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Het werkgebied  

van Huisartsenpost Breda /

Amphia Ziekenhuis

De vraag naar huisartsenzorg neemt toe en wordt intensiever. De beschikbaarheid van zorg groeit niet in dezelfde 

grootte mee. De huisarts is medisch generalist en het eerste aanspreekpunt voor de patiënt als er zorg nodig is. 

 Patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen niet zonder de huisarts en de huisarts kan het niet 

 alleen. Er is samenwerking nodig op lokaal, wijk- en regioniveau tussen de huisarts, andere zorgverleners en de 

zorgverzekeraar. Zo krijgt de patiënt de beste zorg in de eigen omgeving.

SAMEN STERK

We vormen een hecht 

huisartsencollectief  

en werken samen met 

anderen waar dat kan.
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GOEDE HUISARTSENZORG

Verbeteren kwaliteit zorg,  

letten op zorgkosten en  

goede gezondheidsuitkomsten  

voor patiënten.



 
ARBEIDSMARKT

De beschikbaarheid  

van huisartsen en  

personeel wordt minder. 

Dit vraagt om na te  

denken over  andere  

manieren van  

 personele inzet. 

 
OUDERENZORG

Het kost ieder jaar meer 

tijd en moeite om aan de 

zorgvraag van ouderen te 

voldoen. Deze specifieke 

zorgvraag neemt verder 

toe in volume en in 

 complexiteit. 

HOUDING EN  
GEDRAG PATIËNTEN

Patiënten verwachten dat 

de zorg beschikbaar is  

op de tijd en plaats die zij 

willen, omdat ook andere 

diensten deze ontwikke-

ling doormaken, zoals 

bankieren en webwinkels. 

GROEISTOP EN KRIMP 
TWEEDE LIJN

Er komen steeds  

minder mogelijkheden 

 complexere of  

intensievere zorg te  

verwijzen naar  

specialistische tweede- 

lijns instellingen.

De omgeving verandert en de huisarts kan daarin niet achterblijven. We komen voor de volgende uitdagingen te staan: 

Uitdagingen



WIJK

Praktijkoverstijgende 
organisatie met 
zorgpartners

PATIËNT

Zelfmanagement  
versus persoons- 
gerichte zorg

REGIO

Regionale afspraken  
JZOJP (deel)- 
populaties

PRAKTIJK

Huisartsenzorg  
met  teamnetwerk 
 praktijk
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De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)
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Toewerken naar de juiste zorg op de juiste plek

De zorg niet allemaal zelf doen, maar streven naar de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)  
•  Werken aan een zorgnetwerk in je wijk zodat zorgvragen gedeeld worden met zorgpartners.  

De zorggroep stimuleert en faciliteert deze samenwerking.

 

Een effectievere en efficiëntere praktijkorganisatie  
•  Huisartsen zorgen dat hun praktijk effectief en efficiënt draait. Lean werken, toepassen  

van persoonsgerichte zorg. 

•  Op personeelsgebied opleiden en/of aannemen van praktijkmedewerkers, zoals een verpleegkundig specialist (VS) 

of physician assistant (PA), een spreekuurondersteuner huisartsenzorg (SOH) of een praktijkmanager. 

•  ICT en andere bedrijfsprocessen zelf goed inrichten of in gezamenlijkheid uitbesteden  

(denk hierbij aan triage of een telefoniesysteem). 
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POH-S  
Verpleegkundigen 

Specialisten

Jeugdprofessional
CJG  

Jeugdarts

Maatschappelijk Werk
Gespecialiseerde  

consulent

POH-GGZ
Wijk verpleegkundige
SOG/Geriater
Casemanagers

POH-GGZ
Psychologen
Psychiaters



Chronische zorg

DOEL 

De juiste zorg op de juiste plaats 

volgens NHG-standaarden voor 

chronisch zieke  patiënten met  

veel ruimte voor integrale en 

persoons gerichte benadering.  

Samen beslissen met de goed  

geïnformeerde patiënt om tot  

een hoge mate van welbevinden  

van de patiënt te komen.

 

SAMENWERKING 

• Diabetesverpleegkundige

• Diëtist

• Podotherapeut

• Specialist Amphia 

• Leefstijlcoach

• Diagnostiek 

 

RESULTAAT 

Hoge kwaliteit zorg door het  

volgen van actuele standaarden, 

met nadruk op preventie, zorg op 

maat en samenwerking.

CONTACTPERSOON IN MIJN WIJK:



Jeugd

DOEL 

Jeugdigen en gezinnen met 

 psychosociale problemen zo snel 

mogelijk passende hulp bieden  

door een brug te slaan tussen het 

medische en sociale domein en 

 professionals daarbinnen. 

 

SAMENWERKING 

• Gemeenten 

• Zorggroepen 

• POH GGZ voor jeugd 

• Jeugdprofessional

 

RESULTAAT 

Door inzet professional  worden 

mogelijkheden voor meest optimale 

zorg vergroot, zodat nog sneller en 

beter wordt aangesloten bij de  

behoeften van de jeugdige en zijn 

ouders.

CONTACTPERSOON IN MIJN WIJK:



DOEL 

Huisartsenpraktijk wordt ontlast 

doordat zorg op andere domeinen 

door professionals wordt uitgevoerd. 

Zo komen er meer zelfredzame 

 patiënten, heeft de huisarts de 

 patiënt iets te bieden en wordt 

 huisartsenzorg toegankelijk. 

 

SAMENWERKING 

Gemeente Breda: Zorg voor Elkaar 

(IMW, MEE en WIJ). 

 

RESULTAAT 

We werken samen op verschillende 

thema’s. De huisarts en de profes-

sional op het gebied van sociaal 

 maatschappelijk welzijn weten  

elkaar te vinden. 

Sociaal domein 

CONTACTPERSOON IN MIJN WIJK:



Ouderenzorg

DOEL 

HZG Breda wil de groeiende en 

 complexe zorgvraag omtrent 

 ouderen kanaliseren zodat 

 praktijken door kwantiteit en 

 complexiteit niet overvallen  

worden. We stimuleren praktijken 

om ouderenzorg gestructureerd  

te organiseren waarbij het kernteam 

(HA, POH, WVP en SOG) centraal 

staat.

SAMENWERKING 

• VVT (thuiszorg)

•  Specialisten  ouderengeneeskunde

• Amphia

• Gemeente 

•  Samenwerkingspartners sociaal 

maatschappelijk welzijn 

 

RESULTAAT 

Door optimale samenwerking en 

taakdelegatie naar zorg verleners 

wordt werkbelasting van huisarts/

POH meer  beheersbaar.  

De verwachting is dat praktijken 

hierdoor  efficiënt zorg bieden.

CONTACTPERSOON IN MIJN WIJK:



GGZ

DOEL 

Versterken geïntegreerde  

eerstelijns zorg voor mensen  

met psychosociale, psychische  

en psychiatrische problematiek. 

 

SAMENWERKING 

•  Algemeen maatschappelijk werk

• Generalistische zorg

• Gespecialiseerde zorg

• Verslavingszorg 

• Gemeenten 

 

RESULTAAT 

Een stevig netwerk waarin  

de patiënt, zoveel mogelijk  

in zijn eigen omgeving,  

snel de juiste zorg ontvangt.

CONTACTPERSOON IN MIJN WIJK:


