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1. Inleiding 
 

1.1. Beleidsplan 2019 - 2022 
 

Het bestuurlijk werkplan 2021-2022 heeft betrekking op de tweede periode van twee jaar van het 

beleidsplan 2019-2022. De titel van dit beleidsplan van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg 

Zoetermeer (SGZ), “Enthousiasme voor de Eerstelijnszorg in Zoetermeer” draagt zowel doel als 

middel in zich. Doel is dat kwalitatief goede eerstelijnszorg op een moderne en patiëntvriendelijke 

manier aangeboden wordt, zodat de burger in Zoetermeer en Benthuizen enthousiast is over de 

eerstelijnszorg in zijn woonplaats. Het middel daartoe bij uitstek is het enthousiasme bevorderen van 

hulpverleners en ondersteuners die die zorg bieden.  

De SGZ heeft als credo “van, voor en door (eerstelijns)hulpverleners”. De SGZ wil dat hulpverleners 

zich eigenaar en opdrachtgever voelen van de SGZ. Opdrachtgever van de dienstverlening die de 

SGZ biedt en eigenaar van de eigen gezondheidscentra, praktijkvoering en alle middelen van de SGZ.   

Het beleid van de SGZ moet daarom gebaseerd zijn op de waarden die hulpverleners met elkaar 

delen en zijn kracht vinden in onderwerpen waar hulpverleners enthousiast over zijn of van worden. 

Als hulpverleners enthousiast zijn over hoe het nu gaat, willen we dat proberen te behouden. Als 

hulpverleners enthousiast worden door ideeën over verbeteringen of vernieuwingen, willen we die 

proberen te realiseren. Het enthousiasme van hulpverleners zien we als de drijfveer van de SGZ.  

De focus van beleidsplan en ook dit bestuurlijke werkplan ligt op vier prioriteiten (zie hoofdstuk 4): 

 meer tijd voor de patiënt 

 verbetering zorg voor kwetsbare ouderen  

 zinnige en zuinige zorg in de relatie ziekenhuiszorg - eerstelijn  

 versterking van ICT- en E-health. 

 

1.2. Zoetermeer 2.0 
 
In het afgelopen jaar is de conclusie getrokken dat deze prioriteiten vragen om een intensivering van 

de samenwerking met de andere zorgaanbieders in het werkgebied, met name het LangeLand 

Ziekenhuis, Fundis, Parnassia en Rivierduinen. Deze intensivering staat in de steigers met het 

programma Zoetermeer 2.0 en de oprichting van een gezamenlijk programmabureau. Uniek van dit 

programma is dat beoogd wordt tot cocreatie te komen van innovatie door zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars, gemeente en patiënten/cliënten.   

Met zorgverzekeraars wordt in de overeenkomst voor Ondersteuning & Infrastructuur  2021-2022 de 

afspraak gemaakt dat de uitvoering van dit programma en deze cocreatie van innovatie de kern zullen 

zijn van de activiteiten van de SGZ op het vlak van kwaliteit en doelmatigheid, en dat ondersteuning 

en ontzorging eveneens gekoppeld zullen zijn aan dit programma. Waar mogelijk zijn voor aan dit 

programma verbonden prestatie-indicatoren en resultaten 2022 in dit werkplan opgenomen. In 

hoofdstuk 2 is de structuur aangegeven van het Programma Zoetermeer 2.0. 

 

1.3. Corona 
 
Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de hoge organisatiegraad van de eerstelijnszorg in Zoetermeer 

heeft geleid tot grote wendbaarheid en slagkracht in het realiseren van het benodigde zorgaanbod 

tijdens een pandemie. Planningen, zoals PDCA-cycli, verschuiven dan tijdelijk naar de achtergrond.   

De SGZ heeft in 2020 de rol op zich genomen van crisiscoördinatie en ondersteuning van huisartsen, 

apothekers en andere eerstelijnshulpverleners bij het bieden van zorg aan van Corona verdachte 

patiënten en het zo veel mogelijk continueren van reguliere zorg.  
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De verwachting is dat onvermijdelijke nieuwe uitbraken en golfbewegingen niet aan Zoetermeer 

voorbij zullen gaan. Maar de verwachting is niet dat deze een even ontregelend effect op de 

huishouding van de eerstelijnszorg zullen hebben als de crisis die in maart uitbrak. Niettemin is 

zichtbaar geworden dat pandemieën een direct andere verantwoordelijkheid van de (eerstelijns)zorg 

vragen en dit kan leiden tot realisatie van andere belangrijke doelstellingen dan beschreven in dit 

werkplan.  In hoofdstuk 3 worden kansen en bedreigingen aangegeven.   

 

1.4. Bevolkingsgroei 
 
Het aantal inwoners van de gemeente Zoetermeer zal in de komende twee decennia flink toenemen. 

Zoetermeer wil in de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt naar gestreefd om 

dit aantal uit te breiden naar 16.000 woningen. het zogeheten “Entreegebied” wordt woningbouw 

nagestreefd van in totaal 4.500 woningen1. In het centrum wordt gesproken over toevoeging van 2.000 

woningen2. Voor de SGZ betekent dit dat voor elke woningbouwlocatie bezien zal worden op welke 

wijze de vraag naar huisartsen- en eerstelijnszorg kan worden ingevuld. Voor het Entreegebied zullen 

voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van een gezondheidscentrum.  

 

1.5. Bestuurlijk werkplan 
 
De SGZ is een modulaire organisatie, dat wil zeggen dat de organisatie bestaat uit een groot aantal 

zelfstandig opererende modules of afdelingen. Dit bestuurlijk werkplan beoogt niet een samenvatting 

te geven van de werkplannen voor 2021-2022 van alle afdelingen. Het beoogt alle belangrijke 

concrete activiteiten en prestaties aan te geven waar het bestuur van de SGZ aanspreekbaar op is en 

verantwoording over zal afleggen.   

 

Deze activiteiten en prestaties worden onderverdeeld aan de hand van de volgende drie werkterreinen 

die elk op onderdelen hun eigen bekostiging hebben: 

 Monodisciplinair zorgaanbod (reguliere zorg overdag en acute zorg op ANW-tijden): zie hoofdstuk 

5   

 Multidisciplinair zorgaanbod (wijkgerichte, samenhangende eerstelijnszorg en ketenzorg): zie 

hoofdstuk 6 

 Ondersteuning & Infrastructuur: zie hoofdstuk 7. 

  

                                                      
 
1 https://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/rubriek/entree-
zoetermeer_6988.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=entreezoetermeer 
 
2 https://www.zoetermeer.nl/inwoners/bruisende-binnenstad_46250/item/visie-binnenstad-2040-in-
concept-klaar_108676.html 
 

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/rubriek/entree-zoetermeer_6988.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=entreezoetermeer
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/rubriek/entree-zoetermeer_6988.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=entreezoetermeer
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/bruisende-binnenstad_46250/item/visie-binnenstad-2040-in-concept-klaar_108676.html
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/bruisende-binnenstad_46250/item/visie-binnenstad-2040-in-concept-klaar_108676.html
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2. Zoetermeer 2.0 
 

2.1. Programma Zoetermeer 2.0  

 
In het beleidsplan 2019-2022 is opgenomen dat het LangeLand Ziekenhuis, Fundis/Vierstroom en 

HVZ/KZA/SGZ in vier hoofdthema’s werken aan de uitvoering van de landelijke bestuurlijke akkoorden 

voor Huisartsen- en Multidisciplinaire Zorg, Medisch Specialistische Zorg en Wijkverpleging; 

In de periode 2029-2020 zijn op elk van deze vier hoofdthema’s prioriteiten benoemd en resultaten 

geboekt. In de komende twee jaar wordt hieraan verder gewerkt. Het betreft: 

 

1. Ketenzorg voor kwetsbare ouderen Speerpunten zijn advance care planning, een duurzame 

inrichting van de spoedzorg voor ouderen, en verbetering van de transmurale zorg (opname / 

ontslag ziekenhuis / ontslag geriatrische revalidatie). 

 

2. Actueel Medicatie Overzicht voor de patiënt en voor alle betrokken hulpverleners in de keten: o.a. 

door online raadpleging van medicatie, medicatieverificatie, elektronische recept,  

 

3. Regionale organisatie van leefstijlbegeleiding, preventie, zelfzorg- en mantelzorgondersteuning.  

Als speerpunt wordt gewerkt aan multidisciplinaire online begeleiding van COPD-patiënten o.b.v. 

de ziektelastmeter. 

 

4. Benutting van e-health en ICT-oplossingen voor communicatie tussen patiënt / mantelzorg en 

hulpverleners.. Als prioriteit wordt gewerkt aan het gezamenlijk door het LangeLand ziekenhuis, 

Fundis en de SGZ  aan gaan bieden van een Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO) aan 

Zoetermeerse patiënten. Gekozen is voor het PGO IVIDO. 

 

In periode 2021-2022 worden de activiteiten uitgebreid onder de voorlopige werknaam Zoetermeer 

2.0, De betrokken organisaties worden uitgebreid met de GGZ aanbieders Parnassia en Rivierduinen, 

de gemeente Zoetermeer en de zorgaanbieders CZ en Menzis.  

Er is een ambitieus plan geformuleerd dat vier clusters van programma activiteiten bevat. De SGZ ziet 

in deze vier clusters bij voorkeur de onderstaande activiteiten ondergebracht en gebundeld. Hierover 

worden in de tweede helft van 2020 nadere afspraken met de partners gemaakt. 

 

1. Kwetsbare ouderen 

 keten dementie 

 projecten kwetsbare ouderen 

 Advance care planning 

 MESO: Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialist Ouderengeneeskunde 

 keten palliatieve zorg 

 

2. Acute zorg 

 Integratie HAP-SEH 

 Coördinatiepunt / triagecentrum voor kwetsbare ouderen 

 REO: Regionaal Expertisecentrum en diagnostiekstraat voor acute zorg kwetsbare ouderen 

 Zorgpension 

 Onderzoek naar de mogelijkheden om de acute zorg GGZ te integreren. 
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3. Samenwerking op de medische as 

 Diverse vormen van samenwerking en diverse afsprakentussen huisartsen en specialisten in 

het kader van zinnige en zuinige zorg 

 Mobiliteitsnetwerk (orthopedie – huisarts fysiotherapie etc.), met als kern de substitutie in het 

lopende traject kaderhuisarts beweegapparaat. 

 Oogzorgnetwerk (oogartsen – huisartsen – optometristen), met als kern een in 2021 te starten 

substitutietraject waarbij de SGZ eerstelijns oogzorg contracteert die wordt geboden door 

optometristen. 

 Cardiologienetwerk: verdere implementatie van de bestaande Regionale Transmurale 

Afspraken ‘hartfalen en coronairsclerose’ en de bestaande ketenzorgprogramma’s hart- en 

vaatziekten en cardiovasculair risicomanagement.  

 Longgeneeskunde netwerk: borging van ketenzorgprogramma’s COPD en astma; 

intensiveren transmurale zorg. 

 Diabetes netwerk: borging van het ketenzorgprogramma diabetes. 

 Neurologisch netwerk netwerk: keten CVA, mogelijke nieuwe ketenafspraken.  

 

4. Samenwerking met de GGZ 

 Borging en verdieping van de bestaande ketenafspraken eerste lijn – GGZ. 

 Acute Psychiatrie in relatie tot huisartsenzorg overdag, Huisartsenpost (ANW), en 

Spoedeisende Eerste Hulp. 

 Ketenafspraken over de aanpak van wachtlijsten GGZ. 

 

 

2.2. Programma-organisatie en -bureau 

 
De deelnemers in Zoetermeer 2.0 onderzoeken ten tijde van het schrijven van dit werkplan de 

gewenste organisatievorm voor de onderlinge samenwerking. Naar het zich laat aanzien zal worden 

gekozen voor de oprichting van een vereniging, waarin naast de hiervoor genoemde betrokken 

organisaties ook voor burgers/cliënten een goede inbedding wordt gezocht. Tot die tijd functioneert 

een regiegroep als het besluitvormend orgaan. Als gezamenlijke activiteiten een gezamenlijke 

inrichting van een rechtspersoon nodig maken zullen daarover in een latere fase afspraken worden 

gemaakt. 

 

Voor het programmamanagement  hebben LLZ, Fundis, SGZ en Parnassia/ Rivierduinen ingestemd 

met garanties voor ieder een kwart van de financiering van het programmabureau: 

Programmadirecteur  0,8 fte  

Programmamanager 1,0 fte 

Secretaris  1,0 fte 

Secretaresse   1,0 fte  

Communicatie   0,5 fte 

Het programmabureau wordt in het derde kwartaal van 2020 ingericht. 

 

Naast de zorginhoudelijke activiteiten, worden projectgroepen ingericht voor ondersteunende 

activiteiten. Daartoe  behoort o.a. een projectgroep regiobeeld voor de cijfermatige onderbouwing. 
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3. Corona 
 

Wat in Zoetermeer is opgevallen, was dat niet alleen de crisissamenwerking binnen de eerste lijn 

soepel en in korte tijd tot stand kwam, maar ook tussen de partners die gezamenlijk de trajecten met 

Zorg Op de Juiste Plaats vormgeven. De pandemie noodzaakte tot korte en snelle slagen, coördinatie 

en actie, en de reeds opgebouwde samenwerking tussen o.a. het LangeLand ziekenhuis, Fundis 

(sector Verpleging en Verzorging), de gemeente en de SGZ bleek daarbij een succesfactor. Het heeft 

geleid tot snelle en adequate benutting van het aantal beschikbare IC-bedden in het Lange Land 

ziekenhuis, de inrichting van twee V&V-locaties in Zoetermeer voor Corona patiënten en de 

organisatie van corona zorg vanuit een 24/7 corona huisartsenpost waarheen door de huisartsen alle 

Zoetermeerse patiënten zijn gestuurd  met luchtwegklachten die mogelijk corona-gerelateerd waren. 

 

3.1. Verwachtingen en maatregelen voor 2021-2022 
 
Ten tijde van het schrijven van dit werkplan (zomer 2020) is onzeker hoe de corona pandemie zich in 

Nederland en in Zoetermeer zal ontwikkelen. De SGZ houdt rekening met een tweede golf in het 

najaar van 2020, en met een langduriger aanwezigheid van het virus daarna. Een vaccin zal naar 

verwachting pas in de loop van 2021 op grotere schaal beschikbaar komen.  

Dit betekent dat de SGZ de maatregelen die voor de eerstelijn in 2020 in gang zijn gezet, waar nodig 

ook in 2021 zal voortzetten: het huisartsen crisisteam en het apotheken crisisteam, beleid voor de 

uitval van hulpverleners door quarantaine of ziekte, extra inspanningen voor voldoende 

beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, en indien noodzakelijk en financierbaar een 

24/7 corona Huisartsenpost. In de gezondheidscentra en groepspraktijken zullen de maatregelen om 

verspreiding van het virus te voorkomen naar verwachting nog langere tijd van kracht blijven.  

 

3.2. Leerpunten 
 

De coronacrisis is naast een drama ook een vat vol met leerpunten geweest. Een belangrijk leerpunt 

is dat het inrichten van een coronapost op de schaal van Zoetermeer een hele dure maatregel is. 

Zorgverzekeraars hebben gesignaleerd dat de kosten voor Corona-opvang in Zoetermeer aanzienlijk 

hoger waren dan elders. Dat is voornamelijk een kwestie van schaal en beschikbaarheidskosten. De 

afweging tussen noodzaak en kosten kan op basis van de leerervaring in de toekomst beter gemaakt 

worden.  

Een ander belangrijk leerpunt betreft de noodzaak van het beter inregelen van de zorginkoop die meer 

gericht moet zijn op regionale samenhang en aanpassing van wet- en regelgeving. De SGZ zal zich 

hier hard voor blijven maken.  

Op twee vlakken zal de SGZ in de komende twee jaar nagaan welke lessen tot aanpassing van het 

beleid en de hulpverlening kunnen leiden: leerpunten op het vlak van de zorgconsumptie en van 

technologie.  

 

Op het vlak van de zorgconsumptie bleek dat vanaf de start van de lockdown een groot aantal 

patiënten en cliënten heeft afgezien van zorg. Zoetermeerse huisartsen geven aan dat er patiënten 

zijn geweest met een licht hartinfarct die zich niet hebben gemeld, en dat de metabole instelling van 

m.n. sommige diabeten aanzienlijk verslechterde. Het ziekenhuis kreeg aanmerkelijk minder acute 

zorg-vragen. Nogal wat mensen verkozen ondersteuning door mantelzorg boven professionele 

wijkverpleging.  

De inspanningen van de huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnshulpverleners zullen er op 

gericht blijven om te voorkomen dat reguliere zorg in het gedrang komt, Patiënten zullen er toe 

worden aan gezet om het inroepen van noodzakelijke medische hulp niet uit te stellen. 

Anderzijds zal de SGZ ook de scherp de wetenschappelijk inzichten volgen die worden opgedaan in 

onderzoek naar mogelijke onnodige zorgconsumptie die in de coronacrisis zichtbaar is geworden. 
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Op het vlak van nieuwe technologie zijn de huisartsenpraktijken de mogelijkheden van e-consulten 

met MijnGezondheid.net voor veel meer patiënten beschikbaar gesteld, en is het gebruik er van 

aanzienlijk gestegen. Dit zal zich naar verwachting ook na de coronacrisis doorzetten. 

Beeldbellen met patiënten heeft in het bijzonder bij de praktijkondersteuners jeugd plaats gevonden, 

en in veel mindere mate bij huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. Het zal naar verwachting een 

beperkte plek krijgen in de komende jaren.   
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4. Prioriteiten beleidsplan  
 

Het beleidsplan 2019 – 2022 van de SGZ kent vier prioriteiten, die ook in het werkplan 2021-2022 

onverminderd van kracht zijn . De gezamenlijke activiteiten van zowel ‘Zoetermeer 1.0’ als 

‘Zoetermeer 2.0’ zoals in hoofdstuk 2 beschreven, sluiten hier naadloos op aan: 

 

Beleidsplan SGZ 2019-2022 Zoetermeer 1.0 Zoetermeer 2.0 

1. Meer tijd voor de patiënt   

2. Verbetering zorg voor 

kwetsbare ouderen 

 Ketenzorg voor kwetsbare 

ouderen  

 Kwetsbare ouderen 

 Acute zorg 

3.  Zinnige en zuinige zorg in 

de relatie ziekenhuiszorg - 

eerstelijn 

  Samenwerking op de 

medische as 

4. Versterking ICT en E-health  Actueel Medicatie 

Overzicht  

 Regionale organisatie van 

leefstijlbegeleiding e.d. 

 E-health en ICT voor 

communicatie met patiënt 

 

   Samenwerking met de 

GGZ 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vier prioriteiten zoals de SGZ deze in het beleidsplan heeft 

opgenomen. Voor de activiteiten van Zoetermeer 1.0 en 2.0 worden beoogde resultaten en daarbij 

behorende prestatie-indicatoren beschreven in het programmaplan dat door de gezamenlijke partijen 

in de tweede helft van 2020 wordt opgesteld, en dat vervolgens als addendum bij dit werkplan zal 

gelden. We beschrijven in dit hoofdstuk per prioriteit onder het kopje ‘Zoetermeer 2.0’ m.n. de 

prioriteiten die de SGZ graag gerealiseerd ziet in het op te stellen programmaplan. 
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4.1. Meer tijd voor de patiënt 
 
 

Meer tijd voor de patiënt 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
Capaciteit 

huisartspraktijk 

uitbreiden 

De huisartsenpraktijk heeft meer 

beschikbare spreekuurmogelijkheden  

 

Procesindicator:  

aantal fte huisarts per 10.000 

patiënten, idem fte POH-

somatiek, POH-GGZ, POH-

jeugd en PVH 

 Vermeerdering van 

5%  t.o.v. 0-meting in 

Q4 2018.  

 

Tijd voor 

langere 

consultvoering 

huisartsen 

Tijd van de huisarts voor:  

· gesprekken positieve gezondheid 

· keuzeconsulten bij de afweging van 

behandelopties,  

· consulten gepast gebruik bij een verzoek 

om een verwijzing 

· begeleiding bij psychosociale problematiek 

advance care planning en consulten voor 

complexe zorg rondom ouderen. 

Procesindicator:  

Aantal door de huisarts 

geregistreerde lange 

consulten (>30 min.) 

Gemiddeld 1 per week 

per praktijk 

Reflectie op de ontwikkeling van het 

gemiddeld aantal consulten van huisartsen 

per uur (bijv. 10 minuten per patient, 15 

minuten per patient) 

Procesindicator: 

Gemiddeld # consulten per 

uur, o.b.v. enquete onder 

huisartsen over 

agendaplanning 

Procesindicator: 

Geen doelstelling 

geformuleerd: reflectie 

op ontwikkeling 

Ontlasting 

huisarts 

Onderzoek naar effect inzet van: 

1) MESO-zorg,  

2) GGZ-wachtlijstafspraken en  

3) Coördinatie-afspraken voor kwetsbare 

ouderen op de werkbelasting van de huisarts 

Procesindicator: 

In interviews door de 

huisartsen  aangegeven 

verlichting. 

Procesindicator: 

Ervaren verlichting 

van de huisarts 

 
 

Activiteiten SGZ: 

 Het voorbereiden van het gezondheidscentrum De Entree. 

 Het op peil houden en waar mogelijk uitbreiden van POH-somatiek, POH-GGZ en POH-jeugd 

capaciteit. 

 Het op basis van aanvullende afspraken met zorgverzekeraars uitbreiden van de PVH capaciteit. 

 Inzetten op een transitie naar minder tijd voor eenvoudige zorg en meer tijd voor complexe zorg 

door:  

o Leerpunten te halen uit de gewijzigde praktijkvoering van huisartsen gedurende de corona 

crisis, waar minder patiënten fysiek werden gezien, Intern onderzoek naar bijv. de 

haalbaarheid om structureel vier patiënten per uur te zien i.c.m. meer telefonische en e-

consulten voor eenvoudige vragen . 

o Alle Zoetermeerse inwoners met een huisarts of apotheek in Zoetermeer 

MijnGezondheid.net en de daaraan gekoppelde app MedGemak aan te bieden, en in het 

bijzonder de functies van e-consult en e-lab te stimuleren; 

o Op beperkte schaal ervaring op te doen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 

IVIDO (zie hoofdstuk 2) 

o Versterking van triage op de huisartspost, en stimuleren dat patiënten op de huisartsenpost 

uitsluitend met acute zorgvragen komen. Zie hoofdstuk 5.2. 

o Verder stimuleren van het gebruik door patiënten van Thuisarts.nl. 

 Onderzoeken waar verbetering van samenwerking en scherpere taakverdeling met andere 

disciplines die worden beschreven in hoofdstuk 2 tot ontlasting van de huisarts leidt; 

o Onderzoek of de structurele inzet van een specialist ouderengeneeskunde in de wijk 

Seghwaert leidt tot ontlasting van de huisarts (project MESO); 

o Onderzoek of de intensivering van coördinatie bij acute zorg voor kwetsbare ouderen de 

huisarts ontlast, en  
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o Onderzoek of dat het geval is bij de afspraken met de GGZ over het terugdringen van de 

wachtlijsten en verbetering van de samenwerking bij wachtlijstproblemen. 

 
Activiteiten Zoetermeer 2.0: 

 Stimuleren van consultatie door huisartsen van medisch specialisten, en van consulten ‘gepast 
gebruik’ bij een verzoek om een verwijzing; 

 Bewaken dat de beoogde samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en specialisten over 

zuinige en zinnige zorg (hoofdstuk 2) niet leiden tot onnodige taakverzwaring van de huisarts. Bij 

substitutie van zorg naar de eerstelijn worden primair de mogelijkheden van taakspecialisatie 

benut (zoals bij de inzet van de kaderhuisarts beweegapparaat). 

 

 

4.2. Verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen 
 
 

Verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
Preventie 

vermijdbare 

instroom 

kwetsbare 

ouderen in de 

acute keten en 

ongewenst 

behandelen 

Intensiveren zorgwensgesprekken en 

Advance Care Planning in de 

huisartspraktijk; niet alleen m.b.t. zorg rond 

het levenseinde, maar ook m.b.t. zorg en 

ondersteuning bij toenemende 

kwetsbaarheid in de thuissituatie 

Procesindicator:  

% kwetsbare ouderen met 

zorgwensgesprekken, 

advance care planning en/of 

een individueel zorgplan 

 

Procesindicator:  

75% van de kwetsbare 

ouderen heeft door de 

huisartsenpraktijk 

opgesteld (of van de 

wijkverpleging 

overgenomen) 

zorgplan en / of een 

ACP-gesprek. 
Meer functie-

behoud en 

zelfstandigheid 

van ouderen 

na ontslag uit 

het ziekenhuis  

Tijdige en herkenbare overdracht bij ontslag 

ziekenhuis (en GRZ, ELV, Zorgpension) 

door transmurale zorg: geriatrisch 

assessment in ziekenhuis, contact 

wijkverpleging of praktijkverpleegkundige in 

ziekenhuis, en bezoek van een van beide 

snel na ontslag. 

Prestatie-indicatoren voor 

ouderenzorg transmuraal 

worden in Q1+ Q2  2021 

uitgewerkt in overleg met LLZ 

(poli geriatrie, In Beweging 

Zorgpension en 

Buurtzorgpension 

Wordt in Q1-Q2 2021 

uitgewerkt 

Verbetering 

zorg aan 

kwetsbare 

ouderen d.m.v 

samenwerking 

met 

Specialisten 

Ouderen-

geneeskunde 

(SO) 

Uitvoering 3-jarig project MESO: 

Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een 

Specialist Ouderengeneeskunde in 

Seghwaert. 

Doelen: 

 Verbeterde gezondheid/ervaren kwaliteit 

van leven  

 Verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg  

 Kostenreductie in de (ouderen)zorg:  

 Verbeteringen zorgverleners 

(tevredenheid huisarts)  

Wordt uitgewerkt in 

onderzoeksopzet van Stichting 

MESO 

Wordt uitgewerkt 

n.a.v. uitwerking 

onderzoeksopzet. 

Onduidelijk wanneer 

uitkomsten onderzoek 

beschikbaar zullen 

zijn. Resultaat: 

duidelijkheid of 

positieve effecten Velp 

ook gelden voor 

Zoetermeer.   

Voldoende SO capaciteit op grond van de 

beleidsregel geneeskundige zorg voor 

specifieke patiëntgroepen  

 (GZSP)  beschikbaar voor huisartsenpraktijk 

Structuurindicator: 

samenwerkingsovereenkomst 

met aanbieders SO’s 

 

Procesindicator: 

evaluatie: ervaren 

beschikbaarheid SO voor 

huisartsenpraktijken 

In theorie voldoende 

SO capaciteit 

beschikbaar. 

 

Huisartsenpraktijken 

waarderen 

bereikbaarheid SO’s 

gemiddeld met een 

voldoende 

Palliatieve zorg 

Beschikbaarheid en kwaliteit wijkverpleging 

In het licht van de ervaren problemen op dit 

vlak in de voorgaande jaren, zal de SGZ 

onderzoeken of een alliantie haalbaar is van 

een beperkt aantal aanbieders van 

wijkverpleging die in gezamenlijkheid borg 

staan voor goede kwalititeit van zorg, 

Structuurindicator: 

Schriftelijke 

samenwerkingsafspraken. 

 

Procesindicator: 

Incidentenregegistratie van 

zorg die niet geleverd kan 

Structuurindicator: 

Afspraken zijn 

beschreven 

 

Procesindicator: 

Incidentieregistratie 

aanwezig en 
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Verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
pijnbestrijding en palliatie, en van voldoende 

beschikbaarheid.In eerste instantie zijn dit 

Vierstroom, Buurtzorg en Privazorg. 

worden, of van onvoldoende 

kwaliteit is. 

besproken met 

betrokkenen. 

Opname  

Doelstelling: indien overlijden thuis niet kan, 

is opname in een intramurale setting voor 

palliatieve zorg in Zoetermeer mogelijk Er 

zijn in Zoetermeer 2 locaties voor 

intramurale eerstelijns palliatieve zorg: het 

Hospice en De Irishof in verpleeghuis 

Vivaldi. Voor beide locaties kan de 

samenwerking met huisartsen en 

wijkapothekers versterkt worden door 

(herziening van) werkafspraken. 

Structuurindicator: een op te 

stellen samenwerkings-

overeenkomst met het  

Hospice, de Irishof de HVZ, 

Huisartsenpost en KZA. Met 

daarin duidelijkheid over 

opnamebeleid en 

verantwoordelijkheid 

betrokken professionals 

Structuurindicator: 

Samenwerkings-

overeenkomst is 

aangegaan. 

 
 

Activiteiten SGZ: 

 Het uitvoeren van de activiteiten in het kader van de hierboven genoemde doelen. 

Versnippering wijkverpleging: 

 In het beleidsplan 2019-2022 is opgenomen het tegengaan van de versnippering in de 

wijkverpleging (er waren in 2019 ca. twintig aanbieders van wijkverpleging actief in Zoetermeer). 

De SGZ beschreef voorstander te zijn van hoofdaannemerschap van bijv. Vierstroom vanuit de 

optiek van intensieve samenwerking huisarts-wijkverpleging.  

Beide voornemens zijn niet gerealiseerd. Inmiddels zijn er eind 2020 33 organisaties voor 

wijkverpleging  in Zoetermeer en Benthuizen actief; deels gecontracteerd en deels 

ongecontracteerd. Desondanks kunnen zorgvragen niet altijd ingevuld worden en is de kwaliteit 

van medisch technisch handelen niet bij alle aanbieders op gewenst niveau. Geregeld worden er 

door huisartsen en apothekers incidenten in de patiëntenzorg gerapporteerd. Ook is het voor 

huisartsen, apotheken en andere hulpverleners onmogelijk om met zoveel aanbieders samen te 

werken.  

 

VWS, ZN, VNG, Actiz, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgthuisnl hebben in feb. 2020 

een ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ opgesteld3. De leidraad treedt in 

2021 in werking. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij aanbieders van 

wijkverpleging en zorgverzekeraars. De SGZ hecht er aan dat de leidraad in Zoetermeer tot 

uitvoering komt, als basis voor een kwantitatief en kwalitatief grotere match tussen zorgvraag en 

aanbod, en voor de versterking van de samenwerking huisartspraktijk – apotheek -  

wijkverpleging. 

 

Activiteiten Zoetermeer 2.0: 

 

Tijdige oplossing bij acute situaties kwetsbare ouderen: verbetering organisatie acute ouderenzorg.  

 De oplossingen zullen afhangen van de (experimentele) bekostiging van meerdere deelprojecten 

binnen project 1 ZOJP (zie hoofdstuk 2). Er worden vijf deelprojecten voorbereid: 

o Geïntegreerd Centrum Acute Zorg. 

o Eén Coördinatiepunt voor acute zorg kwestbare ouderen. 

                                                      
 
3 Hierin is o.a. beschreven welke stappen V&V-aanbieders samen met zorgverzekeraars moeten zetten om te 

komen tot betere samenwerking in de wijkverpleging. In de leidraad is beschreven dat aanbieders van 
wijkverpleging gezamenlijk samenwerkingsafspraken voor iedere wijk opstellen, om te komen tot een herkenbaar 
en aanspreekbaar team in de wijk. Het doel is afspraken te maken en na te komen om de onderlinge afstemming 
en coördinatie te verbeteren en overzicht te creëren wie welke capaciteit en specialismes beschikbaar heeft. 
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o Geïntegreerde diagnostiekstraat. 

o Regionaal Expertisecentrum Ouderenzorg nieuwe stijl. 

o Beperken van de instroom in de acute keten (pilot MESO, voldoende beschikbaarheid 

specialist ouderengeneeskunde t.b.v. consultatie aan de huisarts, toepaasing van Advance 

Care Planning, deskundigheidsbevordering praktijkverpleegkundigen ouderenzorg op het 

gebied van geriatrie en gerontologie, e.a.). 

 

Zorgprogrogramma Palliatieve zorg: 

 In het beleidsplan 2019-2022 is opgenomen dat de SGZ streeft naar  integratie van het 

zorgprogramma palliatieve zorg en de werkafspraken voor kwetsbare ouderen opdat er sprake is 

van een naadloos continuüm. De SGZ zal zich hiervoor in Zoetermeer 2.0 inzetten. 

 Een doelstelling voor de komende twee jaar is dat in de palliatieve fase het behandelplan 

(inclusief niet-behandelen) in overeenstemming is met de wensen van de patiënt, gezamenlijk 

gedragen door medisch specialist en huisarts en uniform geformuleerd vastgelegd in de 

patientendossiers.  

 
Zorgprogramma Dementie: 

 De SGZ streeft ook integratie van het huidige zorgprogramma dementie in de werkafspraken voor 

kwetsbare ouderen.  

 Op basis van de o.a. door de SGZ ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor het 

zorgprogramma zal de SGZ actief bijdragen en meewerken aan de verdere implementatie van de 

prioriteiten die zijn vastgelegd in het werkplan voor het zorgprogramma. Een punt van aandacht is 

daarbij de wachtlijst voor casemanagement in Zoetermeer, als gevolg van 

arbeidsmarktproblematiek. De SGZ zet zich er met Vierstoom Zorg Thuis (werkgever 

casemanagers) voor in dat alle mensen dementie die een casemanager behoeven binnen 

aanvaardbare tijd een casemanager krijgen. 

 

 

4.3. Zinnige en zuinige zorg in de relatie ziekenhuis – eerste lijn 
 
De mogelijkheden om met het LangeLand ziekenhuis te komen tot een ambitieuze 

samenwerkingsagenda voor zinnige en zuinige zorg zullen rechtstreeks samenhangen met de 

toekomst van het ziekenhuis. Het belang van de discussie over deze toekomst voor de eerstelijn en 

de SGZ maakt dat we daaraan in dit hoofdstuk van het werkplan een uitgebreide passage weiden. 

 

Ten tijde van het schrijven van dit werkplan heeft het LangeLand ziekenhuis met de partners in de 

Reinier Haga Groep en met de zorgverzekeraars nog geen definitieve afspraken gemaakt over het 

toekomstig profiel van het ziekenhuis. De SGZ is door hen in juni 2020 geconsulteerd, en heeft de 

visie van de HVZ, SGZ en verloskundigen op toekomst LangeLand ziekenhuis in notitie vastgelegd. 

We pleiten daarin voor het behoud van een volwaardig ziekenhuisprofiel, inclusief 24/7 SEH, acute 

verloskunde en een volwaardig geriatrisch aanbod. Ook is de SGZ voorstander van een zelfstandige 

toekomst van het ziekenhuis. 

 

De argumenten voor een volledig profiel zijn: 

1. Een minder volwaardig ziekenhuis levert een minder betekenisvolle samenwerkingsagenda op. 

Een deel van de huidige samenwerkingsagenda voor Zoetermeer 2.0 komt te vervallen: bijv. de 

acute zorg voor kwetsbare ouderen, de integratie HAP-SEH, en de samenwerking in het 

Verloskundig Samenwerkingsverband. 

2. Er treedt daarnaast een cascade effect op bij een uitgekleed ziekenhuis door het wegvallen van 

een 24/7 SEH of acute verloskunde. De samenwerkingsagenda van het ziekenhuis met de andere 

sectoren zal afbrokkelen: dit betreft o.a. de ketenzorg voor kwetsbare ouderen, ketens CVA, 
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dementie en palliatieve zorg, de afspraken in het VSV en met het sociale domein in de 

verloskunde, en diverse substitutieprojecten. 

3. De demografie van Zoetermeer rechtvaardigt een volwaardig ziekenhuis. Zoetermeer is met bijna 

130.000 inwoners de derde stad van Zuid-Holland en zal de komende jaren met ca. 30.000 

inwoners groeien. Bovendien zal de stad de komende jaren sterk vergrijzen. Bij een niet 

volwaardig profiel van het LangeLand ziekenhuis verwachten we een aanzienlijke verplaatsing 

van patiëntenstromen naar andere ziekenhuizen. 

4. Het LangeLand ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat het ondanks de lage 

tarieven voor medisch specialistische zorg op een adequate wijze de zorg heeft kunnen leveren, 

ook in tijden dat de financiële positie door de lage tarieven slecht was. Het behoud van de 

adherentie in Zoetermeer in een periode dat het ziekenhuis geen investeringen kon doen in 

verbetering van de infrastructuur is te danken aan het leveren van zowel goede service als goede 

zorg door de specialisten en verpleegkundigen, en beschouwen we als een excellente prestatie. 

5. Een bijzondere en complexe uitdaging voor zinnige en zuinige zorg vormt het aantal 

Zoetermeerders dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg. Deze is als gevolg van 

populatie gebonden factoren in Zoetermeer hoger dan gemiddeld in Nederland. Juist bij behoud 

van een volwaardig en zelfstandig ziekenhuis kunnen zinvolle inspanningen door ziekenhuis, 

huisartsen en zorgverzekeraars gezamenlijk worden verricht om waar verantwoord het percentage 

hoger gebruik terug te brengen. 

6. Vanuit onze visie dat kwaliteit en doelmatigheid bij uitstek worden bevorderd door samenwerking 

tussen de lijnen, is de schaal van Zoetermeer (130.000 -160.000 inwoners) de ideale schaal. 

Slechts een zeer beperkt aantal samenwerkingsonderwerpen behoeft een bovenregionale schaal. 

 
Activiteiten SGZ 

Onderstaand staan de activiteiten beschreven die de SGZ dan wel zelfstandig uitvoert, dan wel reeds 

met zorgverzekeraars en ziekenhuis is overeengekomen. 

 
 

Zinnige en zuinige zorg 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
Zinnig en 

zuinig 

verwijzen naar 

orthopedie 

 

Spreekuren kaderhuisarts  

Bewegingsapparaat (KBA) 
Proces- / uitkomstindicatoren: 

- Patiënten- stromen:  

- aandeel verwijzingen bij 

doelgroep naar KBA 

 

- aandeel patiënten KBA met 

alsnog een verwijzing 2de lijn 

- ervaren kwaliteit van zorg: 

- Net Promotor Score (NPS) 

- gezondheid van patiënten: 

evaluatie uit het  patiënten-

overleg orthopeed-KBA  

 

 

- Start ca. 7%, 

oplopend naar ca. 

15% 

- Streven is maximaal 

15%  

 

- NPS gemiddeld 8 of 

hoger 

 

- Positieve onderlinge 

evaluatie  
Zinnig en 

zuinig 

verwijzen naar 

oogheelkunde 

Verwijzingen naar optometrist Proces- / uitkomstindicatoren: 

- Patiënten- stromen:  

- aandeel verwijzingen bij 

doelgroep naar optometrist 

- aandeel patiënten 

optometrist met alsnog een 

verwijzing oogarts 

- ervaren kwaliteit van zorg: 

- NPS 

 

- Nader te bepalen in 

projectgroep 

 

- Max 20% 

 

 

- NPS gemiddeld 8 of 

hoger 

Substitutie 

hartfalen 

PDCA cyclus bij zorgprogramma hartfalen Aantal gesubstitueerde 

hartfalen patiënten 

Toename t.o.v. 2020 
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Zinnige en zuinige zorg 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
Substitutie 

Diep Veneuze 

Trombose en 

longembolie  

Besluitvorming over voortzetting 

substitutieproject in het licht van het 

beschikbaar komen van een gevalideerde D-

dimeertest 

Beschikbaarheid D-dimeertest 

eerstelijn, en herstart 

substitutieproject 

Herstart? 

PDCA cyclus 

op bestaande 

regionale 

transmurale 

afspraken 

(RTA)  

Evalueren en z.n.. bijstellen van RTA’s: 

Diabetes, COPD, coronairsclerose, 

hartfalen, ADHD bij kinderen 

Structuurindicator: jaarlijkse 

evaluatie per RTA 

 

Actuele en levende 

afspraken over 

verwijzen/terugverwijz

en per RTA 

Zinnig en 

zuinig 

verwijzen 

algemeen 

 

 

Benchmark verwijzen huisartsen 

De interne benchmark verwijzen (54 

praktijken tegen elkaar afgezet) wordt door 

de SGZ twee keer per jaar aan huisartsen 

ter beschikking gesteld. In Q1 2021 wordt 

beleid geformuleerd m.b.t. reflectie op 

verwijzingen o.b.v. input van een aantal 

specialisten en van een werkgroep van 

huisartsen. 

Nader te bepalen Nader te bepalen 

Versterking 

consultatiefunc

tie huisarts – 

medisch-

specialist 

Ter voorkoming van een verwijzing. Door 

middel van gebruik van de Prsima app, 

Zorgdomein consultatie, en andere 

mogelijkheden  

Er wordt onderzocht of het 

aantal consultaties via de 

Prisma app en Zorgdomein 

gemeten kan worden. 

Nader te bepalen. 

 
 

De bovenstaande afspraken betreffen een klein deel van de samenwerkingsagenda voor zinnige en 

zuinige zorg die de SGZ ambieert. In de structuur van Zoetermeer 2.0 zullen de HVZ en de SGZ zich 

ervoor inspannen dat medisch specialisten en huisartsen tot een ambitieuze samenwerkingsagenda 

komen. 

 

Activiteiten Zoetermeer 2.0 

De afspraken over zinnige en zuinige zorg met het ziekenhuis zullen afhankelijk zijn van de 

uitkomsten van de discussie over het profiel van het ziekenhuis. Zoals in hoofdstuk  2 beschreven wil 

de SGZ inzetten op diverse vormen van samenwerking: consultatie-afspraken, actualisatie van 

bestaande verwijs- en terugverwijsafspraken en Regionale Transmuraal Afspraken. Daarnaast willen 

we investeren in diverse netwerken waarvan de relatie huisarts – specialist de kern vormt: een 

mobiliteitsnetwerk, een oogzorgnetwerk, een cardiologienetwerk, een longgeneeskunde netwerk, een 

diabetes netwerk en een neurologisch netwerk. 

 

Beoogde activiteiten waarop de SGZ wil inzetten: 

 Doorlopend evalueren van de afspraken over verwijzen en terugverwijzen tussen 1e en 2e lijn die 

leiden tot zorg op de juiste plaats. 

o Jaarlijks evaluatiegesprek over verwijzen en terugverwijzen en vervolgafspraken/actieplan  

o In de werkgroep regiobeeld van Zoetermeer 2.0 nagaan of en zo ja, welke cijfermatige 

evaluatie haalbaar is op basis van de registratiegegevens van het Lange Land en de SGZ, en 

van de zorgverzekeraars CZ en Menzis.  

 

 Verkenning of en zo ja, in hoeverre het instrument van RTA’s - zoals nu toegepast bij een aantal 

indicaties  - geschikt is om tot afspraken over zinnige en zuinige zorg te komen 

o Perspectief: realisatie en ondertekening van nieuwe RTA’s 

 

 Consultatie van specialisten door huisartsen: 



  

Versiedatum:  13-11-2020 
 

Pagina 16 / 25 
  

 

o Afspraken over aanvullende vormen van (laagdrempelige) consultatie van medisch 

specialisten door de 1e lijn via o.a. Zorgdomein, PRISMA. Te monitoren door het meten van 

het aantal meekijk- en meedenkconsulten / consultaties 

o Creëren en stimuleren met internist, cardioloog, longarts, en andere specialismen van  

meekijk/ meedenkconsulten (naast bellen, en casuïstiekbespreking). 

o Stimuleren van gebruik van teleconsultaties; telespirometrie (87 in 2019), tele-ECG (271 in 

2019), teledermatologie, en eventueel hartritmediagnostiek, en OSAS diagnostiek 

(slaapapneu) thuis. Uitsluitend voor zover deze voldoen aan de triple doelstelling van betere 

zorg en betere uitkomsten tegen lagere kosten. 

 

 Netwerken: 

o Voor de diverse netwerken waarvan de relatie huisarts – specialist de kern vormt bestaan 

grotendeels reeds (keten)zorgprogramma’s en deels RTA’s. Het betreft het mobiliteitsnetwerk 

(kaderhuisarts bewegingsapparaat), het oogzorgnetwerk (inzet optometristen), het 

cardiologienetwerk (zorgprogramma’s hartfalen, hart- en vaatziekten en cardiovasculair 

risicomanagement), het longgeneeskunde netwerk (zorgprogramma’s astma en COPD), en 

het diabetes netwerk (zorgprogramma diabetes type 2). Een neurologie netwerk bestaat nog 

niet als zodanig. Wel is er een ketenzorg programma CVA. 

o In alle netwerken zullen afspraken over regionale organisatie van leefstijlbegeleiding, 

preventie, zelfzorg- en mantelzorgondersteuning worden geëxpliciteerd of toegevoegd. 

Daartoe wordt per netwerk aangegeven welke paramedische en anderen hulpverleners 

hieraan een bijdrage leveren en welke verwijzingen naar begeleiding in het sociaal domein 

voorhanden zijn. Ook worden e-health toepassingen benut. 

 
4.4 E-health toepassingen en online toegankelijk maken van patiëntendossier 
 
 

E-health toepassingen en online toegankelijk maken van patiëntendossier 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
Ondersteuning 

patiënten 

d.m.v. een 

patiënten-

portaal  

Aanbieden en stimuleren gebruik 

patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de 

mobiele variant MedGemak. Op deze wijze 

patiënten de gelegenheid bieden om meer 

inzicht te krijgen in hun gezondheids-

gegevens, en hen zo  ondersteunen in meer 

regie te voeren over hun omgang met hun 

gezondheid. 

Procesindicator:  

- % praktijken 

- % apotheken 

- % patiënten 

 

- 100% 

huisartspraktijken 

- 100% apotheken 

- % patiënten: 

jaarlijkse toename 

met als doel 25% 

van patienten > 16 

jaar in 2022. 

 

Aanbieden E-

health 

toepassingen 

in de 

chronische 

zorg en GGZ  

E-health GGZ: gebruik e-health modules van  

(2018: 696 modules en .2019:  804 modules) 

 

 

E-health chronische zorg:  

Pilot(s) e-health instrumenten voor online 

begeleiding chronische zorg en leefstijl. 

(apps, ziektelastmeter) 

 

Procesindicatoren:  

Aantal door patiënten 

gebruikte modules 

 

Structuurindicator: 

Uitgevoerde en geëvalueerde 

pilots e-health… 

 

Doelstelling 800 per 

jaar 

 

 

- Pilots afgerond incl. 

vervolgplan 

Verbetering 

gegevensuit-

wisseling met 

ziekenhuis  

- Optimale medicatieveiligheid door inzage 

in bestanden wijkapotheek door 

ziekenhuis (LSP) 

- Optimale benutting beschikbare lab-

uitslagen door inzage in ziekenhuislab 

door huisarts en apotheek (regioviewer) 

Procesindicatoren:  

- % geslaagde medicatie-

opvragingen ziekenhuis via 

LSP 

 

Structuurindicator: 

- Realisatie  

- 80% van patiënten 

heeft toestemming 

gegeven, en dit leidt 

tot 80% geslaagde 

opvragingen 

(rapportage VZVZ) 
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E-health toepassingen en online toegankelijk maken van patiëntendossier 

Doel  Toelichting  Prestatie-indicator Resultaat ’21-‘22 
opvragingen ziekenhuislab. 

door huisartsen en apotheken 

- Gerealiseerd en 

regelmatig gebruikt 

(enquête) 

 
 
Activiteiten: 

 E-health en online toegankelijk maken van patiëntendossiers: 

o MgN en Medgemak gebruik verhogen waarbij gebruik gemaakt zal worden van de uitkomsten van 

een inspiratiesessie huisartsen.  

o Voortgang project OPEN. 

o Aanbieden e-health toepassingen in de chronische zorg: selectie welke e-healthtoepassing 

ingezet wordt en opzetten pilots. 

o Aanbieden e-health toepassing bij de GGZ.    

o Integratie van de app ‘Moet ik naar de dokter’ in MgN en Medgemak: haalbaarheidsbeoordeling 

en indien positief, Plan van aanpak voor integratie van de app. 

 Verbeteren zorg kwetsbare ouderen: 

o Doorontwikkeling huidig protocol zorgplan kwetsbare ouderen in Medicom.  

o Alle informatie vanuit zorgplan kwetsbare ouderen inzichtelijk maken voor huisartsenpost. 

 Automatisering in de huisartsenpraktijk en apotheek: 

o Medicatiereviews worden digitaal uitgevoerd met apotheek. 

o Verbetering elektronische gegevensuitwisseling tussen huisartsen en wijkverpleging.  

o Verbetering elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken en wijkverpleging en andere 

V&V aanbieders. 

o Bevorderen beschikbaarheid labuitslagen. 

o Doorontwikkeling Medicom Multidisciplinair. 

o Digitaal recept. 

 Regionale ICT-ontwikkeling: 

o Bijdrage aan plan van aanpak PGO in de regio.  

o Zorgverleners in de regio hebben een zo actueel mogelijk medicatieoverzicht. 

o Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling 

te optimaliseren voor huisartsen en apotheken 

o Gegevensuitwisseling tussen HAP en SEH. 
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5. Monodisciplinaire zorg 
 

5.1. Huisartsenzorg 
 

Activiteiten (naast de activiteiten uit hoofdstuk 2): 

 Hagro’s ondersteunen in vastleggen nieuwe waarneemafspraken in de geactualiseerde 

waarneemovereenkomst.  

 De doorontwikkeling van werkwijzen en werkmethodieken van de POH-somatiek, de POH-GGZ , 

de POH-jeugd en de praktijkverpleegkundigen; 

 Doorzetten van ondersteuning bij:  digitale contractering, praktijkmanagement, lean werken,  

meten en z.n. verbeteren van telefonische bereikbaarheid, accreditatie, FTO en DTO, uitvoering 

van de prestatie diep-veneuze trombose en longembolie (DVT en LE), doelmatig en 

formulariumgericht voorschrijven en PaTz. 

 Het bevorderen van de beschikbaarheid lab-uitslagen, door een regioviewer op de door specialisten 

aangevraagde labuitslagen. 

 

5.2 Acute huisartsenzorg 
 
Activiteiten 
De huisartsenpost plant de onderstaande activiteiten: 

 Medewerkerstevredenheid:  vanuit goed werkgeverschap beoogd resultaat op MTO een score van 

8,0 (2020) Vervolgens uitwerken van aandachtspunten tot een plan van aanpak voor 21-22, plan 

gereed Q1 2021. Met het oog op de arbeidsmarktproblematiek is het essentieel om personeel te 

kunnen behouden en te werken aan medewerkerstevredenheid. 

 Patiënttevredenheid: na behalen van NPA in 2020 van belang op te halen wat patiënten van de 

huisartsennpost vinden. Beoogd resultaat eind 2021: score van 7,5 en plan van aanpak voor 

verbetermaatregelen Q1 2022. Zeker in ogenschouw genomen dat de Huisartsenpost veel 

veranderingen aan het doorvoeren is (zie hieronder) is het van belang te kunnen volgen wat het 

effect hiervan is op de patienten. 

 Innovatie: toepassen e health oplossingen om oneigenlijke instroom van patiënten op de HAP te 

voorkomen. Beoogd resultaat: Zelftriage MINDD op website (2020) en aanmeldzuil bij CAZ 

(2020). Vervolgens mogelijkheden om direct bij eigen huisarts afspraak in te plannen (eind 2021) 

en via de MedGemak app in kunnen plannen bij eigen HA (eind 2021). 

 Dienstbelasting: Inzet taakherschikking mede i.s.m. SEH (bijv. gezamenlijke bezetting in de 

nachten en aan de balie), faciliteren in Hapicom t.b.v. zelfstandig kunnen afhandelen van 

verrichtingen (van Verpleegkundig Specialist en Physician Assistent, gereed Q2 2021. 

 Stuurinformatie: verbeteren van stuurinformatie en dashboards i.c.m. implementatie AFAS. 

Gereed: Q4 2021. Combinatie maken met rapportages die gevraagd worden door 

zorgverzekeraar (per kwartaal), ROAZ trendanalyse en Ineen Benchmark (jaarlijks). Hapicom 

levert momenteel onvoldoende analyses die hier goed op aansluiten. 

 

Activiteiten Zoetermeer 2.0 

 Zoetermeer 2.0 heeft ook implicaties voor de Acute Zorg. De HAP neemt deel aan diverse 

projecten op gebied van ZOJP (Kwetsbare Ouderen). De plannen omtrent  de integratie van SEH 

en HAP i.c.m. andere zorgpartners (Fundis, Parnassia, Rivierduinen) in acute zorg tot het 

Centrum Acute Zorg (CAZ) vloeien hier uit voort. Beoogde resultaten: onder andere 

o verbouwing huisvesting SEH HAP gerealiseerd Q1 2021; 

o samenwerkingsovereenkomst  Centrum Acute Zorg getekend in juli 2021; 

o digitale gegevensoverdracht tussen zorgorganisaties mogelijk in 2022. 
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5.3. Farmaceutische zorg 
 
Activiteiten (naast de activiteiten uit hoofdstuk 2): 

 Bevorderen elektronische recepten vanuit medisch specialisten, GGZ, huisartsen buiten 

Zorgcluster, tandartsen. Doel 2022 is om 95% electronische recepten te behalen; 

 JZOJP: Pilot bij versnellingsprogramma VIPP Farmacie voor doorontwikkeling Medicatieproces 

9.0 (MP9.0), ontsluiting medicatiegegevens naar PGO’s en verbetering medicatiebewaking;  

 JZOJP/ Zoetermeer 2.0: Bevordering van verificatie van Actuele Medicatie Overzichten, o.a. via 

het patiëntenportaal  MGn van de apotheken. Dit is tussenoplossing in afwachting van PGO 

gebruik onder MP9.0; 

 Bevorderen gebruik MGn en digitale communicatie tussen apotheek en patiënt en vice versa. 

 Zoetermeer 2.0: Zorg voor kwetsbare ouderen door uitvoeren medicatie reviews en gebruik 

MFB’s, en het signaleren van kwetsbaarheid en verborgen medicatieproblematiek; 

 Bevorderen van het uitvoeren van Farmacogenetische profielen in het kader van verbetering 

medicatiebewaking en -begeleiding. Onderzoeken of er met verzekeraars een extra Prestatie 11 

Farmacogenetica kan worden afgesproken. 

 Het bevorderen van de beschikbaarheid lab-uitslagen, indien mogelijk door een regioviewer op de 

door specialisten aangevraagde labuitslagen; 

 het bevorderen van toepassing van medisch-farmaceutische beslisregels (MFB) en afstemming 

Medicom Smart en MFB’s – apotheken; 

 Doorzetten van FTO-ondersteuning niveau 4; 

 Het (blijven) signaleren van ontwikkelingen t.a.v. het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en het 

effect daarvan op de rol van de openbare apotheek in de eerstelijnszorg; 

 Innovatie: het bevorderen van service en patiëntgerichtheid, zoals bijv. verkorting wachttijden, en 

van nieuwe farmaceutische toepassingen, zoals bijv, farmacogenetica.   

 
 

5.4 Wijkverpleging  
 
Activiteiten: 

 De SGZ zal op grond van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten de samenwerking met 

Vierstroom en Buurtzorg continueren, periodiek evalueren en waar nodig de werkafspraken 

bijstellen in het geregelde overleg tussen de HVZ, Vierstroom, Buurtzorg en de SGZ.  

 Specifiek met Vierstroom zal de samenwerking op de vlakken van de casemanagement dementie 

en wondverzorging versterkt worden. 

 Met Privazorg kent de SGZ een samenwerking voor palliatieve zorg. In het licht van het recente 

samengaan van Plicare en Fundis (de moederorganisatie van Vierstroom) zal de relatie met 

Privazorg mogelijk worden geïntensiveerd. 

 Een belangrijk hulpmiddel bij de  samenwerking apotheek – wijkverpleging i.v.m. toediening van 

medicatie is de applicatie  NCare. NCare is recent door een andere leverancier overgenomen, en 

introduceert een ander betaalmodel. De SGZ zal met Vierstroom (en andere Fundis-partners), 

Buurtzorg en de Kring van Zoetermeerse Apotheken bezien op welke wijze de elektronische 

samenwerking op het vlak van medicatietoediening behouden en verbeterd kan worden. 

 
 

5.5 Fysiotherapie 
 
Activiteiten: 

 Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Coöperatieve vereniging voor 

fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij de wijksamenwerkingsverbanden 
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 Het ondersteunen van initiatieven van fysiotherapiepraktijken die deel uitmaken van de 

wijksamenwerkingsverbanden, die aansluiten op het beleid dat ontwikkeld wordt in het kader van 

Zoetermeer 2.0. 

 

5.6 Verloskunde 
 
Activiteiten: 

 De SGZ ondersteunt de drie verloskundigen praktijken in Zoetermeer in hun onderlinge 

samenwerking, en in hun gezamenlijke inbreng in het Verloskundig Samenwerkings Verband 

Zoetermeer; 

 De SGZ participeert actief in de Zoetermeerse stuurgroep kwetsbare zwangeren, in het kader van 

het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Hoewel een subsidieaanvraag van de gemeente, 

SGZ (namens verloskundigen en huisartsen) en de jeugdgezondheidszorg bij ZonMw voor 

onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap recent is afgewezen, zullen in de 

beleidsperiode diverse projecten worden uitgevoerd: 

o Ondersteuning van de SAFER studie die de Erasmus Universiteit in Zoetermeer en 

Benthuizen uitvoert: Smoke and Alcohol Free with E-health and Rewards;  

o Ondersteuning t.b.v. de blijvende implementatie in de reguliere hulpverlening van de 

werkwijze die is ontwikkeld in het project kwetsbare zwangeren waarin de verloskundige en 

gynaecologen bij de anamnese systematisch naar niet medische risico’s vragen, en gericht 

zorgpaden inzetten naar medewerkers en organisaties in het sociaal domein.  

o Ondersteuning  van de APROPOS-II studie die in Zoetermeer zal gaan starten, met de  

ontwikkeling van preconceptiezorg in Zoetermeer door verloskundigen en een aantal 

huisartsen, en de sociale marketingstrategie Woke Women®, om zwangeren en vrouwen met 

een zwangerschapswens hierop te attenderen. 

 
 

5.7 Patiëntgerichtheid en service 
 
Activiteiten: 

1. Het bevorderen van adequate telefonische bereikbaarheid van en digitale toegang tot 

huisartspraktijken;   

2. Het verkorten van wachttijden bij de apotheken; 

3. Het in stand houden van een adequate digitale informatievoorziening voor patiënten; 

4. Het in stand houden van een adequaat functionerende en goed ondersteunde cliëntenraad. 
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6. Multidisciplinaire zorg 
 
 

6.1. Verbetering wijkgerichte aanpak en samenwerking met het sociaal domein 
 
Activiteiten: 

 onderzoek naar de mogelijkheden om wijkscan aan te vullen a.d.h.v. de methodiek van de 

Adjusted Clinical Groups; 

 bevorderen van de samenwerking tussen eerstelijn en medewerkers in de bemoeizorg;  

 door ontwikkelen van Welzijn op Recept. 

 

6.2. Verbetering van de ketenzorg aan chronische zieken 
 

Activiteiten: 

 Doelmatige inclusie van chronische ketenzorg patiënten door monitoren van de inclusie op grond 

van de landelijke inclusiecriteria NHG/InEen. 

 Een doelmatig zorgproces bevorderen op basis van leren en verbeteren. Praktijkvariatie is een 

van de analyse instrumenten. 

 Betrekken van patiëntervaringen bijvoorbeeld via inzetten van de PREM chronische zorg  

 Blijvend stimuleren van (meer) persoonsgerichte zorg door handreikingen, scholing etc. 

Onderdeel hiervan is ook het zoeken naar de optimale balans voor de patiënt tussen face-to-face 

begeleiding en begeleiding op afstand, alsmede het inzetten van (meer) thuismetingen en e-health 

mogelijkheden.  

 Stimuleren van persoonsgerichte zorg door integratie van de vijf ketenzorgprogramma’s o.b.v. het 

‘Denkraam integratie zorgprogramma’s’ van InEen.  

 

6.3. Verbetering van kwaliteit en doelmatigheid jeugdzorg 
 

Activiteiten: 

 het verstevigen van de rol van de  huisarts/POH-Jeugd bij toegang tot jeugdhulp; 

 het evalueren, monitoren en bewaken rol huisarts en POH-Jeugd bij toegang tot jeugdhulp door 

kwantitatieve en kwalitatieve analyses te maken en door participatie namens SGZ/HVZ in de 

“Stuurgroep toegang”; 

 ‘normalisering’ bevorderen en stimuleren van  stepped care door voorlichting aan ouders en 

nauwe afstemming met jeugdhulpaanbieders; 

 Samen met gemeente voorbereiden op rol huisarts/POH-jeugd bij inkoop jeugdzorg 2020-2024. 

 
 

6.4. Verbetering van kwaliteit en doelmatigheid GGZ 
 

Activiteiten: 

 E-health (blended care) verder te implementeren; Q1 2021 evaluatie huidige E-healthapplicatie. 

Doel:  vergroten van het gebruik in de praktijk (zie hoofdstuk 4.4) 

 Intervisie POH GGZ conform eisen kwaliteitsregister opgestart onder begeleiding van enkele  

huisartsen.  

 Organiseren registratie POH GGZ in landelijk kwaliteitsregister 

 Organiseren geaccrediteerde bij- en nascholing: ACT, CGT, oplossingsgericht werken 

 Optimaliseren samenwerking met de acute GGZ in het licht van de veranderende regelgeving 

acute GGZ per 2020 en juiste zorg op de juiste plaats. 

 Actualiseren van huidige ketenafspraken mede in het licht van de wachtlijsten GGZ 
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6.5. Verbetering zelfzorg en leefstijlbegeleiding 
 
Activiteiten: 

 Aanbieden van voldoende GLI-groepen voor Zoetermeer en Benthuizen, waarbij zo mogelijk, 

verschillende goedgekeurde GLI-programma’s worden aangeboden. 

 Toepassing van zelfzorg en e-health: Onderzoeken (d.m.v.pilots) en optimaal inzetten van 

thuismetingen en e-health applicaties.  

 
 
 

6.6. Verbetering van de persoonsgerichte zorg 
 
 
Activiteiten: 

 Stimuleren van het voeren van een ‘ander gesprek’ tussen patiënt en zorgverlener. Hierbij staan 

doelen en behoeften van de patiënt en eigen regie centraal met aandacht voor diverse 

levensgebieden. Verschillende modellen en instrumenten ondersteunen bij dit gesprek: waaronder 

gespreksinstrument positieve gezondheid, instrumenten t.b.v. samen beslissen. 

 Evalueren pilot hotspotters. 

 Bij ZorgMw is een subsidieaanvraag ingediend voor onderzoek naar hotspotters: bij toekenning 

voorbereiding en opstart onderzoek. 
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7. Ondersteuning & Infrastructuur 
 

 

7.1. HRM, arbeidsmarktproblematiek, werkgeverschap 
 
Activiteiten: 

 Aansluiten op regionaal arbeidsmarktbeleid in samenwerking met regionale zorgorganisaties; 

 Verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktcommunicatie 

 Goede contacten onderhouden met onderwijsinstellingen i.v.m. instroom. 

 Adequaat stagebeleid ontwikkelen met efficiënte inzet van subsidies. 

 Verbetering van tevredenheid over dienstverlening en medewerkerstevredenheid n.a.v. de 

uitkomsten van onderzoek daarnaar. 

 Blijvende aandacht voor een gezonde medewerker en preventie van (ziekte)verzuim. 

 Ondersteuning bij opzetten en/of onderhouden van pools voor assistentes bij ziekte. 

 Ondersteuning van zelfstandig beroepsbeoefenaren op vlak van HRM. 

 Het verbeteren van de personeelsinformatie voor hulpverleners en budgethouders. 

 Het in gebruik nemen en optimaliseren van een nieuw geïntegreerde applicatie van AFAS voor 

HRM.   
 
 

7.2. Office management 
 

Activiteiten: 

 Het in gebruik nemen en optimaliseren van een nieuw geïntegreerde applicatie van AFAS voor 

CRM.   

 Het bevorderen van papierloos werken.  

 

 

7.3. ICT-infrastructuur 
 
Activiteiten systeembeheer 

 NEN certificering. De SGZ zal in de tweede helft van 2020 een besluit nemen of behalen van 

NEN7510 certificering nagestreefd wordt.  

 Vernieuwing netwerkinfrastructuur. 

 Verkenning en (mogelijke) vernieuwing Office omgeving SGZ.  

 Implementatie beveiligde mail. 

 Procesverbeteringen ICT dienstverlening. 

 Voorbereiding contractvernieuwing Zorgcluster. 

 
Activiteiten applicatiebeheer  

 Tweefactorautenticatie: uitrollen 

 Voortgang project OPEN 

 Ondersteuning bij slimme protocollen: Medicom Multidisciplinair 

 Ondersteuning bij implementatie van Teledia (oogheelkunde) en Curasoft (MESO) 

 MGN:  

o Huisartsen stimuleren 

o Dossiervoering verbeteren 

o Ontwikkelagenda (incl. MedGemak) 

 Pharmacom: 

o Ondersteunen digitaal recept (papierloos werken): uitrollen in elke apotheek 

o Ondersteunen digitaal facturen: uitrollen in elk apotheek 
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o Het vervangen van faxberichten door edifact berichten: 

 
 

7.4. Datamanagement 
 

Activiteiten: 

Het datamanagement van de Zoetermeerse eerstelijnszorg zal verder worden versterkt: 

 Het voortzetten, doorontwikkelingen en uitbouwen van de bestaande dienstverlening van de 

beleidsmedewerkers datamanagement aan huisartsen en apotheken in Zoetermeer en Benthuizen 

t.b.v. hun interne kwaliteitsbeleid.  

 Het automatiseren en structureren van standaard rapportages.  

 Het opbouwen, onderhouden en doorontwikkelen van rapportages (incl. randvoorwaarden als 

inrichting van managementinformatie) t.b.v. in- en externe monitoring en verantwoording. 

 Het uitwerken van een visie over de rol van SGZ inzake artificial intelligencebig data etc. in relatie tot 

zorggegevens. 

 

Specifieke projecten trajecten in de komende twee jaren zijn: 

 Bij positieve resultaten: het voortzetten van een van de twee onderzoeken van 2019-2020 naar de 

mogelijkheden om algoritmes in de huisartsenpraktijk te benutten voor het identificeren van (groepen) 

kwetsbare patienten: Clover (i.s.m. Menzis). NB de algoritmes van het tweede onderzoek,  Adjusted 

Clinical Groups  blijken onvoldoende meerwaarde te hebben.  

 Het t.b.v. Zoetermeer 2.0 in de werkgroep regiobeeld actief bijdragen aan het opstellen van een 

regiobeeld o.b.v. de gegevens uit bestanden van zorverzekeraars, gemeente en diverse 

zorgaanbieders. Het bijdragen aan de ontwikkeling van transitiemonitoren. 

 
 

7.5. Onderzoek 
 

Activiteiten: 

 Ondersteunen van het functioneren van de in 2020 opgerichte wetenschapscommissie binnen de 

HVZ en SGZ bij de keuze voor te stimuleren onderzoek op basis van data die zijn vastgelegd door 

Zoetermeerse huisartsen. De basis vormt de in 2020 gesloten overeenkomst met de afdeling 

PHEG van het LUMC over deelname van Zoetermeerse huisartsen aan de ELAN database 

(‘Eerstelijns Academisch Netwerk’); 

 Lopend wetenschappelijk onderzoek: SAFER studie en validatie-onderzoek Adjusted Clinical 

Groups 

 
7.6. Onderwijs 
 
Activiteiten: 

 Verzorgen scholingen vanuit Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. Behoud 

instellingsaccreditatie; 

 accrediteren van scholingen en van diverse vormen van interne toetsing 

(wijksamenwerkingsverbanden, FTO, PATZ). 

 
 

7.7. Multidisciplinaire huisvesting 
 
Activiteiten: 

 Voorbereidingen gezondheidscentrum De Entree. 

 Uitbreiding gezondheidscentrum Noordhove. 
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 Beoordeling wenselijkheid en haalbaarheid integratie gezondheidscentrum De Watertoren en 

woningbouw. 

 Zorg dragen voor goede ventilatie in relatie tot Corona. 

 Beoogd resultaat bezettingspercentage (aantal m2 in gebruik/ totaal m2 verhuurbaar 

vloeroppervlak) is 99%. 

 Energiegebruik: zo min mogelijk gebruik van elektriciteit en gas door efficiënte installatie, LED-

verlichting e.d.. 

 Maximale opwekking zonne-energie. 

 Digitaliseren tekeningen gebouwen. 

 Zo veel mogelijk integreren van functionaliteit van de applicatie Axxerion met de applicatie van 

AFAS. 

 Vervangen verouderde inbraakinstallaties. 

 Vervanging ISDN-telefoonlijnen: VOIP project telefonie. 

 Verduurzaming gebruik kantoormiddelen zoals papier verbruik en afval. 

 Verduurzaming casco; energiebesparende maatregelen gebouwen. 

 

 

7.8. Financiën en administratie 
 
Het financieel beleid van de SGZ blijft erop gericht om: 

1. Door middel van adequaat risicomanagement de continuïteit van de organisatie te bewaken. 

2. Een liquiditeit aan te houden ter grootte van 10% van de jaarlijkse uitgaven, dit betekent een 

bedrag tussen 3,1 - 3,6 miljoen. 

3. Een current ratio te hebben van 1,2. 

4. Een interest coverage ratio te hebben van minimaal 1,5. 

5. Een loan to value verhouding van maximaal 0,7 aan te houden. 

6. Een solvabiliteit te hebben van tenminste 25% van het totale vermogen. 

 
Omdat de solvabiliteit op dit moment royaal boven de 25% ligt, wordt geen positief saldo begroot. 
Daarmee wordt voorrang gegeven aan de prioriteiten van dit werkplan boven het versterken van de 
vermogenspositie van de SGZ.  
 
Activiteiten 

 Het in gebruik nemen en optimaliseren van een nieuw geïntegreerde applicatie van AFAS voor 

financiële administratie (naast HRM en CRM).  

 Het verbeteren van de budgetinformatie voor hulpverleners en budgethouders. 

 Het opstellen van een position paper personele verplichtingen 

 Het uitvoeren van een fiscale scan   

 
 


