
 

Geïntegreerde persoonsgerichte 

eerstelijns zorg ‘zo thuis mogelijk’ 
Regioplan 2019 - 2022 

 

In dit regioplan geeft HuisartsenOZL haar visie om voor alle patiënten in Oostelijk Zuid- 

Limburg geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijns zorg in de wijk zo thuis mogelijk te 

organiseren. Dit regioplan zal koersbepalend zijn voor de huisartsen en medewerkers in 

de praktijken en op de huisartsenpost de komende jaren. 
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Regioplan 

HuisartsenOZL 

Inleiding 
De landelijke hoofdlijnen akkoorden zijn helder; transitie van 

geïnstitutionaliseerde zorg naar zorg in de wijk. Deze landelijke 

ontwikkeling stelt de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg voor 

een grote uitdaging. Om deze toename van complexe zorg in de 

wijk vorm te geven is een sterke regionale en lokale 

huisartsenorganisatie noodzakelijk. In mei 2017 is de visie over de 

eerstelijnszorg in Nederland op een heldere en krachtige wijze 

omschreven door Ineen (zie kader).  

Het is dan ook niet meer zozeer de vraag wat de stip op de horizon 

is maar eerder hoe we als HuisartsenOZL invulling gaan geven aan 

deze stip.  

De huisartsenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg baseert zich op de 

visie dat de huisartsenzorg in de OZL regio persoonsgericht en 

doelmatig is, waarbij de regievoering plaatsvindt vanuit één 

loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. De missie van 

HuisartsenOZL focust zich op het ondersteunen van de 

huisartsenpraktijken om op een maatschappelijk verantwoorde, 

geïntegreerde, effectieve en efficiënte wijze eerstelijns 

gezondheidszorg vorm te geven tegen een duurzame vergoeding. 

Een goede kwalitatieve inhoud en een tevreden patiënt staat hierbij 

voorop. 

MijnZorg 

De afgelopen jaren heeft HuisartsenOZL een kartrekkers rol 

vervuld binnen de landelijk erkende proeftuin MijnZorg waarbij de 

visie was: 

Visie 

document 

Ineen 
Mei 2017 

“De eerste lijn speelt een 

sleutelrol in het behoud 

van de hoge kwaliteit 

van zorg die Nederland 

gewend is. Een 

krachtige eerste lijn, met 

de huisarts als spin in 

het web, vormt het 

fundament voor goede 

en betaalbare zorg. De 

zorg vertrekt vanuit de 

behoefte van de patiënt 

(persoonsgerichte zorg), 

heeft een proactieve, 

integrale aanpak en is 

resultaatgericht.  

Om de zorg dicht bij de 

patiënt te kunnen 

bieden zijn goed 

georganiseerde lokale 

en regionale huisartsen- 

en 

eerstelijnsorganisaties 

nodig om de 

noodzakelijke 

randvoorwaarden te 

regelen”. 
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‘Binnen de proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis aangaan om samen een 

toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen. Die aanpak leidt tot 

kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperkt de groei in de zorgkosten in Oostelijk Zuid-Limburg’ 

Triple Aim 

Doelstelling van alle interventies en projecten die gestart zijn binnen de proeftuin MijnZorg, is een 

bijdrage te leveren aan de ‘Triple Aim’ doelstelling voor de regio: 

 

Op basis van de hoofdlijnen akkoorden, doelstelling van de proeftuin MijnZorg en de visie van 

HuisartsenOZL, is betaalbare, kwalitatief hoogwaardige, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg in de 

wijk vereist. 

 

Dit vraagt om een moderne huisartsenvoorziening die samenwerkt met andere zorgaanbieders en 

partners in het sociale domein en daarmee zoveel mogelijk zorg in de wijk houdt en substitutie uit 

de specialistische zorg mogelijk maakt. 

Wat vraagt dit van de huisarts? 

Het profiel van de huisarts is de afgelopen decennia geëvolueerd. De belangrijkste pijlers voor de 

huisarts om betaalbare, kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde zorg in de wijk te leveren zijn: 

1. Scenario specialist: Consultatie en coaching: van psychosomatisch naar holistisch volgens de 

principes van Positieve gezondheid gericht op het bevorderen van participatie 

2. Regisseur in wijk gebonden zorg: Van Huisartsenpraktijk naar Wijkcentrum voor Gezondheid & 

Welzijn (GGZ, geïntegreerde eerste lijn, sociale domein, ouderenzorg) 

3. Het digitale tijdperk: service is laagdrempelig, zorgaanbod afgestemd op de vraag 

4. Betaalbare zorg: wees zinnig en zuinig 

5. Van reactief naar proactief 

De huisarts is bij uitstek, gezien de langdurige relatie met de patiënt en zijn systeem, in staat om de rol 

van een scenariospecialist te vervullen. Dit vraagt om het optimaliseren van competenties horende bij 

patiëntgerichte consultvoering. Door patiëntgerichte consultvoering te faciliteren en optimaliseren 



Regioplan HuisartsenOZL 

   

Regioplan 2019 – 2022  HuisartsenOZL        3 

kunnen interventies als shared decision making, gericht op de vraag en behoefte van de patiënt vanuit 

een kijk op de brede context van de patiënt verder geïntegreerd worden in de huisartsenpraktijk. 

Scenariospecialist 

De ervaren huisarts heeft veel expertise hoe de verschillende “ziekte episodes” zich kunnen 

ontwikkelen bij patiënten. Op basis van deze expertise kan de huisarts goed verschillende scenario’s 

schetsen van het ziektebeeld met de mogelijke behandelingskeuzes.  

Dit schetsen van de verschillende scenario’s kan bij uitstek worden ingezet bij de complexe oudere 

patiënt. Inzet is dan een goede keuzeondersteuning voor de patiënt en partner /familie te geven. 

 

Zeker voor patiënten die zich in de laatste levensfase bevinden en of bij multimorbiditeit kan het 

maken van de juiste keuze leiden tot betere kwaliteit van leven. Keuzes om dan meer te komen tot 

“niets doen “/ “afzien van verder onderzoek en behandeling”, meer uit het ziekenhuis houden en 

indien nodig meer richting verpleeghuis of hulp thuis, zowel in de dag praktijk als op de 

huisartsenpost.  

Het verder ontwikkelen van de rol van scenariospecialist bij huisartsen zal leiden tot minder 

doorverwijzing naar ziekenhuis en de spoedeisende hulp. 

Voorwaarden om deze rol als scenario specialist te kunnen vervullen zijn: 

Het goed in kaart brengen van deze patiënten groep en in een vroeger stadium de verschillende 

scenario’s bespreken met de patiënt en deze goed communiceren met patiënt, zijn omgeving en met 

de professionele zorgomgeving. 

Dit vereist goede registratie in het Huisartsen Informatie Systeem en een meer integrale 

persoonsgerichte aanpak van de huidige ketenzorg1. 

  

                                                      
1 Zie ook het regioplan Huisartsen Chronische Zorg 2018 
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Wat vraagt dit van de zorggroep? 

Om huisartsen en andere zorgprofessionals deze rol te laten vervullen, is méér ruimte nodig dan ze nu 

krijgen. HuisartsenOZL kan een belangrijke bijdrage leveren door: 

1. Ondersteuning te bieden op het terrein van informatiebeleid, bedrijfsvoering, personeelsbeleid, 

kwaliteitsverbeteringen en zorgvernieuwing. 

2. Het maken van regionale afspraken met de  tweede lijn, VVT, GGZ, apothekers, 

wijkverpleegkundige, paramedici en andere zorgprofessionals rond kwetsbare groepen (zoals 

kwetsbare ouderen, GGZ, jeugd en patiënten in achterstandswijken), in afstemming met 

partners binnen het sociaal domein. 

3. Afstemming te verbeteren tussen de huisartsenzorg overdag en acute huisartsenzorg tijdens 

avond-, nacht- en weekenduren. 

Maatwerk specialist 

HuisartsenOZL is er vóór, dóór en van de Huisartsen in de OZL regio. Zoals er vele verschillende 

patiëntprofielen zijn, zo zijn er ook verschillende profielen van huisartsenpraktijken. Het is de 

uitdaging voor HuisartsenOZL om alle huisartsenpraktijken op maat ondersteuning te bieden. 

Om  een echte transitie van de huisartsenpraktijken in de gehele OZL regio te realiseren, van de 

traditionele huisarts die zich monodisciplinair richt op de patiënt naar het multidisciplinaire 

huisartsenteam dat verantwoordelijkheid neemt voor de gehele populatie ingeschreven patiënten (zie 

onderstaand figuur), dienen onderstaande zaken opgepakt te worden voor de huisartsenpraktijken.  

Bron: Gespreksleidraad, Toekomst Huisartsenzorg 

 



Regioplan HuisartsenOZL 

   

Regioplan 2019 – 2022  HuisartsenOZL        5 

Klaar zijn voor de nieuwe aanpak: hoe doe je dat? 

Een praktijk kan pas klaar zijn voor innovatie als er een stevige basis staat. Het water staat veel (vaak 

kleinere) praktijken nu al tot aan de lippen als gevolg van de diverse stelselkantelingen, dubbele 

vergrijzing van OZL populatie en de hoge zorgzwaarte in de regio. Ondersteuning bij de 

bedrijfsvoering zoals het kwaliteitsbeleid (HaZO24) en optimalisatie van de praktijkprocessen is 

cruciaal voordat innovatie verder kan worden uitgerold.  

Praktijkmanagement is niet voldoende in het huidige aantal maximaal te contracteren uren. 

Vanwege de diversiteit op het gebied van organisatiegraad van praktijken, is het noodzakelijk dat het 

huidige cafetariamodel (waarin praktijken gebruik kunnen maken van de serviceproducten van 

HuisartsenOZL) zal worden doorontwikkeld. Uit de evaluatie van de inzet van praktijkmanagement is 

gebleken dat voor sommige praktijken het beschikbaar aantal uren niet afdoende is en/of in beginfase 

een diepere analyse van de praktijkvoering nodig is om de juiste prioriteiten te kunnen stellen bij het 

verbeteren van de bedrijfsvoering. 

Een goede nulmeting door middel van een praktijkscan is essentieel om inzicht te krijgen in de 

relevante verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering passend bij de ontwikkelingsgraad van de praktijk. 

Daarnaast kan de tijdelijke inzet van een INTERIM praktijk/projectmanager (zwaarder niveau dan 

huidige praktijkmanager) cruciaal zijn om de relevante verbetermaatregelen snel en doelgericht te 

kunnen invoeren. Ervaring bij de PlusPraktijken laat zien dat een goed georganiseerde praktijk 

randvoorwaardelijk is om verder te kunnen innoveren en substitueren. 

Samen met de PlusPraktijken en een docent van de huisartsenopleiding van de Universiteit Maastricht 

is in 2018 geïnvesteerd in een ‘op maat gemaakte’ scholing patiënt en teamgerichte communicatie. De 

vaardigheden die getraind zijn in deze scholing stellen alle disciplines van de huisartsenpraktijk in 

staat om patiënt- en teamgerichte communicatie binnen de praktijk vorm te geven en ondersteunen de 

huisarts in zijn rol als scenariospecialist.  

Het is voorwaardelijk dat deze scholing vanaf 2019 wordt uitgerold naar alle huisartsenpraktijken in 

de regio naast de doorlopende medisch inhoudelijke scholingen die jaarlijks plaatsvinden. 

Het zijn van een goed scenariospecialist vereist meer tijd voor de zorgprofessional om deze 

gesprekken te voeren. De huidige maximale consultduur van 20 min is onvoldoende om de benodigde 

scenario’s in kaart te brengen en met de patiënt tot gezamenlijke behandelkeuze (shared desicion 

making) te komen. Een verdubbeling van de consultduur naar 40 minuten voor zowel consulten als 

visites is noodzakelijk.2 

                                                      
2 Publicatie Huisarts & Wetenschap Meer tijd voor patiënten en minder verwijzingen door H-P Jung e.a. 
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ICT 

Visie: Een geïntegreerde aanpak tussen de schakels in het zorgproces en over de verschillende 

zorgdomeinen vereist een geïntegreerde IT. 

Doel: Een geïntegreerde IT ondersteunt het lijnloos samenwerken tussen zorgprofessionals en met de 

patiënt. 

Hoe:  

1. Optimaliseren van bestaande ICT in de huisartsenpraktijken (HIZ, Zorgdomein, Cyberlab, 

dashboard functies) zodat praktijken ondersteunt worden in effectieve bedrijfsvoering 

2. Investeren in een communicatieplatform tussen zorgverleners en met de patiënt. Dit moet ook 

een digitaal MDO mogelijk maken  

3. Investeren in een patiëntenportal en/of aansluiten bij de regionale PGO ontwikkeling 

4. Vooruitlopend op een geïntegreerd PGO, het ontwikkelen van koppelingen tussen de diverse 

backoffice systemen (ZIS, HIS, GGZ, VVT)  

5. Inzetten op thuismonitoring en digitale coaches (bijv. bij hartfalen) 

6. Inzetten op regionale data verzameling/analyses met het oog op predictive modelling 

Arbeidsmarkt problematiek 

Visie: De huisartsenpraktijken in de OZL regio en de bedrijven van HuisartsenOZL zijn aantrekkelijke 

werkgevers voor zorgpersoneel en een interessante regio voor waarnemers om zicht te vestigen 

waardoor de continuïteit van de huisartsenzorg is gegarandeerd.  

Doel: Voldoende bekwaam personeel vinden, binden en boeien voor de huisartsenpraktijken in OZL- 

regio en bedrijven van HuisartsenOZL, zodanig dat de werkbelasting in de praktijken in balans is en 

blijft. .  

Hoe: 

1. Actief inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor waarnemers en HIDHA’s in de 

huisartsenpraktijken 

2. Evaluatie van de dienstbelasting van ouderen huisartsen op de huisartsenpost 

3. Het actief werven van nieuwe medewerkers door het intensiveren van de samenwerking met 

opleidingsinstituten in de regio en samen met de andere zorggroepen in Limburg actief de 

arbeidsmarkt benaderen. 

 

 

 



Regioplan HuisartsenOZL 

   

Regioplan 2019 – 2022  HuisartsenOZL        7 

 

Anderhalve en tweede lijn 

Visie: Een geïntegreerde en volwaardige anderhalve lijns voorziening geeft vorm aan het adagium om 

‘de juiste zorg op de juiste plek’ te leveren en daarmee een bijdrage te leveren aan de Triple Aim 

doelstelling. 

PlusPunt MC: focus op chronische zieken en ouderen 

Doel PlusPunt MC: Garant staan voor de juiste zorg op de juiste plek voor ouderen en chronisch 

zieken. Zo thuis mogelijk. 

De komende jaren zal PlusPunt MC, uitgaande van een maximaal resultaat op het gebied van Triple 

Aim, zich richten op chronische zieke patiënten met multimorbiditeit en ouderen. Vanuit het 

gedachtengoed van ‘zorg zo thuis mogelijk’, dient gecoördineerde samenhangende en efficiënte 

anderhalvelijns zorg als schakel tussen de eerste en tweede lijn georganiseerd te worden. 

Integratie anderhalve lijns actviteiten  

Dit betekent dat naast verdere uitbreiding van specialismen binnen PlusPunt MC nadrukkelijk de 

verbinding zal worden gezocht met diagnostiek (zowel laboratorium, als beeldvormende diagnostiek) 

en wondzorg. Tevens zal er vanuit PlusPunt MC meer outreachend in de wijk gewerkt gaan worden 

waarbij samenwerking met het MTH team, transmuraal team wijkverpleging en het op te richten team 

van rapid responser team voor kwetsbare ouderen centraal zal komen te staan. Door het zoeken van 

transmurale samenwerking met ouderenzorgorganisaties en het creëren van nieuwe zorgproducten 

kan expertise vanuit de tweede lijn, laagdrempelig ingezet worden bij zorg in de thuissituatie. De kunst 

hierbij is om de aansluiting tussen de verschillende initiatieven naadloos te laten verlopen. Een 

geïntegreerd anderhalve lijns aanbod is cruciaal om de zorg tussen de thuissituatie en de tweede lijn, 

efficiënt, en voor iedereen overzichtelijk te laten verlopen. 
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Gepaste zorg door triage 

Cruciaal om het volume van anderhalvelijns zorg te vergroten en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te 

borgen in de regio, is het inrichten van een adequaat triage systeem. Hiervoor is een doorontwikkeling 

van het planbureau in combinatie met Parkstad Zorgwijzer cruciaal. Het nieuwe coördinatie/ keuze 

schakelpunt wordt de keuze ondersteuner voor patiënten en verwijzers, gericht op het leveren van ‘de 

juiste zorg op de juiste plek’. Ook hierbij is weer het adagium om voor patiënt en verwijzer overzicht te 

creëren in de verschillende zorgopties en daarmee de keuze voor de juiste zorg op de juiste plaats 

weloverwogen te kunnen maken. Deze nieuwe werkwijze is gevisualiseerd in onderstaande figuur: 

 

In onderstaand figuur is het triagemodel voor anderhalvelijns zorg uitgewerkt.  

Het doel hiervan is om bij te dragen aan het zoveel mogelijk leveren van zorg thuis en binnen de 

huisartsenpraktijk in de wijk. Het fysiek verplaatsen van medische zorg naar PlusPunt MC en als last 

resort het ziekenhuis zijn mogelijkheden die alleen aan de orde dienen te zijn als de eerste opties te 

licht zijn bevonden.  
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Toelichting figuur: 

De huisarts kan een patiënt met een medisch vraagstuk waar hij zelf onvoldoende competentie in heeft 

stellen aan het PlusPunt. Binnen PlusPunt MC vindt triage plaats waarna: 

1. De patiënt ‘horizontaal’ verwezen kan worden naar een collega huisartsenpraktijk in de regio met 

aantoonbare expertise t.a.v. de zorgvraag 

2. Een e-consult kan plaatsvinden 

3. De patiënt gezien kan worden in PlusPunt MC 

4. De specialist op bezoek kan komen in de huisartsenpraktijk of bij de patiënt thuis 

5. Verwijzing naar de 2e lijn plaats kan vinden. 

 

Durven kiezen: geen laag complexe zorg meer in ziekenhuis 

Om Triple Aim resultaten op populatieniveau te kunnen leveren, is volume nodig.  

Dit betekent dat laag complexe zorg die in het PlusPunt MC wordt geboden niet meer in het 

ziekenhuis wordt geleverd. Verwijzingen voor laag complexe zorg naar het ziekenhuis dienen 

doorgeleid te worden naar PlusPunt MC. 

De gedragen ambitie van ‘Het Pact van Terworm’ om ‘zorg zo thuis mogelijk’ te realiseren geeft aan 

dat ook het ziekenhuis deze ontwikkeling strategisch omarmt. 

Samen met Zuyderland en met 1 of meerdere VVT instellingen zal onderzocht worden op welke wijze 

de integrator functie organisatorisch kan worden vormgegeven. De partijen die de integrator vormen 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leveren van triple aim zorg en het bijdragen aan het 

reduceren van de zorgkostenoverschrijding voor deze doelgroepen binnen de regio. De integrator zou 

de nieuwe en enige contractpartner voor CZ moeten zijn inzake anderhalvelijns zorg. 
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Ouderenzorg 

Visie: Het organiseren van functionele, integrale, proactieve, samenhangende ouderenzorg (FIPSO) in 

de OZL regio door ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zo thuis mogelijk te leveren en daarmee een 

bijdrage te leveren aan de Triple Aim doelstelling. 

Het project zorgcontinuüm Parkstad heeft in 2017 en 2018 een vlucht genomen. In onderstaande 

tekening wordt met cirkels aangegeven op welk deel van het zorgcontinuüm dit project zich tot nu toe 

heeft gericht. 

 

Versterking samenwerking in de 1e lijn 

De volgende doelen/ activiteiten zullen in 2018 en 2019 ingezet worden om de samenwerking in de 1e 

lijn te versterken: 

- Inzet consultatie Specialist Ouderengeneeskunde (SO) via centraal loket (24/7) 

- Mogelijkheid E-consult, telefonisch, aan huis, MDO, FTO 

- Vaste SO gekoppeld aan Hagro (consultatie) 

- SO in de huisartsenpraktijk 

- Gezamenlijke nascholing HA – SO 

- Sociale kaart ouderenzorg OZL 

- Geriatrisch Netwerk Parkstad (samenwerkingsverband van Zuyderland, regionale SO’s, huisartsen en 

alle in ouderenzorg gespecialiseerde paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, etc.) 
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Eerstelijns Verblijf 24/7(ELV) 

Door eerstelijns verblijf op een gestructureerde wijze te organiseren in de regio kan substitutie 

plaatsvinden van patiënten met laagcomplexe problematiek van de tweede naar de eerste lijn. 

Onnodige ziekenhuisopnames kunnen voorkomen worden. 

Vanaf 1 januari jl. bemiddelt het planbureau van HuisartsenOZL alle beschikbare ELV bedden, van 

zowel de grote als kleine aanbieders, in de regio. Een regionaal uniform verwijsprotocol en 

betrouwbare informatieoverdracht via Zorgdomein werken hierbij ondersteunend. Zorgwijzer 

Parkstad biedt ondersteuning aan patiënten bij vragen over ouderenzorgvoorzieningen. De 

doorontwikkeling van het planbureau naar een keuze/coördinatie schakelpunt (zie anderhalve, tweede 

lijn) is hierbij cruciaal. 

 

PlusPunt ouderenzorg Doel 

PlusPunt ouderen: Voorkomen dat patiënten onnodig 

‘ronddwalen’ in de tweede lijn en het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames. 

Het PlusPunt ouderen richt zich op eerstelijns advies voor stabiele ouderen in de wijk. Door 

multidisciplinair te werken (internist ouderengeneeskunde, SO en kaderhuisarts) kan matched care 

geleverd worden. Daarnaast gaat het PlusPunt ouderen ook de functie vervullen van advies en 

expertise centrum voor huisartsenpraktijken in de regio (opsporing, zorgplan, FTO, MDO, Advance 

Care Planning etc.). Dit vindt ook in een outreachende vorm plaats onder de werktitel PlusPunt 

Mobiel.  

Naast een mobiel team voor electieve zorg (PlusPunt Mobiel) zal ook een rapid responders team 

geformeerd worden. Dit team kan eerste hulp in de thuissituatie  bieden bij acute geriatrische 

problematiek. Dit ter voorkoming van ziekenhuisopnames.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat de bestaande mobiele teams in het ziekenhuis transformeren tot één 

transmuraal verpleegkundig team om de transitie van patiënten tussen wijk en ziekenhuis en 

omgekeerd te bemiddelen en begeleiden. 

De verschillende initiatieven kunnen  gezamenlijk alle ouderenzorgvragen in de anderhalve lijn 24/7 

beantwoorden,  met als doel het zo lang mogelijk thuis houden van ouderen.  Ook hierbij is 

afstemming van de verschillende initiatieven noodzakelijk om versnippering, ondoelmatigheid en 

onduidelijkheid in de totale keten te voorkomen. Een centraal coördinatiepunt kan hiervoor een 

belangrijke oplossing zijn (zie ook PlusPunt). 
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GGZ  

Visie: Samen met de patiënt kijken wat de patiënt nu nodig heeft om met de psychische ongemakken 

van het leven te kunnen omgaan. 

 

Doel: Zoveel mogelijk de-somatiseren van klachten en episode gerichte ondersteuning bieden aan 

patiënten.  

Hoe: Door het invoeren van matched care: door goede triage patiënten te leiden naar ‘de juiste zorg op 

de juiste plek’. Laag complex waar het kan (bijv. zelfzorg), hoog complex waar het moet binnen de 

Specialistische GGZ. Streven is om zoveel mogelijk zorg en begeleiding thuis en binnen de 

huisartsenpraktijk te bieden.  

Dit vraagt om intensieve samenwerking met ketenpartners zoals dit vorm wordt gegeven binnen het 

project De Nieuwe GGZ en het versterken van de kennis in de huisartsenpraktijk door te gaan werken 

middels het ‘Collaborative Care Model’3. De focus zal hierbij liggen op het versterken van de POH 

functie door scholing en consultatie met als doel patiënten zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden. 

Sturen op outcome en inzetten op Ehealth daar waar zinvol en effectief, zijn belangrijke onderdelen 

van deze aanpak. 

 

Sociaal domein 

Visie: Een groot deel van de zorgkosten wordt veroorzaakt door factoren in het sociale domein. De 

huisartsenzorg blijft verantwoordelijk voor het medisch domein. De huisarts gaat op zoek naar de 

onderliggende problematiek die van invloed is op de zorgconsumptie en zoekt daarbij aansluiting bij 

het sociale domein. Het sociale domein is vervolgens verantwoordelijk voor het aanbieden van 

passende oplossingen. 

Doel: Het verkleinen van de gezondheidsverschillen door een betere samenwerking met en aansluiting 

op interventies in het sociale domein (bijv. primaire en secundaire preventie). Daarbij is het adagium 

om gerichte interventies te doen. Immers een kleine minderheid (6%) van de inwoners in de OZL regio 

creëert een groot deel (45%) van de totale zorgkosten4. 

Hoe: Participeren in initiatieven samen met de Parkstad gemeenten zoaals: het gezondheidsakkoord, 

preventie-coalitie Heerlen, aanbesteding Jeugd en integrale wijkaanpak 

                                                      
3 Zie ook notitie ‘Collaborative Care model’ opgesteld door G. Poddighe 
4 Presentatie P. Valentijn, heisessie MijnZorg 27 november 2017 
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Chronische Zorg 

Visie: Het leveren van integrale persoonsgerichte zorg voor patiënten met chronische aandoeningen in 

de OZL regio. 

 

Doel: Patiënten binnen de ketenzorg zorg op maat bieden.  

 

Het is noodzakelijk om de transitie te maken van geprotocolleerde zorg naar persoonsgerichte zorg. 

Zoals beschreven in het regioplan chronische zorg5 zal HuisartsenOZL vanaf 2019 de ketenzorg gaan 

transformeren in integrale persoonsgerichte zorg. Het hieronder weergegeven 4 domeinen model staat 

hierin centraal.  

 

In 2018 zal tevens een verkenning worden gedaan naar de mogelijkheden van thuismonitoring voor 

chronische zorg patiënten. 

Spoedzorg 

Visie op spoed: Juiste zorg, op de juiste manier, op het juiste moment, op de juiste plek vanuit 

patiëntperspectief. 

Doel: Intensieve regionale samenwerking die leidt tot het vormgeven van een efficiënt ingerichte en 

toekomstbestendige keten voor de patiënt met een urgente zorgvraag. 

Hoe:  Het anders organiseren van wat zich in het hier en nu als spoedzorg aanbiedt om HAP en SEH 

bezoeken waar mogelijk te voorkomen; 

 Maximaal planbaar maken van de (spoed) patiëntenstroom 

 Voortborduren op ontwikkelde initiatieven als bijvoorbeeld eerstelijns verblijf, 

wijkverpleegkundigen op HAP/SEH (in afstemming met Care-instellingen) 

                                                      
5 Regioplan Chronische Zorg HuisartsenOZL 2018 
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 Doorontwikkeling van nieuwe ‘outside the box oplossingen’ (lessons learned in andere regio’s of 

landen en ICT ontwikkelingen t.b.v. communicatie op afstand o.a. beeldbellen, emailconsulten etc.). 

Bovenstaande uitgangspunten zijn vastgesteld samen met Zuyderland MC en andere ketenzorg 

aanbieders. Er is een start gemaakt met het transmurale project spoedzorg 2.0 waarbij gekeken wordt 

naar de deelaspecten instroom, doorstroom, uitstroom en capaciteit. 

Dit betekent dat mogelijk het aantal consulten op de HAP zal afnemen, maar de duur van de consulten 

zal toenemen. Het doel hierbij is om het aantal opnames via de SEH te verminderen.  

Uit onderstaand onderzoek blijkt  dat  ouderen wederom een belangrijke doelgroep vormen. 

 

Naast deze gezamenlijke aanpak met Zuyderland is door de MSH onderzoek gedaan naar het 

optimaliseren van de processen op de HAP, gericht op het beter beheersen van de spoedstroom. Het 

hieruit voortgekomen plan van aanpak zal in de komende periode gefaseerd worden 

geïmplementeerd. 
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PlusPraktijken 
 

Visie: Duurzame huisartsenzorg. Betere zorg voor ieder-een! 

 

Doel: Binnen de PlusPraktijken werken huisartsenpraktijken aan een transformatie om een bijdrage te 

leveren aan de Triple Aim doelstelling in de regio: een betere gezondheid met een betere (ervaren) 

kwaliteit van zorg tegen lagere kosten (groei). 

 

Hoe: PlusPraktijken investeren samen met het projectteam PlusPraktijken van HuisartsenOZL in het 

borgen en implementeren van verschillende interventies gericht op het versterken van 

patientempowerment, het leveren van doelmatige zorg en het versterken van transmuraal wijkgericht 

werken. 

PlusPraktijken staan voor: 

 

PlusPraktijken zijn de proeftuin om zorg innovatieve producten voor de huisartsenpraktijken 

kleinschalig te testen om ze daarna grootschalig te laten landen in de OZL regio.  

Samen met de PlusPraktijken maakt HuisartsenOZL een continue leercurve door op welke wijze 

praktijken het best ondersteund kunnen worden om de Triple Aim doelstelling te kunnen realiseren. In 

nauw overleg met zorgverzekeraar CZ wordt jaarlijks de inhoud van de interventies afgestemd. 

Daarnaast is intensief contact met de GEZ praktijken die als voorlopers binnen de PlusPraktijken 

vragen om continue aandacht en afstemming. 
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Samenvatting 

HuisartsenOZL en de huisartsen in de OZL regio voelen de verantwoordelijk en nemen de 

verantwoordelijkheid om de grote Triple Aim uitdaging in de OZL regio aan te gaan. De noodzaak om 

nu in te grijpen en duurzame nieuwe zorginfrastructuur op te bouwen wordt erkend. 

Om dit te realiseren zijn de volgende zaken noodzakelijk: 

1. Meer consulttijd in de huisartsenpraktijk en scholing zodat de huisarts zijn rol als 

scenariospecialist volwaardig kan vervullen. 

2. Meer ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering (praktijkmanagement) zodat praktijken 

enerzijds optimaal georganiseerd zijn en anderzijds maximale ondersteuning krijgen om 

samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein verder vorm te geven. 

Hierdoor kan ‘zorg zo thuis mogelijk’ gerealiseerd worden en is substitutie van specialistische 

zorg mogelijk.  

3. Aandacht voor het vinden, binden en boeien van werknemers en huisartsen die zich willen 

vestigen in de OZL regio. 

4. Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek door de anderhalve lijns activiteiten op te 

schalen, te integreren en via een centraal punt te triëren en toegankelijk te maken voor patiënt 

en verwijzer.  

5. Het onderzoeken van de integratoropties voor de organisatie, processen, infrastructuur, IT en 

contractering van de geïntegreerde anderhalve lijnszorg met Zuyderland en de VVT. 

6. Binnen het PlusPraktijken project blijven innoveren op het gebied van zorgconcepten en 

praktijkvoering zodat best practices versneld uitgerold kunnen worden naar de andere 

huisartsenpraktijken in de regio en daardoor een triple aim effect op populatieniveau te kunnen 

realiseren. 

7. Sturen op uitkomstparameters over de keten heen, en het integreren van IT oplossingen om ook 

daadwerkelijk over het hele zorgcontinuüm te kunnen sturen. 

 

Een transitie van Triple Aim naar Quadruple Aim, met aandacht voor het perspectief van de 

zorgprofessional, is nodig om de uitdagingen die ons te wachten staan op een adequate wijze het hoofd 

te bieden. 

  




