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Regioplan HAGV: STAPPEN NAAR DE TOEKOMST. 
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Management samenvatting  
Samenvatting voor huisartsen  
 
Het Regioplan van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) geeft de komende twee tot vier jaar richting 
aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar de huisartsenzorg in de regio Gelderse 
Vallei voor staat. Het plan is samen met de huisartsen gemaakt en biedt naast vier zorginhoudelijke 
speerpunten een kader voor verdere samenwerking binnen de huisartsenzorg. Een belangrijk 
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vertrekpunt vormen de zorgen die in de Gelderse Vallei onder huisartsen leven. Zij ervaren 
bijvoorbeeld een groeiend onbehagen over het vervagen van de grenzen van hun vak en 
onvoldoende zeggenschap bij veranderingen.  
In deze samenvatting zijn de hoofdlijnen van het Regioplan opgenomen. Voor een méér 
gedetailleerde uitwerking van bovenstaande hoofdlijnen verwijzen we naar het Regioplan zelf. Per 
speerpunt wordt aangegeven hoe de situatie nu is, waar we over twee tot vier jaar willen staan en 
hoe we daar denken te komen. Ook wordt waar nodig ingegaan op sub-regionale verschillen en al 
lopende projecten. Ter illustratie worden drie praktijkvoorbeelden gegeven (gluren bij de buren).  
 
Ambitie  
In de zorgregio Gelderse Vallei zijn 120 praktijkhouders, een algemeen ziekenhuis, een GGZ-
instelling en zes middelgrote VVT-aanbieders gevestigd. De regio telt zeven gemeenten en kenmerkt 
zich van oudsher door een aantrekkelijke afwisseling tussen klein stedelijke gebieden en platteland. 
Graag willen de huisartsen de bijbehorende collegialiteit en goede contacten behouden. In het 
verlengde van de kernwaarden van de huisartsenzorg, die in 2019 in Woudschoten zijn benoemd, 
willen zij hun zorg graag verlenen sámen met andere zorgverleners, dichtbij huis met zo min 
mogelijk schotten, met méér tijd voor de patiënt en voldoende beschikbare vervolgzorg. Op deze 
manier blijft, vinden zij, het welbevinden van de bewoners centraal staan en kan de Gelderse Vallei 
de aantrekkelijke regio blijven die het nu is. Dit draagt ook bij aan het voorkomen van 
arbeidsmarktproblemen. Daarin onderscheidt de Gelderse Vallei zich van andere regio’s doordat het 
capaciteitsvraagstuk met gericht beleid op de (zorg)vraag en (zorgverleners) aanbod nog te 
beïnvloeden is.  
Het realiseren van deze ambities vraagt om een krachtige samenwerkingsstructuur op wijk-, dorps-, 
sub-regionaal en regionaal niveau.  
 
Samenwerkingsstructuur  
Voor een regionale samenwerkingsstructuur heeft de Gelderse Vallei met 275.000 inwoners een 
ideale maat: klein genoeg om elkaar te kennen en groot genoeg om de voor effectieve 
samenwerking benodigde schaal mogelijk te maken. Zo vraagt ouderenzorg bijvoorbeeld een schaal 
van 20-50.000 inwoners. Ook moet rekening worden gehouden met de (soms grote) verschillen 
tussen wijken en dorpen. Dit betekent dat gedetailleerde planvorming en implementatie zoveel 
mogelijk aan de basis in de praktijken moet gebeuren. HAGV organiseert en ondersteunt op alle 
niveaus. Onderstaand schema geeft een indruk van het werken op verschillende niveaus: 2  
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De kwaliteit van zorg  
Achter elk van de vier inhoudelijke speerpunten – chronische zorg, ouderenzorg, substitutie van zorg 
en GGZ – is verbetering van de kwaliteit van zorg de grondgedachte. Onlosmakelijk hiermee 
verbonden is het zorgen voor voldoende beschikbare kennis, onder zowel huisartsen als 
praktijkondersteuners. Om deze deskundigheid ook op langere termijn te borgen wordt een visie op 
taakherschikking gemaakt. Daarnaast zet het Regioplan in op onderzoek naar de ruimte voor, en de 
behoefte aan praktijkontwikkeling (specialisatie), waarbij het in dienst nemen bij de HAGV van 
verpleegkundig specialisten (VS) met een consultfunctie en het instellen van expertteams op 
meerdere terreinen een verder uit te werken optie is. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
twee kwaliteitsnetwerken op hagro/sub-regioniveau.  
 
Chronische zorg  
In de chronische zorg is er bij meer dan 70% van de patiënten sprake van multimorbiditeit. Om die 
reden wordt vanuit het HAGV-Implementatieplan Persoonsgerichte Zorg toegewerkt naar integrale 
zorgprogramma’s. Huisartsen vinden het voorts belangrijk om de patiëntgroepen strikter in te delen 
naar medische complexiteit (in samenhang met de sociale context). Voor hoog- en middencomplexe 
groepen coördineren patiëntvolgende teams de integrale zorg vanuit de praktijken. De benodigde 
tijd en aandacht worden gevonden door een grotere zelfredzaamheid van de laagcomplexe groepen. 
Voor deze groepen is vooral ook het sociale domein aan zet (preventie). Population Health 
Management helpt om op wijk /dorpsniveau de zorg- en ondersteuningsbehoefte te bepalen. Het 
Regioplan zet onder meer in op patiëntvolgende zorgteams en specifieke ondersteuning van 
verpleegkundig specialisten (VS) en kaderartsen.  
 
Ouderenzorg  
Sub-regionale verschillen in aanmerking genomen, ervaren huisartsen dagelijks de effecten van het 
landelijk beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er is onder huisartsen veel 
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behoefte aan ondersteuning bij de zorg voor deze vaak kwetsbare groep. Zij pleiten daarbij voor een 
zorgcontinuüm, waarin de POH Ouderen samen met de verpleegkundige Thuiszorg de centrale rol 
vervult. Om dit te realiseren gaat HAGV samen met de huisartsen voort op de al ingeslagen weg. Dat 
wil zeggen dat de gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen verder wordt geïmplementeerd 
volgens het bestaande HAGV-stappenplan en wordt uitgebouwd, onder andere op basis van de 
constructieve samenwerking met de VVT-sector die tijdens de coronacrisis is ontstaan. Het 
Regioplan zet in op het vormen van multi-sectorale netwerken waarin praktijk- en wijkmanagers het 
huisartsenbelang vertegenwoordigen. Verder vindt een inventarisatie plaats van de behoefte aan 
POH Ouderen en wordt de mogelijkheid onderzocht deze collectief te contracteren en in meerdere 
praktijken in te zetten.  
 
Substitutie van zorg  
Ziekenhuizen hebben de opdracht om de medisch specialistische zorg te herschikken en doen 
daarbij een beroep op de eerste lijn. Huisartsen staan hier voor open, maar zien minder verwijzen 
naar de tweede lijn niet als doel op zich. Wel zien zij de noodzaak om – als dat mogelijk is – 
patiënten op een goede manier in de eerste lijn te behandelen. Een eind moet komen aan de 
zogenaamde ‘stille’ substitutie, zonder afspraken, overdracht of begeleiding. Het Regioplan zet in op 
het ontwikkelen van een samenwerkingsstructuur met het ziekenhuis, waarin ziekenhuis en 
huisartsen sámen een methodiek voor substitutie vormgeven. Daarnaast worden bestaande 
initiatieven opgeschaald en uitgebreid, en nieuwe initiatieven ontwikkeld.  
Het verschuiven van zorg richting welzijn geeft meer ruimte in de praktijken en leidt tot een betere 
afbakening van de huisartsenzorg. Dit is aan de orde bij de thema’s ouderenzorg, GGZ Jeugd en 
preventie. Het Regioplan zet in op het opzetten van multi-sectorale netwerken en het mobiliseren 
van wijk- en praktijkmanagers om vanuit de huisartsen de benodigde organisatiekracht te leveren. 
De mogelijkheid om het sociaal domein buiten kantooruren in te schakelen is een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
GGZ  
De lange wachtlijsten in de GGZ vormen een groot knelpunt. Het niet beschikbaar zijn van 
vervolgzorg dwingt de huisartsen tot het overbruggen van vaak hoogcomplexe situaties. Te vaak ook 
worden ‘uitbehandelde’ patiënten terugverwezen naar de huisartsenpraktijk. Noch de POH GGZ, 
noch de huisarts beschikken over de hiervoor benodigde kennis. Om het dossier GGZ ‘los te trekken’ 
is een gerichte aanpak met het ontwikkelen van een GGZ-regiotafel om de problemen zichtbaar te 
maken en samen naar oplossingen te zoeken nodig. Voor de effectiviteit zal zo’n regiotafel op 
meerdere niveaus, - bestuurlijk, professioneel en operationeel- vorm moet krijgen. Het Regioplan zet 
ook in op het uitbreiden van het over en weer – traploos- verwijzen, dat in enkele sub-regio’s al is 
geïmplementeerd.  
 
Acute zorg  
De coronacrisis heeft het ziekenhuis nieuwe energie gegeven om de samenwerking met huisartsen 
in de acute zorg te verbeteren. Ook de samenwerking tussen ziekenhuis en VVT kreeg een impuls. 
Het Regioplan zet in op het starten van een ontwikkeltraject voor 24/7 spoedzorg.  
 
Huisartsen Gelderse Vallei  
De huisartsen verwachten van de HAGV op regionaal niveau een actief initiërende rol en op het sub-
regionale-, wijk- en dorpsniveau een ondersteunende rol, waarbij het faciliteren en ontlasten van de 
praktijken een belangrijk gegeven is. 
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1.Inleiding  
 
Voor u ligt het plan Stappen naar de toekomst voor de regio Gelderse Vallei. Vanuit een ambitie, de 
missie en visie van de organisatie Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en een regioanalyse wordt 
beschreven welke aanpak wij voor ogen hebben voor de komende twee tot vier jaar.  
 
Dit regioplan geeft richting aan de maatschappelijke en organisatorische opgaven waar we in de 
Gelderse Vallei voor staan. Voor de huisartsen in de Gelderse Vallei is de zorginhoud leidend en volgt 
daarna de wijze van organiseren, waarmee de inhoud ondersteunend wordt.  
 
Naast het feit dat de O&I-financiering om een regioplan vraagt, wil HAGV ook vastleggen op welke 
wijze zij bijdraagt aan de maatschappelijke opgave. Deze is als volgt te identificeren. De trend van de 
toename van chronisch zieken, gezondheidsrisico’s bij kwetsbare ouderen, prevalentie en groei van 
het aantal mensen met psychische problematiek en grotere gezondheidsverschillen nopen tot een 
tijdig anticiperen op deze ontwikkelingen. Om de zorg duurzaam te kunnen blijven aanbieden is het 
van belang om op langere termijn de zorgkosten beheersbaar te houden. Daartoe is samenhang en 
verbinding met de verschillende zorgdomeinen, wijkverpleging, de tweedelijns zorg en sociaal 
domein zoals buurtteams, welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMO) noodzakelijk. 
Bovendien moet de inkoop van huisartsenzorg, wijkverpleging, jeugd GGZ en het ziekenhuis beter op 
elkaar worden afgestemd. Ook wordt door overheid en zorgverzekeraars onverminderd ingezet op 
substitutie van zorg. Verder verschuift de geprotocolleerde ketenzorg (one-size-fits-all) vanwege 
multimorbiditeit naar meer integrale chronische zorg en vervolgens naar persoonsgerichte en 
preventieve zorg. Hiermee zou over- en onderbehandeling voorkomen worden en de ervaren 
kwaliteit van zorg verhogen. Met de verschuiving van zorg en het versterken van de organisatiegraad 
worden oplossingsrichtingen gezocht in de brede zin van het woord. Hierbij moeten innovatieve 
vormen van zorg ook zeker een plek gaan krijgen, temeer omdat dit geheel zich voltrekt in een veld 
waarin het tekort aan geschikte en juist gekwalificeerde arbeidskrachten een punt van zorg is. Deze 
ontwikkeling vraagt om een krachtig proactief handelen, zoals de HAGV dit in 2019 heeft 
opgenomen in haar missie en visie, die in korte vorm is opgenomen in bijlage 1.  
 
De HAGV is zich ervan bewust dat de zorg geleverd wordt door huisartsen in zeven verschillende 
gemeenten, van stad tot dorp en in iedere wijk of buurt. In het kader van de belangenbehartiging 
wordt er door de huisartsen gestreefd naar meer tijd voor de patiënt om de ervaren werkdruk te 
verminderen. Bovendien hebben de huisartsen zich in het breed huisartsgeneeskundig gedragen 
Woudschotendocument uitgesproken over hun competenties, verantwoordelijkheden en dus ook 
grenzen aan de zorg. Vanuit deze beginselen verrichten de huisartsen het werk en daarbij moet 
ondersteuning gevoeld en ervaren worden. Dit regioplan is een plan van huisartsen, die de HAGV 
zien als hún organisatie die de gewenste en noodzakelijke ondersteuning biedt.  
 

1.1 Zorgen van huisartsen 
 
Huisartsen maken zich zorgen over de inhoud van hun vak, de zeggenschap en de ontwikkelingen in 
het ondernemerschap.  
 
Inhoud van het vak  
Het ontbreken van passende vervolgzorg, het dreigende capaciteitsprobleem aan zorgverleners en 
het feit dat de complexiteit van de zorgvragen toeneemt, ervaren de huisartsen als voornaamste 
reden voor werkdruk. Volgens de huisartsen dragen deze signalen bij aan een negatieve 
beeldvorming over het vak waarmee een negatieve spiraal zou kunnen ontstaan. Er leeft 
onzekerheid omdat de maatschappelijke verwachting (de eerstelijn vangt de zorg op) zich niet 
verhoudt tot de werkelijkheid. Daar geeft de combinatie van werkdruk en onzekerheid een gevoel 
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van onbehagen. Dit gevoel van onbehagen wordt bevestigd als blijkt dat vervolgzorg in de GGZ, de 
thuiszorg en in toenemende mate in het ziekenhuis niet voorhanden is. Er is ook onzekerheid over 
de ‘bewaking van de grenzen van het vak’, die bij multidisciplinair complexe problematiek nodig is. 
Soms is de zorgvraag te groot, te veel en te lastig en dan is er behoefte aan herdefiniëring van de 
grenzen van het kennen en kunnen van de huisartsgeneeskunde. Dit proces is al langere tijd gaande 
en wordt ervaren als een stille substitutie, waar geen afspraken over worden gemaakt. Door 
capaciteitstekorten elders blijven dit soort zorgvragen in de huisartspraktijk hangen en blijven deze 
patiënten zich daar presenteren. 
 
Ontbreken van zeggenschap  
Op meerdere terreinen ervaren de huisartsen geen of onvoldoende zeggenschap. Te vaak wordt 
men geconfronteerd met veranderend beleid van zorgpartners of gemeenten zonder dat hierover is 
afgestemd mét de huisartsen. Enkele voorbeelden zijn het eenzijdig door het ziekenhuis veranderen 
van de procedure bij het katheteriseren, niet gecommuniceerde veranderingen in het sociaal 
domein en een wisselend medicatiebeleid. De zeggenschapsstructuur en de overlegtafels zijn 
onvoldoende duidelijk. Daarbij realiseert men zich zeker dat een centraal gemaakte afspraak, 
bijvoorbeeld tussen HAGV en Ziekenhuis de Gelderse Vallei, ook betekent dat de groep zich zou 
moeten conformeren. Ook is er behoefte aan ruimte voor de subregionale verschillen en proactieve 
wensen vanuit de huisartsen (innovatie). 
 
Ondernemerschap 
De passie van de meeste praktijkhouders ligt bij de inhoud van het vak en minder bij het 
ondernemerschap. Dit terwijl de risico’s van het ondernemerschap sterk toegenomen zijn. Evenredig 
aan de complexiteit en taakherschikkingen wordt de omzet groter. Tegelijkertijd nemen de kosten - 
en daarmee risico’s - significant toe. Daarnaast stijgen huisvestingslasten, BTW en de pensioenen.  
De huidige NZa tarieven voor huisvesting blijven achter en bovendien is met de uitbreiding van 
medewerkers een tekort aan vierkante meters. Met name in Ede en Veenendaal zorgt dit voor 
knellende situaties.  
Zo betekent een grotere omzet geen gestegen winst uit onderneming. De balans hiertussen lijkt zoek 
te raken. Naar de toekomst spelen gedachten om onderdelen van bedrijfsvoering in grote 
verbanden vorm te geven. Er is een bereidheid om over zulke kwesties na te denken, maar dit kost 
tijd, aandacht en veel gesprekken en vraagt waarschijnlijk ook om externe begeleiding.  
 

Quote: “Het belangrijkst wat wij nodig hebben om zorg te substitueren is voldoende 

personeel, en daarmee geld om het te doen. Daar schort het aan. De HAGV kan 

ervoor zorgen dat daar goed over onderhandeld wordt”. 

 

1.2 Het proces: zelf stappen zetten. 
 
Na een eerste commitment in de adviesraad in december 2019 is een groep van achttien huisartsen 
(vertegenwoordigers van hagro’s en waarnemers) tweewekelijks met de materie aan de slag gegaan. 
Thema’s zijn vastgesteld, alternatieven naar voren gebracht en randvoorwaarden benoemd en in de 
meeste gevallen zijn de hagro’s betrokken. Dit heeft geleid tot een ambitie waarbij zij zijn uitgegaan 
van de huidige situatie. Zij zijn bereid om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en dát te 
doen wat nodig is.  
We waren goed op weg, totdat we ingehaald werden door de feitelijkheid van de dag: de 
coronacrisis. De voorgenomen laatste avond met presentatie van de zorgverzekeraar en de heidag 
zijn vervallen. De bedoeling van de heidag was drieledig: het coöperatie-bestuur en directie 
informeren over de opbrengst van het traject, het thema ‘substitutie’ aan de hand van ervaringen in 
Heerenveen introduceren en afspraken maken over het vervolg en de rolverdeling tussen 
adviescommissie/directie/coöperatiebestuur. In aanloop naar deze dag was onder de leden een 
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enquête uitgezet waarin de behoeften en verwachtingen van leden gepeild zijn. De respons was 78 
reacties, 61 van huisartsen (53%) en 17 van waarnemers en hidha’s (12%). De uitkomst van deze 
enquête - voor zover relevant – en een aantal quotes zijn in dit regioplan opgenomen. 
 
Na de intrede van de coronacrisis is in eerste instantie besloten de bestaande input uit te werken in 
een eerste concept van een regioplan voor de Gelderse Vallei met de bedoeling hetgeen besproken 
is vast te houden én - zodra er weer ruimte is - het heropstarten van een vervolgtraject makkelijker 
te maken. In aanloop naar het definitieve conceptplan van de adviesraad zijn in mei het 
coöperatiebestuur en de directie aan de hand van een samenvatting geïnformeerd. In juni heeft de 
groep huisartsen haar werk afgerond. Op 16 juni vindt een gezamenlijke bespreking plaats.  
 

1.3 Leeswijzer  
 
Dit regioplan bestaat uit vijf hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk is de ambitie, strategie en 
omgeving opgenomen. Er is ruim aandacht besteed aan de situatie in de regio betreffende 
zorgvraag, arbeidsmarkt en bijpassende organisatievorm. In hoofdstuk drie zijn de vier speerpunten 
chronische zorg, ouderenzorg, substitutie en GGZ verder uitgewerkt volgens een vaste lay-out. Deze 
vier onderwerpen zijn steeds in kleine groepen ontwikkeld en daarna met de adviesgroep in zijn 
totaliteit afgestemd. Het vierde hoofdstuk betreft de acute zorg. In veel besprekingen en bij veel 
onderwerpen is de rol van de HAGV vanuit het perspectief en de verwachting van de huisarts 
benoemd. Dit is opgenomen in hoofdstuk vijf. Er is een afkortingenlijst als bijlage 3 opgenomen.  

2. Ambities, strategie en omgeving 
 

2.1. Strategisch kader en doel van de huisartsen  
 
Huisartsen in de regio Gelderse Vallei zijn zich zeer bewust van de aantrekkingskracht van de mooie 
centraal gelegen regio met een dorp-, klein stedelijke en plattelandsstructuur. Ooit kozen ze daar 
zelf voor. De sfeer, de collegialiteit, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met het 
ziekenhuis en de goede contacten met de specialisten worden expliciet genoemd. Met dit plan 
willen de huisartsen deze verworvenheden behouden en verder uitbouwen.  
 
Voor de periode 2021-2023 geeft dit plan het begin van een antwoord op de zorginhoudelijke 
thema’s als de transitie in de ketenzorg, de vernieuwingen in de ouderenzorg in relatie tot hun 
woon- en leefgebied en de verbinding met gemeente, welzijn en sociaal domein. Voor die periode 
zijn gezondheidswinst en individuele preventie vanzelfsprekende thema’s. Onder individuele 
preventie verstaan we zorg gerelateerde en/of geïndiceerde preventie (bv bij DM). Verder wordt de 
avond-, nacht- en weekendzorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ziekenhuis, 
specialisten, huisartsen en waarnemers gezien.  
Om deze vernieuwingen daadwerkelijk in te kunnen zetten moet de HAGV een belangrijke en 
gelijkwaardige partner in de zorgregio zijn ten opzichte van ZGV, thuiszorg, gemeente en 
zorgverzekeraar. Medewerkers moeten flexibel ingezet kunnen worden tussen de verschillende 
werkgevers zoals HAGV, ziekenhuis, thuiszorg en andere VVT-instellingen.  
Binnen dit geheel heeft de huisarts een duidelijk takenpakket, een passende financiering en is 
bekend binnen welke kaders hij1 kan acteren.  
 
Om dit te bereiken is een uitbouw van multidisciplinaire samenwerkingsarrangementen nodig om 
vervolgzorg van 0e naar 1e naar 2e lijn te stroomlijnen. Oog voor innovatie, digitalisering en preventie 

                                                      
1 Voor de leesbaarheid wordt gebruik gemaakt van de mannelijke vorm. Overal waar hij staat kan hij/zij gelezen worden. 
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kan de meerwaarde geven waarop een nieuwe generatie van huisartsen, paramedici, 
verpleegkundigen en POH’ers zich graag vestigen in dit gebied.  
 
De huisartsen willen in gezamenlijkheid met andere zorgverleners en ziekenhuis zorg leveren, dicht 
bij huis met zo min mogelijk schotten, waarbij tijd is voor de patiënt en de vervolgzorg zonder te 
lange wachttijden beschikbaar is. Daarmee wordt de bestaande aantrekkingskracht van de Gelderse 
Vallei nog groter, staat het welbevinden van haar bewoners centraal en is er in mindere mate sprake 
van arbeidsmarktproblematiek.  
 

Ambitie 
Het behouden van de aantrekkingskracht van de regio als woon-, werk- en leefomgeving en deze 
zodanig uitbouwen dat het aantrekkelijk is voor huisartsen en andere zorgverleners om in de 
Gelderse Vallei te werken.  
 
Huisartsen willen dit bereiken vanuit het perspectief:  

- Continuïteit:  
we geven patiënten van deze regio/wijk/dorp/praktijk 7x24 uurs zorg;  

- Duurzaamheid: 
we bieden medische generalistische zorg iedere dag van het jaar. Daar hoort een structurele 
financiering bij.  

- Verantwoordelijkheid:  
we willen samenwerken, maar we begrenzen en kaderen verantwoordelijkheden, conform 
onze competenties, zoals vastgelegd in het Woudschotendocument. 

 
Om dit te bereiken is een krachtige huisartsensamenwerkingsstructuur op wijk, dorp, sub-regio en 
regionaal niveau nodig.  

 
Het strategische kader 2019-2023 
 
Missie statement Huisartsen Gelderse Vallei (d.d. 2019) 
“De huisarts geeft met plezier en enthousiasme inhoud aan de 7x24 uur huisartsenzorg in zijn 
praktijk en in zijn samenwerkingsverband. Hij is in staat om binnen de vele externe ontwikkelingen 
de regie te behouden en maakt daarbij gebruik van inspirerende voorbeelden. Hierdoor levert hij 
kwalitatief goede en samenhangende huisartsenzorg op maat dichtbij de patiënt.”  
 
Stip op de horizon; vijf jaar verder (2023) 
“De huisarts(enzorg) en HAGV hebben een sterke centrale positie in het regionale zorgveld. De 
huisarts maakt deel uit van het lokale en regionale zorgnetwerk. Daarmee kan hij probleemloos 
digitale (patiënten)informatie delen en inzien zodat elke zorgverlener zijn taken uitstekend kan 
vervullen. Patiënten beschikken over hun eigen dossier.  
Regionaal maken de huisartsen binnen HAGV afspraken over de corebusiness van de huisartsenzorg. 
Deze sluiten vanzelfsprekend aan op de standpunten van LHV en NHG en de lopende herdefiniëring 
van de huisartsenzorg. Vanuit dit kader bevordert HAGV daadwerkelijk dat de juiste zorg op de juiste 
plaats wordt verleend door de juiste zorgverlener. Activiteiten die niet tot de corebusiness behoren 
worden overgedragen aan de juiste ketenpartners in de eerste- of tweedelijn of het sociale domein. 
Dit leidt ertoe dat inwoners van de Gelderse Vallei erop kunnen rekenen dat zij zorg dichtbij huis 
ontvangen waar het kan en centraal als het moet. Bovendien blijft de verantwoordelijkheid van de 
huisarts afgebakend en realistisch. Dit is nodig voor de huisarts en voor alle stakeholders, zoals 
samenwerkingspartners en financiers. Huisartsen vervullen een gids- en coachfunctie naar de 
patiënt, die in toenemende mate regie neemt in zijn gezondheid(sgegevens). Waar mogelijk 
beslissen zij samen.”  
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“Huisartsen zijn actief betrokken bij de besluitvorming binnen HAGV. Besluiten worden met 
meerderheid van stemmen genomen en kritische tegenspraak wordt gewaardeerd. Lasten en lusten 
worden gelijk verdeeld onder de huisartsen. Met mandaat vertegenwoordigt HAGV alle huisartsen in 
externe contacten.  
We werken structureel samen met belangrijke partners zoals de (georganiseerde) patiënt, de 
zorgverzekeraar(s), de gemeentes, de VVT-instellingen en Ziekenhuis Gelderse Vallei. In de 
gesprekken over financiering van zorg met verzekeraar(s) en gemeentes wordt gestreefd naar 
meerjarenafspraken en maximale flexibiliteit voor de huisartsen.  
Mensen werken graag in de huisartsenzorg. Voor de medewerkers zijn er veel mogelijkheden tot 
taakdifferentiatie en -specialisatie. Via HAGV zijn aantrekkelijke combinatiecontracten mogelijk die 
aansluiten op de levensfase van medewerkers.  
HAGV houdt actief contact met alle huisartsen en huisartsenpraktijken. Extra aandacht gaat uit naar 
jonge huisartsen zodat ook zij zich betrokken voelen bij HAGV en de regionale ontwikkelingen. 
Praktijkondersteuners en praktijkmanagers kunnen deelnemen aan eigen netwerken gericht op 
kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.” (zie thema’s in bijlage 1).  
 

2.2 Schets van de regio  
 

Populatie 2 
In de Gelderse Vallei (daartoe worden Ede inclusief buitengebieden, Renswoude, Rhenen, Renkum, 
Veenendaal en Wageningen gerekend) wonen 275.000 mensen. Het werkgebied van de HAGV 
betreft ook een deel van de gemeente De Utrechts Heuvelrug. Menzis rekent bij het werkgebied 
Gelderse Vallei ook Barneveld. In deze notitie gaan we uit van het werkgebied van de HAGV.  
 
In 2018 wonen in de regio iets minder ouderen en meer jongeren dan gemiddeld in Nederland. Naar 
verwachting vergrijst de regio net zo snel als andere gebieden in Nederland maar ontgroent het 
minder snel. Het aantal inwoners zal toenemen. In de regio is de sociaaleconomische status over het 
geheel wat hoger dan elders, maar verschillen tussen gemeenten zijn groot. Wageningen heeft door 
de vestiging van een universiteit een sterk internationaal karakter en veel hoogopgeleiden. Dit geeft 
een vertekend beeld in de populatiekenmerken. Bekend is dat de reguliere praktijken, net als veel 
collega’s, te maken hebben met een vergelijkbare - verouderende - populatie. Veenendaal heeft een 
populatie met gemiddeld de laagste sociaaleconomische status. Uit het regiobeeld van Menzis blijkt 
dat in Veenendaal 63% van de inwoners verminderde gezondheidsvaardigheden heeft.  
 

 

                                                      
2 In deze schets hebben we gebruik gemaakt van het regiobeeld 2020 van Menzis  
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Op dit moment is het aantal geïncludeerde patiënten per keten ten opzichte van de praktijkomvang 
lager dan de landelijke norm. Verder is het gezondheidsgedrag van de inwoners op het gebied van 
alcoholgebruik, roken en bewegen iets beter dan gemiddeld in Nederland. Bovendien zijn de 
zorgkosten betreffende de zorgverzekeringswet lager dan in andere Menzis gebieden. 
 
Met een toename van kwetsbare ouderen, inwoners met dementie en chronische zieken met meer 
dan één aandoening zal de zorgvraag in de periode tot 2030 sterk toenemen.  
 
 

 
 

De HAGV en ander zorgaanbod  
De Gelderse Vallei is een overzichtelijk gemengd stedelijk en plattelandsgebied. Er zijn 120 
praktijkhouders, een algemeen ziekenhuis, een grote GGZ-instelling, zes middelgrote VVT-
aanbieders en zeven gemeentes. Er zijn opvallend veel initiatieven op het gebied van preventie, zo 
geeft het regiobeeld aan. Het mantelzorgpotentieel in de periode tot 2030 neemt minder sterk af 
dan gemiddeld in Nederland. Het potentieel wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen 
het aantal 85+’ers op het aantal inwoners. Ondanks deze prognose moet wel in Renswoude rekening 
gehouden worden met een forse daling.  
 

Zorgarbeidsmarkt  
Er dreigen weliswaar personeelstekorten in de zorg maar de tekorten zijn minder groot dan elders. 
Bovendien kent de bevolkingsgroei als totaal een lichte groei. Het tekort aan zorgverleners wordt 
vooral veroorzaakt door de groeiende zorgvraag. Deze gegevens laten zien dat er zowel bij het 
aanbod als in de vraag te beïnvloeden factoren zijn.  
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De komende vijf jaar wordt voor POH en POH GGZ een benodigde groei van 8,1% verwacht en voor 
doktersassistenten 4%. Het aanbod van en vraag naar POH’ers is redelijk in evenwicht, maar voor 
doktersassistenten wordt een tekort verwacht.  
 
Tekort aan huisartsen3 
Naar verwachting stroomt de komende vijf jaar 12% van de huisartsen uit en in een tijdsbestek van 
tien jaar wordt rekening gehouden met 25%. Dit wordt gecompenseerd door een geschatte 
instroom van 20 huisartsen per jaar. Daarmee neemt de FTE-capaciteit toe van 383 tot 427 over 5 
jaar en 457 over 10 jaar.4 De additionele zorgvraag zal 0,9% per jaar groeien in een minimum variant 
en 1,8 % per jaar in een maximum variant. In de minimum variant is het aantal huisartsen in 2028 
voldoende. Bij een grotere groei (maximum variant) dreigt een fors tekort (25%). 
 

 
 
Conclusie: om de zorgarbeidsmarkt in evenwicht te houden zijn er twee factoren te beïnvloeden:  

 De ontgroening is relatief minder dan elders. De uitdaging is om meer jonge mensen te 
interesseren in werk in de zorg. Het ontwikkelen en inzetten van arbeidsmarktbeleid vraagt 
om een gezamenlijk optrekken van meerdere partijen op regionaal niveau.  

 Duidelijk wordt dat er met een zorgvraag van 0,9% voldoende huisartsencapaciteit is. De 
uitdaging is de zorgvraag minder te laten groeien dan elders (0,9% i.p.v. 1,8%) d.m.v. 
demedicaliseren en delegeren in samenwerking met het sociaal domein, de zorgpartners en 
de GGZ.  
 

Gedifferentieerde omgeving  
Ondanks de samenhang binnen de regio blijkt uit deze gegevens ook dat de verschillen tussen 
wijken, dorpen en/of gemeenten vaak behoorlijk zijn. Soms is er een verschil in de samenstelling van 
de populatie, soms van het zorgaanbod (bijv. in VVT-instellingen) en soms in het gemeentelijke 
beleid.  
Deze gedifferentieerde omgeving brengt met zich mee dat van een enkelvoudig plan met 
eensluidende doelstellingen geen sprake kan zijn. Bovendien wil HAGV de huisartsen en 
medewerkers juist optimaal betrekken bij de gedetailleerde planvorming gericht op implementatie. 
Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke dossiers zoals ouderenzorg en/of het bundelen van kennis 
voor hoogcomplexe zorg die vragen om een bepaalde schaal van samenwerking.  
 
Uit onderzoek weten we dat projecten gericht op kwaliteit heel goed op een schaal van 10.000-
12.000 inwoners ingericht kunnen worden.5 Uit efficiëntieoverwegingen moeten deze projecten 
overdraagbaar en opschaalbaar zijn. Dit vraagt om een bepaalde reproduceerbaarheid door 
regionaal werkende en ondersteunde medewerkers. Voor het behalen van (het kunnen meten en 

                                                      
3 Gegevens uit: factsheet NIVEL Prismant arbeidsmarkt; Nivel en Prismant: Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg; 
brongegegeven Menzis regiobeeld Gelderse vallei.  
4 Onderzoeksinstituten werken met de gegevens van het Capaciteitsorgaan. Het capaciteitsorgaan houdt rekening met 
deeltijdfactoren. Overigens wordt het verschil van deeltijdfactor tussen mannen en vrouwen steeds kleiner. (Deelrapport 
2021-2024) 
5 Jan van Es instituut, Succes- en faalfactoren van regionalisering 2013 
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vaststellen van) gezondheidswinst is een schaal van 30.000-50.000 inwoners noodzakelijk. 
Bovendien is dit een schaal voor ouderenzorg waarin (sub)netwerken ontstaan waarin alle 
voorzieningen voorhanden zijn. Bepaalde onderdelen zijn het meest efficiënt op regionaal niveau 
(bijv. de inzet van een Specialist Ouderengeneeskunde), maar het vormen van een basisteam voor 
de ouderenzorg (samen gebruik maken van een POH Ouderen) kan op kleinere schaal. Naast het 
vormen van netwerken voor bepaalde patiëntengroepen moet in verband met het mogelijk minder 
beschikbaar zijn van zorgverleners ook nagedacht worden over een ideale schaal om de inzet zo 
efficiënt - met meerdere praktijken - mogelijk te maken. In hoofdstuk vijf komen we hierop terug.  
Voor een regionale aanpak heeft het werkgebied van de HAGV met 275.000 inwoners een ideale 
maat. Groot genoeg om het goed te kunnen doen en klein genoeg om elkaar te kennen.  
 
Om op netwerkniveau op de schaal van 20 – 50.000 patiënten samenwerkingsverbanden te creëren 
is nog wat stimulans nodig. Deze aard en schaal is uitermate geschikt voor de inzet van 
(wijk)managers. Inmiddels zijn veel praktijken gewend aan praktijkmanagement, dat zich meestal 
richt op de interne organisatie, het personeelsbeleid, e.d. Om de samenwerking met VVT en 
gemeenten op het niveau van 30.000/35.000 inwoners te faciliteren is er in de meeste gevallen inzet 
van een overkoepelende (management)functie gewenst. Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden in 
het land waar dit goed functioneert (Amersfoort/Eemland, Amstelland, Apeldoorn, Achterhoek).  
 

Gluren bij de Buren: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG) is een 
organisatie van en voor de samenwerkende huisartsen in de regio’s 
Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen. 
De huisartsenzorg wordt steeds complexer en er komt steeds meer op de 
huisarts af. Om de huisarts te ontzorgen is er medio 2019 in vier wijken in 
Apeldoorn wijkmanagement opgestart. Hierbij worden praktijk-
overstijgende zorgproblemen in de wijk in kaart gebracht. Samen met 
diverse partners in de wijk streven we naar een passende oplossing. Hierbij 
ligt de focus op het organiseren van zorg en ondersteuning aan burgers zo 
dicht mogelijk bij huis. Op deze manier wordt de gezondheid en het 
welbevinden in de wijk verbeterd. Binnen de HRA vormen de huisarts-wijk-
coördinator en de wijkmanager huisartsenzorg het duale management voor 
de samenwerking in de wijk. De huisarts is hierbij medisch-inhoudelijk 
verantwoordelijk en de wijkmanager voor de procesmatige huisartsenzorg. 
Zij vertegenwoordigen de huisartsen op wijkniveau en verbinden de 
belangen van de huisarts met die van de wijk rondom zorginhoudelijke 
thema’s.  

3. Inhoud van zorg  
 
Met de regionale zorgagenda tussen huisartsen en ziekenhuis is ruimte gecreëerd voor meerdere 
initiatieven. Nu is de tijd aangebroken om meer gericht in te zetten op integrale zorg. Met de 
komende deelname van de VVT/wijkverpleging zijn de ouderenzorg en thuiszorg thuis ook 
nadrukkelijk onderdeel van de regionale zorgagenda.  
 

De paraplu: kwaliteit van zorg 
Alvorens deze thema’s in vier speerpunten uit te werken besteden we aandacht aan een 
overkoepelende grondgedachte: de kwaliteit van de huisartsenzorg.  
Bij ieder speerpunt is het op peil brengen en houden van deskundigheid noodzakelijk. Dit geldt niet 
alleen voor de huisartsen, maar ook voor de ondersteunende zorgfuncties. Een uitstraling van een 
permanente educatie draagt bij aan de aantrekkingskracht van het werkgebied. Daar horen 
contacten met de opleidingen en de opleidingscapaciteit voor bijvoorbeeld doktersassistenten bij.  
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Om ook op de lange termijn te kunnen voldoen aan adequate en deskundige zorgondersteuners is 
het ontwikkelen van een visie op taakherschikking binnen en rond de praktijk onvermijdelijk. Een 
dergelijke visie maakt deel uit van de visie op praktijkontwikkeling. Naar verwachting neemt de 
diversiteit tussen soorten van praktijken toe. Een werkgebied waar ruimte is voor een spécialité-
praktijk met < 2000 patiënten zonder ondersteunden functies, of een grote praktijk waar huisartsen-
specialismen uitgewisseld worden en onderdeel zijn van een breed netwerk voor vervolgzorg. Er is 
geen goed of fout maar verschil.  
Wat wel voor de hele beroepsgroep van toepassing behoort te zijn is de intrinsieke motivatie tot het 
leveren van kwaliteit van zorg en vanuit dat oogpunt te reflecteren op het professionele handelen. 
In kwaliteitsnetwerken à la Gelderse Vallei worden ervaringen gedeeld, praktijkgegevens vergeleken, 
zijn intervisie bijeenkomsten vanzelfsprekend en is supervisie mogelijk. Nieuw collega’s ondervinden 
een warm welkom en krijgen ondersteuning uit de groep. 
 
WAT WE WILLEN REALISEREN  
In april 2021 is er een werkgroep geïnstalleerd met de opdracht een visie op taakherschikking te 
realiseren; in oktober 2021 is deze visie gedeeld met de leden en volgt een capaciteitsonderzoek 
voor de regio (beschikbaarheid en vraag); in december 2021 is er een investeringsplan om gewenste 
functies voor de komende jaren te beleggen.  
In juli 2021 zijn er twee kwaliteitsnetwerken op hagro-/subregio-niveau waar intervisie-groepen 
gerealiseerd zijn en waar tenminste een deel van de praktijkgegevens gedeeld worden.  
Begin 2022 is er een regionaal symposium waar praktijkontwikkeling centraal staat.  
Begin 2021 is er op regioniveau een gedegen scholingsplan voor ondersteunende zorgfuncties.  
Begin 2022 heeft HAGV een plan waarmee ondersteunende functies als Verpleegkundig Specialisten 
etc. op sub-regionaal kunnen worden ingezet.  
 

Inhoudelijke speerpunten  
We presenteren vier thema’s: chronische zorg inclusief preventie, kwetsbare ouderen, substitutie 
van 2e naar 1e naar 0e lijn en de GGZ incl. jeugd. 
Ieder thema kent vijf paragrafen:  

 wat we zien: waarin we kort de ontwikkeling en de context schetsen; 

 wat we willen: waarin we onze ambitie en wensen naar voren brengen;  

 wat we kunnen: waar we het huidige beleid en projecten benoemen; 

 wat we nodig hebben: welke randvoorwaarden op orde moeten zijn of gebracht worden;  

 wat we willen realiseren: waarin we aangeven wat onze beoogde resultaten in 2021 en 2022 
zijn.  

 

3.1 Chronische Zorg  
 
WAT WE ZIEN  

Van keten naar chronische naar populatie  
Met het gegeven dat bij meer dan 70% van de patiënten met een chronische aandoening meerdere 
aandoeningen voorkomen (multimorbiditeit) ontwikkelt de ketenzorg zich in toenemende mate tot 
chronische zorg. Dit gegeven vraagt om een meer geïntegreerde aanpak. De verwachting is dat deze 
kennis, in combinatie met de wetenschap dat dit bij veel mensen boven de 55 jaar het geval is, een 
ontwikkeling naar Population Health Management aannemelijk maakt. Population Health 
Management staat voor duurzaam, proactief, meer op preventie gericht beleid. Het richt zich op 
manieren om de gezondheid van mensen te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. 
Het analyseren van informatie (data), segmenteren en risicostratificatie maken hier onderdeel van 
uit.  
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Een eerste onderscheid tussen patiëntengroepen wordt aangegeven op laag-, midden- en 
hoogcomplex. Daarnaast zijn sociale componenten van belang of en hoe de patiënten als 
zelfredzaam gezien kunnen worden. Uit het regiobeeld is bekend dat er hotspots zijn met relatief 
veel verminderd zelfredzame patiënten. Daar zullen interventies bij moeten aansluiten (Veenendaal, 
wijken in Ede).  
 
WAT WE WILLEN  
We willen onze patiëntgroepen beter indelen naar medische complexiteit in combinatie met de 
sociale componenten.  
 
Laagcomplex 
Deze groep patiënten heeft het begin van een chronische aandoening, maar nog geen beperkingen.  
Voor deze groep patiënten is de rol van de huisarts marginaal. Weliswaar is enige regievoering 
mogelijk, maar organisatie en uitvoer liggen bij gemeenten en initiatieven als Diabetes Challenge.  
Immers, voor deze relatief vitale groep maakt preventie het verschil. Met leefstijlconsulenten, de 
inzet van GLI en een integrale aanpak met de gemeenten (verbeteren welzijnsfactoren zoals 
schulden, maatschappelijke problematiek, eenzaamheid) kan voorkomen worden dat laagcomplex 
middencomplex wordt. Daarvoor is het bouwen van netwerkzorg dicht bij mensen noodzakelijk.  
Op wijk- en dorpsniveau kan deze aanpak succesvol zijn. De persoonsgerichte zorg inclusief de 
zelfmetingen kan binnen deze groep goed werken. Met name in de combinatie van laagcomplex en 
minder zelfredzaam is een preventieve aanpak die ondersteund wordt door landelijke of plaatselijk 
initiatieven meer succesvol. Bovendien is een aanbod in groepszorg effectief en efficiënt.  
 
Middencomplex 
Deze groep patiënten redt zich vooralsnog met de aandoening, maar al dan niet aan de aandoening 
gerelateerde lichamelijke problemen doen zich in toenemende mate voor. Voor deze chronische 
patiënten is een groepsconsultatie een reële optie. Voorwaarde is dat er vaste groepen zijn, 
gekoppeld aan dezelfde multidisciplinaire teams waar voldoende vertrouwen in is. Hierbij kunnen 
ook de minder zelfredzamen een plekje vinden. Beweegmogelijkheden op wijk- en/of dorpsniveau 
stimuleren het ‘nieuwe gedrag’. Om doorverwijzingen te voorkomen zijn goede regionale 
werkafspraken (RTA) noodzakelijk. HAGV kent er verschillende. De inzet van kaderartsen die 
(digitaal) te consulteren zijn en Verpleegkundige Specialisten die de POH’ers kunnen ondersteunen 
moeten gericht ingezet worden om te voorkomen dat er crisissituaties optreden.  
 
Hoogcomplex 
Deze groep ondervindt dagelijkse beperkingen van de aandoening en multimorbiditeit is de regel. 
Naast de medische beperkingen zijn er sociale componenten die het welbevinden bovenmatig 
beïnvloeden. Om prevalentie en incidentie te voorkomen moet deze groep proactief benaderd 
worden. Met deskundigheidsbevordering, inzet van Verpleegkundig Specialisten - die bij voorkeur 
ook een deel van de tijd in ziekenhuis/op de poli werken - en uitbreiden van de capaciteit aan 
kaderartsen kunnen deze hoog-complexe patiënten goede behandeld worden in de eerstelijn. De 
benodigde tijd en aandacht in de huisartsenpraktijk kan gevonden worden in een grotere 
zelfredzaamheid van de laagcomplexe patiënten. 
 

De taakverdeling bij de inzet op preventie 
Voor de huisartsen geldt dat zij bij patiënten die al een chronische ziekte ontwikkeld hebben, met 
interventies willen voorkomen dat gezondheid en welbevinden van een patiënt nog verder wordt 
aangetast. Daarbij ligt de focus van de huisarts op de midden en hoog-complexe patiënten. In het 
algemeen worden patiënten gestimuleerd deel te nemen aan preventieprogramma’s zoals Stoppen 
met Roken, alcohol, leefstijl- en overgewichtprogramma’s (GLI), maar preventie in de zin van gezond 
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gedrag gericht op de inwoners is en blijft een taak van overheid, GGD en zorgverzekeraar.6 Zoals op 
de Woudschoten conferentie in 2019 afgesproken, vinden huisartsen primaire preventie van groot 
belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. 
De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan 
hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen. Als de HAGV als zorgorganisatie hier een 
bijdrage aan kan leveren, zonder dat dit tot een extra belasting van de individuele huisarts leidt, 
wordt dit onderschreven. De regio kent hiertoe sinds december 2018 een regionale 
preventiecoalitie.  
 
WAT WE KUNNEN  
Veel van deze aanpak is opgenomen in het Implementatieplan Persoonsgerichte Zorg, waarin 
uitgewerkt is hoe we de komende jaren intensiever inzetten op: consultvoering die eigen regie van 
de patiënt stimuleert, e-health en meer variatie in het leefstijlaanbod in alle gemeenten. En waarin 
we toewerken naar integrale zorgprogramma’s geschikt voor de verschillen patiëntengroepen 
afgestemd op de complexiteit van zorg.  
In Rhenen en Veenendaal is het project Herstelcirkel in de wijk ingezet. Deze komt in de fase dat ze 
opgeschaald kan worden naar andere wijken/dorpen. 
Inwoners participeren in Samen Gezond (Menzis), Keer Diabetes Om, GLI en de Nationale Diabetes 
Challenge. 
 
WAT WE NODIG HEBBEN 
Voor de aanpak van de diverse niveaus van complexiteit van chronisch zieken is nodig:  

 meer ondersteuning bij inzet van POH’ers;  

 Verpleegkundig Specialisten in dienst van HAGV;  
NB - met de introductie van VIP Life is het mogelijk een consultfunctie voor zowel een 
kaderarts en een VS in te regelen.  

 zelfmetingen door middel van sensoren die digitaal worden doorgestuurd en door de 
huisartsenpraktijken geanalyseerd worden; 

 inzet van expertteams bestaande uit Verpleegkundig Specialisten, Kaderartsen en zo 
mogelijk specialisten (ZGV).  

 een zorgteam (bijv.POH, VS, HA) dat hoogcomplexe patiënten proactief volgt om daarmee 
ontsporingen te voorkomen; 

 mogelijkheden voor tele- en meekijkconsulten met specialisten ZGV of PRISMA van Siilo.  
 
WAT WE WILLEN REALISEREN  

- in oktober 2021 zijn er vier wijken/dorpen waar alle hoogcomplexe patiënten opgenomen 
zijn in een patiëntvolgend zorgteam;  

- in juli 2021 zijn er twee Verpleegkundig Specialisten in dienst van de HAGV die een 
consultfunctie voor tenminste vier subregio’s vervullen op het gebied van hart- en 
vaatziektes;  

- in 2022 is het aantal geïncludeerde patiënten per keten ten opzichte van de praktijkomvang 
nog altijd lager dan de landelijke norm;  

- in december 2022 is er voor iedere subregio een expertteam (VS en Kaderarts) die 
eenvoudig geconsulteerd kunnen worden. In september 2021 worden de concrete 
doelstellingen, waarbij gekeken wordt of er op lange termijn (d.w.z. vijf jaar) een 
kostenreductie kan worden bewerkstelligd verder in kaart gebracht.  

- in juli 2021 is in tien praktijken de kwetsbaarheid van het patiëntenbestand gecategoriseerd 
op basis van het HIS of VIP Life. Daarvoor zijn gepersonaliseerde zorgpaden voor handen; 

                                                      
6 https://www.rivm.nl/gezonde-wijk/toolkit-preventie-in-wijk 
 

https://www.rivm.nl/gezonde-wijk/toolkit-preventie-in-wijk
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- in september 2021 is er een symposium/webinar o.i.d. georganiseerd om bovenstaande 
resultaten te delen en groepen van praktijken te enthousiasmeren om in 2022 mee te doen;  

- in 2021 draagt de HAGV op regionaal niveau bij aan duurzame preventie netwerken met 
partners en initieert een focus op concrete doelstellingen.  
Bijvoorbeeld: i.s.m. gemeente (initiatief en uitvoer), ondersteund door HAGV op regionaal 
niveau:  

- Lunteren de eerste rookvrije gemeente van Nederland;  
- in Veenendaal doet 80% mee aan geen alcohol in ‘Dry January’; 
- in Ede zijn er 20 gezinnen die meedoen aan het project ‘het nieuwe eten’;  
- in Heelsum doen 250 mensen mee aan de wekelijkse wandeling ‘Heel Heelsum’;  
- het concept Veenendaal (wandelgroepen in combi met spreker) wordt uitgebreid.  

 
 

3.2 Ouderenzorg  
 
WAT WE ZIEN  
Sinds enige jaren is het landelijke beleid gericht op het ‘langer thuis blijven wonen’ voor ouderen.  
Ook in de Gelderse Vallei is dit inmiddels merkbaar en de effecten ervan ervaren huisartsen 
dagelijks.  

 
 
Zoals eerder aangegeven geeft de curve van Wageningen een enigszins afwijkend beeld door de 
populatie van de universiteit. Het ligt voor de hand om met name in Renkum, Rhenen, Utrechtse 
Heuvelrug (UHR) en Renswoude te starten met gerichte systematische ouderenzorg. Binnen de regio 
stijgt de groep ouderen met dementie in Renswoude, Rhenen en Veenendaal sterker dan de 
regionale gemiddelden. Los van het landelijke ‘thuiswoonbeleid’ kennen we allemaal situaties 
waarin dit niet langer verantwoord is. Ook voor de Gelderse Vallei moet de verpleeghuiscapaciteit 
groeien. Daarnaast ervaren huisartsen vaak dat het ontbreekt aan crisisopvang en/of ELV’s. 
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Verloop ‘actief wachtende’ per zorgkantoor. Actief wachtenden hebben acuut een plaats in een 
instelling nodig.  
 
Menzis heeft in haar inkoopbeleid de volgende uitganspunten opgenomen: 
- Elke oudere heeft een eerste professioneel aanspreekpunt (inclusief vervanging), die bij voorkeur  
   te allen tijde aanspreekbaar is voor de oudere, zijn mantelzorg en de betrokken hulpverleners, en  
   daarin eigenaarschap neemt (en krijgt).  
- Op lokaal niveau is samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners waarbij rollen en  
   verantwoordelijkheden duidelijk en op elkaar afgestemd zijn ten behoeve van de oudere.  
- De klanttevredenheid en de (ervaren) kwaliteit neemt toe en de totale zorgkosten per oudere in  
  het samenwerkingsgebied blijven gelijk of dalen bij voorkeur (waardegerichte zorg). 
 
WAT WE WILLEN  
Uit de enquêtes onder de achterban bleek de grote behoefte aan ondersteuning bij de zorg aan de 
kwetsbare ouderen. Van het samenwerken in de wijk tot het determineren van de risicogroep uit 
HIS-dataextracties; meer dan de helft van de ondervraagden heeft hier behoefte aan. Ook de inzet 
van wijkmanagement, expertteams in de wijk en populatiegericht werken scoren hoog. Populatie 
gericht werken is werken aan de gezondheid van een populatie in een wijk met een specifieke 
zorgvraag, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’ of ‘moeder- en kindzorg’.  
 
Voor de huisartsen is het motto voor ouderenzorg in de Gelderse Vallei: een zorgcontinuüm zodat 
iedere patiënt de juiste zorg krijgt. Voor de zorg in de praktijken ziet men een centrale rol weggelegd 
voor de POH Ouderen voor ouderen met somatische klachten en/of maatschappelijke problematiek.  
Voor ouderen met dementie is de zorg op betrouwbare wijze belegd bij het ‘netwerk dementie’ en 
kan de huisarts deze eenvoudig overdragen aan de casemanagers.  
Bij een crisissituatie en/of noodzakelijke uithuisplaatsing heeft een casemanager gezag en 
doorzettingsvermogen tot degelijke acties (vergelijkbaar met een transmuraal verpleegkundige van 
het ziekenhuis). 
 



 

 18 

 
*    Casemanager: geriatrisch verpleegkundige 
**   POH-O en verpleegkundige Thuiszorg: de coördinatoren van de groep, zetten de lijnen uit. 
*** ELV: Kortdurende eerstelijns verblijf  
 

 
De bestaande planmatige aanpak kan verder geïmplementeerd worden. 
 

Quote “Organiseren van personeel dat voor de huisartsen regelt dat patiënten in b.v. 
slechte thuissituaties opgenomen worden in zorginstellingen (bv verpleeghuizen/ELV 
bedden etc.), zodat de huisarts niet de hele dag aan te telefoon hoeft te hangen om 
het geregeld te krijgen”. 

 
Er is behoefte aan een planmatige aanpak op wijk/subregioniveau, aan gekwalificeerde 
medewerkers, multidisciplinaire netwerken en aansluitende vervolgzorg bij crisissituaties die bij 
kwetsbare ouderen altijd zullen blijven voorkomen.  

 

Stappenplan zorg voor kwetsbare ouderen  

Stap 1: Oriëntatie op ouderenzorg in eigen praktijk 
Inrichten praktijkprotocol: bepaal de visie en doelstellingen, bepaal kwetsbare ouderen, onderzoek randvoorwaarden 

Stap 2: Inrichten  geriatrische sociale kaart  
Inrichten geriatrische sociale kaart, persoonlijke kennismaking en vastleggen werkafspraken  

Stap 3: Proactieve zorg  
In beeld krijgen van de kwetsbare ouderen in de praktijk  

Stap 4: Diagnostiek, individueel zorgplan en bepalen casemanagement  
Verdere diagnostiek, opstellen individueel zorgplan (huisbezoek), vastleggen casemanagement 

Stap 5a: MDO 
Organiseren mdo 

Stap 5b: Medicatiebeoordeling 
Overleg medicatiebeoordeling 

Stap 6: Begeleiden en evalueren individueel zorgplan 
Contact onderhouden, begeleiden en evalueren kwetsbare oudere bij IZP 
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Stap 5c: ACP 
In ontwikkeling 2018 
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Gluren bij de Buren: Specialist Ouderengeneeskunde Ester Bertholet, Velp  
 
De werkwijze 
De huisarts kan oudere patiënten verwijzen naar een medisch specialist in 
het ziekenhuis. Het is echter niet altijd nodig. Soms helpt het ook als er in 
de thuissituatie goed gekeken wordt naar een patiënt en alles eens rustig 
op een rijtje wordt gezet. Dat is wat de Praktijk Ouderengeneeskunde 
Bertholet voor een patiënt doet. De praktijk bestaat uit specialisten 
ouderengeneeskunde (artsen met expertise in de geriatrie) en geriatrie-
verpleegkundigen. De artsen hebben zich gespecialiseerd in de medische 
zorg aan ouderen. Ook de verpleegkundigen hebben ruime ervaring met 
zorgverlening aan ouderen en met complexe gezondheidsproblemen. 
 
Als een huisarts een patiënt heeft verwezen, brengen de arts en de 
verpleegkundige deze persoon samen helemaal in kaart. Ze kijken niet 
alleen naar lichamelijke problemen, maar ook naar medicatie(gebruik), 
geestelijke problemen, problemen met huishoudelijke zaken of op het 
gebied van dagbesteding of in de communicatie. Kortom: we zien de gehele 
mens. Vervolgens stellen we een zorgplan op dat we met de huisarts, de 
patiënt en eventueel de mantelzorger bespreken. Wanneer de arts van de 
Praktijk Ouderengeneeskunde de uitslag van het onderzoek met de patiënt 
bespreekt, stelt hij/zij ook eventueel een behandeling voor. Die 
behandeling kan worden gestart door de huisarts, maar ook door de 
Praktijk Ouderengeneeskunde. De medewerkers van de Praktijk 
Ouderengeneeskunde evalueren dan regelmatig met de patiënten en de 
zorgverleners hoe de behandeling verloopt. Al die tijd blijft de huisarts de 
hoofdbehandelaar van de patiënt. Voor alle kleine of acute klachten gaat de 
patiënt gewoon naar de huisarts. Buiten kantoortijden kan de patiënt bij 
noodsituaties de huisartsenpost bellen. Daarnaast hebben we aandacht 
voor mantelzorgers en betrekken indien nodig een maatschappelijk werker. 
Overigens worden wij betaald via declaratie bij de diverse zorgverzekeraars 
en patiënten hoeven geen financiële bijdrage te betalen. Dit is een 
voorlopige regeling, voortkomend uit de Innovatiegelden en een betaaltitel 
van de Nederlands Zorgautoriteit (op voordracht van Menzis 
zorgverzekeraar). We werken er hard aan om deze vergoedingsstructuur 
structureel te laten zijn! 

 
WAT WE KUNNEN  
Tijdens de coronacrisis bleek een constructieve samenwerking met de VVT mogelijk. Verblijf en 
verpleging werden daardoor beter georganiseerd. Voor verblijf zijn nu tien locaties aangewezen die 
gefaseerd opgeschaald worden tot 150 bedden (regio-insteek). Voor verpleging wordt een centraal 
coördinatiepunt opgezet om instroom in het Ziekenhuis Gelderse Vallei te voorkomen. 
In het bestuurlijk overleg vertegenwoordigt de HAGV de huisartsen. Met deze ervaring willen we 
doorbouwen op dergelijke initiatieven. De gedachte dat een opname in een dergelijke setting bij 
somatische, geestelijke en maatschappelijke problemen, hetgeen bij ouderen vaker voorkomt, 
mogelijk zou zijn – ook in reguliere tijden- is het onderzoeken waard. Met een eenvoudige toegang 
tot geriater en toeleiding door bijvoorbeeld Specialist Ouderengeneeskunde kunnen veel, voor 
ouderen, belastende ziekenhuisopnames voorkomen worden.  
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Duidelijk is dat de HAGV al meerder initiatieven heeft ondernomen op het thema ouderenzorg. Deze 
kunnen nog verder worden geïmplementeerd. Zo spelen praktijkconsulenten een rol in de 
netwerkvorming en zijn er verkenningen om de POH Ouderen collectief te contracteren. Een 
projectmatige aanpak op sub-regioniveau ligt hierbij voor de hand.  
 
De huisartsen voeren - in overleg met partners in de netwerken - actief ACP-gesprekken met 
kwetsbare ouderen.  
Wat er inmiddels gebeurt (en in de hele regio verstevigd wordt):  

- praktijken worden ondersteund bij het opzetten van gestructureerde zorg voor kwetsbare 
ouderen, volgens stappenplan en visie HAGV;  

- dit najaar (2020) wordt een start gemaakt met het projectplan voor inzet VIP Live voor 
digitale communicatie binnen netwerken; 

- er is een plan in voorbereiding (met VVT) voor regionale beschikbaarheid van mobiele 
geriatrische teams die ingezet kunnen worden voor diagnostiek;  

- er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd met gemeenten over het thema 
‘eenzaamheid’; 

- het opzetten van assessment en opleiding voor POH’ers die geen HBO-V diploma hebben 
maar wel ouderenzorg leveren; 

- er wordt een update gemaakt van de dementienetwerken die er al zijn. 
 
WAT WE NODIG HEBBEN 
Om kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg te kunnen bieden is nodig:  

 voldoende opgeleide POH’ers Ouderen; 

 een aparte ACP betaaltitel;  

 een adequate inzet van de verschillende ‘ouderenfuncties’: POH Ouderen, VS, SO en 
Geriater;  

 samen met de gemeenten het faciliteren en stimuleren van netwerken van mantelzorgers 
en vrijwilligers; 

 een uitbreiding van ELV-plekken/huisartsenbedden, met makkelijke toegankelijkheid. 

 een intramurale/transmurale setting waar kwetsbaren (tijdelijk) opgenomen kunnen worden 
(ook na een SEH bezoek). 

 
Met het onderscheid in functies is taakherschikking mogelijk in de huisartsenpraktijk. Als een POH 
Ouderenzorg in meerdere praktijken kan werken binnen eenzelfde wijk/dorp wordt deze een spin in 
het web per combi van één of meerdere praktijken. De POH-O wordt ondersteund door het overige 
personeel in die praktijken. Dit levert meerwaarde op bij de netwerkvorming.  
De huisarts heeft supervisie en is te consulteren voor het MDO. Dit vraagt mogelijk digitale 
ondersteuning (Vip Live) en een vergoeding van de inzet. Daarnaast is een onderzoek naar de 
mogelijkheden of een welzijnsmedewerker in dienst van de gemeente in de huisartsenpraktijk kan 
werken een gewenste aanvulling 
Verder is een multisectorale netwerkvorming rond de ouderen op meerdere niveaus noodzakelijk, 
met toegankelijkheid tot een geriater, consultatiefunctie van specialist ouderen geneeskunde in  
avond, nacht en weekend. Ook deelname van de thuiszorg, met een vast contactpersoon draagt bij 
aan een betere ouderenzorg. Daarmee, zo leert de ervaring elders, kunnen ziekenhuisopnamen bij 
crises voorkomen worden. Een voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking is het stimuleren van 
het aanbod valpreventie in samenwerking met fysiotherapeuten.  
 
Deze netwerken zijn op een schaal tussen de 20.000-50.000 patiënt het meest effectief.  
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WAT WE WILLEN REALISEREN  
 

- in 2021 zijn er tenminste vijf netwerken in de regio waar samengewerkt wordt door 
meerdere partijen waarin praktijk/wijkmanagers vanuit de huisartsenpraktijken een rol 
spelen.  

- in juli 2021 is de behoefte aan POH-ouderen in de regio geïnventariseerd en indien nodig het 
opleiden voor deze functie geïmplementeerd.  

- eind 2021 is een implementatieplan kwetsbare ouderen voor de hele regio gereed waarmee 
in 2022 de zorg – in samenwerking met partners - voor de kwetsbare ouderen geregeld is.  

 
Op de langere termijn realiseren we een voorkomen/verminderen van bezoek van 75+ aan de SEH.  
 

 
 
De SEH fungeert nu te vaak als toegang tot het ziekenhuis, terwijl dit voor kwetsbare ouderen niet 
de meest ideale plek voor passende zorg is. In de inleiding wordt de suggestie gedaan hier een ander 
soort van (tijdelijke) -zorg/verpleeg voorziening in te richten.  
 
 

3.3 a Substitutie van 2e lijn naar 1e lijn  
 
WAT WE ZIEN   
In het kader van de beheersing van de zorgkosten is het landelijke beleid al geruime tijd gericht op 
substitutie van zorg. In de afgelopen jaren is daarbij vooral ingezet op de substitutie van de 
chronische zorg, hetgeen in de regio Gelderse Vallei geleid heeft tot substantiële substituties.  
Daarnaast is er sprake van stille substitutie en een aantal pilots als een Dermatologisch Spreekuur, 
Atriumfibrilleren, Beweegspreekuur, Pilot verwijzen Optometrist en - nu in voorbereiding - complexe 
Wondzorg. 
 
Sinds de taakopdracht aan ziekenhuizen in het vigerende ‘Hoofdlijnenakkoord Medisch 
Specialistische Zorg 2019-2022’ zijn ziekenhuizen genoodzaakt de medische specialistische zorg te 
herschikken. Zij doen daarbij een beroep op de eerstelijn. Deze herschikking van zorg richt zich op 
het verlenen van ‘zorg op maat’ dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van 
innovatieve manieren van zorg, zoals eHealth. Verder gaat het bij regeldruk o.a. om het schrappen 
van dubbele registraties. Als laatste wordt er op de arbeidsmarkt ingezet op meer opleiden van 
gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende. 
Het akkoord moet leiden tot een reductie van kosten met 1,5 miljard euro. Op landelijk niveau heeft 
de beroepsgroep zich gecommitteerd aan dit plan. De wijze waarop de uitvoer vorm krijgt is een 
zaak van de regionale partijen.   
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Huisartsen geven aan dat sommige verwijzingen soms ingegeven worden door de attitude van de 
patiënt, soms door eigen onzekerheid en soms door het ontbreken van specifieke kennis. Om 
verwijzingen te voorkomen zullen tenminste deze ervaringen betrokken moeten worden. 7 Het 
aantal verwijzingen zal ook afnemen met meer tijd voor de patiënt (uitgebreide referentie b.v. 
“Afferden”) 
Uit onderstaande cijfers blijkt dat er veel verwijzingen zijn op onderstaande gebieden.  
 
 

Aantal 
unieke  
verzekerden 

Diagnose omschrijving (diagnose 
code 

Specialisme 

567 Multipele orgaanstoornissen 
(101) 

Geriatrie 

337 Atrium fibrilleren / flutter (401) Cardiologie 

284 Analyse klacht nno zonder 
diagnose (21) 

Inwendige 
geneeskunde 

271 Chronisch hartfalen (302) Cardiologie 

266 Maligne dermatosen (14) Dermatologie 

214 Perceptieve slechthorendheid 
(16) 

Keel-, neus en 
oorheelkunde 

214 Thoracale klachten eci (201) Cardiologie 

188 COPD (1241) Longziekten 

183 Overige hartritmestoornissen 
(409) 

Cardiologie 

176 Hartklepafwijkingen (501) Cardiologie 

155 Premaligne dermatosen (17) Dermatologie 

154 Angina pectoris, stabiel (202) Cardiologie 

153 Arthrosis knie (1801) Orthopedie 

 
Top 13 van diagnoses voor Menzis verzekerden met 6 of meer consulten 
bij de huisarts die in 2017 verwezen zijn naar ZGV. 
 

 
 

Aantal 
unieke 
verzekerden 

Diagnose omschrijving (diagnose 
code) 

Specialisme 

24 Multiple orgaanstoornissen (101) Geriatrie 

17 Analyse klacht nno zonder 
diagnose (21) 

Inwendige 
geneeskunde 

15 Chronisch hartfalen (302) Cardiologie 

12 Intercollegiaal consult (351) Geriatrie 

10 Acuut hartfalen (301) Acuut hartfalen 

 
Top 5 van de diagnoses voor Menzis verzekerden met 46 of meer 
consulten bij de huisarts die in 2017 verwezen zijn naar ZGV. 
 

 

                                                      
7 Willems & Veldhuis, 2002. 
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WAT WE WILLEN 
De huisartsen zijn zeker bereid tot het nadenken over het verwijzen van patiënten. Het voorkomen 
van verwijzingen is geen doel op zich, maar de noodzaak om patiënten liever goed in de eerstelijn te 
behandelen wordt breed gevoeld. Op de vraag wat er nodig is om de zorg uit de tweedelijn goed op 
te vangen beantwoordde 70% van de geënquêteerde collega’s dat er ondersteuning vanuit het 
ziekenhuis verwacht wordt. Over de vorm van die ondersteuning is geen vervolgvraag gesteld.  
De noodzaak van onderwijs als onderdeel van het substitutietraject wordt door 58% belangrijk 
gevonden. Ook de samenwerking in de wijk en de inzet van een expertteam zijn voor tweederde van 
de ondervraagden relevant.  
 
Wat tevens breed gevoeld wordt is de zogenaamde stille substitutie. Steeds meer zorg wordt zonder 
goede overdracht, begeleiding of afspraak stilzwijgend naar de eerstelijn verschoven. Dan ontbreekt 
het aan ondersteuning, scholing en samenwerking: de randvoorwaarden worden dan in feite 
gegeneerd. Aan dit fenomeen wil men graag een eind maken. De huisartsen zien de opdracht van 
substitutie als een gezamenlijke taakstelling die zij graag samen met het ziekenhuis willen 
aanpakken. Ze beogen daarom het (verder) ontwikkelen van een samenwerkingsmodel met het 
ziekenhuis De Gelderse Vallei. 
 
De basis voor zo’n samenwerkingsmodel bestaat uit de beschrijving van een overlegstructuur, een 
gezamenlijke aanpak van aandoeningen, identieke informatiestromen en het gezamenlijk maken van 
afspraken met de zorgverzekeraar. Deze werkwijze is vastgelegd in een intentieovereenkomst. De 
huisartsen zijn bereid een actieve rol te spelen onder de voorwaarde dat de evidente eerstelijns zorg 
‘als vanzelfsprekend’ door alle specialismen overgedragen wordt en dat nutteloze poli’s niet langer 
gefinancierd worden. Een open transparante samenwerking betekent ook dat de huisarts inzicht 
krijgt in de zaken en taken die het ziekenhuis niet langer voor zijn rekening neemt en wat dit voor de 
bedrijfsvoering betekent. Er moet sprake zijn van een gezamenlijke doelstelling. Gelijkwaardigheid is 
een belangrijke waarde in deze beoogde samenwerking.  
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Gluren bij de Buren: Heerenveen  
De huisartsen en specialisten in Heerenveen e.o. (Tjongerschans) hebben 
zo’n soort samenwerkingsmodel ontwikkeld. In de aanpak van de 
overdracht van zorg wordt per aandoening gebruik gemaakt van het 
‘stepped care model’.  
 
Het ‘stepped care model’ wordt toegepast in de werkgroepen om te 
kijken wat de juiste plaats en expertise moet zijn voor de gevraagde zorg. 
Soms is de conclusie dat zorg ook in de eerstelijn plaats kan vinden. In een 
aantal gevallen kan de eigen huisarts dit doen, soms wordt een collega 
binnen de beperkte straal van de eigen huisartsenpraktijk ingezet en soms 
is de conclusie dat patiënten eerder door een specialist in de tweedelijn 
gezien moet worden. Het gaat om het zorgproces dat bij de patiënt past. 
Dit model heeft met name in de beginfase van de samenwerking erg 
geholpen om een gezamenlijke blik op zorg te krijgen.  
De volgorde van aanpak van aandoening wordt in gezamenlijkheid 
vastgesteld op basis van een mix aan volume, hoge kosten en 
zorgcomplexiteit.  
Ieder(e) specialisme en/of aandoening wordt in werkgroepen van 
huisartsen en specialisten uitgewerkt met een identieke methodiek, met 
de genoemde onderdelen. (zie figuur)  

 
 
In deze systematiek worden steeds dezelfde stappen per aandoening gevolgd. In de Gelderse Vallei 
wordt inmiddels een regionale structuur neergezet en voorzien in een programmatische aanpak. De 
huisartsen stellen voor een bijeenkomst te organiseren waarin huisartsen en specialisten uit 
Heerenveen hun aanpak en ervaringen uit de doeken komen doen. Dan kan bekeken worden of de 
aanpak ook in de Gelderse Vallei zou kunnen voldoen. Zo ontwikkelen we samen met de specialisten 
ZGV een methodiek voor de komende jaren. 
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WAT WE KUNNEN   

Opschalen en uitbreiden 
1. Innovatieve projecten uit GEZ-en opschalen: 

a. voortzetten en uitbreiden van project PAV Veenendaal (perifeer arterieel 
vaatlijden); 

b. oncologie revalidatie; 
2. Meekijk- en teleconsulten:  

a. het meekijkconsult dermatologie uitbreiden naar andere meekijkconsulten; 
b. met het regelen van de bekostiging teleconsultatie kan dit instrument snel worden 

ingezet voor andere projecten;   
3. De ervaringen met opzet RTA inzetten op andere aandoeningen:   

a. RTA Atriumfibrilleren: door een grotere kennis bij POH en huisarts en meer 
consultatiemogelijkheden kunnen stabiele patiënten terug naar de eerstelijn.  

b. RTA Chronische nierschade: met de mogelijkheid van teleconsult kunnen meer 
patiënten in eerstelijn gehouden worden dan het standaardbeleid van NHG-
Standaard aangeeft.  

4. Met een inzet van gespecialiseerde huisarts/kaderhuisarts kan een beweegspreekuur 
worden uitgebreid.  
 

Nieuwe initiatieven  
1. Aanpak Angina Pectoris (nieuw voor de huisartsengroep); 
2. Aanpak Overdracht van Zorg (zie methodiek stepped care): 
 per aandoening kunnen meerdere werkgroepen opstarten. Daarbij kunnen al bestaande 
 samenwerkingsinitiatieven betrokken worden. Regiogegevens maken duidelijk dat artrose 
 en beroerte relatief veel voorkomen;  
3. Ontwikkelen van een visie op eerstelijns diagnostiek;  
4. HAGV ontwikkelt samen met ZGV en VVT een regiovisie op ICT. Het kunnen inzetten van 

eHealth maakt hier deel van uit;  
5. Ideeënvorming over antistollingscentrum.  

 
Quote: “Niet te veel nieuwe "actie" plannen. Implementeren van plannen kost tijd, 
daar komen steeds meer verbeterplannen overheen.”  

 
WAT WE NODIG HEBBEN  

1. Vaste structuur voor regionale samenwerking waar partijen gelijkwaardig zijn. 
2. Meer kennis, kunde en zorgverleners: 

a. gezamenlijke nascholing;  
b. ondersteuning van VS of PA uit de tweedelijn;   
c. digitale ondersteuning in samenwerking (Vip Life?); 
d. meer huisartsen (zie ook eerdere opmerking). 

3. Voorwaarden voor de huisartsenpraktijken:  
a. uitbreiding / huisvesting;  
b. structurele financiering voor ‘meerwerk’. 

4. Op basis van cijfers de volgorde van aandoeningen vaststellen die in aanmerking komen 
voor substitutie:  

a. inzicht in de cijfers van potentiële patiënten;  
b. kritische blik op eigen verwijscijfers (zie Vectis Praktijkspiegel); 
c. onderzoeken van mogelijkheden om onderling te verwijzen (bv kleine chirurgische 

ingrepen).  
5. Betrokkenheid van eerste en tweede lijn zorginkopers Menzis bij de vormgeving substitutie. 
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WAT WE WILLEN REALISEREN  
- in 2020 is een regionale structuur tot samenwerking ingericht;  
- in 2021 is met de specialisten een gezamenlijke methodiek ingevoerd om tot substitutie te 

komen;  
- in juli 2021 zijn bestaande projecten en pilots verder opgeschaald met tenminste een 

verdubbeling van gebruikers;  
- per 2021 zijn op basis van methodiek (nog in te vullen aantal)  werkgroepen ingericht voor 

drie (nieuwe initiatieven) aandoeningen die in 2021 uitgevoerd kunnen worden;  
- minimaal (nog in te vullen percentage)...% van de orthopedie (als voorbeeld) ‘stap 3 

interventies’ wordt uitgevoerd door een arts met zeer specifieke deskundigheid en in een 
locatie met specifieke voorzieningen binnen de eigen regio.  

 
De huisartsen realiseren zich dat eenheid van optreden in dit dossier noodzakelijk is, zowel bij het 
maken van afspraken als het nakomen ervan. 
 

3.3 b Substitutie van 1e lijn naar 0e lijn  
 
WAT WE ZIEN  
De bevolkingssamenstelling in de regio Gelderse Vallei is divers. Dit vraagt op het thema substitutie 
van 1e naar 0e lijn een preciezer beeld naar welke terreinen de zorg meer richting welzijn en/of 
gedemedicaliseerd kan worden.  
 
Op drie thema’s ontmoet de HAGV de gemeente: met ouderenzorg, GGZ jeugd en preventie.  
Het meeste belang heeft de gemeente bij een kwalitatief goede en efficiëntie GGZ-jeugdzorg zodat 
verwijzing naar de tweedelijn GGZ voorkomen wordt. In sommige gevallen neemt de 
Zorgverzekeraar een deel van de financiering van de gemeente over.  
Bij de ouderenzorg hebben veranderingen in het sociaal domein, maatschappelijk werk en/of welzijn 
effect op de zorg. Omdat de gemeente daarin geen financieel belang heeft worden deze 
communicerende vaten vaak niet in samenhang gezien. Over de onderlinge verhouding bij het 
thema preventie is in 3.1 aandacht besteed. Tot nu toe heeft de HAGV als coördinator of regisseur 
een kleine rol gespeeld op dit dossier. 
 
WAT WE WILLEN  
Nut en noodzaak van een multisectoraal netwerk rond ouderen wordt vanuit de huisartsen 
benadrukt. Het vraagt veel tijd en inzet om de werelden van de zorg en de gemeenten bij elkaar te 
brengen. Hierin moeten nadrukkelijk managers op wijk en regionaal niveau een rol spelen.  
We willen dat de inwoners van de Gelderse Vallei makkelijk kunnen laveren tussen de verschillende 
domeinen en geen belemmeringen ervaren in een geschotte organisatie van de medisch en sociaal 
domeinen. 
Om te beginnen moeten we de werkwijze rond zorg en welzijn van ouderen beter in kaart brengen.  
 

Quote: “Wat helpt is een wijkscan (waar liggen de behoeften); leefstijlcoaches 
dichtbij, maatschappelijk werk en jeugdzorg in mijn pand, schuldsanering, GGZ en 
verslavingszorg in de buurt.” 

 
Ervaringen elders leren dat met een gerichte aanpak in samenwerking met maatschappelijk werk op 
‘hotspotters’ verlichting geeft in de huisartsenpraktijk.  
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WAT WE KUNNEN  
Op GEZ-niveau zijn de eerste samenwerkingen met gemeente gaande, soms in de gespreksfase, 
soms middels een kleinschalig project. HAGV is verbonden aan de herijking van het afsprakenkader 
van SOJ in Ede. We schalen de voorbeelden vanuit de GEZ’en Veenendaal en Wageningen op, waar 
netwerken met gemeenten tot stand gekomen zijn.  
 
WAT WE NODIG HEBBEN  
Om netwerken tot stand te kunnen brengen is organisatiekracht nodig. Vanuit het perspectief van 
de huisarts betekent dit een inzet van ondersteunende functies zoals praktijk- en wijkmanagement. 
Van de huisarts kan geen structurele deelname aan een sociaal wijkteam verwacht worden, maar op 
afroep kan een wijk- of praktijkmanager wel participeren. De huisarts hecht wel waarde aan de 
informatie die in een wijk aanwezig is. Zo kennen sommige dorpen ‘kwartiermakers’ die veel sociale 
binding hebben en professionals attenderen op bewoners waar het minder goed mee gaat. 
Daarnaast is een analyse en planvorming voor inzet van bijvoorbeeld wijkmanagers/coördinatoren 
nodig. 
 
WAT WE WILLEN REALISEREN  

- begin 2021 heeft de HAGV een plan over de inzet van wijkmanagers met het her-formeren 
van netwerken als aandachtsgebied; 

- in april 2021 bestaat in Ede de mogelijkheid om met ‘welzijn op recept’ meer mensen te 
verwijzen naar welzijn en maatschappelijke hulp;  

- in juli 2021 zijn er 3 netwerken met het sociaal domein opgezet.  
- op de langere termijn is een inzet van sociale ondersteuning voor kwetsbaren ook buiten 

kantooruren nodig zodat de ANW zorg niet belast raakt met niet-medische problematiek  
 
 

3.4 GGZ inclusief Jeugd GGZ 
 
WAT WE ZIEN  
Uit het regiobeeld van Menzis vallen de lange wachttijden in de GGZ enorm op. De huisartsen in de 
Gelderse Vallei beamen dit knelpunt als uiterst urgent. Daarnaast worden vanuit het 
huisartsenperspectief diverse problemen in de samenwerking tussen huisarts en GGZ als knelpunten 
genoemd. Daarbij wordt de huisarts belast met het overbruggen van hoogcomplexe situaties, 
ervaart hij weerstand bij crisissituaties en is hij veel tijd kwijt met het zoeken naar de passende 
verwijzing. De kennis die daarbij van de huisarts verwacht wordt is niet realistisch.  
Tussen de eerste- en tweedelijns GGZ bestaat nu nauwelijks samenwerking en is een heen en weer 
verwijzen - al naar gelang de situatie van de patiënt - zo goed als onmogelijk. Het effect is dat de 
zware problematiek oneigenlijk in de eerstelijn wordt opgevangen, zodat daar geen ruimte is voor 
de lichtere zorg en de eerstelijn weinig bereid is om patiënten opnieuw in behandeling te nemen 
omdat een nieuwe verwijzing naar de tweedelijn ongewis is. Er is geen sprake van de ‘juiste GGZ 
zorg op de juiste plek’. 
 
De situatie voor de GGZ jeugd is per gemeente, verantwoordelijk voor deze zorg, heel verschillend 
geregeld. Samenwerking tussen gemeenten en huisartsen is nog niet overal vanzelfsprekend.  
 
WAT WE WILLEN  
Wat betreft de GGZ Jeugd willen we het model, dat in sommigen praktijken al is ingevoerd, 
uitbreiden naar de hele regio. In dit model is er een SOJ Jeugd op bepaalde dagdelen aanwezig in de 
huisartsenpraktijk. Hiermee ontstaan korte lijnen tussen huisarts en SOJ, is er sprake van een warme 
overdracht en kan de huisarts relevante kennis meegeven aan de SOJ. 
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Voor de overdrachtstijd/overlegtijd, digitale informatieoverdracht/ICT voorzieningen en huisvesting 
ontvangt de huisarts een vergoeding van de gemeenten. De SOJ is gecontracteerd door de gemeente 
en wordt betaald door gemeenten of detacherende GGZ instelling (die daarmee ook 
verantwoordelijk is voor de inhoud). 
 
Voor de volwassen GGZ-patiënten moet continuïteit van zorg bestaan. Een huisarts zou idealiter 
moeten verwijzen naar (B)GGZ, waarna de GGZ zelf bekijkt of er meer nodig is. Er zou tenminste een 
psychiater beschikbaar moeten zijn die gebeld kan worden om te kunnen overleggen en om de 
patiënt ‘in te kunnen sturen’ voor beoordeling, zonder dat er meteen een plaatsing in een zorgpad 
volgt. Nu blijft het contact beperkt tot een SPV’er of iemand van een aanmeldloket die advies geeft 
en vindt overleg vaak pas plaats in crisissituaties, of wordt er pas - na een aantal maanden op een 
wachtlijst te hebben gestaan - na de intake teruggekoppeld dat een bepaalde patiënt niet in een 
zorgprogramma past en daarom wordt afgewezen. We willen tussen huisarts en psychiater een 
relatie bewerkstelligen waarin beiden zich verantwoordelijk weten voor de juiste GGZ zorg. In dat 
geval is de psychiater voor de huisarts een vast aanspreekpunt, laagdrempelig en goed bereikbaar. 
Over en weer is het verwijzen van patiënten een vanzelfsprekendheid (traploos).  
 
We willen de eerste- en tweedelijns GGZ-zorg beschouwen als een zorgcontinuüm, waar inwoners 
van de Gelderse Vallei met GGZ-klachten vlot worden geholpen door de juiste instantie. Daarin is de 
huisarts de gids voor zijn patiënt en de samenwerking tussen GGZ en huisartsen verloopt soepel en 
aangenaam. Om dit te bereiken willen huisartsen meer ruimte in het zorgprogramma, bijvoorbeeld 
voor spoedsituaties, maar ook mogelijkheden om te schakelen als er alcohol of andere verslavende 
middelen in het spel zijn of als een patiënt minderbegaafd is. Er volgt altijd een terugkoppeling na 
intake en ontslag. Daarbij is samen optrekken het uitgangspunt voor de samenwerking tussen GGZ 
en huisartsen. De GGZ is idealiter voldoende bemenst en er is een loket waar de huisarts eenvoudig 
terecht kan. Daar is men behulpzaam in het bepalen van de passende vervolgzorg 
(vraagverheldering). Hiervoor is ook samenwerking met de sociale teams nodig. 
 
Heel belangrijk is dat uitbehandelde patiënten niet terugkomen in de huisartspraktijk. Hiervoor 
moeten andere oplossingen worden gezocht. De GGZ moet hiervoor een eigen zorgprogramma 
/FACT-team hebben. Deze mensen die niet doorgeplaatst kunnen worden óf terugverwezen worden, 
zijn veel te moeilijk voor de huisartsensetting. Daarnaast hebben de huisarts en de POH-GGZ niet de 
expertise en de tijd. 
Verder investeert de HAGV in een kaderarts GGZ waarmee de huisarts ook intern een beroep kan 
doen op bepaalde expertise. 
 
WAT WE KUNNEN  
Behalve de eigen expertise en de inzet van POH GGZ binnen de praktijk zijn de mogelijkheden van de 
huisartsen gering. De ervaring is vooral dat de tweedelijn niet functioneert. De POH-GGZ wordt door 
de tweede lijn vaak ‘gebruikt’ ter overbrugging of voor begeleiding van EPA patiënten. Deze vallen 
echter buiten de expertise van de huisarts en POH-GGZ. Daarnaast zijn dit mensen die vaak 
langdurig een RM hebben gehad, waarbij onduidelijk is wie de RM-houder is en een snelle terug 
verwijzing naar de tweedelijn niet goed loopt. 
 
WAT WE NODIG HEBBEN  
De GGZ behoeft een aantal verbeteringen die op individueel niveau niet te bewerkstelligen zijn. De 
HAGV zou de vervolgzorg GGZ hoog moeten prioriteren. Met het organiseren van een GGZ regiotafel 
kunnen problemen zichtbaar gemaakt worden en kan samen naar oplossingen worden gezocht. 
Bovendien kunnen de huisartsen hun ervaringen dan beter adresseren.  
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WAT WE WILLEN REALISEREN  
- in juli 2021 hebben we onderzocht en gerealiseerd dat er een GGZ regiotafel is – op 

bestuurlijk, medisch-inhoudelijk en operationeel niveau -waar problemen kenbaar gemaakt, 
geadresseerd en opgelost kunnen worden. Een -gezamenlijk (1e en 2e lijn) – gefinancierde 
projectleider gaat aan de slag om een integrale brede oplossing te bereiken.  

4. Acute zorg 
 
Het thema acute zorg is niet besproken in het regioplan. Door de Coronacrisis is er nieuwe energie 
ontstaan in ZGV voor verbetering van de samenwerking met de huisartsen in de acute zorg. Ook zijn 
gezamenlijk met VVT/ZGV concrete slagen gemaakt in verbetering van de toegang tot bedden buiten 
het ziekenhuis en staat er een project op stapel om voor ouderen on-gelabelde bedden beschikbaar 
te stellen voor de verwijzingen door huisartsen. Er zijn kansen om met ZGV/VVT/Menzis de zorg 
integraal op te pakken. Hier maken we 16 juni een procesafspraak over.  
 
WAT WE WILLEN  
Bijvoorbeeld: eind 2020 is met het ziekenhuis een ontwikkeltraject voor de spoedzorg /SEH voor dag 
en nacht ingezet. Notie: SO aanwezig /bereikbaar voor ANW.  

5. Wat huisartsen verwachten van de HAGV  
 
Op lokaal niveau (1 à 2 praktijken)  
In principe wil de huisarts graag gewoon werken ‘zonder gedoe’. ICT-perikelen wordt vaak als gedoe 
ervaren en een HAGV-ICT team dat langs kan komen zou zeer gewaardeerd worden. Ook het 
organiseren van contacten met andere zorgverleners (evt. in vaste overlegvormen) is een rol die 
men de HAGV toevertrouwd. In voorkomende gevallen hebben praktijken ook behoefte aan 
ondersteuning in organisatie, personeelsproblematiek en/of coaching. Sommige huisartsen, 
werkend in een solistische setting, zouden wel stevigere verbanden met de collega’s willen aangaan. 
Om dit te organiseren is hulp ‘van buiten nodig’. De HAGV kan dit organiseren en ondersteunen.  
 
Het vormen van netwerken (wijk en gemeente/dorp (10.000 – 50.000) door de HAGV geïnitieerd 
en georganiseerd, ter ondersteuning van de samenwerking in het gebied (subregio) 
Zoals aangeven in paragraaf 2.2 zijn er activiteiten en samenwerkingen die op de schaal tussen de 
praktijk en het totale werkgebied vormgegeven moeten worden. Denk aan de samenwerking met de 
gemeente t.a.v. Jeugdzorg, WMO, crisisopvang psychiatrie of ouderen, dak- en thuislozen en 
maatschappelijke problematiek. De HAGV onderhoudt contacten met de ambtenaren en 
wethouders per gemeente.  
De ordening van de VVT/wijkverpleging kan in een netwerk - zeker in relatie tot de ouderenzorg - 
door de HAGV beter geregeld worden. Idealiter is er één organisatie die alles doet voor de ouderen 
(van kousen tot VPT). Het organiseren van wijkverpleging in dienst van de HAGV is te onderzoeken. 
Een projectteam ouderenzorg kan op dit niveau pilots en projecten inzetten. Voor de inzet van 
wijk/dorp gebonden functies als Verpleegkundig Specialist, kaderartsen, wijkmanagers e.d. is de 
HAGV de werkgever. Zo worden deze functies efficiënt ingezet en nemen ondernemingsrisico’s voor 
de huisartsen niet verder toe (op een collectief niveau te contracteren) en zijn ze zo efficiënt 
mogelijk in meerdere praktijken in te zetten. Dit geldt ook voor praktijk- en wijkmanagent.  
Huisvesting, uitbreiding van huisvesting en vestigingen in VINEX locaties wordt als groot probleem 
gezien waar de individuele huisarts geen of te weinig tijd aan kan besteden. HAGV onderhoudt 
contacten met gemeenten en woningcorporaties e.d. en ondersteunt daarmee de huisartsen. 
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Regionaal niveau werkgebied HAGV  
Afspraken met het ziekenhuis worden per definitie op regionaal niveau met de HAGV gemaakt. Dit 
betreft de samenwerkingsafspraken RTA’s, teleconsulten en aanpassingen in het zorgdomein ten 
behoeve van efficiënter werken bij verwijzingen. 
Alle digitale vraagstukken rondom communicatie moeten op regionaal niveau worden opgepakt:  
met patiënten (OPEN?), apothekers, thuiszorg en specialisten.  
 
Cruciaal is om de verbindingen tussen de niveaus goed in te regelen. Enerzijds zijn er vragen vanuit 
de praktijken en kleine netwerken die leiden tot beleid op een regionaal niveau en anderzijds is er 
ondersteuning nodig vanuit de regionale organisatie HAGV aan die andere niveaus. Dit vraagt van de 
HAGV (bedrijf/holding en coöperatiebestuur) acteren op diverse niveaus in verschillende rollen. 
 
Deze figuur geeft een indruk van het werken op de verschillende niveaus en de relatie ertussen.  
 
 
 

 
 
NB de profielen van een Verpleegkundig specialist (V.S.) en Physician Assistant (PA) zijn in de bijlage 
opgenomen. Ook is bijlage 2 een eerste suggestie voor een indeling samenwerkende subregio’s 
Gelderse Vallei toegevoegd, door praktijkervaring zal dit verder vormgegeven worden.  
 
 
TOT SLOT  
We verwachten van de organisatie HAGV dat zij op de hoogte is van de “best practices” van elders. 
Als deze samengevoegd worden met onze eigen creativiteit, raken we geïnspireerd en vragen we 
begeleiding van de medewerkers van de HAGV bij het ontwikkelen van een visie op de diverse 
terreinen. Het samen ontwikkelen is een kerncompetentie van de Huisartsen Gelderse Vallei.  
 
LET WEL: Het samen ontwikkelen is in toenemende mate niet aan één (zorg)sector voorbehouden. 
Dit regioplan is het plan van de huisartsen. Het is mogelijk dat in het gesprek met stakeholders nog 
aanpassingen zullen volgen. Zo wordt samen echt samen. 
  

regionaal HAGV* (220.000 inwoners)

afspraken ziekenhuizen, Geraiater en SO (beleid) Overleg Kring, LHV, overall 
afspraken gemeenten, GGZ afspraken, transmurale zorg , 

ondersteuning aan onderiggende niveaus 

netwerk  (20 - 50.000)

inzet SO en VS ouderen,sociaal domein ouderen,  wijkverpleging, jeugdzorg 
(i.s.m. praktijken) experteams, meekijkconsult (specialist uit ziekenhuis) 

uitwisselen van resultaten tussen praktijken, netwerken vormen van POH-ers, 
wijkmanagement. 

Voorbeeld projecten bij 80 % deelname van praktijken 

gezondheidscentrum / dorp / wijk (10-20.000)

Zorg voor een bepaalde popualtie 

Inzet op leefstijl , Kaderartse en VS *, Physician Assistant * 

onderling verwijzen, 

multidisciplinaise netwerken, casemanager dementie, 

gemeente beleid   

praktijk (2000) 

zorg voor eigen patienten 

Ha, POH S, POH O* , POH GGZ*

inzicht in mogelijkehen in sociaal domein  

Input voor beleid en 
implementatie  

B
eleid

 

 

Beleid 

Imple 
mentati

e  

Biedt: Ondersteuning 
en infrastructuur  



 

 31 

 

Begrippenlijst Regioplan 
 

Afkorting Uitleg Toelichting 
ACP Advanced Care Planning   In proactieve gesprekken samen met de patiënt en naasten 

bekijken welke doelen van zorg en behandeling passen bij de 
waarden en opvattingen van de patiënt en de 
gezondheidssituatie. Met dit als uitgangspunt wordt 
vastgesteld wat passende zorg en behandeling is voor de 
korte termijn en wordt richting gegeven aan passende zorg 
en behandeling in toekomstige scenario’s. Dit kan een 
ontregeling in de laatste levensfase inleiden. (bron 
Verenso.nl) 

ANW Avond Nacht Weekend 
 

BGGZ Generalistische Basis 
Geestelijke 
gezondheidszorg 

BGGZ is psychologische hulp voor mensen met lichte tot 
matige psychische problemen. De duur van de behandeling is 
kort tot middellang. 

BIG Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg 

De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de 
gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig 
en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel 
van de Wet BIG. (bron: Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) 

ELV Eerstelijnsverblijf, een 
kortdurend verblijf in een 
zorginstelling 

 

EPA Ernstige Psychiatrische 
Aandoeningen 

 

FACT-team Flexible Assertive 
Community Treatment. 
(Flexibel-ACT) 

Een FACT-team biedt behandeling en begeleiding op 
verschillende hersteldomeinen: door verminderen van 
psychische en somatische symptomen, bevorderen van 
maatschappelijk functioneren en sociale participatie, en het 
realiseren van persoonlijk herstel en kwaliteit van leven. Zorg 
gebeurt op maat, in samenspraak met de betrokkene en zijn 
netwerk. FACT richt zich op mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening. (Bron F-actnederland.nl) 

GGZ Geestelijke 
Gezondheidzorg 

 

GLI Gecombineerde Leefstijl 
interventie 

 

HAGV Huisartsen Gelderse Vallei 
 

HBO-V Hoger Beroeps Onderwijs 
Verpleegkunde 

 

HIS Huisartsen 
Informatiesysteem 

 

MDO Multi Disciplinair Overleg 
 

O&I-financiering Organisatie & 
Infrastructuur 

Draait om het ontwikkelen van een nieuwe 
bekostigingsstructuur voor versterking van de 
organisatiegraad in de eerste lijn. (Bron InEEN) 

PA  Physician Assistant  
 

POH Praktijkondersteuner 
Huisartsen 
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POH O  Praktijkondersteuner 
Huisartsen Ouderenzorg 

 

POH GGZ Praktijkondersteuner 
Huisartsen GGZ 

 

POH S Praktijkondersteuner 
Huisartsen Somatiek 

 

RM Rechtelijke Machtiging 
 

SEH Spoedeisende Hulp 
 

SGGZ Gespecialiseerde 
Geestelijke 
Gezondheidszorg 

De SGGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker 
terugkerende psychische aandoeningen. 

Siilo Veilige app voor de 
gezondheidszorg 

 

SO Specialist 
Ouderengeneeskunde 

 

SOG Specialist 
Ouderengeneeskunde 

 

SOJ Specialistische 
Ondersteuning Jeugd 

 

SPV Sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige 

 

VIP Live Webportaal  
 

VPT Volledig Pakket Thuis voor 
langdurige zorg aan huis 

 

VS Verpleegkundig Specialist 
 

VVT Verzorging, Verpleging en 
Thuiszorg 

 

WMO Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 

 

ZGV Ziekenhuis Gelderse Vallei 
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BIJLAGE 1 
 
Toelichting op de 5 speerpunten uit het strategische beleidskader HAGV 2019-2023 
 
Arbeidsmarkt 
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een scala aan activiteiten. Het primaire doel is om te 
zorgen dat er voldoende mensen werkzaam zijn en blijven in de huisartsenzorg. Bij substitutie hoort 
dus niet langer alleen het verschuiven van financiële middelen, ook het personeel hoort mee te 
verschuiven. Daarnaast moeten wij met elkaar het vak van huisarts en medewerker in de 
huisartspraktijk aantrekkelijk maken. Werken in de huisartsenzorg is boeiend, kent een goede 
beloning en is altijd in ontwikkeling. We zullen door verdergaande standaardisering en digitalisering 
onderzoeken of en in welke mate we meer werk kunnen verzetten met minder mensen. Daarbij is 
het een optie dat medewerkers andersoortige contracten gaan sluiten waardoor men zich kan 
blijven ontwikkelen en een uitdagend loopbaanperspectief heeft. Taakherschikking, het versterken 
van de organisatiekracht en goede contracten met de opleidingsinstituten zijn vanzelfsprekende 
voorwaarden. Voor al deze activiteiten geldt dat we deze indien nodig versnellen en intensiveren om 
risico’s adequaat te ondervangen. 
 
ICT/informatie-uitwisseling 
Samenwerking vraagt om snelle en volledige informatie-uitwisseling en communicatie. Daarbij is het 
gewenst dat er één systeem wordt gebruikt voor alle functionaliteiten binnen de regionale 
huisartsenzorg. Door gestandaardiseerd te werken, kunnen verschillende huisartspraktijken 
gezamenlijk pieken en dalen in werkbelasting en personele bezetting opvangen. Koppelingen met 
ketenpartners worden eenvoudiger realiseerbaar. Door verregaande samenwerking kan er 
makkelijker worden voldaan aan de wet- en regelgeving (zoals AVG, beveiliging) en is er een 
uniforme oplossing voor de toegang van patiënten tot hun eigen dossier.  
 
Corebusiness huisartsenzorg  
Door de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de kernwaarden van het huisartsenvak. 
Verbreding ligt op de loer. Het is belangrijk om scherp in het oog te houden wat huisartsenzorg is en 
hierover open het gesprek aan te gaan met ketenpartners. Zorg op de juiste plek is belangrijk maar 
de huisarts is niet altijd de juiste plek. Substitutie van zorg van de 2e naar de 1e lijn kan niet zonder 
de input van huisartsen. Daarbij is het belangrijk om als huisartsen eensgezind te zijn in keuzes.  
 
Financiële randvoorwaarden  
De financiële middelen voor de huisartsenzorg staan onder druk door de stijgende loon- en 
organisatiekosten en door de begrenzing van het macrokader huisartsenzorg. Des te belangrijker is 
het dan ook dat het geld de zorg volgt en dat er ontschotting van financiering plaats vindt. Financiële 
zekerheid (een voorwaarde voor investeringen in de praktijk) kan alleen verkregen worden met 
meerjarencontracten. Daarnaast moet het budget flexibel zijn: huisartsen moeten bij hen passende 
keuzes kunnen maken bij de inzet van middelen en mensen. We zullen ook met andere financiers 
van de zorg, zoals de gemeentes contracten moeten aangaan.  
 
Mandatering/representatie 
Bovenstaande thema’s vergen verdere organisatievorming. Samenwerken, mandatering en 
commitment van huisartsen worden essentieel op lokaal en regionaal niveau. Of het nou gaat over 
de arbeidsmarktproblematiek, digitale communicatie of de kern van het vak, een gezamenlijk 
gedragen visie en besluit is noodzaak. Hiervoor is vertrouwen van huisartsen in elkaar en in HAGV 
onmisbaar. Dat kan bevorderd worden door een goede inhoudelijke voorbereiding, duidelijke 
kaders, een gezamenlijke visie en het actief betrekken van de huisartsen en hun medewerkers bij de 
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verschillende activiteiten. Tegelijkertijd willen we de voorwaartse krachten in de regio benutten en 
ons niet laten remmen door de achterhoede. Daarnaast kijken we welke positie de Kring in deze kan 
hebben. Bij samenwerking en mandatering hoort ook dat we gezamenlijk de lusten en de lasten 
verdelen. Zo zouden bij de overstap naar een digitaal communicatiesysteem de lasten gelijk verdeeld 
moeten worden over de praktijken.  
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Bijlage 2  
 
Eerste suggestie subregio’s 
 

Voorstel subregio’s  
Op basis van bovenstaande analyse is een verkenning naar een indeling van subregio’s uitgevoerd. 
Het uitgangspunt daarbij is te komen tot een pragmatische indeling. Op basis van ervaringen met 
samenwerkingsvormen kan mogelijk een logischere indeling volgen. Bij het introduceren lijkt het 
raadzaam de bestaande hagro’s en waarnemingsafspraken los van deze subregio-indeling te laten 
bestaan. Bij de indeling is gekeken naar:  

1. samenwerkingspartners ouderen; 
2. gemeentelijke samenhang; 
3. patiëntpopulatie en aantallen (grove schatting, per 1 juli VIP live dan preciezer). 

NB - Het gaat hier om praktijkbinding in subregio’s/wijken en minder over de postcode van de 
patiënt.  
Zowel de uitgangspunten als de indeling zijn arbitrair en kunnen zeker nog worden aangepast.  
 

 
 
 

Toelichting 
*) Verpleegkundig Specialist (VS): Dit zijn HBO-BIG geregistreerde verpleegkundigen 
met twee of driejarige masters op bepaalde vakgebieden. De VS heeft door de 
jarenlange verpleegkunde een klinische blik. Als specialist in het vakgebied is daar 
een medische blik aan toegevoegd. Binnen het kader van beperkte complexiteit, 
routinematigheid en het overzien van risico’s heeft een VS ruime zelfstandige 
bevoegdheden. Naar verwachting gaat de functie van VS in de eerstelijn veel 
bijdragen in de taakverlichting bij de verplaatste zorg vanuit het ziekenhuis.  
*) de Physician Assistant (PA) is iemand die medische en medisch-ondersteunende 
handelingen van een arts overneemt, zoals het uitvoeren van lichamelijke 
onderzoeken en het afnemen van de anamnese bij patiënten. De PA werkt altijd 
onder supervisie van de arts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling. De 
functie van PA ligt tussen die van dokter en verpleegkundige in, zowel qua invulling 
als qua opleidingsniveau.  
*) POH S, POH GGZ en POH Ouderen: voeren de werkzaamheden uit in de praktijk, 
dit betreft vaak een bepaald aantal uren.   

 
 

aantal 
patiënten 

Ede stad (77.000 patiënten) opknippen in 3 sub-regio’s: 

1 a Veldhuizen en Kernhem (populatie heeft overeenkomsten) +/- 25.000 

2 b Ede stad: Maandereng en A12 +/- 21.000 

3 c Ede stad, Septant, Ede centrum en Ede stad Noord 30.000 

4 Ede buitengebied Noord: Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, 
Lunteren en Renswoude 

34.000 

5 Renkum, Heelsum, Bennekom (zonder Doorwerth en Oosterbeek) 25.000 

6 Wageningen 35.000 

Veenendaal (70.000 patiënten) opknippen in 2 sub-regio’s 

7 Huidige GEZ Zwaai & West en Vondellaan 37.000 

8 CHV en huisartsenhuis 33.000 

9 Rhenen, Elst, Amerongen en Leersum 
 

32.000 
inwoners 
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Bijlage 3 Informatie vanuit HAGV 
 
Resultaten uit de enquête Huisartsen feb/maart 2020 uitgezet onder alle huisartsen en 
waarnemers die ook diensten doen op de HAP. Hieruit blijkt dat de knelpunten en prioriteiten die 
door de deelnemers aan de sessies Regioplan zijn ingebracht breed draagvlak hebben binnen de 
achterban. 
 
De respons van de praktijkhouders was hoog (54%), slechts enkele waarnemers hebben gereageerd. 
Gezien de Corona crisis is er geen reminder meer verstuurd. 
 
Vraag 1: Wat heeft u nodig om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Geef met 1 de belangrijkste 
en met 6 de minst belangrijkste aan. 
 

 
 

    
 

Vraag 2: Wat heeft u nodig om Populatiegericht te werken: Geef met 1 de belangrijkste en met 6 de 

minst belangrijkste aan.       

 
 
 

                                  
 
Bij de openvragen is een samenvatting gemaakt van alle reacties: 
 
Welke ondersteuning willen huisartsen uit de Gelderse Vallei van HAGV 
 
In de rol van Intermediair naar de Zorgverzekeraar.  

1. Betere/eerlijkere contracten met dekkende tarieven, meer tijd voor de patiënt en een 
vergoeding voor overleg op de verschillende niveaus; 

2. minder administratiedruk en minder ingewikkelde regels; 
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3. de grenzen van de individuele huisarts(praktijk) bewaken: de rek is er uit; 
4. tot slot de wachttijden ouderen zorg, GGZ (jeugd en volwassenen) en ziekenhuis bij de 

zorgverzekeraar stevig op de agenda zetten; 
5. geprotocolleerde search en ondersteuning, onderhandelingspositie naar 

zorgverzekeraars verstevigen. 

 
In de rol van ondersteuning en advies praktijkvoering, aangevuld met ondersteuning personeel en 
communicatie met andere zorgverleners: 

1. Praktische protocollen en informatie; 
2. verbeteren van processen door data-extractie; 
3. bezoek door praktijkconsulten; 
4. kaderhuisartsen die makkelijker bereikbaar zijn. 

 
In de rol van ondersteuning door ICT 

1. Begeleiding bij Vip Live en OPEN; 
2. gefaseerde vernieuwing in ICT; 
3. delen van Spiegelinformatie en goede voorbeelden;  
4. eenvoudig elektronisch communiceren met paramedici; 
5. goede onderhandeling HIS-leveranciers. 

 
In de rol van scholingen:  

1. Passende scholingsprogramma’s en nascholingen medewerkers; 
2. opleiding nieuwe medewerkers; 
3. ondersteunen bij het vinden van personeel: alle niveaus, zowel bij verwerving nieuwe 

medewerkers als ook tijdelijk personeel: assistentes, POH-s & POH-o, HA waarnemers 
voor (nacht)diensten, vakanties. 

 
In de rol Samenwerking Sociaal en Medisch domein: 

1. Ondersteunen bij beleid en implementatie van het inrichten van wijkgerichte zorg 
(gemeente, welzijn en thuiszorg) en afbakening van een ieders taken; 

2. ondersteunen bij het bijeenbrengen van de juiste mensen; 
3. ondersteunen bij het maken van uniforme afspraken per gemeente; 
4. ondersteunen bij het opzetten van wijkgericht/subregio denken, wijkmanagement en 

het opzetten van wijkgerichte projecten;  
5. coördinerende rol in het organiseren van een manier om met elkaar te communiceren 

(efficiënt werkende communicatiestructuren). 
 
In de rol van Ondersteuning multidisciplinaire medische samenwerking:  

1. HAGV heeft een faciliterende taak bij het opzetten van overlegstructuren en 
(inhoudelijke) protocollen voor multidisciplinaire samenwerking en populatiegerichte 
zorg. 

 
Intermediair GGZ:  

1. HAGV regelt dat we wél kunnen doorverwijzen en resultaat terug krijgen uit de GGZ. 
2. HAGV zet in om meer uren POH-GGZ per normpraktijk te bewerkstelligen en vraagt 

aandacht vanwege enorme wachttijden en schaarse capaciteit GGZ.  
3. Misschien een lokale 'vraagbaak' c.q. aanspreekpunt op gebied van GGZ, om capaciteit 

te kunnen inzetten waar deze het meest nodig is. 
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Intermediair ZGV:  
1.  Samenwerking tussen disciplines 1e lijn en samenwerking met 2e lijn organiseren, zoals 

bijvoorbeeld een adviespunt voor huisartsen instellen.  
2.  Heldere afspraken maken met 2e lijn. Voorkomen dat we voor verrassingen komen te 

staan.  
3.  Een overlegstructuur met de 2e lijn (bv veilige app), En zorgdragen dat de informatie 

van patiënten die over komen correct en compleet is.  
 
Intermediair Ouderenzorg:  

1.  Betere verbinding huisartsen HAGV bij ouderenzorg en wijkgericht werken van de 
thuiszorgorganisatie regelen (ondersteuning Menzis hierbij nodig, idem capaciteit,  
toegankelijkheid en actiebereidheid VT). 

2. Inzicht geven in de capaciteit van de thuiszorg. Ondersteunen bij korte lijnen. 
3. Ondersteuning wijkgericht werken ondanks versnipperde thuiszorg. 

 

 
 


