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D
e regio O

ostelijk Zuid-Lim
burg kenm

erkt zich door een sterk vergrijzende bevolking 
m

et een lagere levensverw
achting en hogere zorgkosten per inw

oner dan elders in 
N

ederland. D
oor hun centrale positie in de zorg kan de huisarts een belangrijke rol 

spelen om
 deze problem

atiek aan te pakken. In 2016 zijn daarom
 14 huisartsenpraktijken, 

zorggroep H
uisartsenO

ZL en zorgverzekeraar CZ gestart m
et het project PlusPraktijken. 

D
e huisartsen hebben hierin het lef gehad om

 hun verantw
oordelijkheid te nem

en en 
transparant te zijn naar elkaar. Bijvoorbeeld door in speed dates tussen huisartsen m

et 
veel en w

einig verw
ijzingen hun onderlinge verschillen te bespreken. D

eze huisartsen 
laten zien dat dit soort sam

enw
erking in de regio een w

eg is naar goede zorg tegen 
lagere kosten. D

e Academ
ische W

erkplaats D
uurzam

e Zorg van M
aastricht U

niversity 
onderzoekt het project en de tussentijdse rapportage laat veelbelovende resultaten zien. 
%
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m
ensen gaan verw

ijzen naar het ziekenhuis. 

R
egionale aanpak richt zich op de beheersbaarheid van de zorgkosten 

N
iet alleen de huisartsenpraktijken hebben hun w

erkw
ijze in dit project geïnnoveerd, ook 

de contracten tussen zorgverzekeraar, zorggroep en huisartsenpraktijken zijn vanaf de 

start van het project anders vorm
gegeven dan norm

aal. Zo is er gezam
enlijk een set 

van deelprojecten ontw
ikkeld binnen de them

a’s patiëntgerichtheid, doelm
atige zorg 

en sam
enw

erking in de w
ijk. D

aarnaast is er door de zorgverzekeraar het vertrouw
en 

gegeven aan de zorggroep en de huisartsenpraktijken in de vorm
 van een vijfjarig contract 

om
 deze deelprojecten door te ontw

ikkelen, te im
plem

enteren en te borgen. D
e zorggroep 

heeft hierdoor de rol van innovator m
et gedeelde verantw

oordelijkheid gekregen en 
ondersteunt de huisartspraktijken in het verbeteren en leren van elkaar. 
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W
at m

aakt in dit project een praktijk nu een PlusPraktijk en w
aar w

illen w
e m

et alle 
praktijken naartoe? M

et ondersteuning van de zorggroep proberen deze praktijken 
gezam

enlijk de eerste lijn te versterken. D
eze ondersteuning bestaat uit het aanbieden 

van scholing, het verstrekken van accurate en relevante benchm
ark gegevens en 

het faciliteren van het onderlinge leerproces, bijvoorbeeld door het organiseren van 
netw

erkbijeenkom
sten. D

e zorggroep verstrekt spiegelinform
atie die de bew

ustw
ording 

van de poortw
achtersrol van huisartsen vergroot en houvast biedt voor de invulling van 

deze rol. D
e eerder genoem

de speed dates zijn een m
ooi voorbeeld van deze aanpak. 

D
aarnaast is er een nieuw

e vorm
 van m

ultidisciplinair overleg gestart om
 de zorg 

w
ijkgerichter te organiseren en is er op het gebied van ouderenzorg aandacht voor 

vroegtijdige zorgplanningsgesprekken. D
oor de inzet van een psychiater vanuit de 

zorggroep w
ordt geprobeerd patiënten zo lang m

ogelijk in de praktijk te behandelen en, 
indien nodig, trefzeker te verw

ijzen. M
iddels scholing en continue verbeterplannen is er in 

de huisartspraktijken aandacht voor het stim
uleren van een actieve rol van de patiënt 

in de eigen gezondheid. D
at betekent persoonsgerichte zorg, patiëntgerichte 

gespreksvoering, gezam
enlijk beslissen, de patiënt centraal en niet alleen de klacht. 

H
uisartsenpraktijk van de toekom

st staat in Zuid-Lim
burg

Tussentijds rapport: huisartspraktijken leren van elkaar en verw
ijzen m

inder naar het ziekenhuis 



W
iro G

ruisen, m
anager regioregie bij zorgverzekeraar CZ: 

“Als je de resultaten van deze sam
enw

erking zou doortrekken naar andere regio’s, 
dan is de potentie enorm

. M
aar dat gaat niet vanzelf. Behalve m

otivatie van 
huisartsen is ook een sterk ondersteunende huisartsenzorggroep cruciaal. D

e 
betrokkenheid van CZ die verder gaat dan de klassieke rol van zorginkoper en 
goede sam

enw
erking m

et andere partners in de regio m
aken het plaatje com

pleet 
om

 de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”

O
ok team

com
m

unicatie en consultvoorbereidingen ondersteunen de zelfregie van de 
patiënt. D

oor te investeren in verdere digitalisering van de praktijken kunnen patiënten 
online afspraken m

aken, herhaalrecepten aanvragen en kunnen fysieke consulten 
vervangen w

orden door e-consulten. D
eze digitalisering kan consultvoorbereidingen 

stim
uleren, de zelfregie van de patiënt vergroten en tijd van de zorgprofessional besparen. 

H
et opstarten en uitw

erken van dit soort projecten kost veel tijd, m
aar de rest van de regio 
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O
m

 het succes van deze aanpak naar andere praktijken in de regio te vertalen is een 
ondersteunende en innoverende rol van de zorggroep noodzakelijk. D

e verzekeraar geeft 
de zorggroep hierin het vertrouw

en via innovatieve contractering. D
irk Ruw

aard, professor 
Academ

ische W
erkplaats D

uurzam
e Zorg: ‘H

et onderzoek naar de PlusPraktijken is een 
uitdagend onderzoek. Als academ

ische w
erkplaats w

illen w
e dicht bij het w

erkveld staan 
om

 op deze m
anier een bijdrage te leveren aan duurzam

e zorg. 

U
it ons kw

antitatieve onderzoek blijkt dat PlusPraktijken m
eer experim

enteren, hun 
eigen prestaties m

eer m
onitoren dan andere praktijken en gedurende het project hun 
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š
ʅ

te begrijpen w
elke processen bijdragen aan deze positieve uitkom

sten hebben w
e op 

m
eerdere m

om
enten in het project interview

s gehouden m
et huisartsen, de zorggroep 

H
uisartsenO

ZL en verzekeraar CZ. H
et bijw

onen van netw
erkbijeenkom

sten w
aarbij ze 
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PlusPraktijken om
 w

erkw
ijzen voor patiëntgerichte en doelm

atige zorg te ontw
ikkelen. 

H
et is daarom

 belangrijk dat huisartsenpraktijken voldoende capaciteit en tijd hebben om
 

van elkaar te blijven leren.’ 

D
e afgelopen jaren is het concept PlusPraktijken ook in de regio W

estelijke M
ijnstreek 

en M
aastricht H

euvelland gestart. Eind 2020 is het Pluspraktijken project afgerond 
ěţʅĔððƖţðʅǛƲŘŘěţʅĔěʅĔěȆţŀƪŀěǊěʅůţĔěƖǛůěŕƞƖěƞƲŘƪðƪěţʅĴěƓƖěƞěţƪěěƖĔʅǋ
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achtergrondinform
atie kunt u vinden op w

w
w

.pluspraktijken.nl 

N
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hozl.nl Esther van Engelshoven, voorzitter Raad 
van Bestuur H

uisartsenO
ZL, 045-7470020
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