goed georganiseerde ouderenzorg in de 

regio, met als resultaat 1) het voorkomen of uitstellen van kwetsbaarheid, en 2) behoud van kwaliteit 

van leven, welzijn en welbevinden voor de patiënt.  

 

Tijdens deze implementatie is een beeld ontstaan wat er in de regio nog moet worden georganiseerd 

om tot een samenhangende infrastructuur te komen rondom ouderenzorg. Het uitgangspunt hierbij 

is om advanced care planning voor alle kwetsbare ouderen te realiseren: kwetsbare ouderen zijn in 

kaart gebracht en adequate zorg & welzijn zijn afgestemd in een MDO. Nauwe samenwerking tussen 

de huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundigen en het sociaal domein zijn hierbij cruciaal. Eén 

regiewijkverpleegkundige per huisartsenpraktijk is het uitgangspunt. Andere professionals uit de 

eerste lijn (fysiotherapeut, diëtist,…)  kunnen desgewenst aansluiten bij het MDO. Essentieel hierbij is 

een goed georganiseerde consultfunctie van de SOG in de huisartsenpraktijk, adequate 

communicatie met / rondom de oudere en diens mantelzorgers en het tijdig identificeren van 

kwetsbaarheid. 

 

Om dit te realiseren zijn afspraken op hoofdlijnen tussen organisaties noodzakelijk. Dit biedt 

praktijken de kaders om verdere invulling en professionele samenwerkingsafspraken te maken op 

wijk- en praktijkniveau. Een stappenplan biedt de wijk/praktijk handvatten hiervoor.  

 

Randvoorwaarden als het creëren van financiële ruimte, communicatieplatform (OZO-verbindzorg), 

(gedeeld) dossier, delen van goede praktijkvoorbeelden, dynamisch overzicht ELV bedden, E-health, 

samenwerking SEH, ontwikkeling van ouderenkamer in GGZ huis (dementie), instellen van een 

kwaliteitsteam zullen regionaal worden opgepakt 

 

7.5.2 Regionale infrastructuur en projecten 

o Ontwikkelen/organiseren van de infrastructuur (verbinden van organisaties) t.b.v. het 

zorgprogramma (stuur-, project- en werkgroepen).  

o Beschrijven zorgprogramma en de kaders/format qua taken en verantwoordelijkheden  voor 

starten met/opzetten van kernteam vanuit huisartsenpraktijk en in de wijk afspraken maken 

met ketenpartners. Vanuit de wijk uitvoeren zorgprogramma 

o Randvoorwaarden organiseren en implementeren 

o Organiseren scholing (wijkgericht en multidisciplinair) 

o Implementatie en onderhoud infrastructuur rondom ouderenzorg 

 

7.6 Synthese 

Volgt. 
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8. De juist zorg op de juiste plaats 
 

8.1 Inleiding en visie 

Een belangrijk onderdeel in het onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019-2022 dat VWS – LHV 

en zorgverzekeraars hebben gesloten, is de inspanning om “de juiste zorg op de juiste plaats” 

mogelijk te maken. Netto komt dit neer op verplaatsing van de zorg van de tweede naar de eerstelijn 

met behoud van kwaliteit en waar mogelijk verplaatsing van zorg van de eerste naar de nuldelijn. 

Deze beweging moet plaatsvinden met behoud van kwaliteit, patiënt tevredenheid en moet tevens 

een bijdrage leveren aan het in de hand houden van de zorgkosten3 4. Om deze beweging te 

realiseren moet de eerstelijn versterkt en beter georganiseerd worden (één van de doelstellingen 

O&I). 

 

Door de zorg efficiënter te organiseren over de lijnen heen moet er lucht ontstaan in het systeem. 

Daar waar de zorg beter georganiseerd is moet de druk op praktijken en b.v. op de 

dienstenstructuur, afnemen. Ontstaan er in deze beweging substitutie effecten van tweede- naar 

eerstelijn, dan moeten deze gepaard gaan met verplaatsing van geld uit het tweedelijnsbudgetkader 

naar dat van de eerstelijn. Substitutie van de eerste- naar de nuldelijn moet gestimuleerd worden 

door beter samenwerking met andere discipline, gemeente en aan de gemeente gekoppelde 

instellingen (b.v. CMO). Er bestaat hier ook een duidelijke koppeling met het versterking van het 

zelfmanagement (zie ook rubriek 9:  leefstijl en zelfmanagement) en preventieve activiteiten 

(beperking van de kosten op langere termijn).  

 

Essentieel is ons te realiseren dat er een grens is aan wat de huisarts kan opvangen. Overbelasting 

moet worden vermeden. Efficiënter organiseren betekent hier dan ook bij voorkeur slimmer 

organiseren. 

 

8.2 Personele inzet boven regionaal 

Daar waar substitutie wordt vormgegeven is een projectmatige aanpak vereist. Binnen Medrie is een 

projectmanager actief en deze werkzaamheden worden, waar nodig, uitgebreid. Binnen het 

bedrijfsbureau wordt een scholing gerealiseerd om projectmatig werken op een hoger plan te gaan 

brengen. Van deze inbreng profiteren de regio’s direct, waarbij kennis opgedaan in één regio ook ten 

bate kan komen aan het geheel.  

 

8.3 Regio Flevoland 

Dermatologie: behandeling en controle van (pre) cancereuze huidafwijkingen. 

 

8.4 Regio Hardenberg 

Plannen m.b.t. substitutie tweede-eerste- nuldelijn 

 

8.5 Regio Zwolle 

De eerste- en tweedelijns beslissen op basis van de inhoud welke zorg het beste waar en in welke 

vorm geleverd kan worden. De triple aim vormt hierbij het uitgangspunt. 

                                                        
3 Triple Aim doelstelling 
4 Value based healthcare 
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Doel = optimale zorg in onze regio 

Zorgverplaatsing of zorgvernieuwing zijn slecht twee middelen die hier in specifieke gevallen aan bij 

kunnen dragen. Dit zijn geen doelen op zich. Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld ook vernieuwde 

werkafspraken eerste- tweedelijns zijn. 

 

STROOMSCHEMA 

 

1. Afgevaardigde huisartsen + vakgroep specialisten bespreken een specifiek thema en bepalen 

welke zorg waar en in welke vorm geleverd kan worden. 

Vanuit de inhoud 

Gedragen door huisartsen en specialisten 

- De bijeenkomst kan eventueel ingeleid worden door een inspiratiesessie (suggestie*).  

- Kwartiermaker innovatie laten aanschuiven? 

- Maximaal twee-drie groepen per jaar?  Bestaande uit twee huisartsen en twee specialisten onder 

regio van coördinator MCC Klik, werkend namens eerste en tweede lijn 

- Start eerste bijeenkomst begin 2019 

 

2. Werkgroep MCC werkt deze plannen op hoofdlijnen uit. Indien van toepassing schuiven andere 

betrokken zorgaanbieders aan.  

Gebruik makend van een bestaand transmuraal gremium gericht op samenwerking in de regio. 

Steven naar een lage inzet van middelen omdat er nog een aanzienlijk afbreukrisico is. 

- in de werkgroep MCC neemt een kwaliteitsarts beleid & beheer of projectleider deel om de 

projectmatige kant direct in goede lijnen neer te zetten. 

- indien beschikbaar is er een kwaliteitsarts medische inhoud betrokken bij het maken van het plan. 

- (NB: patiëntenpanel betrekken?). 

 

3. Het concept plan (op hoofdlijnen) wordt in de toetsgroep (BO: toetsgroep JZJP) besproken. In deze 

toetsgroep wordt besloten of het plan kansrijk is en verder uitgewerkt kan worden. 

Besturen beoordelen of het plan een kansrijke businesscase is. 

 

4. Het plan wordt door MCC werkgroep + ondersteunend projectleider + financial controller 

uitgewerkt tot een businesscase, waarbij uiteraard eerste en tweede lijn nauw samenwerken. 

Alleen voor kansrijke businesscases worden middelen ingezet om de details van het plan uit te 

werken. 

 

5. Het plan inclusief business case worden ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan: 

a. De regioraad huisartsen (het bestuurlijk orgaan van huisartsen in de regio die besluiten neemt 

over de medische inhoud) 

b. De vakgroep specialisten 

c. De toetsgroep (BO) JZJP waarbij de zorgverzekeraar aanwezig is. 

Deze groepen zijn gemandateerd om besluiten te nemen. Een akkoord betekent doorgang van het 

plan. 

 

Indien in alle gremia een akkoord wordt bereikt wordt het plan ingediend bij de zorgverzekeraar 

en/of andere partners van financieringsbronnen. 

 

1. Horizontaal verwijzen 

2. Substitutie plan Claudicatio intermittens 

3. Substitutieplan Aneurysma Abdoninalis 
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4. Tele-nefrologie 

Plannen m.b.t. substitutie tweede-eerste- nuldelijn 

9. Leefstijl en zelfzorg 
Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het stimuleren van zelfmanagement zijn activiteiten 

waar de eerstelijn onder regie van de huisarts in toenemende mate een rol gaan spelen. Beide 

activiteiten moeten de druk op de gezondheidszorg, waar mogelijk, verminderen. Daar waar het 

spreekuur van de huisarts vaak onvoldoende mogelijkheid (met name tijd) biedt om deze zaken vorm 

te geven kunnen ze in wijk- of regioverband wel georganiseerd worden. Daarnaast inspireert ons het 

gedachtegoed van positieve gezondheid zoals dat ontwikkeld is door Machteld Huber5: een brede 

kijk op de mens in zijn lichamelijke, sociale, psychologische en zingevende context. Al zal de omvang 

van dit onderdeel kleiner zijn dan dat van de andere thema’s, willen we dit thema, gezien de 

importantie ervan, toch een centrale plaats geven. De organisatie van deze projecten en activiteiten 

op dit terrein kunnen vanuit O&I gelden gefinancierd worden. Het onderwerp e-Health sluit hier als 

vanzelfsprekend bij aan. Ook de samenwerking met de gemeente rond dit thema wordt 

geïntensiveerd.    

 

Medrie heeft zich aangemeld voor de contractering van de GLI en ZO module. Uitwerking volgt na 

beoordeling aanbod van Zilveren Kruis.  

10. Infrastructurele medisch ondersteunende activiteiten 
 

10.1 Inleiding en visie 

De zorg in het algemeen en eerstelijns huisartsenzorg in het bijzonder is gebaat bij het op het juiste 

moment de juiste zorg leveren. En dan als het even kan op een wijze die past bij het individu dat zorg 

nodig heeft: Personalised medicine. Daarnaast heeft de huisartsenpraktijk de verantwoording voor 

een populatie met specifieke kenmerken. Beide bewegingen kunnen niet zonder vormen van  

Populatiemanagement. Medrie wil hier, waar noodzakelijk en mogelijk met haar regionale 

zorgpartners, vol op inzetten. Vanuit de overtuiging dat de juiste zorg op de juiste plek de geboden 

zorg, ook in de toekomst, in balans kan houden met de zorgkosten. 

 

Populatiemanagement kent een aantal pijlers, die binnen de O&I opgepakt kunnen en moeten 

worden. Hieronder hebben wij deze pijlers toegelicht: 

1. Het is noodzakelijk dat de beschikbaarheid van gegevens (data) van een populatie in een 

regio/wijk regionaal georganiseerd is. Door deze data (al dan niet geanonimiseerd in het licht 

van de AVG-wetgeving) verstandig te analyseren en te combineren met data van andere 

zorgpartijen, is de huisarts in staat vroegtijdig “probleemgebieden” en indien gewenst 

“probleempatiënten” te identificeren. Pro activiteit van handelen en het mogelijk voorkomen 

van vermijdbare zorg(kosten) wordt, met goed en zorgvuldig toepassen van wat wij binnen 

Medrie Datamanagement noemen, werkelijkheid. 

2. Om Datamanagement effectief in te richten is goede uitwisselbaarheid van gegevens 

noodzakelijk, gecombineerd met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving. Het 

landschap van de informatievoorziening van de huisartsenzorg heeft een versnipperd 

karakter. Om de al lopende initiatieven vanuit individuele huisartsen zelf om deze 

                                                        
5 Machteld Huber, Towards a new, dynamic concept of health 
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versnippering tegen te gaan is het noodzakelijk een regio brede ICT-visie en –infrastructuur 

te ontwikkelen. Met behulp hiervan, geheel in lijn met het recent verschenen Nictiz-rapport 

“Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen”, kunnen individuele initiatieven geduid 

worden en kunnen kapitaalintensieve investeringen in ICT-infra oplossingen beter afgewogen 

en met oog voor de toekomst en de regionale samenwerkingen genomen worden. Overigens 

is het tegengaan van deze versnippering en verhogen van de connectiviteit een noodzaak om 

succesvol over te kunnen gaan tot het leveren en/of voeden van de toekomstige Persoonlijke 

Gezondheidszorg Omgeving (PGO) van de patiënt. 

3. De zorg zal letterlijk steeds dichter rond de patiënt georganiseerd worden. Maar zelfs als de 

burger nog geen patiënt is, zal deze zich steeds meer persoonlijk omringen met “devices”, die 

de lichaamsfuncties kunnen en zullen monitoren. Om de huisarts goed aan te kunnen laten 

sluiten bij en kunnen laten omgaan met deze ontwikkelingen, is het noodzakelijk om binnen 

de ICT-infrastructuur een eHealth-omgeving te creëren, waar patiënt en huisarts gebruik van 

kunnen maken. Door zo vertrouwd te raken met dergelijke ontwikkelingen, kunnen kleine 

ehealth-initiatieven door ontwikkelen tot brede inzet van elektronisch ondersteunde 

gezondheidszorg en preventie. 

4. Binnen de regio’s van Medrie is een grote, gemêleerde zorgverlenerspopulatie aanwezig. Met 

de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar zorg kent Medrie 

een aantal specifieke problemen. Om om te gaan met deze arbeidsmarktkrapte moet een 

regio brede strategie ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Het gaat dan om oplossingen 

voor/hulp bij: 

 Huisartsen interesseren in onze regio’s te werken en praktijk te houden  

Waarnemers interesseren in onze regio’s te werken 

 Praktijkpersoneel te interesseren in onze regio’s te werken; denk hierbij o.a. aan 

doktersassistenten  

 Scholen van huisartsen en praktijkpersoneel 

 Samenwerkingsrelaties bouwen met universiteiten, hogescholen, andere 

onderwijsinstellingen en zorgpartners om interesse, betrokkenheid en oplossingen zo 

vroeg mogelijk bij elkaar te brengen.  

 

10.2 Eerste concrete stappen op weg naar een ICT infrastructuur 

 

Gebruik en analyse reeds bestaande databestanden binnen Medrie 

Medrie beschikt over uitgebreide gegevens betreffende de ANW dienst en de chronische zorg. Deze 

gegevens worden, naast noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, gebruikt voor spiegelinformatie richting 

huisartsen en zorgverzekeraars. Het gebruik van deze databestanden ten bate van de kwaliteit van 

zorg en dienstverlening kan echter op een hoger plan gebracht worden. Kennis met betrekking tot 

het formuleren van adequate vraagstellingen en het kunnen analyseren van de data zijn kwaliteiten 

die we willen toevoegen aan onze huidige inzet. 

 

Effectieve wijkzorg in het kader van O&I kan niet zonder een analyse van de populatie en een hierop 

gebaseerd actieplan. Koppeling van de bekende gegevens uit het HIS met informatie van gemeentes 

moet een basis vormen voor zinnige interventies. Voor het ontwikkelen van deze “wijkscans” zullen 

wij samenwerking zoeken met Proscoop vanwege hun reeds bestaande expertise op dit vlak.  

 

Voor het groeien richting vormen van populatiemanagement zullen eerstelijns data, tweedelijns data 

en gemeentelijke data ontsloten moeten worden. Gesprekken zijn gaande met het Kenniscentrum in 
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Zwolle met als doel te verkennen of hier tot een vruchtbare samenwerking met solide 

financieringsstructuur kunnen komen. 

 

Om praktijkdata om te zetten in een gezondheidsrisico beleid voor individuele patiënten nemen we 

deel aan een pilot risicostratificatie.  

 

Om inzicht te krijgen in de regionale huisartsenzorg  willen we komen tot regionale VEKTIS cijfers en 

analyses. 

 

Huisartsenvereniging Regio Zwolle (hierna: HRZ) bereidt sinds 2015 op verzoek van haar leden een 

regionaal HIS voor. Meerdere afzonderlijke regionale plannen boden hiertoe een uitgelezen kans: de 

apothekers wilden één cluster vormen en het ziekenhuis (Isala) beraadde zich op een nieuw 

Ziekenhuis Informatiesysteem. Media berichtten over “medicijndoden” en iatrogene schade door 

ontbrekende informatie bij overdrachten in de ketens. De HRZ wil de kans pakken om in één klap de 

systemen van ziekenhuis, apotheken en huisartsen aan elkaar te koppelen. 

 

10.3 e-Health  

Het stimuleren van e-Health komt in verschillende van de hierboven genoemde onderwerpen tot 

uitdrukking. Zowel in de GGZ (e-Health deels al geïmplementeerd) en ouderenzorg (idem) speelt e-

Health een rol. Kennis van e-Health en kennis van de implementatie daarvan wordt de organisatie 

ingebracht zodat we ook huisartsenpraktijken hiermee kunnen faciliteren. 
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Alle hier beschreven producten zijn vanuit deze inhoudsopgave direct met een link verbonden. 

Bovenaan de pagina keert u weer gemakkelijk terug naar de inhoudsopgave. 

 



  

28 

 

Afspraken met zorgverzekeraar op 
grote lijnen op gedefinieerde thema's

Businesscase

Selectie en 
hergroepering

Ideëen

Inleiding 
 

In deze bijlage treft u producten aan die zijn verzameld en ontwikkeld in het kader van  Organisatie 

en Infrastructuur.  

De producten zijn gerangschikt in vijf regionale hoofd thema’s te weten: GGZ, Ouderenzorg, Juiste 

zorg op de juiste plaats, Leefstijl en zelfzorg en tenslotte infrastructurele ondersteuning. De thema’s 

zijn uitgesplitst per regio. De beschreven producten maken deel van het regioplan.  

 

De regionale plannen zijn deels een voortzetting van bestaande activiteiten en deels nieuwe plannen 

ontstaan in de verschillende regioraden. Geaccepteerde producten worden verder uitgewerkt en 

omgevormd tot businesscasussen. 

 

In hoofdstuk 6 vindt u producten met betrekking tot het wijkmanagement. Hier hebben we geput uit  

de initiatieven die de GEZ praktijken en de OWZ praktijken hebben ontwikkeld. Deze projecten 

maken géén deel uit van het regioplan, maar dienen als inspiratie voor groepen die het 

wijkmanagement verder willen gaan ontwikkelen. Producten kunnen sterk op elkaar lijken. Door 

gebruik te maken van elkaars ervaring verwachten we dat hier een hergroepering plaatsvindt en een 

aantal “best practices” worden doorontwikkeld.  
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Thema 1: GGZ 

Flevoland 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. GGZ-Jeugd; 

samenwerking 

huisarts met 

gemeente 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 22-04-2018 Auteur Berend Jansen 

Regio Flevoland - Dronten 

Betreft ☒Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Sinds de gemeentes verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg en ook de JGGZ, zoeken zij 

samenwerking met huisartsenpraktijken met als motto: één gezin, één doel, één plan. Huisartsen 

praktijken vullen een deel van hun POH GGZ gelden met JGGZ activiteiten, dit om de toegenomen 

druk van deze zorg op de praktijken te kunnen verwerken. Om de samenwerking te bevorderen 

met als doel de kwaliteit van JGGZ zorg te verhogen, heeft Medrie in de gemeente Dronten een 

pilot m.b.t. de samenwerking ondersteund. De pilot fase is nu voorbij. Eén POH JGGZ werkt in 

iedere huisartsenpraktijk en is daarmee hét aanspraakpunt geworden voor al de jeugdzorg voor 

de populatie verbonden aan de huisartsen van één centrum en de verbonden scholen in de wijk. 

Gemeente is werkgever. Huisartsen zorgen voor huisvesting, ICT ondersteuning en overlegtijd.  

Deze activiteit zal worden voortgezet. Evaluatie van de zorg, zorg om de juridische kaders 

(gegevensbescherming) zijn zaken die aandacht behoeven. Samenwerking met de andere 

gemeentes wordt, waar wenselijk, ondersteund. E-Health ondersteuning wordt ter beschikking 

gesteld aan alle POH GGZ Jeugd.  

Doelstelling 

1. Verbeteren van de kwaliteit van jeugdzorg door intensieve samenwerking huisarts, poh 

JGGZ en gemeentes. 

2. Beperkend van de werkbelasting die de geforceerde substitutie van tweede naar eerste 

lijn heeft veroorzaakt binnen de huisartsenpraktijk. 

3. “Proeftuin” voor samenwerking huisartsen en gemeentes (incl. juridische kaders). 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

Meetbare eindpunten 1. Patiënt (ouder) tevredenheidsonderzoek. 

2. Tevredenheid onder huisartsen en gemeente. 

3. Goede toegankelijke tweede lijn voor een meer gerichte 

doelgroep (goed indicatie stelling). 

4. Huisartsen en gemeente weten elkaar beter te vinden. 
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Schatting kosten per jaar ☒ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Samenwerking 

huisarts/POH met 

GGZ instellingen 

en andere 

ketenpartners  

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 01-08-2018 Auteur Berend Jansen 

Regio Flevoland – Dronten- Emmeloord-Urk 

Betreft ☒Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

De ontwikkeling van een regionaal GGZ zorgprogramma: Er komen duidelijke werkafspraken met 

de diverse GGZ –zorgaanbieders en ketenpartners welke huisartspraktijken in regio Flevoland 

ondersteunen. Een programmaleider GGZ coördineert namens de huisartsen de afspraken op 

regionaal niveau. Er wordt een communicatie tool of platform geselecteerd, waar deze 

samenwerkingsafspraken op overzichtelijke wijze zijn terug te vinden. Daar waar nodig wordt 

benodigde scholing ontwikkeld en aangeboden.  

Doelstelling 

4. Patiënten met een GGZ-hulpvraag (acuut en chronisch) krijgen het best passende 

hulpaanbod 

5. Terugdringen van wachtlijsten en wachttijden GGZ patiënten met 50% binnen 1 jaar 

6. Communicatie lijnen zijn kort en effectief 

7. Integrale, vroegtijdige en efficiënte aanpak voor mensen met psychosociale problemen 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

Meetbare eindpunten 5. Aanwezigheid van regionale werkafspraken 

6. Gebruik van een digitaal communicatieplatform. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. Lerend netwerk 

GGZ  

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 01-08-2018 Auteur Berend Jansen 

Regio Flevoland – Dronten- Emmeloord-Urk 

Betreft ☒Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 
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In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

POH-ers GGZ vormen een lerend netwerk, waarbij zowel op casus- als op beleidsniveau samen 

geleerd wordt. POH-ers bepalen zelf de agenda en de te behandelen onderwerpen en kunnen 

daar waar nodig of gewenst de benodigde expertise ‘inhuren’.   

Doelstelling 

1. Goede praktijkvoorbeelden worden gemakkelijk gedeeld 

2. Het netwerk ondersteunt de POH-GGZ en vergroot het oplossingsgericht werken.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

Meetbare eindpunten 7. Tenminste 4 POH bijeenkomsten per jaar 

Schatting kosten per jaar ☒ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Zwolle 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. GGZHuis Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle (HRZ) 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het GGZhuis is een regionaal samenwerkingsverband dat eind 2015 is opgericht. In het GGZhuis 

werken zorgprofessionals, zorgaanbieders en gemeenten samen in hun streven naar goede, 

toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het 

ontwikkelen, begeleiden en transparant maken van regionale samenwerkingsafspraken. De 

organisatie van dit GGZhuis moet in 2019-2012 worden geborgd. 

 

Interventie: 2019         - Regionale implementatie van multidisciplinaire   

                                                   samenwerkingsafspraken van het GGZhuis 

                                                 - GGZ-tools voor de huisartsenpraktijk zijn compleet 

                           2019-2021   Monitoring resultaten regionale GGZ-zorg 

Doelstelling 
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Snel de juiste GGZ. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten - Klantwaardering is ruim voldoende 

- Huisartswaardering is ruim voldoende 

              (Huisarts weet snel de juiste GGZ te vinden) 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Thema 2: Ouderenzorg 

Flevoland 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 

 

1. Organiseren en 

aanbieden 

scholing 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Om kwalitatief goede uniforme zorg in de regio aan ouderen te kunnen bieden is scholing 

noodzakelijk. Het boek ‘Protocollaire ouderenzorg’ (Laego, Vilans, V7VN, NHG) dient als basis.  

 

Doelstelling 

De onderdelen van het zorgprogramma worden door deskundige medewerkers uitgevoerd. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 

 

2. Ontwikkelen en 

borgen regionale 

infrastructuur 

ouderenzorg 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Vanuit Medrie is een projectgroep opgericht die in kaart brengt welke organisaties op welke wijze 

betrokken (moeten) zijn bij ouderenzorg in de regio. Er vindt verbinding plaats rondom het thema 

ouderenzorg. Met deze organisaties (bv. gemeenten, welzijn, thuiszorg, verpleeghuizen, 

ziekenhuis) zal afstemming plaatsvinden. Multidisciplinair zal een stuurgroep op hoofdlijnen de 

afstemming borgen. Daarnaast zullen verschillende werkgroepen zich buigen over de inhoudelijke 

invulling van het zorgprogramma door de afspraken te implementeren. Evaluatie en verdere 

borging zal plaatsvinden in de projectgroep en stuurgroep.  

Doelstelling 

Alle betrokken organisaties zien het belang van een samenhangend netwerk rondom ouderenzorg 

en leveren een actieve bijdrage.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 

 

3. Beschrijven 

zorgprogramma 

ouderenzorg 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  
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☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Beschrijven zorgprogramma en de kaders/format qua taken en verantwoordelijkheden voor 

starten met/opzetten van kernteam vanuit huisartsenpraktijk en in de wijk afspraken maken met 

ketenpartners. Vanuit de wijk uitvoeren zorgprogramma. 

 

Door een werkgroep zal een zorgprogramma worden opgesteld wat handvatten biedt aan 

huisartsenpraktijken om: 

- Een kernteam te formeren 

- MDO’s te houden 

- Patiënten in kaart te brengen 

- De benodigde zorg te verlenen en 

- Samenwerkingsafspraken te maken met ketenpartners in de wijk 

 

Doelstelling 

Dit plan sluit grotendeels aan bij het plan wat door het DOK (Sandra Lips) en de STEL (Gertrud van 

Vulpen/Elleke Leyten) is opgesteld.  

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 

 

4. 

Randvoorwaarden 

organiseren en 

implementeren 

 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Om samenhangende ouderenzorg in de regio efficiënt te organiseren is een aantal 

randvoorwaarden noodzakelijk. Dit betreft E-health, communicatieplatform, digitaal gezamenlijk 

dossier en financiering (O&I). Op regionaal niveau moet worden onderzocht wat wenselijk is voor 

deze regio en vervolgens moet dit worden betaald en geïmplementeerd.  
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Doelstelling 

Patiënten en professionals kunnen gebruik maken van E-health, een communicatieplatform en 

een dossier.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Hardenberg 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Ketenzorg 

Ouderen/ 

Dementie/ 

multimorbiditeit 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum April 2018  Auteur P. Habets 

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☒ thuiszorg      ☒gemeente     ☒paramedici     ☒SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Integraal zorgaanbod voor ouderen, programmatisch uitgevoerd en gemonitord op wijkniveau 

i.s.m. wijkteams, welzijn en thuiszorg.  

Doelstelling 

Betere en doelmatige zorg aan ouderen. Reductie van onnodige ziekenhuisopname. Betere 

communicatie en afstemming tussen alle betrokken zorg en behandelaren. (OZO verbindt)  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 
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Meetbare eindpunten Nulmeting op doelmatigheid en kosten  

Ervaren kwaliteit van zorg   

Ervaren kwaliteit van leven 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Verbinding 

Welzijn& Zorg  

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur P. Habets 

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☒ thuiszorg      ☒gemeente     ☒paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Door een betere verbinding tussen zorg en welzijn, voorkomen van medicalisering en 

aandoeningen gerelateerd aan welbevinden. (b.v. eenzaamheid)  

Doelstelling 

Substitutie van de 1e naar de 0e lijn.  

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: verhogen welbevinden 

Meetbare eindpunten Ervaren welbevinden (gemeente)  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Zwolle 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Praktijk- en 

wijkgerichte 

Ouderenzorg 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle (HRZ) 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 
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☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

De praktijk- en wijkgerichte zorg is er voor alle kwetsbare oudere wijkbewoners, hun 

mantelzorgers en professionals in de regio Zwolle. 

Praktijk- en wijkgerichte zorg is directe een samenwerking tussen een huisarts(-enpraktijk), een 

specialist ouderengeneeskunde en een (wijk)verpleegkundige ouderenzorg. Samen bieden zij 

kwetsbare ouderen, in hun eigen woonomgeving, de juiste zorg en aandacht. 

De WVO en de huisarts en de SO nemen samen de zorg voor de meest kwetsbare ouderen binnen 

een huisartsenpraktijk op zich.  Zo nodig worden zij ondersteund door een speciaal buurtteam van 

deskundigen en kunnen ze de hulp inroepen van gemeentelijke diensten en welzijnsorganisaties. 

Interventie: Per HA-praktijk is een vaste SO en een vaste WVK verbonden aan de   

                           huisartsenpraktijk voor de cure/care aan (kwetsbare) ouderen binnen een praktijk. 

Interventie: Per praktijk worden afspraken gemaakt met de gemeente (wijkteam).  

Interventie: Afleggen sociale visites door de wijkverpleegkundige ouderenzorg 

Doelstelling 

Ouderen vinden het prettig om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het 

is dan belangrijk dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd. Daarom biedt onze regio praktijk- en 

wijkgerichte Zorg. 

In dit traject wordt de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige Ouderenzorg en de 

SO 1 op 1 georganiseerd. Dit wordt gerealiseerd door het inzetten van één centrale zorgverlener 

(de wijkverpleegkundige Ouderenzorg) en én integraal zorgplan. De wijkverpleegkundige is 

hierdoor het enige aanspreekpunt voor de zorg van de (geïncludeerde) ouderen voor de huisarts 

en de SO. 

De nadruk hierbij ligt bij het vroegtijdig in kaart brengen van de zorgbehoefte van de ouderen, (het 

voeren van medicatie-evaluaties?) en het afleggen van (sociale) visites. Volgens de meest recente 

inzichten is dit de sleutel voor verbeterde zorg voor ouderen. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Patiëntervaring is per praktijk voldoende. Huisartservaring over de 

samenwerking met de SO en de WVO is voldoende 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 
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Thema 3: Leefstijl en zelfzorg 

Flevoland 

Nog aanvullen 

Hardenberg 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Preventie, vitaal 

Vechtdal, 

verbinding met 

burger 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum doorlopend Auteur P. Habets 

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☒ thuiszorg      ☒gemeente     ☒paramedici     ☒SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid vergroten bij gehele populatie van belang van eigen 

leefstijl  (voeding/bewegen/rust) op gezondheid.  

Doelstelling 

Afname van chronische ziekten.  

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: 

Meetbare eindpunten Vitaliteitsscore (??)  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Zwolle 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. 

Persoonsgerichte 

zorg 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle 
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Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

2018              Introductie ziektelast (conform COPD, spiegelavond 2018) 

2019              Praktijkanalyse (Z-scan) per praktijk op persoonsgerichte zorg 

2019              Visie ontwikkeling (HRZ) 

                           Op basis van de Z-scan resultaten visie ontwikkelen vormgeving (digitale) 

                           persoonsgerichte zorg 

2019-2020 Het andere jaargesprek. (model Guy Rutten?) 

               - Regionale introductie shared dicision making / positieve gezondheid tijdens de                 

                              jaarlijkse spiegelavond 2019 

2020              - Trainingen gespreksvoering voor HA en POH 

                           - Trainingen gespreksvoering voor HA en PO 

                           - Introductie (digitale) gesprekskaart met pictogrammen (ook voor laaggeletterden) 

                           - Nascholing consult voorbereiding 

                           - Nascholing persoonsgerichte behandelopties toepassen 

2019-2020 Ontwikkeling persoonsgericht aanbod en leefstijlprogramma (’s) 

2020-2021 Ontwikkelen Integrale persoonsgerichte digitale zorg 

Doelstelling 

De regio implementeert het  jaargesprek ‘nieuwe stijl’ voor mensen met een chronische 

aandoening. Dit jaargesprek is een (door beide gesprekspartners) goed voorbereid, persoonlijk 

gesprek waarbij de wensen en behoeften van de patiënt én het medisch protocol leidend zijn. 

Bevindingen en afspraken worden vastgelegd, in samenspraak met de patiënt, als resultaat van 

een proces van ‘samen beslissen’. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Zorggroep richt zich op eindpunten op basis van nieuwe nog te 

ontwikkelen persoonsgerichte indicatoren: 

- beter functioneren van patiënt; 

- hogere kwaliteit van leven voor patiënt; 

- meer betrokkenheid professionals. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

 

 

 



  

40 

 

Thema 4: De juiste zorg op de juiste plaats 

Flevoland 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Dermatologie 

(pre)cancereuze 

huidaandoeningen 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 22-5-2018 Auteur B. Jansen 

Regio Flevoland 

Betreft ☒Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

Indiener project B. Jansen 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☒Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

In het kader van verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn willen we bewerkstelligen 

dat de behandeling en controle van pre-cancereuze huidaandoeningen en basaalcelcarcinoom 

meer in de eerst lijn te laten plaatsvinden. Het project past bij de maatschappelijke tendens  om 

de zorg betaalbaar te houden en sluit goed aan bij één van de resultaatgebieden van Medrie: Zorg 

dicht bij huis. N.a.v. de nieuwe standaard op dit gebied wordt een zorgprogramma geschreven. 

Afspraken worden gemaakt met de dermatologen in de regio. Na een initiële nascholing wordt het 

programma geïmplementeerd.  

Doelstelling 

Verplaatsing van de controle van pre-canceuze huidafwijkingen en basaalcelcarcinoom van de 

tweede naar de eerste lijn met behoud van kwaliteit. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☒Overige: Werkplezier door verbetering kennis en vaardigheden. 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

Hardenberg 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Substitutie 

(kleiner 

ziekenhuis)  

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 
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☐Leefstijl 

☒Overige: o.a.  

Datum doorlopend Auteur P. Habets 

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☒paramedici     ☒SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het verkleinen van het ziekenhuis Saxenburgh heeft als doel om ziekenhuis opname en 

behandeling terug te brengen en in de eerste lijn op te vangen. Te denken valt o.a. dermatologie, 

kleine chirurgische ingrepen, cardiologie, ouderen geneeskunde, multi morbiditeit 

Doelstelling 

Zorg en behandeling dichterbij huis,  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Nulmetingen op doelmatigheid, kosten,  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Ketenzorg 

Oncologie  

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☒paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit,  

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel (wel aanwezig, beter structureren) 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Aanvraag S3 (voor regiotafel ) oncologische zorg thuis / palliatieve zorg. 

Doelstelling 

Structureren van oncologische zorg, duidelijke afstemming 1e en 2e lijn. Betere zorg.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 
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☐Kosten reductie 

☒Overige: besluit wel/niet behandelen,  meer tijd geven 

Meetbare eindpunten - Aantal wel/niet gestarte behandelingen oudere oncologische 

patiënten 

- aantal onverwachte /spoedopnamen oncologie (aanhaken bij ZH 

data)  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Zwolle 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Zorg op de 

juiste plaats 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: substitutie 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Op regionaal niveau werken huisartsen en de Isala toe naar gezamenlijk commitment aan de 

beweging van de juiste zorg op de juiste plek en nemen hun leden/organisaties daarin mee. Dit 

commitment zal in de regio vertaald moeten worden door een gedeeld beeld te maken. Wat is de 

gezondheidssituatie, hoe organiseren en verlenen we de zorg, wat is onze gezamenlijke opgave, en 

wat moet er gebeuren omwille van een betere gezondheid en welzijn van de populatie of 

deelpopulatie? 

Op basis van dat beeld gaan in de regio Zwolle de HRZ, samen met de Isala en met medisch 

specialisten aan de slag. 

Doelstelling 

De regio Zwolle levert door middel van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en met de 

verschillende medische maatschappen en de Isala een bijdrage aan de noodzakelijke 

transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten 2019: 

2020: 

2021: 
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Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Innovatie 

organisatie 

Telenefrologie 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

In de regio Zwolle werken 160 huisartsen en 7 nefrologen, die met elkaar telenefrologie willen 

uitvoeren. Omdat men elkaar en elkaars kennis en kunde niet goed kent is het plan om de 

organisatie van de telenefrologie aan te passen: de regio wordt opgedeeld in 7 sub-regio’s en 

iedere sub-regio wordt verbonden aan één specifieke nefroloog. De nefroloog is hierdoor beter in 

staat bij te dragen aan het uitbreiden van de kennis en vaardigheden van een specifieke groep 

huisartsen, voor de nefroloog is het van belang inzicht te krijgen in de werkwijze in de 

huisartspraktijk. 

 

De aanname is dat door deze intensivering van de samenwerking tussen huisarts en nefroloog het 

aantal verwijzingen naar de tweede lijn daalt. Bij een gebleken succes wordt gekeken of nieuwe 

werkwijze ook kan worden uitgerold over de regio’s Hardenberg en Flevoland. 

 

De totale prevalentie, variërend van lichte nierinsufficiëntie tot en met eindstadium nierfalen, in de 

algemene volwassen bevolking is naar schatting 10-11%. Voor een gemiddelde huisartsenpraktijk 

(normpraktijk) gaat het hier dus al snel om 200 personen. (V. van Gelder, 2017) 

Het verwacht aantal huisartsen dat in deze pilot gaat deelnemen in de regio Zwolle is 160. 

Doelstelling 

Door versterking samenwerking huisarts-nefroloog (door middel van een organisatorische 

wijziging) van het verwijs- en terugverwijsbeleid binnen de teleconsulting neemt het aantal 

patiënten met CNS behandeld in de eerste lijn toe en nemen verwijzingen van deze patiënten naar 

de tweede lijn af. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Kwaliteit 

1) Toename directe samenwerking /vertrouwen tussen een groep 

huisartsen- met één nefroloog 
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2) Toename kennisniveau huisartsen 

3) Inzicht in de verandering van het verwijs- en terugverwijsgedrag bij 

CNS tussen de huisarts en de nefroloog in een nieuwe situatie waarbij 

een nefroloog de consulten behandeld van een kleine groep 

huisartsen 

4) De kwaliteit van de zorg voor patiënten met CNS in de eerste lijn zal 

toenemen op basis van kennisoverdracht vanuit de tweede lijn. 

 

Voorkomen van zorg 

5) Daling van het aantal geopende DOT ’s (324 en 325) in de 2e lijn ten 

opzichte van de 0-meting. In 2018-2019 wordt deze ontwikkeling 

gemonitord door per kwartaal metingen uit te voeren binnen 

Zorgdomein (conform de 0-meting) evenals het aantal 

geregistreerde/gedeclareerde DOT’s. 

6) De periode 2018-2019 wordt gebruikt om de (ontwikkelingen in de) 

regio Zwolle te vergelijken met andere regio’s. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. Horizontaal 

verwijsbeleid van 

kleine 

verrichtingen 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het voorkomen van verwijzen voor kleine verrichtingen naar de tweedelijn door toepassing van 

horizontaal (dit is: onderling) verwijzen onder huisartsen. Dit project is een vervolg op de pilot 

Horizontaal Verwijzen dat in 2016 in de regio Zwolle is gestart en waarbij het horizontaal verwijzen 

van kleine verrichtingen onder een deel van de in deze regio gevestigde huisartsen (32) succesvol 

is geïmplementeerd. Doel van het in dit voorstel beschreven traject is verdere implementatie van 

dit Horizontaal verwijsbeleid van kleine verrichtingen onder alle 160, in de regio Zwolle gevestigde 

huisartsen. 

 

Horizontaal Verwijzen betreft de volgende verrichtingen: 

- Kleine chirurgie 

- Plaatsen UID’s 

- Plaatsen pessaria 

- Cyriaxinjecties 
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- Vasectomie 

Doelstelling 

De doelstelling van dit innovatie- en substitutietraject ‘Horizontaal verwijzen in de Regio Zwolle’ is 

het stimuleren en implementeren van een horizontaal verwijsbeleid voor een set verrichtingen 

onder huisartsen onderling, waarbij patiënten in de eerstelijn worden behandeld. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Met Zilveren Kruis wordt een monitoring gestart met als doel: inzicht 

in de verplaatsing van uitvoering van de verrichtingen van de 2e naar 

de 1e lijn. Daarbij: huisartsen worden het eerste drie jaar gevraagd 

een logboek doorverwijzen bij te houden. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Thema 5: Infrastructurele medisch ondersteunende activiteiten 

Flevoland 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Ondersteunen netwerk 

praktijkmanagers  

 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 22-04-2018 Auteur Berend Jansen 

Regio Flevoland 

Betreft ☒Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Praktijkmanagement ondersteuners/ praktijkmanagers hebben een netwerk gevormd. In dit 

netwerk worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken en gedeeld. Het netwerk wordt ook 

gebruikt voor het delen van kennis en onderwijs. Het stimuleert op deze wijze de kwaliteit van de 

praktijkmanagement waarbij de praktijkmanagers hun verantwoordelijkheid naar hun eigen 

praktijk behouden. Zij zijn ook in dienst bij de betreffende praktijken. In dit concept is Medrie dus 

geen werkgever. Mocht daar vraag naar zijn dan kan dit in een aanvullende module worden 

vormgegeven. In het huidige concept levert Medrie ondersteunende diensten en is zij actief 
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betrokken bij het onderwijs. Per jaar vinden er 6 netwerkbijeenkomsten plaats. De regiomanager / 

regiohuisarts bezoek het netwerk met enige regelmaat. Het bedrijfsbureau van Medrie levert 

inhoudelijke ondersteuning. 

Doelstelling 

Ondersteunen en faciliteren van het werk van de praktijkmanagers door: 

1. Kennisvergroting relevante ontwikkelingen huisartsenzorg. 

2. Stimuleren van de onderlinge uitwisseling en uitwisseling van elkaars competenties. 

3. Stimuleren van de regionale organisatorische samenhang. 

4. Ondersteunen van opleidings- en nascholingsactiviteiten. 

5. Praktijkmanagers kennen de dienstverlening van Medrie en benutten de diensten van 

Medrie indien nodig. Medrie informeert op haar beurt de praktijkmanagers op lopende 

implementatie van projecten. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten 1. Aantal netwerk bijeenkomsten 

2. Tevredenheid huisartsen over resultaten 

praktijkmanagement. 

3. Toename efficiëntie bij implementatie van regionale- , wijk 

en praktijkinnovaties. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Datamanagement Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 22-04-2018 Auteur Berend Jansen 

Regio Flevoland, oa Urk 

Betreft ☒Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het werken aan een regionaal overzicht van de geleverde zorg wordt in Flevoland gecompliceerd 

door het feit dat er met 4 ziekenhuizen wordt samengewerkt. Vanuit dit gegeven wordt in 

Flevoland de keuze gemaakt om ons in eerste instantie te richten op huisartsendata. Met een 

groep voortrekkers wordt een pilot ingericht waarbij wordt onderzocht hoe de ons beschikbare 

data (HIS-KIS-Vektis) gebundeld kan worden zodat deze bruikbaar worden voor klinische 

ondersteuning en het vastleggen van substitutie bewegingen. De beschikbaarheid en 
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bruikbaarheid van bestaande datatools wordt hierbij in kaart gebracht (b.v. PV analytics/ risico 

stratificatie / Hidding).  

Doelstelling 

1. Beschikbare data worden gebruikt voor klinische ondersteuning en het vastleggen van 

substitutie bewegingen. 

2. Data awareness wordt ontwikkeld. 

3. Inzicht wordt verkregen in de huisartsenzorg regio breed. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  Bruikbare data tool 

 Deelnemende huisartsen weten data in te zetten voor klinische 

toepassing. 

 Aanzet naar regionale data. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam Project 3. Netwerk 

palliatieve zorg en 

CVA 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 01-05-2018 Auteur Albertien Clerx 

Regio Flevoland 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Vanuit netwerk Flevoland is het netwerk palliatieve zorg en het netwerk CVA actief. In het netwerk 

palliatieve zorg is een huisarts actief namens de coöperatie. Binnen het CVA netwerk zijn de 

huisartsen, noch Medrie vertegenwoordigd. Bij dit onderwerp bestaat  er een duidelijke verbinding 

mat het VRM programma en het te ontwikkelen ouderenzorg programma.   

Duidelijke vertegenwoordiging met mandatering maakt dat huisartsen als geheel zich beter 

profileren en sterkere stem geven binnen de regio.  

Bekostiging vertegenwoordiging kan vanuit O&I plaatsvinden.  

Doelstelling 

Stimuleren huisartsen inbreng in regionale netwerken. Stimuleren van multidisciplinaire 

samenwerking, met een betere output in patiënten perspectief..  
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Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Deelname huisarts(en) aan netwerkoverleggen; 

samenwerkingsafspraken rondom CVA en palliatieve zorg 

Schatting kosten per jaar ☒ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 4. Samenwerking 

tweedelijn 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Tirza Klaassen 

Regio Flevoland 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Behoefte van artsen in Flevoland om elkaar makkelijker te vinden en indien mogelijk ook afspraken 

te maken en mogelijkheid om deze eenvoudig te delen. 

 

Dit plan bestaat uit 2 onderdelen: 

Transmurale app 

In 2017 is de app gelanceerd in Flevoland, het onderdeel ‘smoelenboek’ is inmiddels gevuld 

(gegevens + foto’s van huisartsen en specialisten). In 2018 wordt de app gevuld met verwijs- en 

samenwerkingsafspraken tussen de eerste- en tweedelijn. Daarnaast worden ook andere 

disciplines benaderd om hierbij aan te haken (bijvoorbeeld SOG). 

Artsenontmoeting 

3 keer per jaar vindt de artsenontmoeting plaats. De voorbereidingscommissie bestaande uit 

huisartsen en specialisten zorgen voor het (medisch) inhoudelijke deel van de bijeenkomsten. 

Medrie verzorgt de verdere organisatie van de bijeenkomsten.  

 

Beide onderdelen worden deels door Medrie en deels door MC Groep gefinancierd. 

Doelstelling 
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1. Artsen kennen elkaar en kunnen elkaar eenvoudig bereiken (app en artsenontmoeting)  

2. De samenwerkingsafspraken afspraken zijn toegankelijk op ieder (mobiel) device en  

              beschikbaar voor de zorgverleners in de regio, te starten met huisartsen en specialisten. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 5. Aantrekkelijk 

Flevoland 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Alice Vloet 

Regio Flevoland  

Betreft ☒Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

Indiener project  

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Gebrek aan het vinden van (praktijk)opvolgers en waarnemers in de regio Flevoland.  

 Benoem de kracht en positieve punten van het werken en wonen in Flevoland 

 Waarom zou men zich moeten vestigen in Flevoland? 

 Wat onderscheid de huisartsenzorg in Flevoland van andere regio’s 

 Wat heb je de bieden als collega huisartsen 

 Hoe en waar kunnen geïnteresseerden zich melden?  

 

Wellicht nodig om aparte materialen te maken voor Lelystad e.o en NOP.  

 Maak een aansprekende slogan 

 Hoe ga je je doelgroep bereiken (kanalen, middelen) 

 Maak een communicatie/implementatieplan (wie doet wat, wanneer) met begroting voor 

besluitvorming  

Doelstelling 

Regio Flevoland onder de aandacht brengen als aantrekkelijke regio voor huisartsen in opleiding, 

waarnemers, huisartsen in loondienst of  huisartsen die zich in de toekomst mogelijk zelfstandig 

willen vestigen 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 
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☐Overige: 

Meetbare eindpunten Folder, filmpje(s), evt (staande) banner voor op huisartsenbeurs oid. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

Hardenberg 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Data 

huisartszorg  

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☐ thuiszorg      ☒gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Samenwerking zoeken met partijen met ervaring in datamanagement, analyse (kenniscentrum, 

NIVEL).  

Doelstelling 

Initiatieven in de domeinen zorg en welzijn meetbaar maken. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: effectiviteit aantonen 

Meetbare eindpunten Er is een werkbaar kennisinstituut beschikbaar voor regionale 

zorginitiatieven 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Praktijkmanagement Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 
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☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Praktijken oordeelsvrij inzicht geven in de eigen praktijkorganisatie. 

Doelstelling 

Efficiënter organiseren van praktijken. Ontwikkelen lerende netwerken.  

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Tevreden huisartsen  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. Nieuwe zorg: 

positieve 

gezondheid 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☒Ouderen 

☒Leefstijl 

☒Overige: 

Datum doorlopend Auteur  

Regio Hardenberg 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☒2e lijn      ☒ thuiszorg      ☒gemeente     ☒paramedici     ☒SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen 

van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel 

mogelijk eigen regie hierin te voeren.  

Doelstelling 

Bewustzijn verhogen van de zes dimensies van gezondheid volgens Machteld Huber.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige:  

Meetbare eindpunten Nulmeting 6 dimensies van gezondheid  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

Zwolle 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. 

Praktijkmanagement 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

praktijkmanagement 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

2019-2020     Praktijkhouders en -managers in de regio worden op geschoold* op   

                        populatiemanagement en wijkmanagement (*hierbij worden de thema’s en de  

                        inhoud daarvan bepaald door de HRZ) 

2020-2021     Praktijkhouders en -managers worden gecoacht/ondersteunt door Medrie /   

                        Proscoop om het wijkmanagement om te kunnen functioneren als regievoerder van   

                        het netwerk (inclusief het sociaal domein) rondom de eigen praktijk om 

                        afspraken en verbeterprojecten voor de lokale situatie en het lokale samenwerkings-   

                        verband te implementeren en te onderhouden. 

2019-2021     Medrie biedt op verzoek tijdelijk of per project een praktijkmanager 

                        aan. Iemand met kennis van zaken, die op freelancebasis praktijken ondersteunt   

                        en/of adviseert waar nodig tot het moment dat de praktijk zelfstandig verder kan.   

                        (kennisniveau: praktijkmanagement en populatiemanagement) 

                        Medrie biedt jaarlijks 2 scholingen aan het netwerk praktijkmanagers op het thema   

                        bedrijfsvoering (P&O, Financiën, ICT, Kwaliteit/lean). 

Doelstelling 

- Faciliteren (ontzorgen) van de huisarts. 

- Door uniforme scholing en kwalificaties is kwaliteit regionaal geborgd. 

- borging samenhangend regiobeleid, passend binnen de gedachte van regiozorg. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: afname indirecte uren inzet huisarts 

Meetbare eindpunten - Minder inzet indirecte uren huisarts 

- Patiënttevredenheid = voldoende 

- Huisartsentevredenheid = voldoende 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 
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Naam project 2. Regionaal HIS Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: ICT/communicatie 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Huisartsenvereniging Regio Zwolle (hierna: HRZ) bereidt sinds 2015 op verzoek van haar leden een 

regionaal HIS voor. Meerdere afzonderlijke regionale plannen boden hiertoe een uitgelezen kans: 

de apothekers wilden één cluster vormen en het ziekenhuis (Isala) beraadde zich op een nieuw 

Ziekenhuis Informatiesysteem. Media berichtten over “medicijndoden” en iatrogene schade door 

ontbrekende informatie bij overdrachten in de ketens. De HRZ wil de kans pakken om in één klap 

de systemen van ziekenhuis, apotheken en huisartsen aan elkaar te koppelen. 

Ook de landelijke ontwikkeling richting Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten 

vraagt om coördinatie en sturing. 

Vanuit het regionale HIS is, willen we de volgende doelen bereiken: 

- verbeteren patiënt veiligheid, met name op het gebied van medicatie, maar ook op gebied van 

betere dossiervorming en verbeterde samenwerking op ICT gebied met apothekers en Isala. 

We willen hiermee een regiobrede kwaliteitsslag maken. 

- verhogen werkplezier en efficiëntie van huisartsen door stimulering en scholing. Huisartsen 

kunnen van elkaar leren. 

- ontzorgen en vergemakkelijken van zorg innovaties d.m.v. op elkaar afgestemde ICT. Centraal 

clusterbeheer en één loket voor HIS vragen zijn daar onderdeel van. Hiermee ontstaat een 

stevige basis voor verdere regionale zorginnovaties en samenwerking in een tijd waarin in sterk 

toenemende mate een beroep wordt gedaan op ICT infrastructuur in de eerste lijn. Het PGO is 

daar onderdeel van. 

Doelstelling 

De HRZ rolt het projectplan Regionaal HIS (Medicom) uit via haar ICT commissie met 

ondersteuning vanuit Medrie (projectleiding, secretarieel, juridisch). 

 

Met de regionale apothekers (Sapoz) is in middels een Stichting MedZwolle ingericht waarin het 

Regionale His is ondergebracht. Het bestuur bestaat uit twee huisartsen en twee apothekers. 

Vanuit de stichting wordt het clusterbeheer geregeld. Door middel van 

deelnemersovereenkomsten, bewerkersovereenkomsten en privacyreglementen is dit ook 

juridisch geformaliseerd. 

 

Eind 2018 nemen alle regionale apotheken deel aan hun centraal cluster en zijn 100 huisartsen- 

normpraktijken overgezet naar het Regionale HIS. De organisatie berust bij projectleiding die 

gevormd wordt door de voorzitter ICT cie, de externe projectleiding via Medrie en een 
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secretaresse HRZ/Medrie. In 2019 vinden verdere conversies naar het Regionale HIS plaats, 

waarna begin 2020 de projectfase is afgesloten. 

 

De ICT cie is het aanspreekpunt voor Isala ten aanzien van patiëntenportaal en 

zorgverlenersportaal in het nieuwe Ziekenhuis Informatiesysteem dat begin november 2018 live 

gaat. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten - Percentage huisartsen op 1 HIS. Eind 2019 95%. 

- Afname aantal TIM-meldingen m.b.t. medicatie-fouten 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. 

Wijkmanagement 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: wijkmanagement 

Datum 11-05-2018 Auteur Carla Klaasen 

Regio Zwolle 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het project in de regio Zwolle wordt opgezet vanuit het reeds in de ouderenzorg gehanteerde 

vlindermodel waarbij een beter geïntegreerde samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg 

wordt gerealiseerd. Met als doel: goede zorg en ondersteuning voor de inwoners van Zwolle en 

omgeving. 

 

Om een goede basis te leggen, start het traject met de huidige samenwerking met preventie, 

welzijn en zorg per een huisartsenpraktijk (?) of per wijk (?)* in beeld te brengen. Daarna wordt per 

praktijk/wijk gekeken naar het gezondheidsprofiel van de populatie. Daarna worden per praktijk 

accenten aangebracht en worden daarover afspraken gemaakt met de partners rondom de 

praktijk of in de wijk. De praktijkmanager is regievoerder van het lokale samenwerkingsverband 

rondom de eigen praktijk. 

 

Traject: 

2019 Elke praktijk / wijk heeft informatie over het eigen gezondheidsprofiel. Sleutelfiguren in de   

              zorg en bestaande preventieve samenwerkingsprojecten zijn in beeld. Praktijkmanagers   

              worden door Medrie opgeleid in vaardigheden om als regievoerder in de wijk/rondom de   
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              praktijk van het lokale samenwerkingsverband te kunnen functioneren 

2020 Het sociale domein is bij iedere huisartsen praktijk actief betrokken (wonen/welzijn) 

2021 Per praktijk zijn werkafspraken gemaakt binnen het netwerk 

 

Proscoop is de ondersteunende partij bij de realisatie van de praktijk/wijkorganisatie. 

*Dit traject kan vanuit een individuele praktijk of per wijk worden gestart 

Doelstelling 

Professionals publieke gezondheid richten zich door middel van lokale samenwerkingsafspraken 

op de collectieve taak: alle burgers gezond houden. De doel van samenwerking aan wijkgerichte 

samenwerking door publieke gezondheid en de eerste lijn: 

- De huisarts kan leefstijl- of welzijnsproblematiek signaleren en bespreken met patiënten   

              en hij kan hen doorverwijzen naar collectief aanbod in de wijk. 

- De wijkverpleegkundige kan vanuit haar taken met een brede preventieblik een   

              signalerende en doorverwijzende functie hebben voor bijvoorbeeld valrisico. 

- De fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen maken afspraken over de overgang van   

              een patiënt naar regulier sportaanbod. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten - Huisartsen zijn tevreden over het aanbod per praktijk of in de wijk 

- Samenwerkingsafspraken zijn per praktijk/wijk opgesteld en geborgd. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 
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6. Wijkmanagement 
 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. SOLK in de 

eerstelijn 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 30-04-2018 Auteur Annette Mangard 

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Diagnostiek: De aandacht gaat naar patiënten die zich presenteren met een SOLK die langer duurt 

dan 6 weken. Uitgangspunt is dat er reeds adequaat medisch onderzoek is gedaan naar de 

ingangsklacht (zie definitie SOLK: We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 

Klachten bij lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en er bij adequaat medisch 

onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.) 

Behandeling: Samengevat: Als SOLK wordt gediagnosticeerd vormen HA en POH-GGZ een 

kernteam, maken samen met de patiënt een behandelplan en werkt men samen met 

psychosomatische fysiotherapie, soms met psycholoog , ergotherapeut, diëtiste, maatschappelijk 

werk, thuiszorg, psychiater en het sociale wijkteam in Lelystad. De huisarts diagnosticeert, POH-

GGZ inventariseert, behandelt en coördineert. De duur van het programma is 16 weken en er is 

een terugvalpreventie. 

Evaluatie: Multidisciplinair Overleg : 

•  1x 6 weken overleg met psychosomatische fysiotherapeut, huisarts, POH-GGZ 

•  Op indicatie: PAAZ, Sociaal wijkteam, Thuiszorg ( Woonzorg Flevoland), Maatschappelijk 

werk, eerste lijn psycholoog, apotheker, diëtiste 

Evaluatie na 16 weken: Doelen behaald? 

•  POH-GGZ coördineert en stemt af, heeft gesprekken met patiënt over onderhoudende 

factoren, motivatie e.d., bewaakt psychisch functioneren van patiënt 

Einde behandeling 

Het moment voor het einde van de behandeling wordt bepaald aan de hand van de eerder 

vastgestelde behandeldoelen. Dit gebeurt gelijktijdig met de afname van de Robbin vragenlijst en 

en SCEGS 

•  Doel is behaald: einde of terugvalpreventie. 

•  Doel zal waarschijnlijk niet worden behaald: analyse oorzaak van niet behalen doel. Doel   

              herzien? Als nee: Einde behandeling; Of toch laag frequente afspraken om schade te     

              beperken. 

Doelstelling 
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Doelen van zorgprogramma SOLK 

Bij patiënten het vermogen opbouwen en versterken om emoties te verwerken i.p.v. om te zetten 

in lichamelijke klachten 

- de patiënten daardoor betere, meer op hun specifieke behoefte toegesneden, geïntegreerde 

zorg te geven; d.w.z. een alternatief te bieden voor de (klaarblijkelijk ontoereikende) huidige zorg. 

Beoogde resultaten van SOLK Zorgprogramma: 

- Vermindering van zorgconsumptie bij betreffende patiëntengroepen; vooral gemeten in   

              termen van farmacie 

- Vermindering van consultfrequentie bij betreffende patiëntengroepen 

- Vermindering verwijzingen naar 2de lijns ggz 

- Verbetering kwaliteit van leven van de betreffende patiënt 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

Meetbare eindpunten Daling frequentie huisartsenbezoek 

Vermindering zorgconsumptie gemeten in termen van Polyfarmacie 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Zorgpaden GGZ 

jeugd 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

 

Doelstelling 

1. Zorgpaden zijn ontwikkeld voor ASS en ADHD 

2. Samenwerking en afstemming tussen POH GGZ jeugd, basis GGZ en gespecialiseerde GGZ 

3. Betrokkenheid van gemeente 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 
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☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. Welzijn op 

recept 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

 

Doelstelling 

1. Welzijn op recept word door professionals op Urk voorgeschreven. 

2. Alle professionals op Urk weten wat welzijn is 

-Wie bieden welzijn, welke organisatie  

-Welk aanbod van welzijn is er  

-Definitie welzijn is duidelijk   

-Definitie Welzijn op recept is duidelijk 

3. Route / beslisboom / protocol welzijn op recept  

4.Omdenken bij professionals  

Hoe knop om bij professionals in de zorg, hoe verkopen aan de patiënt 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 4. Zorgprogramma 

Problematisch 

Alcoholgebruik 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 
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☐Overige: 

Datum 1 juli 2014 Auteur Freek Los (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Door meer alert te zijn op (ook indirecte) signalen van problematisch alcoholgebruik en de 

betreffende patiëntengroep beter in kaart te brengen, om een juist hulpaanbod te kunnen doen. 

Doelstelling 

Centrumassistenten, PVK/POH Somatiek en huisartsen herkennen, na scholing, directe en 

indirecte signalen van problematische alcoholgebruik. Centrumassistenten en PVK/POH Somatiek 

kunnen signaleren en bespreekbaar maken bij de huisarts. De huisarts biedt aan dit te bespreken 

met de patiënt. Volgens NHG-standaard M10 ‘Problematisch alcoholgebruik’ vindt de 

diagnosestelling problematische alcoholgebruik (ICPC P 5.05), de behandeling en de begeleiding 

plaats. Met de vragen van de Five Shot Test (registratie in HIS) krijgt de huisarts een indruk van de 

omvang van het alcoholprobleem. Het alcoholgebruik wordt in het HIS geregistreerd 

(alcoholgebruik in E (= eenheden) per dag: ALCOHOLNHG en advies alcoholgebruik gegeven: 

ADVALCOHOL). Bij de begeleiding ligt in de initiële fase de nadruk op de bewustwording en 

gedragsverandering. Daarnaast wordt ook aandacht geven aan lichamelijke, psychische of sociale 

klachten en zo nodig verwezen naar Verslavingszorg, Maatschappelijk Werk of GGZ. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige:  

Meetbare eindpunten Korte termijn 

Nascholing organiseren in samenwerking met verslavingszorg, zodat 

medewerkers van de huisartsenpraktijk indirecte signalen van 

problematische alcoholgebruik kunnen herkennen en signaleren. 

Lange termijn 

Binnen een jaar wordt de registratie van problematisch 

alcoholgebruik verbeterd, inclusief de stadia van bewustwording, 

dreigende deficiënties worden behandeld en zo nodig worden 

patiënten verwezen naar de juiste hulpverlener buiten de 

huisartsenpraktijk. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 5. Zorgprogramma 

Moeheid 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 
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☐Overige: 

Datum 1 juli 2014 Auteur Peter Clabbers (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Beter en sneller inzicht in de klacht en diagnose en hierdoor sneller adequate hulpverlening 

inzetten (POH-GGZ, fysiotherapeut of SPV) → minder verzuim; patiënt sneller geholpen. 

Doelstelling 

Patiënten met moeheidsklachten sneller en beter in beeld te brengen wat de klacht moeheid 

betreft en differentiaal diagnoses uitsluiten, middels WHO 5 vragen lijst. Eenduidige en betere 

monitoring doormiddel van ‘Vier Dimensionale Klachten Lijst’ (4DKL) (Medicom behandelprotocol: 

‘4DKLGROOT – 4DKL score berekening’) bij eerste klachten. Uitsluiten van differentiaal diagnose 

door gericht laboratoriumonderzoek bij het eerste consult en geen onnodige onderzoeken. Als 

diagnose moeheid, ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK), volgens 

anamnese en de SCEGS is gesteld, wordt de behandeling en begeleiding volgens NHG-standaard 

‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)’ M102 ingezet. Patiënten met 

matig-ernstig SOLK worden in samenwerking met behandeld of verwezen naar:  

- (psychosomatisch) fysio- of oefentherapeut  

- POH GGZ in de eerste lijn 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige:  

Meetbare eindpunten Korte termijn 

Inzetten screenend lab en WHO 5-vragenlijst en zo nodig verdieping 

door 4DKL (Medicom behandelprotocol: ‘4DKLGROOT – 4DKL score 

berekening’) bij 1e consult moeheid. 

Lange termijn 

Bij 50% van patiënten met de diagnose moeheid (A04) is screenend 

lab en WHO 5 -vragenlijst bij 1e consult moeheid gedaan en zo nodig 

4 DKL vragenlijst. Hebben een adequaat en doelgericht behandelplan 

bij patiënten met de klacht moeheid (A04), waardoor patiënten sneller 

geholpen zijn en het tot minder verzuim komt. In mei 2015 zijn er 

samenwerkingsafspraken betreffende verwijzing, communicatie en 

behandeling met (psychosomatisch) fysio-, oefentherapeut en POH 

GGZ in de eerste lijn. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project Nummer   



  

61 

 

6. Zorgprogramma 

Depressie 

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 1 juli 2014 Auteur Peter Hardy (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Door eenduidige diagnose stelling van depressie, de betreffende patiëntengroep beter in kaart te 

brengen, om een juist hulpaanbod te kunnen doen. 

Doelstelling 

Een eenduidige diagnosestelling bij patiënten met depressief gevoel volgens NHG-standaard 

Depressie (M44). Voor een effectieve aanpak is het van belang dat de patiënt gemotiveerd is voor 

behandeling en (mede)verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast een initiële, effectieve behandeling 

en educatie van Depressieve klachten/somberheid (P03), Depressie (P76), Depressie met ernstig 

sociaal disfunctioneren, grote lijdensdruk of met ernstige psychische comorbiditeit (P76), 

postpartumdepressie (P76.01), winterdepressie (P76), zodat een eventuele overbehandeling met 

antidepressiva voorkomen. Zo nodig verwijzen naar POH GGZ, Maatschappelijk Werk, Sociaal 

Wijkteam, Eerstelijns psycholoog of Fysiotherapie: Runningtherapie of Beweegprogramma. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige:  

Meetbare eindpunten Korte termijn 

Samenwerkingsafspraken en communicatieafspraken maken met 

POH GGZ , Maatschappelijk Werk, Sociaal Wijkteam, Eerstelijns 

psycholoog en/of Fysiotherapie: Runningtherapie of 

Beweegprogramma.  

Lange termijn 

Een initiële, effectieve behandeling en educatie van depressieve 

klachten/ somberheid (P03) en Depressie (P76) met doelgericht inzet 

van antidepressiva en verwijzing naar POH GGZ, Maatschappelijk 

Werk, Sociaal Wijkteam, Eerstelijns psycholoog of Fysiotherapie: 

Runningtherapie of Beweegprogramma. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project Nummer   
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7. Welzijn op 

recept (door 

ontwikkelen) 

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Elleke Leijten (SWT) Karol 

Habryka en Ingrid Letsch 

(huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft psychosociale 

problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke 

partner. Schattingen van het vóórkomen van psychosociale problemen bij burgers die bij de 

huisarts komen liggen rond de 50%. Burgers met psychosociale problemen maken vaker gebruik 

van huisartsenzorg dan andere burgers De psychosociale problemen uiten zich vaak in 

lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft 

hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Ze geven aan zelf hun 

klachten te boven willen komen. 

‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of 

psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren 

van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener in de 

huisartsvoorziening, de persoon met psychosociale klachten, naar een zogenaamd 

‘welzijnsarrangement’ van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die 

het welbevinden van mensen kunnen verhogen doordat zij zich richten op activiteiten die 

samenhangen met positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie 

met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen, de zogenaamde ‘Principes van duurzaam geluk’ en 

welbevinden. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of 

een combinatie hiervan. De verwezen persoon maakt zelf, of samen met de medewerker van de 

welzijnsorganisatie, een keuze voor een arrangement. De deelnemer van het welzijnsarrangement 

evalueert zelf de deelname en deelt deze informatie (indien de cliënt dit wenst) met de 

zorgverlener die heeft verwezen. Omdat de interventies kunnen worden ingebed in het dagelijks 

leven, kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Een gewenst neveneffect 

zou zijn dat mensen met psychosociale klachten minder (onnodig) gebruik zullen maken van de 

gezondheidszorg 

Doelstelling 

Het doel van ‘Welzijn op recept’ is het welbevinden van burgers met (psycho) sociale problemen te 

vergroten door deelname aan welzijnsinterventies. Een secundair doel is bewustwording bij 

eerstelijnsprofessionals van een welzijnsaanbod om onterecht verwijzen naar medische- of 

psychologische zorg te voorkomen wanneer deze niet geïndiceerd is. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 
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☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Aantal verwezen mensen naar welzijn 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 8. Kwetsbare 

ouderen 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

Doelstelling 

1. Een route kwetsbare oudere ontwikkeld. De route word aangeduid in een 

stroomdiagram. Zichtbaar is welke zorg en door wie binnen verschillende domeinen gedaan word 

en is de route kwetsbare oudere van signalering tot uitvoering coördinatie duidelijk.  

 

2. Een communicatie systeem 

 

3. De organisatiewijze ‘eenduidige aanpak kwetsbare ouderen’ vorm en zijn  

samenwerkingsafspraken met alle betrokken organisaties vanuit de verschillende domeinen 

gemaakt. 

 

4.De route kwetsbare oudere geïmplementeerd en wordt toegepast. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 9. Kwetsbare 

ouderen 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 30-04-2018 Auteur Gertrud van Vulpen 

centrummanager, Elleke 

Leijten (Coördinator SWT) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Van de 75-plussers in Nederland is 15 tot 20% op enig moment kwetsbaar te noemen. Onder een 

kwetsbare oudere verstaan wij: ‘een oudere persoon met één of meer van de volgende 

problemen, die vaak met elkaar interacteren, cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale 

problematiek, multimorbiditeit, polyfarmacie en maatschappelijk isolement (alleen wonen, zonder 

of met weinig mantelzorg; eenzaamheid). Het gaat expliciet niet alleen om chronische zorg, maar 

ook om veelvoorkomende klachten/aandoeningen van ouderen (duizeligheid, slecht zien, horen, 

etc.)’ (NHG, 2010). 

Doelstelling 

De doelstelling van ouderen in beeld: 

• Proactief opsporen van kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder, de Groningen Frailty Indicator 

GFI ( verkort vragen lijst) in te vullen waarbij de uitnodiging van verschillende organisatie uitgaat en 

casefinding. 

• Een beeld krijgen van draagkracht en mogelijkheden i.c.m. draaglast en/of ziekten in de specifieke 

en persoonlijke situatie van de oudere en in kaart brengen wat het meest belangrijk voor de 

oudere zelf is. 

• Het stimuleren van een multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie 

met als doelen: 

- Betere informatievoorziening over keuzemogelijkheden. 

- Juiste zorg door juiste persoon, inzet Specialist Ouderenzorg, wel zijn 

- De krachten en mogelijkheden van oudere centraal stellen om zo de autonomie, welzijn en  

              zelfregie op eigen gezondheid en zelfredzaamheid stimuleren. 

- Participatie: samen met oudere, zorg en welzijn zorgen voor de optimale zorg en              

              welbevinden. Informele zorg wordt ingezet. 

-            Continuïteit in het zorgproces waarborgen waarbij de 65plusser betrokken is. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 
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Meetbare eindpunten Samenwerkingsafspraken en aantal MDO met Huisarts, POH-S, SOG, 

casemanager dementie en wijkverpleegkundige. 

Inzet van Easy care 

Aantal opgestelde zorgplannen 

Doorverwijzingen welzijn 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 10. Gezond 

gewicht 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

 

Doelstelling 

1. Voor kinderen met overgewicht is het mogelijk om intensief en multidisciplinair begeleiden te 

krijgen Op Urk. 

De betrokken partijen op Urk leveren aantoonbaar gezamenlijk afgestemde zorg op maat waarbij 

gezonder eten, meer bewegen en psychologische begeleiding onderdeel uitmaken van de aanpak.  

 

2. Bewustwording leefstijl; De bewoners op Urk bewust maken van hun leefstijl en de invloed van  

leefstijl op gezondheid. 

- Samenwerking met werkgevers, welzijn en zorg 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project Nummer   
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11. 

Leefstijlwijkaanpak 

2018 

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 01-05-2018 Auteur Elleke Leijten (SWT), Anna 

Rijpsma (leefstijlwijkcoach), 

Gertrud van Vulpen 

(centrummanager) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Wijkaanpak gezonde leefstijl; kinderen met overgewicht en ondergewicht, 

Gezamenlijk gezonde leefstijlweek 

Dit is een project waarin onderwijs, gezondheidscentrum, de leefstijlwijkcoach en het SWT 

samenwerken. Op het gebied van voeding, bewegen, slapen, rust, ken je eigen lichaam en 

waterdrinken worden lessen aangeboden op de basisscholen. De week wordt afgesloten met een 

gezonde borrel voor de ouders waar de kinderen vertellen wat ze geleerd hebben. De kinderen 

maken zelf de gezonde hapjes en drankjes. 

Activiteiten die we samen met het gezondheidscentrum hebben gedaan 

• Leefstijldagen op het schateiland samenwerking gezondheidscentrum en speeltuin Het 

Schateiland 

• Workshop gezonde hapjes maken SKL 

• Stoptober 

• Workshop EHBO 

• Deelname kernteam leefstijl zuidoost 

• Projectweken leefstijl op basisscholen de wildzang, driestromenland, De brink 

Thema van mond tot kont, samenwerking met huisarts, POH, Voedingsdeskundige en 

kinderfysiotherapeut en SWT. 

Thema slapen, rust, actief 

Huisarts,, poh, fysio betrokken 

Doelstelling 

Hoofdoel: 

• Preventief werken 

• Professionals werken vanuit de wensen, behoeften en vragen van bewoners, bewoner is altijd 

actief betrokken bij de aanpak. 

• Bouwen aan een netwerk en onderhouden daarin contacten met onder andere bewoners, 

instanties, relevante organisaties en vrijwilligers 

Subdoelen 

• Professioneel kunnen de wensen wensen, behoeften en problemen rond gezonde leefstijl 

signaleren , bespreken en oplossingsgerichte aanpak formuleren. 
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• Kinderen beïnvloeden ouders in keuzes : geen snoep meer maar liever snoeptomaatjes, ouders 

en kinderen gaan sporten en zijn gezonder gaan eten . 

• Inzicht in en begrip voor elkaars werk krijgen ( SWT, leefstijlwijkcoach en huisartsenzorg) 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten • Kinderen volgen lessen met plezier ( enquête van leerkrachten) 

• gezondheidsweken wordt jaarlijks gegeven en zo door terug keren 

leefstijladviezen het gedrag bestendigen en kennis verbreden 

• Gezamenlijke besprekingen van de problematiek van de individuele 

bewoner leiden tot beter maatwerk. 

• Huisartsen krijgen meer werkplezier uit het feit dat ze hun kennis op 

een andere manier in kunnen zetten 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 12. Eenzaamheid Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Gertrud van Vulpen 

centrummanager/ Anna 

Rijpsma, specialist 

eenzaamheid 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Volwassenen vanaf 19 jaar en ouder: Lelystad 44% voelt zich eenzaam en 14% ernstig eenzaam , 

Landelijk voelen 39% eenzaam en 8% ernstige eenzaam. 

Er zijn verschillende vormen van eenzaamheid. Uiteindelijk maakt de vorm niet uit voor de aanpak, 

eenzaamheid is een waarschuwing van je lichaam dat je in actie moet komen om je sociale 

verbindingen te verbeteren, een signaal net als honger en dorst. Na een langdurige eenzaamheid 

is aangetoond dat er hersenverandering plaats vindt. Het cognitief vermogen neemt af, oxytocine 

afgifte raakt verstoort. Mensen kunnen alleen nog vanuit het probleem denken. Dit is ook de reden 

waarom een simpele oplossing zoals een koffiemaatje of bingo niet werkt. Chronisch eenzamen 

hebben hulp nodig bij het aanleren van vaardigheden op het gebied van communicatie, zelfkennis 

en omgangsvormen. 
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Chronische eenzaamheid blijkt tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten te kunnen 

leiden, zoals depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten, 

slaapproblemen en verminderde afweer. 

De integrale manier van werken biedt een goed uitgangspunt voor de aanpak van eenzaamheid. 

Mensen die zich met gezondheidsklachten (hoofdpijn, hoge bloeddruk, stress en slaapklachten) 

melden, kunnen zich eenzaam voelen. Waar voorheen uitsluitend aan medische oplossingen 

gedacht werd, komen nu ook oplossingen op het sociale terrein in beeld, die aansluiten bij het 

alledaagse leven van mensen. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van betekenisvolle 

activiteiten, netwerkversterking en betaald werk. Sinds de komst van het sociale wijkteams 

(bestaande uit professionals met verschillende achtergronden) die op een integrale wijze naar 

problemen van burgers kijken wanneer zij zich melden met een hulpvraag is al aandacht voor 

eenzaamheid. 

Niet alleen in het sociale domein verandert momenteel veel; ook in het medische domein is dat 

het geval. De rol van de huisarts en die van de praktijkondersteuner huisarts (POH’er) en 

wijkverpleegkundige veranderen. Ook voor hen geldt dat zij met een bredere blik kijken dan alleen 

de medische (‘vraag achter de vraag’), en zorg willen bieden die goed aansluit bij de wensen en het 

leven van hun cliënten: ‘persoonsgerichte zorg’. Zij zijn bovendien belangrijke partijen als het gaat 

om het signaleren van vereenzaming. Voor hen geldt dan ook dat zij goed op de hoogte moeten 

zijn van lokale ondersteuningsmogelijkheden, zodat zij mensen die vereenzamen goed kunnen 

doorverwijzen naar passende vormen van ondersteuning. 

Doelstelling 

Doelstelling Zorgverlener: 

- kennis van eenzaamheid in de huisartsenpraktijk door middel van scholing 

- netwerk professioneel uitbouwen 

- verwijzingsafspraken maken, duidelijke rollen/ taken omschrijving/ verwijzing en terugkoppeling 

- actief doorverwijzen  

Doelstelling patiënten:  

- Preventie van eenzaamheid, c.q. vermindering van eenzaamheid ( van ouderen)  

- versterking eigen kracht (van ouderen)  

- versterking en uitbreiding van vaardigheden in het omgaan met transities  

- ontwikkelen van vaardigheden onderhouden van een sociaal helpend netwerk  

- stimulering algehele gemeenschapszin  

- versterking geestelijke en sociale welbevinden participanten  

- versterking gevoelens van veiligheid, verbondenheid en zinvolheid participanten 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten ICPC code Z04.03 en aantal verwijzing welzijn op recept 

ICPC code Z 04.03 Aantal mensen die de cursus creatief leven gevolgd 

hebben 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 
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Naam project 13. 

Zorgprogramma 

tabaksmisbruik 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 01-07-2014 Auteur Karol Habryka 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Mensen die roken ook zodanig in het HIS registreren, zodat men het risico voor het ontstaan van 

ziektes in beeld heeft en er op kan interveniëren. Volwassenen en jongeren hebben voldoende 

kennis over de gevolgen van roken en welke mogelijkheden aan ondersteuning bij stoppen met 

roken er in de praktijk geboden kan worden. Mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen met 

roken kunnen een persoonlijk passende begeleiding krijgen bij het stoppen met roken. De 

begeleiding vindt plaats volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken en STEL-procedures ‘PROC-

028 Begeleiding Stoppen met Roken (SMR)’ en ‘PROC-025 Registratie Stoppen met roken in HIS, 

KIS en Excelbestand’. 

Doelstelling 

De huisarts en PVK/POH Somatiek brengen de rookstatus in kaart, adviseert rokers te stoppen en 

biedt hen een stoppen-met-rokeninterventie aan volgens Zorgmodule Stoppen met Roken en 

STEL-procedures ‘PROC-028 Begeleiding Stoppen met Roken (SMR)’ en ‘PROC-025 Registratie 

Stoppen met roken in HIS, KIS en Excelbestand’. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Verminderen en voorkomen van aan roken gerelateerde 

gezondheidsproblemen. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam Project 14. Substitutie van 

zorg van eerste 

naar nuldelijn 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 1 mei 2018 Auteur Albertien Clerx 

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 
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In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Veel (sociale) problematiek of de onderliggende problemen welke patiënt presenteert in de 

eerstelijn kan worden opgepakt door de nulde. Denk aan eenzaamheid, financiële problemen, 

opvoedproblemen, verbeteren leefstijl. Om adequaat te kunnen verwijzen zijn 3 zaken belangrijk: 

- Praktijken zijn op de hoogte van aanbod welzijn/nulde lijn en hoe deze in te schakelen.  

- Netwerk welzijn/nulde lijn verstevigen: het kennen van de medewerkers 

- Gesprekstechnieken: wanneer zorgverlener signaleert dat aan bepaalde (lichamelijke) problemen 

sociale problematiek (bv opvoedproblemen) te grondslag ligt, hoe bespreek je dit met de patiënt.  

 

Actiepunten:  

1) Met zorgverleners (huisarts, POH) in een wijk/gemeente bijeenkomsten organiseren waarin men 

elkaar leert kennen en er een scholing wordt gegeven over gesprekstechnieken.  

2) Nulde en eerstelijn hebben regelmatig overleg met elkaar  

 

Doelstelling 

Bijeenkomsten organiseren i.s.m. scholingsbureau; nulde en eerste lijn hebben periodiek overleg 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Zorgverleners in de eerstelijn verwijzen patiënten adequaat naar 

nuldelijn. Verwijzingen vanuit eerstelijn naar nuldelijn neemt toe 

met..... % 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam Project 15. Voorlichting 

migranten; bv 

diabetes 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 01-05-2018 Auteur Albertien Clerx 

Regio Flevoland 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 
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Beschrijving inhoud en doelgroep 

Ism Welzijn? DVN? 

Is dit wel een project wat valt binnen O&I of reeds onderdeel van ketenzorg?  

Voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor migranten, bv over leefstijl..? 

Info: https://www.huisarts-migrant.nl/diabetes-mellitus/: 

 Mensen met niet-westerse achtergrond hebben twee-vijfmaal zoveel kans op diabetes als 

autochtone Nederlanders. 

 De laagst opgeleide Nederlanders hebben zesmaal zoveel kans om Diabetes te krijgen als 

de hoogst opgeleide Nederlands. 

 Patiënten met een Hindoestaanse achtergrond hebben vaker en op jongere leeftijd 

cardiovasculaire complicaties en nefropathie. 

 

Doelstelling 

 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☒ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 16. Nazorg 

oncologie 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips, Berend Jansen 

Regio Flevoland 

Betreft ☒Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Oncologische zorg speelt een belangrijke rol in ons werk als huisarts. Zeker in de terminale fase 

kun je als huisarts “het verschil maken”. Ook zijn we vaal betrokken bij de diagnosestelling. Daarna 

beland de patiënt in een meer of minder intensieve fase van behandeling in het ziekenhuis. In 

deze fase kan de patiënt uit beeld raken en vaak zijn wij huisartsen het overzicht dan ongewild wat 

kwijt. De zorg voor de oncologische patiënt vraagt een efficiënte manier van communiceren met 

b.v. de specialist en de wijkzusters (al dan niet gespecialiseerd). Ook informatievoorziening naar 

https://www.huisarts-migrant.nl/diabetes-mellitus/
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collega’s tijdens het werk in de avonden, nachten en weekend is van groot belang. In deze pilot 

willen we gebruik maken van de kennis ontwikkeld in Zwolle (eerste prijs innovatie regiotafel). De 

pilots geven antwoord op of dragen bij aan:  

 

1. Ontwikkeling van een meer gestructureerde wijze van zorgverlening  

2. Onderzoek naar Iet inzet  multidisciplinair interventies (o.a. bij de nazorg). 

- Medisch 

- Verpleegkundig 

- Fysiotherapie 

- Psychologisch 

3. Wat kan ICT in deze betekenen 

Doorontwikkeling naar regionaal samenwerkingsstructuur behoort tot de mogelijkheden voor een 

vervolgtraject. 

Doelstelling 

Om een kwaliteitsimpuls aan de oncologische zorg te geven  willen we in het kader van O&I mee te 

werken aan pilots die het overzicht van de huisarts bevorderen, de samenwerking multidisciplinair 

versterken en de informatie voorziening verbeteren.   

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 17. 

Ontwikkelingen 

organisatie 

Gezond op Urk 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

 

Doelstelling 
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1. Gezond op Urk 2.0 (2019) organisatie 

2. Gezond op Urk 2.0 (2019) financieel  

3. Triple Aim structuur  

4. Model positieve gezondheid 

5. Risicostratificatie  

6. Inrichting van de infrastructuur op wijkniveau 

7. PR 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 18. Scholing- / 

netwerkbijeenkomst 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum Maart 2018 Auteur Sandra Lips 

Regio Flevoland - Urk 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

 

 

 

Doelstelling 

1. Netwerkbijeenkomst voor professionals werkende op Urk in de eerstelijn en welzijn. Voor 

professionals die in het werk direct contact hebben met de bewoners op Urk. 

2. Gezamenlijk scholing, onderwerp nader te bepalen. Het is een onderwerp dat vanuit 

professionals word aangegeven en waar alle disciplines mee te maken hebben en afstemming en 

samenwerking noodzakelijk is. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  
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Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 19. Migraine bij 

volwassenen 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 1 juli 2014 Auteur Lada Grigorian (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Streven naar een optimale behandeling(en) volgens NHG-standaard en STEL-procedure “PROC-

049 Migraine bij volwassenen vanaf 18 jaar”. Tevens een optimale preventie van migraine, met als 

doel om de frequentie van migraineaanvallen te verminderen en overgebruik van medicatie te 

voorkomen. Zodat de ziektelast van patiënten met migraine verminderen. Maar ook verkleinen op 

risico op het krijgen van een CVA door primaire cardiovasculaire risicomanagement. 

Doelstelling 

Het doel is eenduidige diagnosestelling en optimale behandeling van migraine en voorkomen van 

eventuele comorbiditeit. Eenduidige diagnosestelling volgens NHG-standaard M19 ‘Hoofdpijn t.a.v. 

Migraine’ (ICPC N89), door goed differentiaal diagnose tegenover de andere soorten hoofdpijn, 

zoals clusterhoofdpijn (ICPC N90) spanningshoofdpijn (ICPC N02) en Geneesmiddel geïnduceerde 

hoofdpijn (ICPC N01.01). Op deze manier kan er een doelgerichte, effectieve en meer aangepaste 

behandeling worden ingezet. Streven naar een optimale behandeling(en) volgens NHG-standaard 

en een optimale preventie van migraine. Met als doel de frequentie van migraineaanvallen te 

verminderen en overgebruik van medicatie te voorkomen, door goede educatie te geven en 

luxerende factoren te bespreken. Maar ook het verkleinen van het risico op het krijgen van een 

CVA door primaire cardiovasculaire risicomanagement. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige:  

Meetbare eindpunten Korte termijn 

Elke nieuwe patiënt die komt met hoofdpijnklachten krijgt een 

eenduidige diagnosestelling. Patiënten die een herhaalrecept voor 

medicatie tegen migraine aanvraagt, en nog niet gediagnosticeerd is, 

volgens procedure ‘PROC-049 Migraine bij volwassenen vanaf 18 jaar’ 

behandelen. (zie bijlage 1) 

Lange termijn 
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Patiënten met de diagnose migraine krijgen goede voorlichting over 

behandeling van migraine, migrainetriggers en de gevolgen van 

medicatie-overgebruik en het mogelijke risico op het krijgen van een 

CVA. Het CVRM met als doel de frequentie van migraineaanvallen te 

verminderen en overgebruik van medicatie te voorkomen. Maar ook 

het verkleinen van het risico op het krijgen van een CVA door primaire 

cardiovasculaire risicomanagement. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 20. 

Zorgprogramma 

Lage rugpijn 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 1 juli 2014 Auteur Ingrid Letsch (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Patiënten met lage-rugpijn krijgen een geïntegreerd zorgprogramma aangeboden, zodat de 

klachten zo min als mogelijk ziektelast en verzuim veroorzaken. Snelle revalidatie en 

terugverwijzing. 

Doelstelling 

Van de bewoners met aspecifieke lage-rugpijn die bij de huisarts of de fysiotherapie komen, wordt 

60% volgens een multidisciplinair zorgprogramma voor lage-rugpijn begeleid/behandeld. Om te 

komen tot een optimaal behandelplan, gericht op het ondersteunen van het zelfmanagement, 

worden de aanbevelingen van de ketenzorgrichtlijn vertaald in afspraken over voorlichting, 

diagnostiek en behandeling en samenspraak met de patiënt opgesteld. Extra aandacht wordt 

gegeven aan de groep met een lage SES. Bij deze groep is bekend dat coping en zelfmanagement 

slecht is. Reden om af te wijken van ketenzorgrichtlijn en fysiotherapie zo snel als mogelijk in te 

zetten. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige:  

Meetbare eindpunten Korte termijn 

STEL heeft een zorgprogramma voor aspecifieke rugklachten conform 

de NHG, CBO en KNGF richtlijnen. Patiënt wordt actief betrokken bij 

het opstellen van zorgprogramma’s om zelfmanagement te 

bevorderen. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over 
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verwijscriteria hoe patiënten worden verwezen. Er zijn afspraken 

gemaakt over onderzoek, diagnostiek en hoe de voortgang te meten. 

Lange termijn 

Afspraken maken over verwijzingen, consultering en terugverwijzing 

orthopedie en neurologie. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 21. Intervisie Sociale 

Wijkteam en 

Gezondheidscentrum 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Elleke Leijten (SWT) en Ingrid 

Letsch (huisarts) 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Doelgroep: 

Professioneels van sociale wijkteam ( SWT) en gezondheidscentrum ( huisartsen, POH GGZ, POH, 

doktersassistenten, fysiotherapie, maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige) 

Inhoud: 

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op 

collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de 

eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door 

het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen 

zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek 

waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld 

met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. 

Doelstelling 

Deskundigheid in de organisatie verbeteren en de samenwerking versterken. Intervisie is hiervoor 

een krachtig instrument. 

Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals: 

• persoonlijke deskundigheidsbevordering 

• het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie en manier van werken 

• bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie 

• collegiale ondersteuning en inspiratie 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 
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☒Overige: bevorderen van samenwerking 

Meetbare eindpunten Aantal bijeenkomsten en aantal deelnemers 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 22. Hometeam 1x 

per week 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 12-05-2018 Auteur Gertrud van Vulpen 

centrummanager 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het doel van het multidisciplinair overleg/hometeam is om in een open dialoog de complexe 

situatie van de patiënt te bespreken en te zoeken naar juiste zorg op juiste plek. Bij het overleg 

nemen zoveel mogelijk disciplines deel die betrokken zijn bij de cliëntenzorg.  

Doelgroep:  

- Oncologische patiënten  

- Palliatieve patiënten  

- Complexe geriatrische patiënten  

- patiënten met een psychiatrische problematiek  

- patiënten met complexe psycho sociale problematiek  

- dreigende kinderverwaarlozing  

-mishandeling/ ouderen verwaarlozing/ mishandeling 

Open sfeer is belangrijk  

Het multidisciplinaire karakter van het overleg kan bijdragen aan een open veiligheidscultuur als 

professionals openlijk durven te spreken over ervaringen en gebeurtenissen om zo een volledig 

beeld te krijgen. Opzet van het overleg (1 uur) 

▪ Mededeling: Wat speelt in de wijk. Wat is aan nieuwe activiteiten in wijk en praktijk. 

▪ Terugkoppeling vorig overleg: 

Terugkoppeling van actie die tijdens multidisciplinair overleg / hometeam zijn afgesproken. 

▪ Presentatie nieuwe casus: De casus wordt ingebracht door een zorgprofessional (betrokken bij 

de casus). In de discussie wordt alle informatie die bij verschillende disciplines aanwezig met elkaar 

besproken en vervolg acties uitgezet. 

▪ Conclusie en vervolgstappen: De voorzitter vat samen wat er is besproken en wat de afspraken 

zijn 

Doelstelling 
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Hoofdoel: 

• de behandeldoelen, zorgdoelen en bijbehorende acties periodiek te toetsen en bij te stellen; 

• het uitwisselen van informatie over de patiënt; 

• juiste zorg, op juiste plek door juiste persoon 

Subdoelen: 

• samenwerking , korte lijnen 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten • aantal besproken patiënten 

• aantal verwijzingen 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☒ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 23. Voorkomen 

opname bij 

exacerbaties 

COPD 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Gertrud van Vulpen 

Regio Flevoland - STEL 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Doelgroep  

1. Mensen met COPD in de huisartsenpraktijk met een longaanval en onder behandeling van de 

longarts zijn en nog geen ziekenhuisopname i.v.m. een longaanval gehad hebben (1stap)  

2. Mensen die bij de huisarts onder behandeling zijn met COPD en twee longaanvallen per jaar 

hebben en niet volgens NHG-standaard worden door verwezen naar longarts, maar worden 

intensief gevolgd in HA praktijk. 

Doelstelling 

1) Patiënten kunnen sneller een longaanval herkennen en voeren sneller de afgesproken actie uit. 

Zetten dus eerdere behandeling in.  

2) Het aantal opnames bij mensen met COPD in drie jaar tijd met 50% te minderen door het 

stimuleren van zelfmanagement en de groep die nog geen ziekenhuisopname had geen krijgt. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 
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☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Personen met longaanval herkennen hun klachten sneller en weten 

ernaar te handelen. 

1) Opnames ten gevolgen van longaanval van deel nemende mensen 

met COPD ingeschreven bij de huisartsen van STEL / Mangard zijn 

met 50% verminderd in een periode van 12 maanden na start 

monitoring tegenover 12 maanden voor start interventie (deelnemers 

worden drie jaar lang gevolgd om de lange termijn effect te 

monitoren)  

2) En dat de groep die nog geen ziekenhuisopname heeft gehad er 

geen krijgt. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Terugdringen 

gebruik van 

benzodiazepinen 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 07-12-2017 Auteur M.E. Berg-Vegter (huisarts) 

Regio Hardenberg - Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug)  

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Patiënten krijgen soms benzodiazepines voorgeschreven, voor verschillende indicaties. Vrijwel 

altijd met de intentie om deze middelen kortdurend voor te schrijven. Omdat deze middelen vaak 

goed werkzaam zijn, word door de patiënten regelmatig om herhalingen gevraagd. Dit wordt dan 

ook regelmatig gehonoreerd, en zo kan een langdurig gebruik er gemakkelijk insluipen. Soms 

wordt dit onvoldoende gecontroleerd, en is het lastig om het gebruik weer te stoppen. 

Doelgroep:  

Alle mannelijke en vrouwelijke patiënten binnen de hagro Avereest die in de laatste 2 jaar 

benzodiazepines nieuw voorgeschreven hebben gekregen. 

Doelstelling 

Het doel van het project is het terugdringen van het benzodiazepinegebruik. Daarbij is het doel 

van het project om een werkafspraak cq protocol te maken hoe om te gaan met het voorschrijven 

van benzodiazepines, qua duur en hoeveelheid, en hoe dan om te gaan met herhaalvoorschriften 

en controles. We richten ons in dit project zowel op de nieuwe gebruikers, die in het afgelopen jaar 

gestart zijn met benzodiazepines, als op de langdurige chronische gebruikers. De eigen huisarts 

bepaalt of de patiënt meedoet of niet. Een aantal jaren geleden  hebben we ook al een project 

gedaan om de benzodiazepines terug te dringen, destijds hebben we ons  vooral gericht op de 

chronische gebruikers. 
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Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten We hebben afgesproken de vorderingen en verbeteringen vast te 

leggen in een verslag. Resultaten: 

… patiënten zijn inmiddels  geprotocolleerd (samenwerkingsverband 

met de apotheek) in ons HIS, hebben een episode met ICPC… en 

hebben het begeleidingstraject doorlopen.  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. Informatiemiddag 

geriatrische patiënt 

(voetzorg)  

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 2017 Auteur Kim ter Haar Innofeet 

Regio Hardenberg - Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☒paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☒Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Informatiemiddag voor de (geriatrische) patiënt van 65+ te organiseren. Hierbij zal het onderwerp 

gezondheid centraal staan. De patiënten kunnen op vrijwillige basis langs komen voor informatie, 

zonder aanmelding. Tijdens deze middag krijgen de patiënten een informatieformulier waarmee ze 

langs de verschillende disciplines gaan, waar vervolgens informatie door de disciplines kan worden 

opgeschreven. Dit formulier kunnen de patiënten mee naar huis nemen. Bij deze middag zullen 

meerdere disciplines betrokken zijn, bijvoorbeeld de geriatrische fysiotherapeut, zij kan 

bijvoorbeeld adviezen geven over het lopen, stabiliteit en valpreventie. De medisch pedicures 

kunnen adviseren over voetverzorging en de praktijkondersteuning bijvoorbeeld over diabetes en 

algemene gezondheid. De diëtiste zou voedingsadvies kunnen geven, de apotheek zou informatie 

kunnen geven over de uitleenservice en de podotherapeut kan adviseren over schoenen en 

voetproblematiek. Deze middag is bedoeld om de patiënten en de disciplines een goed beeld te 

geven over de mogelijkheden in de zorg . De patiënten weten zo waar ze terecht kunnen en de 

disciplines leren elkaar en de therapiemogelijkheden kennen. Zo ontwikkelen we korte lijnen in de 

zorg, die belangrijk zijn voor een goede samenwerking  en de juiste zorg voor de patiënt. 

 

Doelstelling 
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De (geriatrische) patiënt van 65+ laagdrempelig informeren over de gezondheidssituatie, ingaan 

op vragen en advies geven. Voor de disciplines de onderlinge samenwerking versterken en 

eventuele nieuwe samenwerkingen verwerven. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: Preventie 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. Combi 

spreekuur 

extremiteiten 

(onderdeel van 

schouderteam) 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige:  

Datum 2017 Auteur Ilona Bolt (huisarts) 

Regio Hardenberg - Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☒paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☒Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat komen veel voor in de huisartsenpraktijk. 

Patiënten melden zich bij hun huisarts ofwel direct bij een fysiotherapeut met klachten. Deze zal 

een behandelplan opstellen volgens de NHG en KNGF richtlijnen. Mocht dit behandelplan niet tot 

het gewenste resultaat leiden volgens patiënt of behandelaar, dan wordt deze patiënt vaak 

verwezen naar de 2e lijn. De patiënt heeft hierdoor meer reistijd, wachttijd en komt voor onnodige 

kosten te staan.  

In de gewenste situatie willen wij door middel van expertise van een kaderhuisarts, een 

gespecialiseerde fysiotherapeut en eventueel desgewenst een echografist deze verwijzingen 

voorkomen. Dit zal voorkomen kunnen worden doordat we beter op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden tot conservatieve behandeling en de specifieke verwijsmogelijkheden hiervoor. 

Daarnaast kan de kaderhuisarts handelingen uitvoeren waar de huisarts soms onvoldoende 

expertise in heeft, zoals (echogeleide) injecties.  

In de gewenste situatie zullen we relatief veel tijd voor de patiënt uittrekken. Een belangrijk 

onderdeel is een duidelijke uitleg van de aandoening en de verwachtingen van een behandeling. 

Dit zal leiden tot een grotere therapietrouw en een succesvollere behandeling 

Doelstelling 
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Het beter en effectiever in de eerste lijn behandelen van mensen met klachten aan het  

bewegingsapparaat door het inzetten van de specifieke expertise van de kaderhuisarts  

bewegingsapparaat en gespecialiseerde fysiotherapeuten.  

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☒Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten In de gewenste situatie zullen we relatief veel tijd voor de patiënt 

uittrekken. Een belangrijk onderdeel is een duidelijke uitleg van de 

aandoening en de verwachtingen van een behandeling. Dit zal leiden 

tot een grotere therapietrouw en een succesvollere behandeling. 

Schatting kosten per jaar ☒ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 4. Hart voor 

mantelzorg  

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 2016 Auteur Gerlinde Bremmer (Buurtzorg)  

Regio Hardenberg - Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug)  

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase is belangrijk, omdat het verlenen van zorg aan een 

naaste in de palliatief terminale fase zwaar kan zijn en op den duur kan zorgen voor een zware 

overbelasting van de mantelzorger (Goede Voorbeelden 2016). Daarnaast kan ook mantelzorg 

verleend worden aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun 

omgeving. 

 

Iemand kan zo door de situatie in beslag worden genomen dat deze zijn of haar eigen leven 

geheel gaat bepalen. Zorgverleners hebben echter weinig inzicht in dit soort overbelasting. Om 

hen hierbij te ondersteunen ontwikkelden het voormalige Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ), 

Vilans en de Stichting Brabantse Raad Informele Zorg (BRIZ) een gespreksmodel om de belasting 

van mantelzorgers in beeld te brengen. Het gespreksmodel wordt ook wel “formulier mantelzorg 

in het zorgleefplan” genoemd (Expertise centrum mantelzorg 2016).  Voor een goede 

samenwerking is het van belang dat hulpverleners oog hebben voor hulpvragen van de zorgvrager 

en van de mantelzorger (Verdonschot 2014). 

 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.  
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Doelstelling 
Het doel van het mantelzorgformulier/ gespreksmodel is om te bepalen in hoeverre de 

mantelzorger hun zorgende taak kunnen blijven volhouden (als ze dat willen) en dat zij zich daar 

goed bij voelen. Het gespreksmodel is een inventarisatie hoe het met de mantelzorger gaat, om 

een subjectieve en objectieve overzicht te krijgen in hun belasting en om te kijken wat ze nodig 

hebben om goed te kunnen functioneren. Daarnaast kan door dit project de samenwerking 

binnen de eerste lijn in Dedemsvaart en Balkbrug verbeterd worden ten aanzien van de screening 

van (over)belaste mantelzorgers. Er kan mogelijk preventief gewerkt worden, met korte lijnen.  

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving 

In Nederland. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☒Overige: preventie 

Meetbare eindpunten Tijdens de start van het project is niet duidelijk hoeveel mantelzorgers 

er in Dedemsvaart en Balkbrug zijn. 

Dit kan ook niet worden opgezocht, omdat deze groep nog niet is 

aangemaakt in bv. de huisartssystemen. Daarnaast is ook niet elke 

mantelzorger waarschijnlijk bekend.  

 

Tijdens het project worden de mantelzorgers in Dedemsvaart en 

Balkbrug benaderd. Zij kunnen wanneer ze daar behoefte aan hebben 

het EDIZ-formulier invullen en inleveren bij de huisarts. 

De huisarts noteert de mate van belasting in het HIS. 

Vervolgens kan een vervolggesprek gepland worden als hier behoefte 

aan is, uiteindelijke belasting van zowel subjectieve als objectieve 

meting wordt in HIS vermeldt. Zo komt er inzage in hoeveel (zichtbare) 

mantelzorgers er op dat moment zijn in Dedemsvaart/ Balkbrug.  

 

Daarnaast wordt er gekeken hoe de overbelasting is bij de 

mantelzorgers in Dedemsvaart/ Balkbrug. De uitkomsten van het 

mantelzorgformulier laten zien of de mantelzorger: 

- Niet belast is en dat het goed met hem/ haar gaat. 

- Dreigend overbelast is. 

- Zwaar overbelast is en dat de mantelzorger de rol niet lang 

meer volhoudt. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☒ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 5. PaTz Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: patiënt in de 

palliatieve fase 



  

84 

 

Datum 2014 - 2018 Auteur M.L. Bolhuis-Hollander 

(huisarts) 

Regio Hardenberg - Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☒Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Doelgroep van de PaTz groep vormen patiënten binnen de Hagro Avereest (Dedemsvaart en 

Balkbrug) waarbij zorgverleners niet verbaasd zouden zijn als deze patiënten in de komende 12 

maanden zouden overlijden (surprise question). Hierbij kan men denken aan oncologische 

patiënten en patiënten met een levensbedreigend niet oncologisch ziektebeeld, zoals COPD en 

hartfalen.  

Doelstelling 

Door middel van het werken met een PaTz groep willen we de volgende doelen bereiken: 

 Palliatieve patiënten worden geïdentificeerd middels de surprise question “Zou je verbaasd 

zijn als deze patiënt in de komende 12  maanden zou overlijden?”; 

 Patiënten worden goed geregistreerd in het Palliatieve Zorg Register; 

 Er wordt van alle opgenomen patiënten een overdracht gemaakt voor de huisartsenpost; 

 Er wordt pro actief beleid gevoerd bij alle palliatieve patiënten; 

 De samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen wordt geoptimaliseerd;  

 PaTz deelnemers ervaren dat de kwaliteit van de geleverde zorg is verbeterd; 

 Significante stijging van het aantal palliatieve patiënten voor wie palliatieve zorg vroegtijdig 

wordt ingezet;  

 Toename van het aantal zorgplannen voor palliatieve patiënten;  

 Daling van het aantal ziekenhuisopnames onder palliatieve patiënten;  

De bovenstaande doelen worden middels onderzoek geëvalueerd 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Op verschillende momenten vindt een evaluatie plaats ten aanzien 

van het PaTz project. De groep neemt deel aan de evaluatie door het 

EMGO/Expertise Centrum Palliatieve Zorg VUmc. Voor de evaluatie 

vullen de deelnemers van zowel de huisartsenpraktijken als de 

thuiszorgorganisaties op verschillende momenten een vragenlijst in 

met vragen over hun ervaringen met zorg voor patiënten in de laatste 

levensfase en een vragenlijst met vragen over recent overleden 

patiënten waarbij het overlijden niet onverwacht kwam 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☒ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 1. Protocol 

runningtherapie 

bij depressie 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Roelf Sikkema 

Regio Zwolle – Geert Groote 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

De GGZ praktijkondersteuner (POH) zoekt een aanvulling voor een groep patiënten die tussen wal 

en schip vallen. Momenteel loopt er voor een grote groep cliënten, die last hebben van lichte en 

matige depressie, een groepssessie die vooral gericht is op yoga en mindfullness. Dit sluit naar 

haar idee niet aan bij alle patiënten, vooral de leeftijdscategorie van 18 – 30 jaar voelt zich hier 

soms niet tot aangetrokken. Er is bekend dat een groepssessie die gericht is op hardlopen tevens 

kan ondersteunen in de behandeling van licht tot matige depressies. Om die reden is er 

samenwerkingscontact gezocht met FysioPlus Zwolle.  

 

Overal op internet zijn er blogs te vinden en websites met de conclusie dat hardlopen goed is 

tijdens depressies. Wat maakt het nou zo goed, waarom is het goed om in groepsverband te gaan 

hardlopen, wat is er te bieden voor deze groep mensen en hoe kunnen wij dit gezamenlijk 

aanbieden? Dat zijn vragen die in dit document naar voren komen. Wat kunnen wij bieden en hoe 

ziet dat eruit? Dit document is een leidraad om een hardloopgroep op te starten voor patiënten 

die een lichte tot matige depressie hebben. 

Doelstelling 

Het traject duurt acht weken. In deze weken is er verschillende keren contact met de GGZ POH en 

de begeleiders van FysioPlus. Dit zijn intensieve weken; 2 á 3 keer per week een fysiek contact 

moment.  

100 % aanwezigheid tijdens het gehele programma is een vereiste, om het proces goed te 

doorlopen. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten De GGZ-POH houdt de deelnemers onder controle. De GGZ-POH 

spreekt individueel met de deelnemers af wat de termijnen worden 

van controle. Vast tijdstip om te controleren wat het verloop is, is één 

maand en drie maanden ná afsluiting van het traject. Dit kan zowel 

telefonisch als in persoon, individueel afhankelijk. 
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Indien er een terugval is, zijn er verschillende opties om een vervolg 

traject te starten. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 2. GGZ 

infrastructuur 

Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Om de overname van GGZ via de POH-GGZ goed en veilig te laten verlopen hebben we een 

infrastructuur opgesteld, waarbij een zo optimale begeleiding van onze patienten mogelijk is. 

 

Allereerst tijd. Per patient 45 minuten en gemiddeld 8 patienten per dag. 

Uiteraard vakbekwame mensen en liefst variatie bekwaamheden. Jeugd, ouderen, stemming, angst 

etc. 

Intervisie structuur. Intervisie met POH-GGZ scherpt de behandeling en vermindert de kans op 

uiteindelijk verwijzing. 

 

Psychiater in consult. Naast consult functie komt de psychiater enkele keren per jaar voor 

intervisie. Casus bespreking met POH-GGZ en de betrokken huisarts geeft ook weer verscherpte 

behandeling en een leercurve voor alle betrokkenen. 

 

Caroussel. Donderdagen zijn POH-GGZ jeugd, CJG, Maatschappelijk werk, 2e lijns psycholoog jeugd 

samen aan het werk in onze praktijk. (4 kamers bij ons! CJG gebruikt ruimte CB). 

Er is overleg tussen de lijnen, waardoor behandeling verscherpt en er is mogelijkheid snel te 

schuiven tussen de lijnen. (van 2e naar 1e en andersom). 

Vrijdag is er overlap met 1e lijns psychologen mindfit. 

Tevens is er samenwerking met psychosomatische fysiotherapie, SOLK fysiotherapie, dietiste, POH-

S, Apotheek en uiteraard altijd de huisartsen. 

Maandag ouderen caroussel met case manager dementie, maatschappelijk werk, poh-ggz, wmo 

gemeente. 

Dinsdag oncologie caroussel met oncologische fysiotherapie, poh-ggz rouw en mantezorg 

ondersteuning, Patz met thuiszorgoganisaties. 

Doelstelling 

 



  

87 

 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 3. SOLK jeugd Nummer   

Onderdeel van ☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten komen vaak voor. Patiënten blijven vaak hangen in 

het zoeken naar een somatische verklaring. Verzoeken om verregaande diagnostiek en 

verwijzingen zijn dan vaak het resultaat. 

De opties voor verwijzingen naar SOLK poli wisselt sterk. Meerdere instanties nemen alleen nog 

patiënten uit eigen regio aan. 

Op zich is de behandeling wel bekend en ook goed toe te passen in de eerste lijn. 

Daarom gaan we zelf een SOLK traject starten. Eerst voor de jeugd. Later ook voor volwassenen. 

Basis is fysiotherapie. 2 fysiotherapeuten jeugd doen de specialisatie. Samenwerking wordt 

gezocht met POH-GGZ en diëtiste. Extra focus op de steungroep en stress reductie. 

Vervolgtraject evt. via BOR (bewegen op recept). 

Psychiater in consult voor aanscherpen/hulp acceptatie en begeleiding. 

Doelstelling 

Doel is deze groep op te vangen binnen eerste lijn en zo onnodige risico’s en kosten te 

verminderen. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 4. Weil 

ademhalingsmethode 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☒GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☒Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Er bestaat een trucje waardoor je binnen een minuut in slaap kan vallen. Je hebt er niets voor 

nodig en je kunt deze slaap truc direct toepassen. Waarschijnlijk slaap je binnen een minuut! Een 

makkelijke en zeer effectieve manier van ontstressen en ontspannen door het toepassen van 

specifieke ademhalingstechnieken. 

De ademhaling is unieke lichaamsfunctie omdat het zowel automatisch verloopt en daarmee op 

zichzelf functioneert maar ook bewust aangestuurd kan worden. De 4-7-8 techniek maakt gebruik 

van de bewuste aansturing om een het lichaam te ontspannen. 

De 4-7-8 slaap truc 

• Neem een comfortabele positie aan. 

• Plaats het puntje van je tong tegen de achterkant van de boventanden tijdens de oefening 

• Adem 4 seconden in door de neus met de mond gesloten 

• Houd de adem 7 seconden vast 

• Adem volledig uit door de mond met een sssshhh geluid 

• Herhaal deze cyclus 4 keer in totaal 

Tips 

• Houd de tong ook tijdens het uitademen op zijn plaats 

• Adem in met een buikademhaling om de zuurstofopname te optimaliseren 

• Doe deze oefening 2-3 keer per dag 

• Gebruik de 4-7-8 techniek voor het slapen gaan 

Doelstelling 

 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 5. Leefstijl ouderen 

– 

beweegprogramma 

‘Blijf in de Benen’ 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum 19-04-208 Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Door de combinatie van de dubbele vergrijzing, de in aantal afnemende 

beroepsbevolking en de exploderende zorgkosten in Nederland wordt zelfmanagement, 

ook voor ouderen, belangrijker. Ondanks bewijs voor de positieve effecten van bewegen 

op mobiliteit en functioneren, bestaat er specifiek voor de kwetsbare oudere te weinig 

beweegaanbod om veilig en verantwoord te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen voor ouderen (NNGB). 

Doelstelling 

Om in bovengenoemde lacune te voorzien is een oefen-beweegprogramma ontwikkeld 

en een DVD opgenomen. Hiermee is een pilot uitgevoerd met een groep fysiek 

kwetsbare ouderen. De ambitie is om Blijf in de Benen uit te zenden op de regionale 

televisie zoals het programma Nederland in beweging 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Het programma Blijf in de benen is gerealiseerd. Er is een DVD 

gemaakt en er zijn 50 usbsticks beschikbaar gekomen. Het 

programma wordt dagelijks uitgezonden op TV IJsselmond. 

In de media: 

Het beweegprogramma ‘Blijf in de Benen’ is in de media op 

verschillende manieren onder de aandacht gebracht meerdere keren 

in de krant en via social media. In de regio hebben we presentaties 

mogen geven bijvoorbeeld tijdens symposia van de beroepsvereniging 

KNGF en tijdens een pitchbijeenkomst van de gemeente Kampen. 

Belangstelling was er verder vanuit het netwerk senioren Zwolle 

Gezonde Stad, woonzorginstelling Driezorg, de Zonnehuisgroep, 

Sportservice Zwolle, Windesheim, Icare en woonzorgcentrum 

IJsselheem. 

Toekomstige ontwikkelingen: 
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In het jaar 2017 zal verdere uitrol plaatsvinden van het programma op 

de 

televisie in de omliggende regio’s. 

De voorzitter van RTV IJsselmond, de heer Weever, zet zich hiervoor in. 

57% gebruikt het programma in de eigen praktijk, ZH of VV 

15 % gebruikt het programma bij de cliënt thuis 

Het programma wordt verder ingezet bij inloopbijeenkomsten 

en open dagen. 'Eenmaal begonnen blijven ze komen. Ze merken 

thuis 

verbetering'. 'De interviews zou ik overnieuw opnemen. En dan 

allemaal wat 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 6. Mind-fit 65+ Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☒Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Roelf Sikkema 

Regio Zwolle – Geert Groote 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Ouderen ervaren gaandeweg hun leven, veranderingen en verliezen op verschillende 

leefgebieden. Om te voorkomen dat 1 of meerdere specifieke klachten uitmonden in een sociaal 

isolement of een depressie, is het belangrijk om voorlichting te geven. In een groep kan hier zowel 

breder als intensiever aandacht aan worden besteed, dan wanneer men dit individueel aanbiedt. 

Ouderen kunnen klachten delen, maar ook krachten bundelen en elkaar stimuleren tot een beter 

welbevinden. 

Doelstelling 

Korte termijn 

1. Men krijg inzicht in huidige en wenselijke coping strategieën bij verschillende actuele   

              gezondheidsthema’s 

2. Men leert op een positieve en constructieve manier omgaan met klachten: 

• Men leert hulp vragen 

• Men leert ontspannen 

• Men leert anders te denken 

• Men leert oplossingsgericht te handelen 

Lange termijn 
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Ouderen krijgen in groepsverband uitleg en oefeningen in positieve psychologie. Men leert vanuit 

deze visie, manieren te hanteren om anders om te gaan met somberheid, eenzaamheid, 

vermindering van vitaliteit, rouw en verlies, mantelzorg, zelfzorg. Dit zorgt op lange termijn voor: 

• Vermindering van somberheidsklachten 

• Afname van eenzaamheidsklachten 

• Toename van assertiviteit 

• Een verbeterde leefstijl 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 7. Beter slapen 

Jeugd 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Slaapproblemen bij jongeren is een onderbelicht probleem in onze regio. Er is weinig 

hulpvraag vanuit de groep van 12 tot 20 jarigen. Uit onderzoeken is bekend dat 30% van 

de jongeren slaapproblemen ervaart en 5 tot 11% echte insomnia. Op 2000 jongeren in 

IJsselmuiden zijn dit circa 100 tot 200 jongeren. 

Slaapproblemen hebben ernstige effecten op de gezondheid en het maatschappelijk 

functioneren zoals de leerprestaties. De puberteit veroorzaakt veranderingen in het 

slaappatroon die nog eens versterkt kunnen worden door computer, gamen, alcohol, 

booster drankjes, etc. De slaaphygiëne en zelfmedicatie is bij jongeren wezenlijk anders dan bij de 

volwassenpopulatie. 

Doelstelling 

Goedzorg Huisartsenpraktijk IJsselmuiden biedt (individuele) themagerichte begeleiding 

aan jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar met slaapproblemen. 

Deze begeleiding heeft het doel jongeren tools te geven om zelf aan de slag te kunnen 

met het ontwikkelen van een gezond slaappatroon. 

Centraal staan: 

•Psycho – educatie over slapen 
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•Ontwikkelen van een gezonde slaaphygiëne 

•Aanleren van vaardigheden om zelfzorg te kunnen toepassen 

Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt door de huisartsen met de praktijk 

ondersteuner huisartsen praktijk GGZ. Ook het CJG/MW, de fysiotherapie en Tactus 

verslavingszorg kunnen betrokken zijn in de samenwerking. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Resultaten: De voorbereidingen voor het project zijn gereed. De 

structuur staat en de samenwerkingspartijen hebben afspraken 

gemaakt over de verwijzing en programmaverloop. De eerste 

jongeren zijn inmiddels gezien. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 8. Bewegen op 

Recept (BOR) 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Steeds meer mensen krijgen te maken met een chronische ziekte. Het RIVM voorziet een 

stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen 

met twee of meer aandoeningen toenemen. Vooral door de vergrijzing stijgt het aantal 

mensen met een ziekte en die stijging zet de komende jaren door. De wetenschap levert 

steeds meer bewijs van de positieve bijdrage van sport en/of bewegen op het ziekteproces 

van diverse chronische ziekten. 

Wij willen ons inzetten de beweegactiviteit van mensen die niet of nauwelijks sporten te 

verbeteren. De doelgroep bestaat uit patiënten tussen 18 en 75 jaar die zich in de eerstelijns 

huisartsenpraktijk presenteren met niet afnemende klachten wegens overgewicht, 

bewegingsarmoede, rugklachten en/of spanningsklachten. Wanneer de huisarts, 

praktijkondersteuner of andere hulpverlener het idee heeft dat beweging de gezondheid van 

de betrokken cliënt ten goede zal komen, kan hij een BOR-recept uitschrijven. Het BOR-recept 

bestaat uit een op maat gemaakt programma van 18 weken onder leiding van een 

gespecialiseerd fysiotherapeut, diëtist en sportinstructeur. 

Doelstelling 
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Op 1 november 2017 heeft het project BOR de volgende resultaten opgeleverd: 

•De beweegactiviteit van de deelnemers aan BOR is toegenomen 

•De kwaliteit van leven van de deelnemers is verbeterd 

•Belemmerende en bevorderende factoren voor succes van BOR zijn in kaart gebracht. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 9. Diabetes 

challenge 

IJsselmuiden  

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

De eerstelijns zorgaanbieders in IJsselmuiden hebben in 2016 deelgenomen aan de 

Nationale Diabetes Challenge. De NDC is een initiatief van de Bas van de Goor 

Foundation. De stichting heeft als missie om de kwaliteit van leven van mensen met 

diabetes te verbeteren d.m.v. sport en bewegen. Het is een initiatief om mensen met 

diabetes te helpen de regie over hun gezondheid in eigen hand te nemen. 

Doelstelling 

Onze wens is om mensen te laten ervaren dat bewegen leuk, gezond en gezellig is. Ons 

doel is om mensen aan het bewegen te krijgen die dat anders minder makkelijk zouden 

doen. Door samen met anderen uit de wijk te gaan wandelen kunnen mooie contacten 

ontstaan en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Na maandenlange training heeft op zaterdag 15 oktober 2016 de 

landelijke afsluiting in de vorm van een festival gehouden bij paleis het 

Loo. We kunnen terugkijken op een fantastisch evenement. Een 
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tiental mensen die deelnamen aan de challenge lopen nu ieder 

woensdag vanuit het gezondheidscentrum zelfstandig een route. De 

groep is 

gedurende de laatste maanden alleen maar groter geworden! 

De bloeddruk van bijna alle deelnemers is gedaald 

Alle deelnemers hadden een lagere hartslag in rust 

De conditie van elke deelnemer ging vooruit (6 minuten wandeltest) 

Gewichtafname totaal 19 kg waarbij één van de deelnemers maar 

liefst 7,5 kg verloor! 

Van de gemeten buikomvang zijn de deelnemers in totaal 35 cm 

kwijtgeraakt 

73% van de deelnemers geeft aan dat kwaliteit van leven is 

toegenomen! 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 10. Fit4all Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Overgewicht is een belangrijke factor in de toename van morbiditeit in onze maatschappij. 

Behandelingen zijn gericht op bewegen, voeding en beter in je vel zitten. 

Na slim4kids willen we ook voor volwassenen een programma opzetten. 

 

Programma bestaat uit bewegen bij de fysiotherapie. Beter bewegen beter voelen. 

POH-GGZ voor de drempels/belemmeringen en beter in het vel zitten. 

Diëtiste voor gezonde voeding. Voornamelijk in groep vorm. Zo nodig individueel. 

 

Motivatie om te starten blijft een drempel voor veel mensen. 

Ingang gezondheid:  

-Algehele balans overtuigingen.  

-Motivatie technieken (PWV, voeding en supplement overtuigingen).  

-Spreekuur uiteraard.  

-POH bezoek.  

-Campagnes. 

Vervolg kan via BOR (bewegen op recept). 

Doelstelling 
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Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 11. Protocol 

lifestyle 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Roelf Sikkema 

Regio Zwolle – Geert Groote 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Lifestyle beweegprogramma ten behoeve van overgewicht/DM/COPD/CVRM/Vallen (Fysiotherapie, 

4x per jaar, 12 mensen 14 bijeenkomsten 2x per week). 

Doelstelling 

 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 12. Slim4kids; 

beweegprogramma 

voor kinderen met 

obesitas 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☒Leefstijl 

☐Overige: 
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Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het programma Slim4Kids is een samenwerkingsproject tussen de kinderfysiotherapie, 

diëtiek en huisarts/praktijkondersteuner GGZ binnen het gezondheidscentrum in 

IJsselmuiden. Het beweegprogramma is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar met 

overgewicht of obesitas. De kinderen gaan in groepsverband, onder professionele 

begeleiding, een actievere en dus gezondere leefstijl ontwikkelen. 

 

Doelstelling 

In dit programma gaat het om het aanleren van een gezonde leefstijl in beweging, eten 

en zelfbeeld. Uit onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage levert 

aan een positieve, gezonde levensverwachting. De risico's op het ontwikkelen van 

(welvaart) ziekten worden kleiner. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Het afgelopen jaar zijn 28 kinderen geïncludeerd voor het programma 

Slim4kids. De structuur is neergezet en de samenwerking tussen de 

disciplines verloopt goed. De eerste resultaten laten zien dat de 

conditie gedurende het programma bij alle kinderen toeneemt en het 

lichaamsgewicht afneemt. Evaluaties leggen de volgende knelpunten 

bloot: 

1. Na afloop programma, snelle terugval naar het oude gedrag en 

gewicht 

2. Doorstroom naar sportverenigingen is moeizaam 

3. Matige doorverwijzing door IB scholen 

Toekomstige ontwikkelingen: 

Het beweegprogramma Slim4kids krijgt in 2017 een vervolg waarbij de 

volgende verbeteracties worden voorgesteld, c.q. worden ingezet: 

• Er is inmiddels contact gezocht met welzijn Kampen en de gemeente 

om te bespreken hoe we de doorstroming naar regulier sportaanbod 

of 

beweegactiviteiten voor kinderen soepeler kunnen laten verlopen. Bij 

regulier sportaanbod staat de prestatie vaak voorop en zijn kinderen 

competitief ingesteld. De overgang van het beweegprogramma naar 

deze sportverenigingen is vrij groot. In gezamenlijkheid worden 

alternatieven verkend en besproken. 
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•  Er staan opnieuw gesprekken gepland met de interne begeleiders 

van de basisscholen. Ook worden contacten gelegd met de drie 

scholen voor voort gezet onderwijs in Kampen. Met Achmea zal 

besproken moeten worden hoe dit ingestoken kan worden omdat dan 

niet alleen kinderen uit IJsselmuiden worden benaderd maar ook 

kinderen uit Kampen e.o. 

• Verdere samenwerking zoeken met JOGG gemeente Kampen. (water 

drinken is gezond) (gezonde scholen). Op gezonde scholen kunnen we 

afspraken maken over risicoselectie door kinderen te screenen op 

ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede. 

• Ontwikkelen van een leefstijlprogramma, organiseren van spel- en 

sportdag(en), triatlon, wandelevent, bootcamp in combinatie met 

ouders. 

• Focus op systeemaanpak met hulp van POH-GGZ en 

systeemtherapie Dimence Geen 2e lijns verwijzing, maar gebruik 

systeem technieken via POH-GGZ. 

• Sporten aantrekkelijk maken door proeflessen bij de sportschool. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 13. Project Better 

In Better Out 

(BIBO) 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: Preventie 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het project BiBo bij totale heup- en knieoperaties is uitgewerkt tot een Plan van Aanpak 

voor patiënten met een verhoogd risico op vertraagd herstel. 

Uit evaluaties is gebleken dat het in IJsselmuiden om een te kleine groep patiënten ging die 

baat zouden kunnen hebben bij het traject. Daarom is afgezien van het verder uitwerking 

van het projectplan. Wij vinden het echter van groot belang om patiënten fit te houden voor 

een operatie. Indien nodig krijgen zij daarbij ondersteuning van de lokale fysiotherapeut en 

eventueel de diëtiste. Door de intensieve samenwerking tussen de zorgverleners in 

IJsselmuiden zijn de lijnen kort, zijn werkafspraken gemaakt en weet men elkaar te vinden in 

het geval een patiënt doorverwezen moet worden. 

Voor het tot stand komen van een zorgpad BiBo is een regionaal netwerk nodig. De 

orthopeden en de ziekenhuisfysiotherapeuten hebben een prominente rol in de uitvoering 
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van het traject. De indicatoren zoals: op risico gescreende patiënten, opnameduur, 

functioneel herstel, ontslagbestemming en het aantal afgeronde trajecten komen met name 

uit het ziekenhuis informatiesysteem. Samen met eerdergenoemde conclusies valt het 

projectplan buiten de scope van ons handelen. 

 

Doelstelling 

 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 14. 

Cliëntenparticipatie 

Zorg en Welzijn; 

zeg nou zelf! 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Zorgverleners en andere professionals in IJsselmuiden. Wij hechten veel waarde aan de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en willen deze steeds toetsen en verbeteren. 

Daarbij willen we gebruik maken van de ervaringen, ideeën en suggesties van onze 

patiënten/cliënten. Ook willen wij onze patiënten/cliënten betrekken in het verder 

meedenken en ontwikkelen van mogelijke programma’s. 

Om een eerste indruk te krijgen van de ervaringen, wensen en verwachtingen van 

patiënten/cliënten is de afgelopen maand een digitale vragenlijst ontwikkeld. Begin juni zal 

deze lijst uitgezet worden. We hopen inzicht te krijgen of mensen de programma’s kennen, 

er gebruik van maken, en of zij tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. De uitvraag gaat 

specifiek over de programma’s die onder de verantwoordelijkheid van SEGIJ uitgevoerd 

worden. 

Doelstelling 
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Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 15. Echo in de 

huisartsenpraktijk 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 22-4-2018 Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Meerwaarde echo bewegingsapparaat.   

Veel patiënten met aanhoudende klachten willen graag doorverwezen worden voor verdere 

analyse. Een echo geeft dan vaak duidelijkheid. Voor patiënten is het makkelijker te accepteren dat 

er langer fysiotherapie nodig is of dat er geduld nodig is als dat ook blijkt uit aanvullend onderzoek. 

Dit verhoogd de compliance en de zorgwaardering. 

 

Vakbekwaamheid van de echografist is van groot belang. Vertrouwen in de uitkomst door bv 

orthopeden en sportartsen geeft extra dimensie. 

Aanvullend voordeel is dat injecties evt. echogeleid kunnen. (Horizontaal verwijzen?) 

Aangezien de echo apparaten mobiel zijn kan een echografist meerdere praktijken bezoeken en is 

de logistiek dus relatief makkelijk te organiseren. (Bij huisarts of fysio praktijk). 

 

Echo organen in praktijk. 

Wachttijd voor echo is relatief lang. Huisartsen zouden zich kunnen specialiseren, maar expertise is 

al voorhanden bij de radiologen. Ik denk ook niet dat huisartsen die echo’s doen zitten te wachten 

op horizontaal verwijzen. Nu bedrijven die echo wekelijks in de praktijk aanbieden. 

Isala kan evt. zelfde bieden. Dan zijn de gegevens centraler beschikbaar. Grote meerwaarde. 

Kans voor 1e en 2e lijn. Faciliteren door regio organisatie. 

Doelstelling 
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Uitbreiding onderzoek eerstelijn om verwijzing tweedelijn te voorkomen. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 16. Eczeem 

spreekuur 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Een aanzienlijk deel van de patiënten die bij de dermatoloog komen met eczeem krijgt geen 

andere middelen, maar goede smeerinstructies. 

Wij hebben 2 assistentes mee laten lopen met de verpleegkundige van de dermatologen om de 

smeerinstructies te beheersen. 

 

Wij zijn gestart met een eczeem spreekuur. Na de eerste analyse door huisarts (evt. met aanvulling 

advies teledermatologie, maar wij bellen Bart!) wordt patiënt naar het smeer spreekuur gestuurd. 

Daar kan de patiënt vragen stellen over eczeem en leert deze adequaat smeren met 

corticosteroïden en indifferente middelen. Voor deze uitleg kan een consult gerekend worden. 

Beperking: Patiënt vindt het vaak niet nodig. Uitleg belang op su. 

 

Voor andere praktijken: makkelijk toe te passen. Bij gebrek aan ruimte kan evt. apotheek assistente 

getraind worden. 

Faciliteren voor huisartsen? Kaderarts? (Ook voor wondzorg). 

 

Doelstelling 
Voordeel patiënt: zorg dichtbij, lage kosten, geen eigen risico en geen vertraging behandeleffect. 

Voordeel huisarts: minder recidief consulten. Tijdswinst. (Ruimte voor ander werk). 

Voordeel specialist: Dit zijn niet de patiënten waar ze op zitten te wachten. Meer ruimte voor 

specialistische zorg. 
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Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 

 

 

17. Palliatieve 

thuiszorg (PaTz) 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: Palliatief 

Datum 19-04-18 Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

Indiener project  

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het PaTz- project stimuleert de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen 

onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige. 

Doelstelling 

Optimalisatie van palliatieve zorg voor onze patiënten in IJsselmuiden door bijeenkomsten 

te organiseren waarbij samenwerking wordt bevorderd tussen de wijkverpleegkundigen van 

de verschillende thuiszorginstellingen die werkzaam zijn in IJsselmuiden en de huisartsen, 

oncologie fysiotherapeut en POH GGZ. Daarnaast vergroten van kennis in terminale zorg bij 

de aanwezigen door de bijdragen van inhoudelijk deskundigen 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Resultaten Patz: 

Het expertisecentrum Palliatieve Zorg Vumc deed onderzoek bij 36 

PaTz- groepen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat: 

•Huisartsen vaker systematisch patiënten met een palliatieve 

zorgbehoefte identificeren 

•Eerder rekening wordt gehouden met het aanstaande overlijden van 

patiënten 
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•Patiënt en huisarts elkaar vaker spreken over relevante onderwerpen 

zoals fysieke klachten, mogelijkheden voor palliatieve zorg en 

spirituele vraagstukken 

•Palliatieve patiënten eerder in beeld komen 

•Onnodige ziekenhuisopnames in de palliatieve fase afnemen 

•Meer patiënten overlijden op de plaats van hun eigen voorkeur 

•Patiënten die zijn besproken in een PaTz- bijeenkomst minder vaak 

gehospitaliseerd zijn in hun laatste levensmaand dan patiënten die 

niet besproken zijn. 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 18. Organisatie 

vrouwenspreekuur 

door POH 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum 10-05-2018 Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☐ Wijk                                    ☒Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☒ thuiszorg      ☐gemeente     ☒paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☒Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 
Wij gaan onze praktijkondersteuners inzetten voor een vrouwenspreekuur. Begin wordt gemaakt 

met een incontinentie spreekuur. Twee praktijkondersteuners  worden geschoold. 

De incontinentie begeleiding omvat informatie omtrent hygiëne, therapieën, hulpmiddelen, 

aanvullend onderzoek en behandeling. Ook het verschonen van pessarium komt hierbij. 

Inzicht in gynaecologische en urologische complicaties wordt begeleid door de huisarts. 

Optimaal zou er binnen de thuiszorg organisaties ook een incontinentie vpk opgeleid worden. 

Bij de apotheek worden afspraken gemaakt over de te gebruiken incontinentie materialen. 

De bekkenbodem therapie van de fysio van Goedzorg en IJsselheem worden ingeschakeld. 

Er wordt gebruik gemaakt van een mictie lijst en data wordt verzameld door de POH. Inzicht in 

alarmerende factoren ook vanuit de thuis/verpleging situatie wordt opgevangen. 

ICT: Vragenlijst mictie, incontinentie en menstruatie  

Kosten: -Opleiding-Organisatie huisarts-Communicatie middel (OZO)-Samenwerking apotheek en 

afspraken-Samenwerking fysio en afspraken-Thuiszorg en afspraken 

In 2e instantie wordt het vrouwen spreekuur uitgebreid met: 

-Anticonceptie-Cyclusstoornissen-Overgang 

Bij deze laatste 2 wordt een programma gemaakt gericht op de psychische factoren, stress, 

voeding en beweging. Dit in samenwerking met de POH-GGZ, diëtiste en vooral de fysiotherapie. 

Een laatste uitbreiding zou een spreekuur seksuele klachten en emancipatie omvatten. 

Dit in samenwerking met de kerk, politie, veilig thuis, POH-GGZ, maatschappelijk werk en de 

bekkenbodemtherapie. Samenwerkingsafspraken met relatie therapeut worden onderzocht. 

Betrokkenheid en begeleiding kaderartsen urogyneacologie (via regio organisatie). 
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Doelstelling 
Dit om de zorg te optimaliseren en de artsen te ontlasten. Door de ondersteuningsstructuur neer 

te zetten komt er meer ruimte voor de huisarts om de zorgdruk behapbaar te houden. 

Output en meting 

Effect van project ☒Verbetering kwaliteit zorg 

☒Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 19. WMO LOKET in 

het 

gezondheidscentrum 

Nummer   

Onderdeel 

van 

☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur  

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Het is al even de wens van zorgaanbieders en patiënten in IJsselmuiden om behandeling 

rondom aanvragen in het kader van de WMO in het gezondheidscentrum mogelijk te maken. 

De gemeente Kampen heeft onlangs een pilot opgestart. Inwoners van IJsselmuiden kunnen 

op de maandagochtenden van 09.00 uur tot 13.00 uur terecht bij het WMO loket. De pilot 

heeft de duur van een half jaar en loopt van april tot oktober 2017. 

Jannie Lemstra en Hettie Dokters zullen als consulent van het WMO loket de inwoners 

informeren en ondersteunen. Het WMO loket heeft zitting in het CJG in het 

gezondheidscentrum. Om het WMO loket onder de aandacht te brengen bij de inwoners zal 

foldermateriaal verspreid worden. 

 

Doelstelling 

 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 
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☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 20. Zorgmarkten 

Ouderen – Jeugd – 

CVRM – uitgifte 

vitamine D 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☐Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                 ☐ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☒Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

In het jaar 2016 hebben we drie zorgmarkten georganiseerd voor verschillende 

doelgroepen. 

Doelstelling 

De zorgmarkten hebben tot doel een grote groep patiënten/cliënten op een 

laagdrempelige wijze te bereiken en te voorzien van advies en informatie over diverse 

onderwerpen. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten Op 19 maart 2016 heeft de Zorgmarkt voor Ouderen in de 

Maarlenhof 

plaatsgevonden. Er zijn ruim 1300 inwoners boven de 70 jaar 

uitgenodigd. Door verschillende disciplines zijn stands geplaatst en 

zijn mensen geïnformeerd over de onderwerpen bewegen en 

voeding. De mensen konden meteen een hoeveelheid vitamine D 

toegediend krijgen. Bereik: ongeveer 400 mensen 

Op 25 juni 2016 heeft de Zorgmarkt CVRM in het 

gezondheidscentrum plaatsgevonden. Het thema van deze zorgmarkt 

was ‘hart voor vaten; appeltje, eitje!’. Op deze dag zijn alle patiënten 

uitgenodigd met hart en vaatziekten, hoge bloeddruk (CVRM), alle 

diabeten en inwoners boven de 70 jaar. De mensen zijn geïnformeerd 

over de onderwerpen bewegen en voeding, slaapapneu, slik- en 

kauwproblemen, SMRO stoppen met roken, informatie over risico 
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factoren, BMI meting, meting stijfheid in de vaten. De mensen zijn 

tevens uitgenodigd voor een vitamine D drankje. Bereik: ongeveer 180 

mensen 

Op 24 september 2016 is de Zorgmarkt voor Jeugd 

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 

Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 21. Oncologie Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Er lopen meerdere projecten die zeker overlap en toegevoegde waarde kunnen hebben. 

Vanuit Isala loopt nu een oncologie werkafspraak ontslag palliatieve patiënt. Een werkafspraak met 

snelle en uitgebreide overdracht. 

 

Een aantal praktijken volgen het project PaTz (palliatieve thuiszorg) waar naast structureel overleg 

en input van een palliatief consulent vooral ingezet wordt op vroege kennismaking en in kaart 

brengen van verwachte zorgbehoefte door de thuiszorg. Dit gebeurt op een structurele manier. 

Voordeel is op tijd en snel in kunnen zetten van hulp en zorg, zonder de patiënt en de steungroep 

daar acuut mee te overvallen. Daarnaast is het efficiënter om dit op een rustig moment te doen, 

zodat in de hectiek geen (minder) over het hoofd gezien wordt. 

 

Een toekomst idee is om chemotherapie in de thuissituatie te geven. Dit om deze zwakke 

patiënten vooral niet in het relatief gevaarlijke ziekenhuis te laten komen met verhoogde kans op 

infectie en mogelijke uitputting vanwege de verminderde belastbaarheid van de patiënten. 

Nadeel is uiteraard dat minder zorg direct voorhanden is bij calamiteiten. 

 

Praktijk IJsselmuiden heeft toegevoegde programma’s die hierbij aansluiten: 

Oncologische fysiotherapie 

Oedeem en lymfetherapie 

Mantelzorgers ondersteuning POH-GGZ 

Rouwverwerking 

Doelstelling 

Een snelle goede overdracht, zorg veiliger en dichtbij de patiënt en vroege analyse zorgbehoefte 

kunnen een zorgverbetering leveren voor de patiënt en zijn steungroep. 
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Goede afstemming en samenwerking zijn voorwaarde die de regio organisatie en MCC Klik zouden 

moeten realiseren. 

Niveau afspraken technisch thuisteam en bereikbaarheidsafspraken. 

Eventueel centraal nummer hospice. 

Daarnaast beschikbaar maken voldoende kaderartsen en waarde blijven toevoegen. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 

 
Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 22. Wondzorg Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Plan wondzorg betreft een combinatie van 1,5e lijns zorg en organisatie wijkgerichte zorg. 

Binnen ons centrum is er genoeg expertise om te groeien om een wond expertise centrum te 

worden. Dit zal in stappen gaan. 

Om te zorgen dat de zorg zowel in het centrum als in de wijk verbetert maken we een 

samenwerkingsafspraak met de thuiszorg organisaties en additionele behandeling aanbieders. 

Door werkafspraken te maken kunnen we de zorg synchroniseren en door de samenwerking 

optimaliseren. 

Doelstelling 

Verbeteren van de wondzorg optimaliseert herstel en voorkomt verwijzingen. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Werkdocument in het kader van O&I (projecten en activiteiten) 

Naam project 23. HVZ/PWV 

(pulse wave 

velocity) 

Nummer   

Onderdeel van ☐GGZ 

☐Ouderen 

☐Leefstijl 

☒Overige: 

Datum  Auteur Lucas Brouw 

Regio Zwolle - IJsselmuiden 

Betreft ☐Regio                                ☒ Wijk                                    ☐Praktijk 

In samenwerking met: ☐2e lijn      ☐ thuiszorg      ☐gemeente     ☐paramedici     ☐SO 

Status  ☐Voortzetting bestaand activiteit 

☐Goedgekeurd project  

☐Nieuw projectvoorstel 

Beschrijving inhoud en doelgroep 

Pulse wave velocity is een vaatmeting die in de Nederlandse richtlijnen nog niet geïntegreerd is. 

PWV geeft een beeld van de stijfheid van de vaten en is een onafhankelijke risicofactor voor hart- 

en vaatziekten. 

 

Voorzichtigheid is geboden, omdat de behandeladviezen soms niet overeenkomen met de nu 

gebruikte standaarden. Ook kan uit dit onderzoek een advies volgen om niet te behandelen, terwijl 

dat volgens de huidige standaardinzichten wel zou moeten. 

Voorlopig moeten we dit onderzoek als additief zien en in ieder geval de huidige 

behandelrichtlijnen blijven volgen. 

Doelstelling 

Dit onderzoek heeft een aantal voordelen ten opzichte van de huidige work-up CVRM. 

Het onderzoek is niet-invasief en geeft een direct inzicht in de stijfheid van de vaten. Dit is voor 

patiënten een begrijpelijke uitslag en de gedane inspanningen leveren een zichtbaar resultaat op. 

Output en meting 

Effect van project ☐Verbetering kwaliteit zorg 

☐Verbetering efficiëntie 

☐Kosten reductie 

☐Overige: 

Meetbare eindpunten  

Schatting kosten per jaar ☐ < 2.000       ☐ 2.000-5.000         ☐ 5.000-10.000           ☐ >10.000 
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Bijlage 1: Wat is Organisatie en Infrastructuur (O&I) 

 

 

 

 

Wat is O&I? 

O&I staat voor organisatie en infrastructuur.  

Vanaf 2019 (met 2018 als overgangsjaar) willen de gezamenlijke partners (Zorgverzekeraars Nederland, 

VWS, LHV en InEen) de gelden die beschikbaar zijn voor organisatie van de zorg in de eerstelijn op een 

andere manier alloceren. Aanleiding voor deze verandering zijn de afspraken in het hoofdlijnenakkoord 

2014-2017 over versterking van de eerstelijn. De partners uit het akkoord hebben de overtuiging dat 

versterking van de organisatiegraad van de eerstelijn een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities uit 

het akkoord te realiseren én de uitdagingen die er op de eerstelijn afkomen het hoofd te bieden. 

Daarnaast is ook afgesproken dat de resultaatgerichtheid van de eerstelijn kan worden verhoogd. 

 

Doel is: 

 Versterking van de eerstelijns infrastructuur ter ondersteuning van de zorgverleners. 

 Versnippering voorkomen, zorg in samenhang organiseren. 

 Effectieve ontwikkeling en implementaties van innovaties. 

 Schaarse middelen worden zoveel mogelijk ingezet voor de directe hulpverlening. 

 

 De O&I discussie wordt vanuit verschillende niveaus benaderd: 

 
 

Oude situatie: Vanuit winst uit de ketenzorg werd regionale zorg gestimuleerd en bekostigd. 

Nieuwe situatie: Regio organisatie wordt per onderdeel betaald vanuit de O&I. De regio’s werken vanuit 

een regionaal ontwikkeld regioplan. 
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