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Leeswijzer 

Je leest op dit moment het Regioplan 2020-2021 van Coöperatie Cohesie, de huisartsenorganisatie van 105 

gevestigd huisartsen in de regio Noord-Limburg. Wij staan voor 24/7 kwalitatief goede huisartsenzorg 

dichtbij huis in samenwerking met (keten)partners voor de ruim 235.000 patiënten in de regio. Dit doen wij 

door de huisartsenpraktijken persoonsgericht en praktijkgericht te ontzorgen en versterken met optimale 

inhoudelijke en materiële randvoorwaarden.  

 

Dit regioplan is gebaseerd op het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022, het inkoopbeleid 

huisartsenzorg 2020 van Coöperatie VGZ en de kansen en uitdagingen voor de (huisartsen)zorg in de regio 

Noord-Limburg. Het plan is opgebouwd aan de hand van vier speerpunten, waarbinnen op basis van een 

beknopte regioanalyse diverse thema’s met activiteiten en interventies aan bod komen.  

 

De vier speerpunten zijn:  

1. Speerpunt 1: De juiste zorg op de juiste plek 

2. Speerpunt 2: Meer tijd voor en met de patient 

3. Speerpunt 3: Continuiteit en kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk  

4. Speerpunt 4: Communicatie, digitalisering en ICT-zorginfrastructuur 

 

Vanuit het kantoor in Venlo zet een team van medewerkers zich actief in om bij te dragen aan een goede 

(huisartsen)zorg in Noord-Limburg en uitvoering te geven aan dit regioplan. Dit doen we volgens de  

principes van de Governancecode Zorg en uiteraard ‘van, voor en met huisartsen’: dat is het motto van 

Cohesie. Leden worden actief betrokken bij activiteiten en veel huisartsen dragen hun steentje bij door te 

participeren in werkgroepen en commissies die zich inzetten voor de belangen van zowel huisarts als 

patiënt. Niet alleen heel Noord-Limburg wordt daar beter van. Met regelmaat delen we onze kennis en 

expertise ook met huisartsen en huisartsenorganisaties in het land. 

 

Cohesie, een ijzersterke schakel. Ook in 2020-2021.  
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Speerpunt 1: De juiste zorg op de juiste plek 

Doel 

1. Het voorkomen van (duurdere) zorg. 

2. Het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan dan wel verder weg (geconcentreerd) 

als het omwille van kwaliteit en doelmatigheid moet. 

3. Het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health, met een gelijkwaardige of betere medisch-

inhoudelijke kwaliteit van zorg.  

 

Regioanalyse 

Een goed voorbeeld van de juiste zorg op je juiste plek is het in het najaar van 2018 gestarte project 

oogheelkunde. Tot en met eind juni 2019 zijn ruim 1150 patiënten met niet acute oogklachten via het Ksyos 

platform verwezen naar de optometrist: dichtbij de patiënt en tegen lagere kosten. Voor 70% van deze 

patiënten volstond het onderzoek door de optometrist. Cohesie wil op basis van goede 

samenwerkingsafspraken met ketenpartners meer van dit soort goede initiatieven in de regio 

implementeren. Het anders organiseren van de zorg is namelijk nodig om de zorg voor de regio 

toekomstbestendig te maken. We zien o.a. dat ouderen langer thuis blijven wonen en steeds vaker en meer 

(huisartsen)zorg nodig hebben. Ook vinden andere groepen de weg naar de HA, waar deze eerder werden 

geholpen door andere disciplines of in het ziekenhuis. De capaciteit aan de aanbodkant (de HA) blijft gelijk 

of wordt zelfs minder. Dit betekent concreet dat minder HA, meer patiënten, met een meer complexe 

zorgvraag helpen. Partners in de regio kampen met dezelfde uitdagingen. Het ziekenhuis moet vaker en 

langer een opname stop afkondigen, en ook de thuiszorginstellingen kunnen de vraag niet bijbenen. Samen 

zullen we moeten zoeken naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden.  
 

Activiteiten/interventies 

1.1 PxZorg 

1.2 ZorgBedWijzer: integrale zorg voor kwetsbare ouderen 

1.3 Doc1.5 

1.4 Persoonsgerichte zorg: versterken van de eigen regie van de patiënt 

1.5 Ketenregie CVA 

1.6 Samenwerking met V&V/VVT en sociaal domein 

1.7 Samenwerking in de wijk 

1.8 Samenwerking jeugdzorg en welzijn/gemeentelijk domein 

1.9 Farmacie 

1.10 Substitutie: oogheelkunde, PMB, hartfalen 

1.11 Geïndiceerde preventie 

 

1.1 PˣZorg 

Omschrijving 

PˣZorg is een visie op zorg en gezondheid in Noord-Limburg, waarin verschillende organisaties 

samenwerken met de patiënt. Coöperatie Cohesie U.A., VieCuri Medisch Centrum en Burgerkracht zijn de 

initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals bijvoorbeeld gemeenten, Vincent van 

Gogh, De Zorggroep en Hulp bij Dementie hier een grote rol in. Medisch Coördinerend Centrum (MCC) 

PˣZorg is een concretisering van PˣZorg voor zorgprofessionals.  

 

Doelgroep 

Zorgprofessionals in Noord-Limburg 

 

Waarom 

De juiste zorg op de juiste plek start met goede afstemming tussen de patiënt en de verschillende betrokken 

zorgverleners.  
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Hoe 

Het MCC PˣZorg (website, app) is het transmurale portaal voor o.a. werkafspraken, TIM en een 

smoelenboek. Het MCC PˣZorg team (coördinator en medisch coördinator) zet zich in voor de uitbreiding en 

optimalisering van het MCC. De inhoudelijke afspraken worden opgesteld in samenwerking met huisartsen 

en inhoudsdeskundigen verbonden aan de organisatie. 

 

Resultaat 

Namens de huisartsen worden concrete convenanten en samenwerkingsafspraken (RTA’s) met 

ketenpartners gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt gemaakt, 

aantoonbaar onderschreven door de HA in de regio en vastgelegd in MCC PˣZorg. 
 

1.2 ZorgBedWijzer: integrale zorg voor kwetsbare ouderen 

Omschrijving 

In 2018 is samen met verschillende VVT organisaties de ZorgBedWijzer ontwikkeld en opgeleverd. 

ZorgBedWijzer is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de beschikbare bedden voor kortdurend verblijf. 

Uitbreiding van de app is in voorbereiding. Speerpunt in de regio blijft de gezamenlijke aanpak van de 

bedden-/capaciteitsproblematiek. 

 
Doelgroep 

Kwetsbare ouderen  

 

Waarom 

Bestuurders van Cohesie, VieCuri, De Zorggroep, Proteion, VvGi en de Ambulancezorg komen regelmatig bij 

elkaar in het Geijsterenoverleg. Gezamenlijk hebben zij een ambitie in het bieden van integrale zorg voor 

kwetsbare ouderen. 

 

Hoe 

De partijen organiseren een overleg waarin een plan van aanpak met doelen en acties wordt gemaakt als 

basis voor het inzetten van de juiste interventies.  

 

Resultaat 

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen leidt tot minder verkeerde verwijzingen en voorkomt onnodige zorg. 

De patiënt wordt op de juiste plek dichtbij huis geholpen.  

 

1.3 Doc1.5 

Omschrijving 

Huisartsen en specialisten gaan in een kleine setting met elkaar in gesprek. Aan de hand van een voor beide 

doelgroepen interessant thema leren zij elkaar beter kennen en wordt de samenwerking verbeterd.  

 

Doelgroep 

Huisartsen, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten 

 

Waarom 

Inzicht en feedback op elkaars handelswijzen helpt om in de toekomst andere keuzes te maken. Door aan 

de hand van casuïstiek en stellingen met elkaar in gesprek te gaan kunnen huisartsen en specialisten elkaar 

helpen om de afwegingen bij het verwijzen van de patiënt te optimaliseren.  

 

Hoe 

Doc1.5 is een kleinschalige bijeenkomst van huisartsen en specifiek een of twee vakgroepen medisch 

specialisten. Men begint met een medisch inhoudelijk onderwerp (casuïstiek) om vervolgens aan hand van 

stellingen meer inzicht te krijgen in elkaars handelswijzen en de potentiele samenwerkingsmogelijkheden. 

Vaak resulteert Doc1.5 in nieuwe concrete samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en specialisten.  

 

 

 

 



Pagina 4 van 19 

 

Resultaat 

Betere onderlinge samenwerking, betere door- en terug verwijzing, kortere lijnen tussen huisartsen en 

specialisten, gezamenlijk gedragen afspraken. Dit alles leidt tot betere zorg voor de patiënt die (sneller) op 

de juiste plek geholpen wordt. 

 

1.4 Persoonsgerichte zorg: versterken van de eigen regie van de patiënt 

Omschrijving 

We willen het groeiend aantal patiënten met een (chronische) aandoening zorg op maat bieden en 

stimuleren meer regie te nemen over de eigen gezondheid en daarbij andere mogelijkheden bieden voor 

het beantwoorden van de zorgvraag. In 2015 is gestart met de implementatie persoonsgerichte 

zorg/positieve gezondheid. Anno 2018 zijn alle POH-S in de regio geschoold.  

 

Doelgroep 

Alle patiënten in de regio. 

 

Waarom 

Persoonsgerichte zorg leidt tot gedifferentieerde zorg op basis van risicostratificatie en de wensen en 

behoeften van de patiënt. 

 

Hoe  

Zorg op afstand is een alternatieve manier om de zorgvraag te beantwoorden. We gaan de digitale 

mogelijkheden verkennen (bijv. eConsult, patiënt kan zelf meetwaarden invoeren en uitslagen inzien, en 

mogelijkheden teleconsultatie medisch specialist door de huisarts). Goede ideeën worden in pilots in een 

klein aantal praktijken getest.    

 

Resultaat 

Over- en onderbehandeling wordt voorkomen. Succesvolle (digitale) initiatieven en projecten worden 

uitgewerkt voor opschaling in de regio.   

 

1.5 Ketenregie CVA 

Omschrijving 

Coördinatie van nazorg voor CVA patiënten vanuit de huisartsenpraktijk.  

 

Doelgroep 

Huisartsen en praktijkondersteuners belast met de nazorg van CVA patiënten.  

 

Waarom 

Sinds 1 juli 2017 is het herontwerp CVA keten Noord-Limburg van start gegaan. De functie van 

zorgtrajectbegeleider CVA is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn er binnen VieCuri verpleegkundig 

consulenten CVA/NAH die in de acute fase en tot 6 weken na het CVA/NAH betrokken zijn bij de patiënt. De 

nazorg is in handen van de huisartsenpraktijk.  

 

Hoe 

De nazorg voor de CVA patiënt wordt door de huisarts en praktijkondersteuner verzorgd vanuit de CVRM 

module van het zorgprogramma integrale chronische zorg. Binnen het zorgprogramma kunnen de huisarts 

en praktijkondersteuner gebruik maken van de kennis van het Expertteam CVRM, dat bestaat uit een 

kaderarts hart- vaatziekten en een CVRM coördinator. Begin 2019 is er een Regionale Transmurale afspraak 

‘Nazorg CVA patiënt in de 1e lijn’ ontwikkeld en vastgesteld, welke terug te vinden is in het MCC PˣZorg. 

Praktijkondersteuners zijn geschoold in CVA-nazorg. Kennisoverdracht over ‘CVA, nazorg in de chronische 

fase’ voor huisartsen en praktijkondersteuners volgt.  

 

Resultaat 

Adequate nazorg voor CVA patiënten vanuit de huisartsenpraktijk, waardoor minder zorg in het ziekenhuis 

en minder terug verwijzingen naar het ziekenhuis. De patiënt wordt dichtbij huis geholpen en heeft een 

toegankelijk aanspreekpunt.  
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1.6 Samenwerking met V&V/VVT en sociaal domein  

Omschrijving 

Het organiseren van afgestemde en gecoördineerde zorg en ondersteuning rondom de burger in diverse 

wijken in de regio. Na een succesvolle pilot in Landweert is een nieuw project gestart in Tegelen. De focus 

ligt op de verbinding tussen de medewerkers uit de thuiszorg, de huisartsenzorg en het sociaal 

(gemeentelijk) domein. De uitkomsten moeten opschaalbaar zijn naar de regio Noord-Limburg.  
 

Doelgroep 

Medewerkers uit de thuiszorg, de huisartsenzorg en het sociaal domein. 

 

Waarom 

Streven is dat het aanbod creatief en domein-overstijgend is en aansluit bij de behoefte en mogelijkheden 

van de burger. Het is daarbij helder wie, wat, wanneer doet, met welk doel en wie verantwoordelijk is. De 

overgangen tussen aanbieders/professionals verlopen soepel. De burger wordt daarbij helder, eenduidig en 

voldoende geïnformeerd en er is eenduidige regie in het netwerk van de burger.  

 

Hoe 

De zorg/ondersteuning wordt opgeschaald waar nodig en afgeschaald waar mogelijk (substitutie), om zo de 

inzet van (zwaardere) zorg te voorkomen. Kosten van de inzet van de professionele zorg/ondersteuning 

worden in de pilotwijken teruggebracht, door o.a. reductie dubbelingen van o.a. intakes, minder inzet 

professionele zorg en de inzet van preventie in de wijk.  

 

Resultaat 

Deze ‘nieuwe’ inrichting van de zorg en ondersteuning draagt bij aan een verbeterde effectiviteit van de zorg 

en ondersteuning, en inzet van preventie en het betaalbaar houden ervan (doelmatigheid). Dit gebeurd 

zodanig dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig verantwoord in de eigen omgeving kan blijven wonen en 

hij zoveel als mogelijk in zijn eigen kracht komt en blijft. De burger is daarnaast tevreden over de geboden 

zorg en ondersteuning.  

 

1.7 Samenwerking in de wijk  

Omschrijving 

Voortbouwend op het project praktijkmanagement gaan we met de huisartsenpraktijken die er klaar voor 

zijn aan de slag met wijkmanagement.  

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken en ketenpartners in de wijk.  

 

Waarom 

Doelstellingen uit het regioplan krijgen een plek in de samenwerking in de wijk. Daar waar de patiënt het 

nodig heeft, dichtbij huis.  

 

Hoe 

Om inhoudelijk de juiste prioriteiten te stellen voor de regio, wordt data gebruikt. De 

huisartsenvoorzieningen beschikken al over een praktijkscan waarvan de resultaten geaggregeerd op 

regioniveau beschikbaar zijn. Aanvullend hierop wordt de samenwerking met partners in de regio gezocht 

om wijk- en regiobeeld op te leveren. Met behulp van de gegevens zetten we gericht in op die thema’s die 

relevant zijn in de betreffende wijk.  

 

Resultaat 

Huisartsenpraktijken hebben een goede samenwerking opgebouwd met de partners in de wijk. Prioritering 

van zorgvragen leidt tot doelmatige inzet van personeel en middelen. De patiënt wordt op de juiste plek 

geholpen.  
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1.8 Samenwerking jeugdzorg en welzijn/gemeentelijk domein 

Omschrijving 

In samenwerking met gemeenten wordt door de werkgroep samenwerking huisarts en gemeente gewerkt 

aan goede samenwerking en interventies gericht op de demedicalisatie van maatschappelijke problemen. 

 

Doelgroep 

Patiënten die bij de huisarts komen met klachten die mogelijk in het sociale domein i.p.v. het medische 

domein opgepakt kunnen worden.  

 

Waarom  

Huisartsenpraktijken hebben inzicht in het aanbod van ondersteuning door het sociale en publieke 

gezondheidsdomein nodig voor het gericht ondersteunen en doorverwijzen van mensen die met 

zorgvragen bij de huisarts komen die niet-medisch van aard zijn. 

 

Hoe 

In de regio zijn goede samenwerkingsvoorbeelden die opgeschaald kunnen worden. Denk aan de 

gezinscoach en Wmo consulent gekoppeld aan en werkzaam vanuit de huisartsenpraktijk in de gemeente 

Peel en Maas en de interventie ‘Welzijn op Recept’ in de gemeente Beesel.  

 

Resultaat  

Wijkgerichte substitutie van 1e naar 0e lijn op basis van bewezen effectieve interventies. 

 

1.9 Farmacie  

Omschrijving 

In veel huisartsenpraktijken is er een kleine groep patiënten die relatief dure medicatie gebruikt. Met dit 

initiatief wordt deze groep patiënten in beeld gebracht en wordt gekeken welke andere aanpak mogelijk is.  

 

Doelgroep 

Gestart wordt met formulariumgericht voorschrijven bij diabetes- en longpatiënten.  

 

Waarom 

Bevorderen van doelmatige farmacotherapie.  

 

Hoe 

In de huisartsenpraktijk wordt inzichtelijk gemaakt welke patiënten niet de meest doelmatige medicatie 

gebruiken. Vervolgens wordt proactief gekeken of en hoe deze patiënten met andere medicatie geholpen 

kunnen worden.  

  

Resultaat 

Sturing op doelmatig voorschrijven levert een kostenbesparing op farmacie op.  

 

1.10 Substitutie: oogheelkunde, PMB, hartfalen 

Omschrijving 

In 2017 sloten Cohesie, Burgerkracht, VieCuri, VGZ en CZ het convenant substitutie, om de transitie naar de 

juiste zorg op de plek vorm te geven. Lopende initiatieven zijn de projecten oogheelkunde, 

postmenopauzaal bloedverlies (PMB) en hartfalen. Nieuwe kansrijke projecten die bijdragen aan de juiste 

zorg op de juiste plek worden klein opgestart in de regio.  

 

Doelgroep 

Patiënten die dichterbij huis en/of tegen lagere kosten geholpen kunnen worden.  

 

Waarom 

Inzetten op substitutie en andere zorginnovatieprojecten helpt om de zorg betaalbaar te houden en de 

zorgvraag van de patiënt waar mogelijk dichterbij huis te beantwoorden.  
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Hoe 

Herijking van het convenant substitutie.  

 

Resultaat 

Minder (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis en de patiënt wordt op de juiste plek geholpen.  

 

1.11 Geindiceerde preventie 

Omschrijving 

We ondersteunen de huisartsenpraktijken in de organisatie van medische zorg aan kwetsbare groepen en 
patiënten met een chronische zorgbehoefte door de inzet van zorgprogramma’s en regionale facilitering van 
initiatieven gericht op geïndiceerde of zorggerelateerde preventie. Voorbeelden hiervan zijn de uitrol van GLI 
en de samenwerking met partners in valpreventie voor mensen met een verhoogd valrisico. 
 

Doelgroep 

Patiënten met een geïndiceerde of zorggerelateerde preventie indicatie.  

 

Waarom 

Het bieden van geïndiceerde of zorggerelateerde preventie behoort tot de kerntaken van de 

huisartsenpraktijk.  

 

Hoe 

 De GLI is voor alle patiënten in de regio beschikbaar. 

 Cohesie neemt deel in het regionaal project valpreventie. 

 Kansrijke pilots voor geindiceerde preventie worden omarmd en getoetst in de regio.  

 

Resultaat 

Voorkomen van duurdere zorg.  
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Speerpunt 2: Meer tijd voor en met de patiënt 

Doel 

De patiënt ervaart meer tijd en aandacht van de professional in de huisartsenvoorziening en de professional 

ervaart meer tijd en kwaliteit te kunnen leveren aan de patiënt.  
 

Regioanalyse 

In Noord-Limburg dreigt een tekort aan HA, 30% van de gevestigd HA is 55+ en gaat in de nabije toekomst 

met pensioen. De gemiddelde Cohesiepraktijk heeft 2556 patiënten per fte HA, dit aantal ligt ruim boven de 

normpraktijk (2168 patiënten). De regio vergrijst meer dan andere regio’s in Nederland. De gemiddelde 

Cohesie praktijk heeft minder patiënten in de leeftijdscategorie 26-45 jaar en meer patiënten in de 

leeftijdscategorieën 45-65 jaar, 66-75 jaar en 76-85 jaar. Concreet betekent dit dat een Cohesie praktijk nu al 

een oudere patiëntenpopulatie heeft met een daarbij behorende hogere zorgvraag. In september 2018 is in 

opdracht van Cohesie een belevingsonderzoek uitgevoerd waarbij alle 37 huisartsenpraktijken zijn bevraagd 

op werkdruk en werkplezier (respons 71%). Alhoewel HA, waarnemers, POH en DA goed scoren op 

werkplezier, laten de resultaten ook zien dat HA en waarnemers een hoge werkdruk ervaren. HA werkzaam 

in grote praktijken (>7000 patiënten) scoren de ervaren werkdruk daarbij iets hoger en het werkplezier iets 

lager in vergelijking met HA werkzaam in kleine praktijken (<3000 patiënten). Er is sprake van een ervaren 

disbalans tussen patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken, waarbij HA expliciet aangeven 

onvoldoende tijd voor en met de patiënt te hebben om goede zorg te kunnen verlenen en hun 

poortwachtersrol te kunnen vervullen. 

 

Activiteiten/interventies 

2.1 Project: Praktijkmanagement 

2.2 Intervisie praktijkmanagement voor praktijkhouders 

2.3 Training ‘persoonlijk leiderschap’ voor praktijkmanagers 

2.4 Producten en diensten in een ‘elektronische winkelstraat’ 

2.5 Training Instroommanagement voor doktersassistenten 

2.6 Regie veel gebruikers 

2.7 Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) 

 

2.1 Project: Praktijkmanagement 

Omschrijving 

In 2018 is gestart met het project praktijkmanagement met als doel de huisartsenpraktijken te ontzorgen op 

niet-patiëntgebonden taken.  

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken  

 

Waarom 

Ontzorgen van de huisartsenpraktijk op niet-patiëntgebonden taken zorgt voor meer tijd voor de patiënt, 

minder werkdruk en meer werkplezier.  

 

Hoe 

De huisartsenpraktijken worden op maat begeleid door het team praktijkmanagement en ondersteund in 

de optimalisatie van de praktijkorganisatie door middel van een totaalpakket aan ondersteunende diensten. 

Na 1,5 jaar is het resultaat dat de huisartsenpraktijken beter inzicht hebben in de factoren en elementen 

waar zij invloed op uit kunnen oefenen. Taak van de regiocoaches en de uitvoerende praktijkmanagers is 

om de beweging te maken van inzicht, naar overzicht en uitzicht. Dit vraagt om inzet op praktijkstrategie, 

het meerjarig beleid en het hierop inschakelen van de noodzakelijke interventies en middelen.   

 

Resultaat 

De huisartsenpraktijken in de regio hebben beter zicht op hun praktijkambitie en hoe deze zich verhoudt tot 

de gewenste praktijkvoering en daartoe leidende verbetermogelijkheden. De balans tussen 

patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken is aantoonbaar verbeterd.  
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2.2 Intervisie praktijkmanagement voor praktijkhouders 

Omschrijving 

Als praktijkhouder zal je ervoor moeten zorgen dat je praktijk gemanaged wordt. De uitvoerende taken 

worden meer en meer uitbesteed, maar de praktijkhouder zal zelf moeten en willen sturen. In de intervisie 

praktijkmanagement voor praktijkhouders wordt stilgestaan bij onderwerpen die van belang zijn bij het 

strategisch en tactisch managen van je praktijk.  

 

Doelgroep 

Praktijkhouders 

 

Waarom 

Het doel is kennis te vergaren die direct toepasbaar is in je eigen praktijk om zo de grip op je praktijkvoering 

te vergroten. En het is natuurlijk leuk en inspirerend om bij collega’s in de keuken te kijken. 

 

Hoe 

In vier bijeenkomsten wordt stilgestaan bij onderwerpen die van belang zijn bij het strategisch en tactisch 

managen van de praktijk. Om het rendement te verhogen zijn deze onderwerpen van tevoren vastgelegd:  

 Inkomsten 

 Kosten 

 Bezetting en capaciteitsmanagement 

 Leiding geven, wie doet wat? 

De bedoeling is dat informatie over de eigen praktijk wordt gedeeld en aan de hand van inbreng van de 

groepsleden van elkaar wordt geleerd.  

 

Resultaat 

Intervisie praktijkmanagement leidt tot inzicht en overzicht in de eigen praktijkvoering. Dit geeft de 

praktijkhouder handvatten om de praktijkvoering doelmatiger in te richten.  

 

2.3 Training ‘persoonlijk leiderschap’ voor praktijkmanagers 

Omschrijving 

Op vraag van de (gediplomeerd) praktijkmanagers in de regio wordt een training ontwikkeld die hun 

handvatten geeft om de ‘zachte (menselijke) kant’ van leidinggeven, het persoonlijk leiderschap in hun 

functie, beter vorm te geven.  

  

Doelgroep 

Praktijkmanagers binnen de huisartsenzorg en medewerkers met vergelijkbare taken en 

verantwoordelijkheden, of medewerkers in de huisartsenzorg die zicht op deze functie aan het oriënteren 

zijn. 

 

Waarom 

'Culture Eats Strategy For Breakfast (or Lunch)'.  

 

Hoe  

Ter voorbereiding maken de deelnemers een ‘Roos van Leary’ test, met een daarop volgend coaching 

gesprek en een huiswerkopdracht. Vervolgens 6 dagdelen training gericht op communicatieve processen, 

leidinggevende vaardigheden en teamprocessen. De training is maatwerk. Er wordt rekening gehouden met 

de verschillende niveaus en behoeften. Met name de praktijkoefeningen, video-feedback en 

praktijkopdrachten maken deze opleiding praktisch en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.  

 

Resultaat 

Praktijkmanagers kunnen hun leiderschapsvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten beter inzetten en 

zodoende samen met het team in de huisartsenpraktijk en ketenpartners doelen realiseren. Een 

effectievere praktijkmanager zorgt indirect voor betere patiëntenzorg.  
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2.4 Producten en diensten in een ‘elektronische winkelstraat’ 

Omschrijving 

Cohesie en InkoopXL werken samen om de huisartsenpraktijken te faciliteren. Als lid van Cohesie kun je 

gebruik maken van verschillende producten en diensten, gebundeld in een elektronische winkelstraat. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de flexpool van DA en POH, declaratieadministratie en financiële 

managementondersteuning, diverse mailingen waaronder de griepmailing, personeelsadvies en 

voorraadbeheer.   

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken 

 

Waarom 

Het kost de individuele huisartsenpraktijken veel tijd om de juiste producten en diensten te vinden, uit het 

brede aanbod van leveranciers de juiste keuze te maken (prijs/kwaliteit) en afspraken te maken met de 

betreffende leverancier. Deze niet-patiëntgebonden taken willen we de huisartsenpraktijken uit handen 

nemen. Cohesie neemt ook in het kader van kwaliteitsborging de leveranciersbeoordeling over.  

  

Hoe 

Als lid van Cohesie kun je gebruik maken van verschillende producten en diensten die Cohesie aanbiedt. 

Daarnaast hebben Cohesie en InkoopXL samen voor diverse andere producten en diensten afspraken 

gemaakt met leveranciers. Al deze producten, diensten en inkoopvoordelen zijn gebundeld in een 

‘elektronische winkelstraat’. Praktijken kunnen met hun persoonlijke inloggegevens toegang krijgen tot de 

winkelstraat.  

 

Resultaat 

Producten en diensten zijn overzichtelijk weergegeven en toegankelijk. Huisartsenpraktijken kunnen ervan 

uitgaan dat de kwaliteit van de geboden producten en diensten optimaal is. Daarnaast besparen 

huisartsenpraktijken tijd.  

 

2.5 Training instroommanagement voor doktersassistenten 

Omschrijving 

Instroommanagement is een maatwerk traject van een jaar dat plaatsvindt in de praktijk. Triage en 

communicatie staan centraal, met verschillende accenten gericht op belemmerende en bevorderende 

factoren voor adequate triage.  

 

Doelgroep 

Doktersassistenten samen met huisartsen 

 

Waarom 

Het doel van de assistente is het adequaat vaststellen van de urgentie en van het zorgaanbod inclusief een 

plan van aanpak. Het doel van de patiënt is om te komen tot de oplossing van een bepaald probleem en 

beantwoording van de hulpvraag. Adequate triage helpt de huisartsenpraktijk om de consulttijden beter af 

te stemmen op de hulpvraag.  

 

Hoe 

De training focust op de gespreksvoering van de assistentes teneinde effectieve communicatie aan de 

telefoon of aan de balie. Triagisten van de huisartsenpost coachen de assistentes in de dagpraktijk ‘on the 

job’.  

 

Resultaat 

Inzetten op adequate triage maakt dat de patiënt met de juiste hulpvraag op het juiste moment bij de juiste 

hulpverlener terecht komt. De huisarts heeft op deze manier meer tijd voor complexere zorgvragen.  
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2.6 Regie veel gebruikers 

Omschrijving 

In veel huisartsenpraktijken is er een kleine groep patiënten die relatief veel tijd opeist van de huisarts en 

andere zorgaanbieders. Deze groep patiënten wordt in beeld gebracht en er wordt gekeken welke andere 

aanpak mogelijk is.  

 

Doelgroep 

Patiënten die veel zorg gebruiken en daarmee veel tijd opeisen van de professionals in de 

huisartsenpraktijk.  

 

Waarom 

Soms kan een kleine groep patiënten veel tijd opeisen van de huisarts of gaan patiënten van specialist naar 

specialist. Inzichtelijk maken welke patiënten veel tijd vragen, geeft de opening om (evt. in overleg met 

andere zorgaanbieders) te bekijken of een alternatieve aanpak mogelijk is.  

 

Hoe 

In de huisartsenpraktijk wordt met behulp van QlikView inzichtelijk gemaakt welke patiënten meer zorg 

vragen dan passend is bij hun gezondheid. Vervolgens wordt proactief gekeken hoe deze patiënten op een 

andere manier geholpen kunnen worden.  

 

Resultaat 

Regie op veel gebruikers leidt tot een passend zorgaanbod en minder verwijzingen, de patiënt wordt op de 

juiste plek en door de juiste persoon geholpen, en patiënten voelen zich serieus genomen. Het traject ‘Regie 

op veel gebruikers’ is een van de selecties die praktijken gebruiken bij het leren werken met 

datamanagement systeem QlikView. Het systeem biedt mogelijkheden om selecties te maken op diverse 

domeinen: praktijk, populatie, medisch en financieel.   

 

2.7 Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) 

Omschrijving 

Na een succesvolle pilot wordt de functie van Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) verder uitgerold in de 

regio. Een SOH is een aanvullend opgeleide doktersassistente die zelfstandig veel voorkomende klachten 

kan afhandelen.  

  

Doelgroep 

Doktersassistenten 

 

Waarom 

Taakherschikking 

 

Hoe 

Doktersassistenten volgen 6 dagdelen scholing, gevolgd door een praktijkstage van 6-9 maanden.  

 

Resultaat 

De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere 

problematiek. De huisarts wordt niet meer tijdens zijn consulten gestoord voor vragen die de SOH 

zelfstandig kan afhandelen. Daarnaast dragen de extra taken bij aan de kwaliteit van zorg en het 

werkplezier van de doktersassistenten.  
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Speerpunt 3: Continuïteit en kwaliteit van zorg in de 

huisartsenpraktijk 

Doel 

Het aantrekkelijk en toegankelijk houden van kwalitatief uitstekende huisartsenzorg in Noord-Limburg. 
 

Regioanalyse 

Continuïteit van huisartsenzorg is een belangrijk aandachtspunt voor Cohesie praktijken in relatie tot de 

problemen bij het organiseren van waarneming en het vinden van opvolging. De zorgsector kampt in de 

nabije toekomst met personele tekorten, dit geldt ook voor alle disciplines in de huisartsenzorg in Noord-

Limburg. Het vinden van opvolging voor praktijken in de regio wordt steeds lastiger. Deze problematiek 

speelt ook in andere delen van Nederland (krimpregio’s) en is onderdeel van de globale beweging waarin de 

stedelijke omgeving verder uitbreidt en groeit, terwijl de landelijke omgeving (vaak aan de randen van de 

landgrenzen) krimpen. Daarnaast speelt feminisering van de beroepsgroep een grote rol. In 2018 was 45% 

van de gevestigde huisartsen in Noord-Limburg vrouw en dit aantal neemt toe. De vrouwelijke huisartsen 

werkt vaker als HidHA of waarnemer in plaats van als zelfstandig gevestigde huisarts. Het aantal gevestigde 

huisartsen in de regio is de afgelopen jaren dan ook met 7% gedaald van 113 in 2015 naar 105 in 2018. Ten 

slotte is parttime werken (ook bij mannelijke huisartsen) steeds gebruikelijker geworden. Er werken nu dan 

ook meer huisartsen dan 10 jaar geleden, maar ze werken nu vaker in deeltijd.  

Sinds 2018 zijn alle huisartsenpraktijken gecertificeerd, nagenoeg allemaal conform HaZo24. Borgen van en 

blijven investeren in kwaliteit, o.a. door het onderhouden van het kwaliteitssysteem, scholen en leren van 

elkaar is nodig om huisartsenzorg van uitstekende kwaliteit te kunnen blijven bieden. 

 

Activiteiten/interventies 

3.1 Project: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg 

3.2 Deskundigheidsbevordering 

3.3 Diagnostiek in de regio 

3.4 Leren van elkaar: regionale calamiteitencommissie en ‘CalamiteitenFeiten’ 

3.5 Regionale klachtenfunctionaris 

3.6 REGIOPRESTATIE - HaZo24 2.0 

3.7 Belevingsmonitor 

3.8 REGIOPRESTATIE -  Spiegelinformatie  

3.1 Project: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg  

Omschrijving 

Met het project ‘huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg’ wordt beoogd de huisartsenzorg in 

de regio voor de komende jaren te waarborgen door deze zodanig te organiseren dat de verwachtte 

tekorten zoveel mogelijk worden opgevangen. Tevens wordt met ketenpartners uit het Geijsterenoverleg en 

de andere huisartsenorganisaties in Limburg op regionaal en provinciaal niveau samengewerkt.  

 

Doelgroep 

Huidige en toekomstige zorgprofessionals in en voor de regio Noord-Limburg.  

 

Waarom 

Continuïteit van zorg: De patiënt moet kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van de juiste zorgverlener 

waarbij hij/zij met gezondheidsproblemen terecht kan.  

 

Hoe 

De activiteiten die Cohesie al doet op het gebied van werven, opleiden, en behouden van zorgprofessionals 

in de huisartsenzorg worden gecontinueerd. Denk hierbij aan afstemming met opleidingsinstituten (Gilde 

opleidingen, huisartsenopleiding Maastricht en Nijmegen), organisatie van Meet & Greets, 

opleiderslunchbijeenkomsten en opleidingstraject verpleegkundig specialist/triagist/SOH. Het project 

‘huisartsenzorg in de arbeidsmarkt Noord-Limburg’ richt zich op drie speerpunten: opleidingen in de 
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(huisartsen)zorg, verbeteren regionale dekking (huisartsen)zorg en anders organiseren van de 

(huisartsen)zorg.     

 

Resultaat 

 Regiobeleid ‘de huisartsenpraktijk als permanent opleidingsinstituut’. 

 Haalbare oplossingen voor het anders organiseren van de (huisartsen)zorg. Er is een plan van 

aanpak voor het starten met kleinschalige pilots.  

 Met partners in de regio is debat gevoerd over de gezamenlijke toekomstbestendige arbeidsmarkt 

in de regio, met overeengekomen intenties en een plan van aanpak.  

 

3.2 Deskundigheidsbevordering 

Omschrijving 

De afdeling Deskundigheidsbevordering organiseert het hele jaar door na- en bijscholingen, variërend van 

medisch inhoudelijke cursussen tot vaardigheidstrainingen en –toetsen.  

 

Doelgroep 

Het cursusaanbod is gericht op alle disciplines werkzaam in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. 

 

Waarom 

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing is een belangrijk speerpunt, en daarom zijn alle 

cursussen van Deskundigheidsbevordering vrij van sponsoring en nagenoeg alle cursussen geaccrediteerd. 

 

Hoe 

Vraaggericht wordt jaarlijks een strategisch scholingsplan opgesteld. Naast klassikaal onderwijs zijn we 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van regionaal toetsgroeponderwijs en leveren we onderwijs op maat 

middels een uiteenlopend aanbod aan incompany cursussen. In groepen, multidisciplinair, of individueel. 

Leren doe je samen, met elkaar en van elkaar. Bij onze cursussen betrekken wij daarom graag 

inhoudsdeskundigen uit het vakgebied en uit onze regio. 

 

Resultaat 

Scholing en training helpt professionals in de huisartsenpraktijk om patiënten beter en sneller te helpen.  

 

3.3 Diagnostiek in de regio  

Omschrijving 

Cohesie ondersteunt middels de uitvoering van diverse activiteiten in de implementatie van integrale 

digitale diagnostiek.  

 

Doelgroep 

Huisartsen, zorgverzekeraar, diagnostiekaanbieder 

 

Waarom 

Integrale digitale diagnostiek levert kwaliteitswinst op voor de patiënt en de zorgverlener en is 

kostenbesparend (integrated care).   

 

Hoe 

Cohesie fungeert namens de huisartsen als aanspreekpunt voor de diagnostiekaanbieder. Huisartsen 

worden o.a. ondersteund in de inrichting van digitaal diagnostiek aanvragen. In samenwerking met de 

diagnostiekaanbieder wordt DTO voorbereid en uitgezet in de verschillende toetsgroepen in de regio. 

Tevens fungeren we als gesprekspartner voor de zorgverzekeraar en diagnostiekaanbieder over de kwaliteit 

van diagnostiek. Hiertoe worden ervaringen en signalen van huisartsen uit het veld verzameld.  

 

Resultaat 

Integrale digitale diagnostiek in de regio.  
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3.4 Leren van elkaar: regionale calamiteitencommissie & ‘CalamiteitenFeiten’ 

Omschrijving 

De scope van de calamiteitencommissie HAP is onlangs na een succesvolle pilot uitgebreid naar de hele 

regio en leerpunten worden regionaal gedeeld.   
 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken en andere betrokken zorgverleners in de keten. 

 

Waarom 

Het goed onderzoeken van calamiteiten en het vaststellen van de juiste verbetermaatregelen vraagt om 

specifieke kennis en ervaring. De calamiteitencommissie is hierop toegerust. Het meemaken van een 

calamiteit is voor alle betrokkenen een zeer emotionele gebeurtenis die we graag zoveel mogelijk 

voorkomen. De leerpunten worden daarom regionaal gedeeld om te leren van elkaar.  

 

Hoe 

De calamiteitencommissie van Cohesie onderzoekt calamiteiten die worden gemeld. De commissie 

achterhaalt de feitelijke toedracht en stelt maatregelen voor om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van 

zorg te verbeteren. Vaak bevat een casus herkenbare elementen en leermomenten voor iedereen. Deze 

‘achteraf’ kennis wordt sinds 2018 onder de noemer ‘CalamiteitenFeiten’ gedeeld onder huisartsen en 

medewerkers in de vorm van casussen. 

 

Resultaat 

Door te leren van elkaar wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. De patiëntveiligheid wordt vergroot en de 

kans op herhaling van een calamiteit wordt verminderd.  

 

3.5 Regionale klachtenfunctionaris 

Omschrijving 

Inzet van een regionale klachtenfunctionaris voor klachtenbehandeling en –bemiddeling.  

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken 

 

Waarom 

Vanwege de Wkkgz verplichting in het kader van klachtenbehandeling heeft Cohesie een regionale 

klachtenfunctionaris aangesteld. 
 

Hoe 

Huisartsen hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij de inzet van een regionale klachtenfunctionaris, 

die ingeschakeld kan worden voor klachtenbehandeling en –bemiddeling. 

 

Resultaat 

Adequate klachtenafhandeling leidt tot tevreden patiënten die zich serieus genomen voelen. De regionale 

aanpak maakt dat leerpunten regionaal gedeeld kunnen worden.  

 

3.6 REGIOPRESTATIE: HaZo24 2.0 

Omschrijving 

Sinds 2018 zijn alle huisartsenpraktijken in de regio individueel gecertificeerd (Norm: NEN15224 2012). In 

het traject HaZo24 2.0 begeleiden we de praktijken om te voldoen aan de nieuwe normeisen (Norm: 

NEN15224 2017). In de norm is de focus verlegd van goede patiëntenzorg naar een goede totale 

bedrijfsvoering. Nieuwe elementen zijn: contextanalyse, stakeholderanalyse en leiderschap. Tevens werken 

we toe naar één kwaliteitssysteem in de regio in het kader van de multisite certificering.  

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken 
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Waarom  

Met het certificeren van alle praktijken en het door ontwikkelen van HaZo24 wordt een stevig fundament 

gelegd voor verdere kwaliteitsontwikkeling binnen de huisartsenzorg. 

 

Hoe  

In 3 fases wordt toegewerkt naar de nieuwe normeisen en multisite certificering:  

 Fase 1: Ontwikkeling handboek: In 2 pilotpraktijken worden de multisite vereisten en nieuwe 

normeisen t.a.v. contextanalyse, stakeholderanalyse en leiderschap uitgewerkt. 

 Fase 2: Aan de hand van het in fase 1 ontwikkelde handboek vindt regionale implementatie in alle 

huisartsenpraktijken plaats. 

 Fase 3: Centrale monitoring, begeleiding en borging.  

 

Resultaat 

Huisartsenpraktijken zijn multisite gecertificeerd aan de hand van de nieuwe HaZo24 normeisen (NEN 

15224 2017). Het fundament voor verdere kwaliteitsontwikkeling in de huisartsenzorg is verstevigd.  

3.7 Belevingsmonitor 

Omschrijving 

Met de belevingsmonitor huisartsgeneeskundige zorg wordt structureel de beleving van patiënten, 

medewerkers en huisartsen over de huisartsenzorgverlening in de Cohesie regio in kaart gebracht. 

 

Doelgroep 

Huisartsen, patiënten en medewerkers 

 

Waarom 

Feedback van patiënten, huisartsen en medewerkers biedt stuurinformatie.  

 

Hoe 

Per doelgroep en per zorgonderdeel is een specifieke en beperkte set vragen ontwikkeld. Een aantal van 

deze sets per doelgroep zijn samengevoegd. De vragenlijsten worden digitaal beschikbaar gesteld aan de 

respondenten. De resultaten worden grafisch weergegeven in een dashboard.  

Resultaat 

Inzetten op stuurinformatie uit de belevingsmonitor verbetert de zorg- en dienstverlening.   

3.8 REGIOPRESTATIE - Spiegelinformatie 

Omschrijving 

Door huisartsen gebruik te laten maken van spiegelinformatie uit datamanagementsysteem QlikView 

krijgen ze inzicht in de verbetermogelijkheden op diverse domeinen. Hierdoor krijgen huisartsen meer grip 

op factoren en elementen waar zij invloed op uit kunnen oefenen en kunnen ze benchmarken met elkaar.  

 

Doelgroep 

Huisartsenpraktijken  

 

Waarom 

Spiegelinformatie maak mensen bewust van hun handelen. Heel veel dingen gebeuren routinematig. Dat 

geeft zekerheid, maar er kunnen ook zaken insluipen die niet doelmatig zijn. Het is goed om daar regelmatig 

kritisch naar te kijken: Is het allemaal nog adequaat of zijn er betere mogelijkheden? 

 

Hoe 

In 2019 is gestart met de implementatie van datamanagement systeem QlikView voor de 

huisartsenpraktijken. Het systeem biedt mogelijkheden om selecties te maken op diverse domeinen: 

praktijk, populatie, medisch en financieel.   
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Resultaat 

Spiegelinformatie helpt in het optimaliseren van de zorgverlening en bedrijfsvoering. Op regionaal niveau 

kan gestuurd worden op het verkleinen van de regionale praktijkvariatie.   
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Speerpunt 4: Communicatie, digitalisering en ICT-

zorginfrastructuur 

Doel 

De huisartsenzorg in Noord-Limburg wordt optimaal ondersteund door een passende, toekomstgerichte 

digitale zorginformatie-infrastructuur: niet alleen in de dagpraktijk, maar ook tijdens de avond-, nacht- en 

weekenduren en in de programmatische multidisciplinaire samenwerking.  
 

Regioanalyse 

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen verlenen, innovatief in te spelen op de 

arbeidsmarktproblematiek en meer tijd te kunnen creëren voor de patiënt, is het randvoorwaardelijk dat 

huisartsenpraktijken en patiënten op het juiste moment beschikken over de juiste informatie en dat 

opschaling van zinvolle en doelmatige (proces)innovaties, e-health toepassingen en digitaal ondersteunde 

zorg worden ingezet. Hiertoe is Cohesie in 2019 gestart met de implementatie van het regionaal e-

healthplatform van Philips/VitalHealth. Dit faciliteert o.a. de mogelijkheden van de patiënt om meer regie te 

nemen over zijn/haar eigen gezondheid. In 2019 wordt ook een besluit genomen over de overstap naar een 

ander, meer toekomstbestendig HIS. In samenwerking met de ketenpartners uit het Geijsterenoverleg 

worden de eerste stappen gezet richting een regionale digitale zorgstrategie. Zonder een goede en veilige 

informatie infrastructuur kan op de andere speerpunten niet het optimale resultaat worden behaald. 

 

Activiteiten/interventies 

4.1 Regionale digitale zorgstrategie 

4.2 Transmurale samenwerking ICT 

4.3 Implementatie en optimalisatie communicatieplatform VitalHealth 

4.4 Aanspreekpunt in de regio 

4.5 Informatiebeveiligingsbeleid 

4.6 Samenwerking ‘ICT in de eerste lijn’  

 

4.1 Regionale digitale zorgstrategie 

Omschrijving 

Bestuurders van Cohesie, VieCuri, De Zorggroep, Proteion, VvGi en de Ambulancezorg komen regelmatig bij 

elkaar in het Geijsterenoverleg. Een van de vergaderthema’s is gericht op de ontwikkeling van een 

gezamenlijke regionale zorgvisie/strategie en een bijbehorende uitvoeringsagenda. 

 

Doelgroep 

Vanuit de samenwerking in het Geijsterenoverleg werken we aan goede en toegankelijke zorg voor de 

burger in Noord-Limburg. 

 

Waarom  

De demografische ontwikkelingen in Noord-Limburg laten voor de komende jaren een krimp zien. De 

bevolking vergrijst en er is sprake van een ontgroening. Een aspect van de vergrijzing (met name wanneer 

het aantal ‘oudere ouderen’ (75-plussers) toeneemt) is een grotere behoefte aan zorg. Door vergrijzing en 

krimp van de (beroeps)bevolking in de leeftijd van 20-65 jaar ontstaat er druk op de werkende populatie. 

Door deze krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om over voldoende en gekwalificeerde 

zorgprofessionals te kunnen beschikken. Naast deze demografische ontwikkeling zijn er de technologische 

ontwikkelingen met meer diagnostische en behandelmogelijkheden. Ook bieden de technologische 

ontwikkelingen mogelijkheden voor digitale informatie-uitwisseling, een digitale infrastructuur om de 

samenwerking tussen zorgverleners en de burger te faciliteren.  

 

Hoe  

Gezamenlijke afspraken maken over bijvoorbeeld openheid van systemen, standaarden voor 

o.a. gegevensuitwisseling en modulaire opbouw. Systemen en oplossingen moeten voldoen aan toetsbare 

kwaliteitseisen (inclusief veiligheid en privacy). 
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Resultaat 

In samenwerking met de partners uit het Geijsterenoverleg is een regionale digitale zorgstrategie opgesteld, 

vastgesteld en in de periode 19/20/21 in uitvoering gebracht. Ambitie daarbij: het bieden van toegankelijke 

zorg; de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek voor de burger in Noord-Limburg.  

 

4.2 Transmurale samenwerking ICT 

Omschrijving 

Periodiek overleg (bestuurlijk, management en commissies) Cohesie en VieCuri. 

 

Doelgroep 

Gebruikersgroep ICT (GG-ICT) Cohesie en IT Raad VieCuri. 

 

Waarom  

Om concrete vervolgstappen te kunnen ondernemen op de regionale digitale zorgstrategie. 

 

Hoe  

Aan de hand van een lijst van situationele samenwerkingen, gaan GG-ICT Cohesie en IT Raad VieCuri 

prioriteren en uitvoeren. 

 

Resultaat 

Operationele knelpunten worden geadresseerd en samen opgelost. 

 

4.3 Implementatie en optimalisatie communicatieplatform VitalHealth 

Omschrijving 

Een communicatieplatform dat het mogelijk maakt om data vanuit het HIS beschikbaar te stellen aan 

externe zorgverleners en deze de mogelijkheden biedt om hun bevindingen hieraan toe te voegen. 

 

Doelgroep 

Ontstaan vanuit de traditionele zorgprogramma’s DM, COPD, CVRM, Astma en Ouderenzorg, maar 

inmiddels breder ingezet voor diverse samenwerkingsdoeleinden. Denk aan de GLI, een pilot 

Beroepslongziekten, e-Health, GGZ. 

 

Waarom  

Afstemmen van zorg met ketenpartners. We zijn samen verantwoordelijk voor goede zorg voor de patiënt. 

Middels VitalHealth ontsluiten we vanuit het HIS: episodes, meetwaarden, medicatie en journal regels. 

Aanvullende functies: Vragenlijsten, GPO/MDO, Patiëntportaal/PGO-koppelbaar, multidisciplinair zorg-

/behandelplan. 

 

Hoe  

Implementeren en optimaliseren van het gebruik van communicatieplatform VitalHealth.  

 

Resultaat 

Het systeem heeft de potentie om alle ruim 235.000 HIS-dossier in de regio te ontsluiten voor externe 

partners. Deze potentiele samenwerking met ketenpartners draagt bij aan de doelmatigheid van zorg.  

 

4.4 Aanspreekpunt in de regio 

Omschrijving 

Team ICT fungeert in samenwerking met de gebruikersgroep ICT (GG-ICT) als aanspreekpunt voor alle 

vragen van huisartsen in de regio over het HIS en ZorgDomein. 

 

Doelgroep 

Alle huisartsenpraktijken in Noord Limburg 

 

Waarom  

Gezamenlijke inkoop, kennis en advies door professionals. 
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Hoe 

Dienstverlening van toepassing op de door de ICT-afdeling geleverde hard/-software, infrastructuur & 

hosted omgeving. 

 

Resultaat 

Vertegenwoordiger van de huisartsen richting leverancier. Professionele sparringpartner voor ICT 

infrastructuur in de huisartsenpraktijken. 

 

4.5 Informatiebeveiligingsbeleid 

Omschrijving 

Het samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een optimaal 

niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen. 

 

Doelgroep 

Alle huisartsenpraktijken in Noord Limburg 

 

Waarom  

Vanuit de doelstelling van Cohesie zijn specifieke uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid 

geformuleerd:  

1. Voor de patiënt en zorgverlener is een snelle toegang tot patiëntinformatie met voldoende actuele 

en relevante informatie van belang voor goede kwaliteit van zorg.  

2. Patiëntinformatie dient op elke werkplek direct beschikbaar te zijn voor de zorgverlener met een 

zorgverleningscontact met de patiënt.  

3. De informatie-uitwisseling tussen zorgverleners van Cohesie en derden verloopt veilig door 

aansluiting op besloten eigen netwerk danwel via een andere veilige methode van verzenden.  

 

Hoe  

Het beleidsproces voor informatiebeveiliging omvat de stappen beleidsvorming, analyse, planvorming, 

implementatie, evaluatie en control. 

 

Resultaat 

De Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) borgen het 

informatiebeveiligingsbeleid. Daarmee wordt een optimaal niveau bereikt van beschikbaarheid, integriteit 

en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen voor de huisartsen in onze regio. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de regiobrede inzet van webbased kwaliteitssysteem eQuse. 

 

4.6 Samenwerking ‘ICT in de eerste lijn’  

Omschrijving 

Om de toekomstige digitalisering de huisartsenzorg daadwerkelijk te laten helpen, is informatie- en 

gegevensuitwisseling cruciaal in het contact met de patiënt en moet digitalisering beter de samenwerking 

met andere zorgverleners ondersteunen. 

Doelgroep 

De vier Limburgse huisartsenorganisaties: Cohesie, Meditta, ZIO en HOZL.  

 

Waarom  

Efficiëntie in het op inhoud gezamenlijke actieplannen uitwerken en oppakken. Voorbeelden hiervan zijn: 

OPEN, HIS, en platformoplossingen.  

 

Hoe  

Uitwisseling van ervaringen. Structureel gezamenlijk overleg waarin een plan van aanpak met actiepunten 

wordt opgesteld.  

 

Resultaat 

Samenwerking om goede zorg mogelijk te maken met behulp van veilige informatiesystemen die 

toekomstbestendig zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. 


