
 

 

 
 

Enthousiasme  

voor de  

eerstelijnszorg 

in Zoetermeer en Benthuizen  

 

 
 

 

 

BELEIDSPLAN  2019 – 2022 



 

 
Versienummer: 2.3       
Versiedatum: 21-2-2019 

Pagina 2 / 27  

 

 

Inhoudsopgave 

SAMENVATTING .................................................................................................................. 3 

1.  INLEIDING ...................................................................................................................... 4 

2.  WERKGEBIED, WERKTERREINEN EN MIDDELEN ...................................................... 5 

3.  UITDAGINGEN EN OPGAVES ....................................................................................... 6 

2.1. UITDAGINGEN EN OPGAVES ..................................................................................................... 6 
2.2. BESTUURLIJK AKKOORD HUISARTSEN- EN MULTIDISCIPLINAIRE ZORG 2019-2022 .................. 7 
2.3. HOOFDLIJNENAKKOORDEN MSZ, WIJKVERPLEGING EN GGZ ............................................... 7 
2.4  REGIOVISIE O.B.V. VAN DE VIER HOOFDLIJNENAKKOORDEN .................................................... 7 

3.  VISIE ............................................................................................................................... 9 

3.1 KERNWAARDEN ........................................................................................................................ 9 
3.2 MISSION STATEMENT ................................................................................................................ 9 
3.3. HET MODEL ZOETERMEER VOOR EERSTELIJNSZORG .............................................................. 9 
3.4. KWALITEIT VAN ZORG VOOROP ............................................................................................. 10 
3.5  POSITIEVE GEZONDHEID EN EIGEN REGIE .............................................................................. 11 

4. PRIORITEITEN ............................................................................................................... 12 

4.1  MEER TIJD VOOR DE PATIËNT ................................................................................................ 12 
4.2  VERBETERING ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN ................................................................ 13 
4.3  ZINNIGE EN ZUINIGE ZORG IN DE RELATIE ZIEKENHUISZORG - EERSTELIJN .......................... 14 
4.4  VERSTERKING ICT EN E-HEALTH.......................................................................................... 15 

5.  MONODISCIPLINAIRE ZORG ...................................................................................... 16 

5.1 HUISARTSENZORG .................................................................................................................. 16 
5.2 ACUTE HUISARTSENZORG ....................................................................................................... 16 
5.3 FARMACEUTISCHE ZORG ........................................................................................................ 16 
5.4 WIJKVERPLEGING .................................................................................................................. 17 
5.5 FYSIOTHERAPIE ...................................................................................................................... 17 
5.6 VERLOSKUNDE ....................................................................................................................... 17 
5.7 PATIËNTGERICHTHEID EN SERVICE ........................................................................................ 18 

6.  MULTIDISCIPLINAIRE ZORG ...................................................................................... 19 

6.1 WIJKGERICHTE AANPAK EN SAMENWERKING MET HET SOCIAAL DOMEIN ............................. 19 
6.2 KETENZORG CHRONISCH ZIEKEN ........................................................................................... 19 
6.3 KWALITEIT EN DOELMATIGHEID JEUGDZORG ........................................................................ 19 
6.4 KWALITEIT EN DOELMATIGHEID GGZ ................................................................................... 20 
6.5 ONDERSTEUNING ZELFZORG EN LEEFSTIJL ............................................................................ 20 
6.6 HOTSPOTTERS, POSITIEVE GEZONDHEID (PERSOONSGERICHTE ZORG) ................................... 20 

7.  ONDERSTEUNING & INFRASTRUCTUUR .................................................................. 21 

7.1. INLEIDING ............................................................................................................................. 21 
7.2. ARBEIDSMARKTPROBLEMATIEK............................................................................................ 21 
7.3 SGZ ALS WERKGEVER ............................................................................................................ 21 
7.4 ICT-INFRASTRUCTUUR ........................................................................................................... 22 
7.5  DATAMANAGEMENT .............................................................................................................. 22 
7.6  ONDERZOEK .......................................................................................................................... 22 
7.7  ONDERWIJS............................................................................................................................ 23 
7.8  MULTIDISCIPLINAIRE HUISVESTING ...................................................................................... 23 

8.  BEKOSTIGING EN MEERJARENRAMING................................................................... 24 

9.  VERANTWOORDING ................................................................................................... 24 

9.1  DE TIJDSHORIZON VAN HET BELEIDSPLAN ............................................................................. 24 
9.2. OP WIE RICHT DIT BELEIDSPLAN ZICH? ................................................................................. 25 
9.3. UITWERKING EN EVALUATIE VAN HET BELEIDSPLAN ............................................................. 25 



 

 
Versienummer: 2.3       
Versiedatum: 21-2-2019 

Pagina 3 / 27  

 

9.4.  EVALUATIE BELEIDSPLAN 2016 - 2018 .................................................................................. 25 
 

 
 

 

Samenvatting 
 

 

Het beleidsplan 2019 – 2022 van de SGZ kent vier prioriteiten: 

 

1.  Meer tijd voor de patiënt 
Een centraal thema blijft “meer tijd en aandacht voor de patiënt” i.v.m. de toename van 

complexe problematiek.  

Bij de huisartsen(praktijken) gaat het om meer tijd per patiënt per consult/visite. Bij de 

apotheker gaat het om meer tijd voor farmaceutische zorg en een actievere houding gericht 

op effectief en doelmatig gebruik van medicatie. Bij de fysiotherapeut gaat het om een betere 

balans tussen het directe contact met de patiënt enerzijds en administratie en dossiervoering 

anderzijds.   

 

2.  Verbetering zorg voor kwetsbare ouderen 
De SGZ werkt aan verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen door (1) intensiveren van 

de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein, (2) verbetering van de 

samenwerking in de acute zorg, (3) te komen tot transmurale afspraken met het ziekenhuis 

en de sector verpleging en verzorging en (4) verdere uitbouw van het zorgprogramma 

dementie. 

 

3.  Zinnige en zuinige zorg in de relatie ziekenhuiszorg - eerstelijn 
Om de Zorg Op de Juiste Plek doelstellingen te realiseren, zet de SGZ zich in voor (1) het 

ontwikkelen van ‘anderhalve lijns’ zorg (spreekuren kaderhuisarts bewegingsapparaat, rol 

optometrist bij oogheelkunde), (2) afspraken tussen specialisten en huisartsen over 

kortdurende beoordeling in het ziekenhuis, (3) meekijkconsulten, (4) Regionale Transmurale 

Afspraken, (5) actualiseren van de samenwerkingsafspraken palliatieve zorg, CVA en dementie 

en (6) zorgpaden voor kwetsbare zwangeren 

 

4. Versterking ICT en E-health  
De SGZ werkt aan verbetering van de ICT en E-health op de volgende punten: (1) het 

aanbieden van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (huisarts, evt. apotheek), en de 

mobiele variant ervan (MedGemak), (2) een voorloperpositie innemen in het landelijk 

programma OPEN (Ontsluiting Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland) en het aanbieden 

van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) aan patienten, (3) stimuleren van het 

gebruik van E-health toepassingen in de chronische zorg en GGZ. 
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1.  Inleiding 
 

 

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.  

Dit beleidsplan is daarom ook tot stand gekomen na uitgebreide consultatie en met inbreng 

van hulpverleners en hun beroepsverenigingen.  Uit die inbreng blijkt ook de verschillende 

dimensies waar hulpverleners hun enthousiasme aan ontlenen: een gedeelde visie, gedeelde 

waarden, een maatschappelijke oriëntatie, blije patiënten, samenwerken en collegialiteit, 

deskundigheidsbevordering, innovatie, een fijne werkplek, moderne ICT, goede 

ondersteuning, duurzaamheid, problemen aanpakken etc.  

Maar overstijgend is het besef dat het enthousiasme afhankelijk is van samenwerking 

onderling en samenwerking met andere zorgaanbieders en stakeholders, en dat die 

samenwerking de belangen van patiënten als gemeenschappelijk richtpunt heeft. Dit 

beleidsplan is daarom ook een uitgestoken hand naar de samenwerkingspartners van 

huisartsen, en apothekers en de SGZ: de zorgaanbieders in thuiszorg, ziekenhuis of GGZ-

instellingen, maar zeker ook de zorgverzekeraars en de gemeente. Samenwerking en 

partnership zijn leidende begrippen voor de SGZ. 
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2.  Werkgebied, werkterreinen en middelen 
 

 

Het werkgebied van de SGZ is Zoetermeer en Benthuizen. 

 

Het beleid van de SGZ kan onderverdeeld worden aan de hand van de volgende twee 

werkterreinen die elk op onderdelen hun eigen bekostiging hebben: 

1. Monodisciplinair zorgaanbod (reguliere zorg overdag en acute zorg op avond, nacht en 

weekend-tijden). Zie hoofdstuk 5; 

2. Multidisciplinair zorgaanbod (wijkgerichte, samenhangende eerstelijnszorg en ketenzorg). 

Zie hoofdstuk 6. 

 

Om te streven naar maximale kwaliteit van zorgverlening wil de SGZ  op deze  werkterreinen 

toegevoegde waarde bieden op de onderstaande aspecten van kwaliteit:  

1. Continuïteit en capaciteit;  

2. Kwaliteit van zorg en zorgprogramma's;  

3. Substitutie en doelmatigheid;  

4. Patiënttevredenheid en service 

5. Hulpverlenerstevredenheid en ondersteuning;  

6. Innovatie. 

 

Deze toegevoegde waarde wordt bereikt door een adequate Ondersteuning & Infrastructuur 

met de volgende middelen: 

1. Een transparante organisatie, met een goed draagvlak bij stakeholders,  ingericht volgens 

de beginselen van ‘good governance’, met een verantwoord maatschappelijk, duurzaam 

en financieel beleid   

2. Zorgmanagement, gericht op samenhang en kwaliteit, doelmatigheid en substitutie en 

patiëntgerichtheid en een aanspreekbare partner zijn voor zorgverzekeraars, gemeenten 

en andere zorginstellingen; 

3. Multidisciplinaire bedrijfsvoering, gericht op good governance, continuïteit, samenwerking 

en capaciteit en kwaliteit van de afzonderlijke disciplines;  

4. Geïntegreerde ICT, gericht op business intelligence, transparantie en verantwoording, 

adequate dossiervoering  en goede communicatie tussen hulpverleners; 

5. Multidisciplinaire huisvesting, gericht op een patiëntvriendelijk aanbod van 

eerstelijnsvoorzieningen en het scheppen van goede voorwaarden voor voldoende 

capaciteit, samenhang en samenwerking in elke wijk van Zoetermeer. 

6. Facilitaire ondersteuning, gericht op het ontlasten van hulpverleners van niet-

hulpverlenerstaken. Zie hoofdstuk 7. 
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3.  Uitdagingen en opgaves 
 

 

2.1. Uitdagingen en opgaves 

De belangrijkste uitdagingen en opgaves zijn in de beleidsperiode 2019-2022 in Zoetermeer: 

1. de demografische opgave:  

In de periode 2019 – 2022 stijgt het aantal 75+ers van 6,8% naar 8,0%, in de komende 

20 jaar naar 13%. De toename van het aantal ouderen zal leiden tot minstens een 

vergelijkbare toename van de zorgvraag. Uit een nieuwe postcodetabel 

achterstandswijken van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat Zoetermeer ca 

10.000 inwoners  heeft in achterstandspostcodes (8%).  

2. de morbiditeitsopgave:  

Het aantal chronische patiënten in de bestaande ketenzorg groeit gestaag. De multi-

morbiditeit neemt toe en we krijgen in de eerstelijn te maken met nieuwe groepen 

chronische patiënten (denk bijvoorbeeld aan patiënten met hartfalen, kanker of 

Parkinson). 

3. de thuiszorgopgave:  

mensen blijven langer thuis wonen, verzorgingshuizen worden of zijn afgebroken, door 

arbeidsmarktproblemen is onvoldoende wijkverpleging beschikbaar. 

4. de ziekenhuisopgave:  

de groei van de medisch-specialistische zorg zal achterblijven bij de demografische 

ontwikkeling. Uit overwegingen van kosten en kwaliteit zal zorg worden verplaatst van 

tweedelijn naar eerstelijn. Als deze beweging niet slaagt, zal toename van wachtlijsten 

het gevolg zijn. 

5. de GGZ opgave:  

ondanks de inzet van overheid en zorgaanbieders worden bestaande wachtlijsten niet 

weggewerkt. GGZ-zorg verplaatst zich meer en meer naar de wijk. De druk op de 

huisartsenpraktijk en de huisartsenpost als gevolg van een toename van GGZ-

problematiek neemt toe. 

6. de arbeidsmarktopgave:  

het is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ondenkbaar dat elke groei van de 

zorgvraag lineair opgevangen wordt door groei van het zorgaanbod. 

7. De bekostigingsopgave: Qua bekostiging zal de groei van de zorgvraag niet lineair 

worden opgevangen door groei van het zorgaanbod. Er is maar een geringe ruimte om 

te groeien, zowel in de eerstelijn als in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Het 

groeipercentage voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is 

maximaal 1,0%, en aanvullend voor Zorg Op de Juiste Plaats (ZOJP) 1,5% in de jaren 

2019 en 2020 en 2% in 2021 en 2022. Voor de medisch-specialistische zorg is landelijk 

een maximale volumegroei beschikbaar van 0,8 procent in 2019, 0,6 procent in 2020, 0,3 

procent in 2021 en 0,0 procent in 2022, exclusief de indexatie voor loon- en 

prijsbijstelling.  

Ook in de zorg op basis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en 

jeugdzorg is er een gemeentelijke bekostigingsopgave, waaraan de SGZ met o.a. de 

inzet van de POH-jeugd wenst bij te dragen. 

 

Evident is dat de Zoetermeerse hulpverleners ondersteund door de SGZ deze uitdagingen 

niet alleen het hoofd kunnen bieden. De inzet van de SGZ is  wel om hier een maximale 

bijdrage aan te leveren.  
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2.2. Bestuurlijk akkoord huisartsen- en multidisciplinaire zorg 2019-2022 

De komende jaren wordt € 471 miljoen geïnvesteerd in het versterken van de huisartsenzorg. 

Dit budget is onder andere beschikbaar voor meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in de 

avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de 

zorg voor kwetsbare groepen en ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars 

kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over zorginnovatie, meer inzet van 

praktijkondersteuners en praktijkmanagers en de inzet van E-health. Tevens wordt extra 

geïnvesteerd in de zorg in achterstandswijken. 

Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord circa € 133 miljoen beschikbaar 

voor het versterken van ICT in de huisartspraktijk, digitale uitwisseling met patiënten en voor de 

uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. Partijen zullen zich 

onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de 

arbeidsmarkt. 

Centraal staat het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, zoals beschreven in de 

Rapportage van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal.  

Minister Bruno Bruins: “Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden. Daarbij 

past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog 

specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de 

fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere 

vormen van hulp. Zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar voor die persoon. 

Huisartsen spelen hier een belangrijke rol in en daarom is het logisch de huisartsenzorg te 

versterken”. 

Om dit te ondersteunen is de komende jaren extra geld beschikbaar voor de huisartsenzorg. In 

2019 en 2020 wordt er 2,5% en in de jaren 2021 en 2022 wordt er 3% toegevoegd aan de 

budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarmee komt er over een periode 

van 4 jaar € 471 miljoen (exclusief loon- en prijsbijstelling) bij ten opzichte van de verwachte 

uitgaven in 2018. 

 

2.3. Hoofdlijnenakkoorden MSZ, Wijkverpleging en GGZ 

Naast het bestuurlijk akkoord huisartsen- en multidisciplinaire zorg zijn er drie andere 

hoofdlijnenakkoorden: Medisch Specialistische Zorg (MSZ), Wijkverpleging en Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ). In elk van deze akkoorden wordt bij de contractering zorgaanbieder – 

zorgverzekeraar een belangrijke rol toegekend aan een gedeelde regiovisie: ‘een feitelijk beeld 

maken van de sociale en gezondheidssituatie en van de opgave in een regio, gemeente of wijk’. 

In een regiovisie moeten de hoofdthema’s worden geadresseerd: het voorkomen van dure zorg, 

het verplaatsen van zorg naar de patiënt in zijn omgeving en het vervangen van zorg door e-

health. 

Het LangeLand Ziekenhuis, Fundis/Vierstroom en de Huisartsen Vereniging Zoetermeer (HVZ) 

/ Kring van Zoetermeerse Apotheken (KZA) / SGZ  hebben deze handschoen opgepakt om 

hoofdthema’s vast te stellen voor de regiovisie Zoetermeer.  Overleg met de GGZ aanbieders 

Parnassia en Rivierduinen, en met de gemeente Zoetermeer kan nog tot aanscherping hiervan 

leiden. 

 

2.4  Regiovisie o.b.v. van de vier hoofdlijnenakkoorden 

Het LangeLand Ziekenhuis, Fundis/Vierstroom en HVZ/KZA/SGZ  hebben de onderstaande  

hoofdthema’s vastgesteld voor de regiovisie Zoetermeer. Overleg met de GGZ aanbieders 

Parnassia en Rivierduinen, en met de gemeente Zoetermeer kan nog tot aanscherping hiervan 

leiden. De thema’s 1 en 4 sluiten direct aan op de prioriteiten in dit beleidsplan. De thema’s 2 en 

3 sluiten aan op de aandachtsgebieden die zijn geformuleerd in hoofdstuk 6. 
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Thema 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). 

 

Thema 2: Actueel Medicatie Overzicht  

In de beleidsperiode komt er een Actueel Medicatie Overzicht voor de patiënt en voor alle 

betrokken hulpverleners in de keten: o.a. online raadplegingmedicatie, medicatieverificatie, 

elektronische recept,  dashboard patiënten.  

 

Thema 3: Regionale organisatie van leefstijlbegeleiding, preventie, zelfzorg- en 

mantelzorgondersteuning.  

Gezamenlijke voorlichting over de ondersteuningsmogelijkheden aan Zoetermeerse inwoners: 

verwijsmogelijkheden voor o.a. huisartsen en specialisten bij chronische, oncologische en 

geboortezorg, Onderdelen: multidisciplinaire aanpak in  de eerstelijn (praktijkondersteuners, 

fysiotherapeuten en andere paramedici, diëtisten e.a.),  ondersteuning in het sociaal domein 

(bijv. welzijn op recept) en diverse programma’s als Gecombineerde Leefstijl Interventie, Patiënt 

en Partner zelfmanagement Educatie Programma voor alle chronische aandoeningen, 

preoperatief trainen. 

 

Thema 4: benutting van e-health en ICT-oplossingen voor communicatie tussen patiënt / 

mantelzorg en hulpverleners en tussen hulpverleners onderling.  

Voorlopers rol voor de elektronische communicatie tussen hulpverleners (inzage in 

bronbestanden bij andere hulpverleners, elektronische communicatie), en voorlopers rol voor 

communicatie tussen hulpverleners en patiënten op basis van MedMij standaarden (experiment 

met een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) in intensieve samenwerking met 

leveranciers (Chipsoft – ziekenhuis, Nedap – wijkverpleging, PharmaPartners – eerstelijn). 

Aansluitend op landelijke subsidieprogramma’s (VIPP voor ziekenhuizen en OPEN voor de 

eerstelijn). Aandacht voor een goed evenwicht tussen privacy en patiëntveiligheid: tegenwicht 

bieden tegen de nadelige gevolgen van de privacy-wetgeving inzake gespecificeerde 

toestemming. 
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3.  Visie  
 

 

 

3.1 Kernwaarden 

Voor de hulpverlening in de eerstelijnszorg in Zoetermeer formuleren we als kernwaarde: 

samenhangende, professioneel deskundige, patiëntvriendelijke, effectieve en doelmatige 

zorg,  aangeboden door op samenwerking en resultaat gerichte hulpverleners.  

De organisatie van de SGZ is ondergeschikt en dienend aan deze kernwaarde. Maar ook 

voor de organisatie die de SGZ is, is een hoge mate van samenwerkingsgerichtheid en 

resultaatgerichtheid de norm. De kernwaarden die daarbij horen zijn: betrouwbaarheid, 

aanspreekbaarheid, transparantie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie.  

 

 

3.2 Mission statement 

Daarom kiest dit beleidsplan een vierledig “mission statement” voor de SGZ:  

 

1. Burgers en patiënten in Zoetermeer en Benthuizen worden behandeld en begeleid door 

hulpverleners die vanuit hun eigen intrinsieke motivatie werken aan kwaliteit van de zorg, 

en die daarin door de SGZ worden gefaciliteerd.  

2. De SGZ wil hulpverleners ondersteunen om samenhangende, multidisciplinaire en 

programmatische zorg te bieden en te organiseren.  

3. De SGZ wil hulpverleners ontlasten van alle niet-hulpverlenerstaken. 

4. De SGZ zoekt gelijkwaardige samenwerking met andere zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars en gemeente om een gezamenlijke regiovisie vorm en inhoud te geven.   

 

Vanuit dit “mission statement” willen we samen met de Zoetermeerse eerstelijnshulpverleners 

de enorme uitdagingen die op de eerstelijn afkomen het hoofd bieden.  

 

 

3.3. Het model Zoetermeer voor eerstelijnszorg 

Het bestuurlijk akkoord huisartsen- en multidisciplinaire zorg 2019-2022 rechtvaardigt de 

verwachting dat het ‘model Zoetermeer’ voor de eerstelijnszorg op steun van 

zorgverzekeraars mag blijven rekenen. Dit model kan als volgt getypeerd worden: 

1. Een naar buiten en op patiënten gerichte eerstelijnsorganisatie die een aanspreekbare 

samenwerkingspartner is voor andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentelijke 

overheid. 

2. Een goede interne organisatie van de eerstelijnszorg, met: 

a. een samenwerkingsstructuur van wijksamenwerkingsverbanden en gezondheidscentra, 

en een stedelijke overlegstructuur die beheerd en ondersteund worden door de SGZ; 

b. goed georganiseerd mandaat door langlopende  overeenkomsten op grond waarvan de 

SGZ namens de Zoetermeerse eerstelijn als contractpartner kan optreden voor diverse 

vormen van geïntegreerde eerstelijnszorg; 

c. een sterke nadruk op de centrale positie van de huisarts in de eerste lijn als spil, 

poortwachter, dossierhouder en verwijzer; 

d. een belangrijke rol voor de apotheker en de wijkverpleegkundige en/of 

eerstelijnsverpleegkundige als de twee meest intensief met de huisartsen 

samenwerkende disciplines; 

e. goede samenwerking met algemeen maatschappelijk werkenden en 

eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten en diëtisten, jeugdzorg en verloskundigen;  
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f. een mengvorm van hulpverleners in dienst bij de SGZ en zelfstandige hulpverleners en 

instellingen, die onderling met elkaar goed samenwerken en een hechte contractuele 

relatie met elkaar en de SGZ hebben;  

g. een bundeling van de eerstelijnsmanagementcapaciteit van gezondheidscentra, 

huisartsenpost, dienstapotheek, facilitaire ondersteuning, Regionale 

OndersteuningsStructuur en specifieke projecten bij één organisatie: de SGZ, die 

daarmee voldoende capaciteit heeft om op te treden als facilitair bureau voor de gehele 

eerstelijnszorg in Zoetermeer en Benthuizen; 

h.  een sterke ICT-gerichtheid ter bevordering van kwaliteit, afstemming en samenwerking. 

3. Een nauwe en geformaliseerde samenwerking met Vierstroom en Buurtzorg, Kwadraad 

(Algemeen Maatschappelijk Werk), Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, ’t Lange 

Land Ziekenhuis en GGZ-instellingen, gericht op het organiseren van ketenkwaliteit. 

 

Het model Zoetermeer biedt een meerwaarde waar alle partijen enthousiast over kunnen zijn:  

-  patiënten, omdat goede geïntegreerde zorg geboden wordt aan veel zorg behoevende 

patiëntencategorieën en omdat verbetering van de servicekwaliteit en instandhouding van 

de keuzevrijheid een planmatige aanpak kent; 

-  hulpverleners in de eerste lijn, omdat hen een aantrekkelijke werkomgeving wordt geboden 

met ontlasting van facilitaire taken en een sterke vakinhoudelijke gerichtheid; 

- het ziekenhuis, GGZ-aanbieders, Verpleging & Verzorging-organisaties, revalidatie-

aanbieders e.a. als samenwerkingspartners, omdat zij in Zoetermeer een op samenwerking 

gerichte en aanspreekbare eerstelijnszorg aantreffen; 

-  zorgverzekeraars, omdat zij een stevige waarborg hebben dat zij aan hun zorgplicht kunnen 

voldoen (de SGZ zorgt voor het aantrekken en vestigen van voldoende hulpverleners), en 

omdat zij met een sterke eerstelijnszorg hun budgettaire risico van stijgende zorgkosten het 

best kunnen beteugelen; 

- de gemeentelijke overheid omdat een kwalitatief goede en aanspreekbare eerstelijnszorg 

aan haar burgers wordt geboden; 

- de landelijke overheid, omdat een model verder tot ontwikkeling wordt gebracht dat een 

interessant perspectief biedt voor de organisatie van de eerstelijnszorg elders.  

 

De basis voor het model is een verankerde verbondenheid van de SGZ: met hulpverleners, met 

patiënten en zorgverzekeraars en met de gemeentelijke overheid.  

 

 

3.4. Kwaliteit van zorg voorop 

 

De SGZ omarmt de nieuwe definitie van kwaliteit die InEen1 hanteert: “Kwaliteit van zorg is 

wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden en werken aan kwaliteit wordt dan 

daarvan samen leren.” (uit: ‘De nieuwe kwaliteit’, Jan Kremer en Sjaak Wijma). 

Kwaliteit komt tot stand in de interactie tussen hulpverlener en patiënt aan de telefoon, in de 

spreek- of behandelkamer, de apotheek of de huiskamer van de patiënt. 

 

Vanuit deze definitie sluit het kwaliteitsbeleid van de SGZ aan op de intrinsieke motivatie van 

hulpverleners en op het benutten van hun (zelf)lerend vermogen. 

Richtlijnen, zorgprogramma’s en protocollen, prestatie-indicatoren, benchmarks en 

spiegelinformatie, PREM’s2 en PROM’s3 definiëren niet de uiteindelijke kwaliteit, maar 

vormen het beginpunt van zelfreflectie en het gesprek over kwaliteit. 

                                                   
1 de koepelorganisatie van o.a. zorggroepen, huisartsenposten en gezondheidscentra 
2 Patient Reported Experience Measures 
3 Patient Reported Outcome Measures 
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De kwaliteitscyclus (do, plan, check, act) vormt daarbij een brede basis. Kwaliteitssystemen 

die hierop aansluiten en hun systeem hierop aanpassen hebben de voorkeur van de SGZ. Dit 

geldt in zekere mate voor het door veel Zoetermeerse huisartsen en de huisartsenpost 

gebruikte NHG Praktijk Accreditatie en voor de (multi-site) HKZ certificering voor apotheken.. 

Het geldt momenteel niet voor de HKZ-certificering die een aantal fysiotherapiepraktijken 

gebruiken. Ook geldt het door de eenzijdige nadruk op registratievereisten niet voor de plus-

certificering van fysiotherapiepraktijken. Tegen de achtergrond van de eisen van 

zorgverzekeraars en de visies op kwaliteit van de landelijke koepelorganisaties, oriënteert de 

SGZ zich waar mogelijk op voor alternatieven voor deze kwaliteitssystemen. 

 

 

3.5  Positieve gezondheid en eigen regie 

De SGZ omarmt de beweging van de huidige definitie van gezondheid van de World Health 

Organization - 'een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter 

het ontbreken van ziekte of gebrek' – naar een nieuwe definitie van gezondheid, zoals 

geformuleerd door Machteld Huber: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een 

eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. 

In diverse innovaties en projecten worden hieraan praktische vertalingen gegeven. 

 

Daarnaast is het van belang om een vangnet te blijven vormen van outreachende hulpverleners 

voor kwetsbare mensen die niet in staat zijn tot zelfredzaamheid of die een gering vermogen 

hebben voor eigen regie. De samenwerking met de gemeente en hulpverleners in het sociaal 

domein vormt daarbij de basis. Outreachende hulpverleners zijn de praktijkverpleegkundige 

(SGZ) i.c.m. de Plicare wijkverpleegkundige, de wijkcoach (Kwadraad), de wijkspv’er 

(Rivierduinen) en de sociaal makelaar (Palet Welzijn).   
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4. Prioriteiten 

 

De vier prioriteiten voor de hulpverleners in de eerstelijn in Zoetermeer en Benthuizen zijn op 

basis van het voorgaande in de beleidsperiode: 

1. Meer tijd voor de patiënt.  

2. Verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen. 

3. Zinnige en zuinige zorg in de relatie ziekenhuis – eerstelijn. 

4. E-health toepassingen en online toegankelijk maken van patiëntendossier. 

 

De overige aandachtsgebieden in dit beleidsplan zijn:  

 De toegankelijkheid (capaciteit) garanderen van de acute huisartsen- en farmaceutische 

zorg in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) 

 Wijkgerichte aanpak en samenwerking met het sociaal domein 

 Ketenzorg chronisch zieken 

 Bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid jeugdzorg 

 Samenwerking in de GGZ 

 Ondersteuning zelfzorg en leefstijl 

 Hotspotters, persoonsgerichte zorg (positieve gezondheid) 

 Arbeidsmarktproblematiek 

 Adequate huisvesting bieden voor de personele uitbreiding in de huisartspraktijk 

 Datamanagement 

Deze aandachtsgebieden zullen in de hoofdstukken 5, 6 en 7  aan de orde komen.   

 

 

4.1  Meer tijd voor de patiënt 

Een centraal thema blijft evenals in de vorige beleidsperiode “meer tijd en aandacht voor de 

patiënt” i.v.m. de toename van complexe problematiek.  

Bij de huisartsen gaat het om meer tijd per patiënt per consult/visite. De zorgvraag van de 

patiënt wordt steeds complexer en in toenemende mate is het nodig de achterliggende 

problematiek bij patiënten in beeld te brengen. Daarnaast dient voor huisartsen de druk van 

diensten op de Huisartsenpost teruggebracht te worden, vooral door het beperken van de niet 

acute zorgvraag.  

Bij de apotheker gaat het om meer tijd voor farmaceutische zorg en een actievere houding 

gericht op effectief en doelmatig gebruik van medicatie.  

Bij de fysiotherapeut gaat het om een betere balans tussen het directe contact met de patiënt 

enerzijds en administratie en dossiervoering anderzijds.   

 

De inspanningen om voor de huisartsenpraktijk meer tijd voor de patiënt te realiseren zijn: 

1. De SGZ zet in op een transitie naar minder tijd voor eenvoudige zorg naar meer tijd voor 

complexe zorg door: 

 bevordering van zelfzorg en van minder beroep op de huisartspraktijk door 

www.thuisarts.nl; 

 efficiëntere zorgprogramma’s in de ketenzorg door gebruik van e-health,  

 inzet van e-health vanuit het actieprogramma zelfzorg ondersteund; o.a. “niet-

begeleide GGZ-zorg” 

 voorzien in (financiële) middelen en effectieve ICT- en E-health-toepassingen en 

adequate bekostiging om dit mogelijk te maken.  

 aanscherping van de inclusie voor ketenzorg door NHG/InEen 

2. Onderzoeken waar verbetering samenwerking en scherpere taakverdeling met andere 

disciplines tot ontlasting van de huisarts kan leiden; 

http://www.thuisarts.nl/
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3. Waar mogelijk middelen vrij maken voor meer personele inzet van huisarts en 

praktijkondersteuners, met name voor kwetsbare ouderen, ggz-patiënten, jeugd, mensen 

met een gezondheidsachterstand en hotspotters 

4. de arbeidsmarktopgave: de basis voor meer tijd voor de patiënt ligt in voldoende 

hulpverleners en medewerkers in de eerstelijnszorg. Het werven van nieuwe 

medewerkers en het behouden van huidige zal in komende periode extra aandacht 

vragen in het licht van het verwachte personeelstekort in de zorg. De SGZ zet in op 

adequaat arbeidsmarktbeleid en beleid gericht op een zo aantrekkelijk mogelijk 

werkomgeving qua arbeidsvoorwaarden, werkplek en facilitering. Voor een deel van de 

huisartsen zal de aanstelling van een praktijkmanager ontlastend werken (meer 

spreekuurtijd mogelijk maken). 

5. huisartsen ontlasten bij het regelen van zorg. Zij zijn steeds meer tijd kwijt met het 

regelen van zorg als gevolg van diverse wachtlijsten (specialisten, GGZ), tekorten aan 

voorzieningen (acute tijdelijke opname ouderen) of personeelstekorten (wijkverpleging, 

presentatiestops SEH). Dit betekent: 

 Intensivering van de samenwerking met medisch specialistische zorg en GGZ op 

het vlak van verwijsafspraken (prioritering op basis van noodzaak van snel 

inzetbare zorg); 

 Intensivering van de samenwerking met de acute zorg in de V&V-sector (zie 

volgende paragraaf) 

6. versterking van triage op de huisartspost, en stimuleren dat patiënten op de 

huisartsenpost uitsluitend met acute zorgvragen komen. 

 

 

4.2  Verbetering zorg voor kwetsbare ouderen 

De SGZ werkt aan verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen op de volgende punten: 

1. Intensiveren van de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein 

om tot een zo efficiënt mogelijk aanbod en organisatie voor ouderenzorg en complexe 

zorg te komen. Belangrijkste speerpunten zijn: 

 Komen tot afspraken met zorgverzekeraars over structurele, meerjarenfinanciering van 

de functie van  praktijkverpleegkundige ouderenzorg,  

 Uitbouwen van de krachtenbundeling van de functies van praktijkverpleegkundige 

ouderen in de huisartspraktijk, Plicare wijkverpleegkundigen, casemanagers 

dementie en gespecialiseerd verpleegkundigen; 

 Tijdige signalering van kwetsbare ouderen; 

 Investeren in zorgwensgesprekken door huisartsen en praktijkverpleegkundigen   

t.b.v. een individueel zorgplan (wensen m.b.t. wonen en zorg); 

 Investeren in advance care planning (wensen m.b.t. zorg rond het levenseinde) door 

huisartsen en praktijkverpleegkundigen met  o.a. als doel het voorkomen van 

ongewenst behandelen;  

 Integratie van de het zorgprogramma palliatieve zorg en de werkafspraken voor 

kwetsbare ouderen opdat er sprake is van een naadloos continuüm; 

 Tegengaan van de versnippering in de wijkverpleging (er zijn ca. twintig aanbieders van 

wijkverpleging actief in Zoetermeer) . De SGZ is voorstander van hoofdaannemerschap 

van bijv. Vierstroom vanuit de optiek van intensieve samenwerking huisarts-

wijkverpleging; 

 Vorm geven aan de relatie met het sociaal domein in samenwerking met Plicare. 

Onderzoek naar de mogelijkheden om het project “lang zal Meerzicht leven” ook in 

andere wijken te implementeren. 

 Uitbouwen onderlinge elektronische berichtgeving (edifact) en gebruik NCare (ICT-

applicatie voor medicatie-overzichten en toedienlijsten). 
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2. M.b.t. de acute ouderenzorg werkt de SGZ samen met o.a. Fundis en het Lange Land 

ziekenhuis aan: 

 Het realiseren van één loket / coördinatiepunt in Zoetermeer (24/7) voor alle ouderen 

die tijdelijke of permanente opname behoeven (uitbreiding huidige pilot één 

telefoonnummer). 

 Uitbreiding van capaciteit eerstelijnsvoorziening (ELV), capaciteit tijdelijke opname 

mensen met dementie (respijtzorg) en realisatie van  “labelloze observatiebedden 

bedden” voor ouderen met een onduidelijke oplossingsrichting. 

 

3. Komen tot transmurale afspraken: 

 Verbinding leggen tussen de eerstelijns ketens en zorgprogramma's zoals hartfalen en 

chronische nierschade, en met palliatief team LLZ, GGZ en wijkverpleging. 

 Versterking van de rol van de praktijkverpleegkundige bij het verbinden en versterken 

van Cure-Care-Welzijn 

 Transmurale afspraken, zowel m.b.t. opname en ontslag, als in de samenwerking 

huisarts, specialist oudergeneeskunde, geriater en apotheker. 'Dichten' van gaten in de 

overdracht tussen zorgverleners 

 Actueel Medicatie Overzicht (AMO): zowel w.b. de beschikbaarheid van een AMO voor 

alle voorschrijvend artsen en voor de vertrekkende apotheken, als voor de overdracht 

van het AMO bij opname en ontslag uit ziekenhuizen, GGZ-instellingen en VVT-

instellingen. 

 GGZ: ontwikkelen van afspraken over de thema's cognitieve diagnostiek, begeleiding 

en 'waakvlam' chronische psychiatrische patiënten, acute opname. 

 Uitbouwen en intensiveren van de rol van de specialist ouderengeneeskunde in 

huisartsenpraktijk; 

 Komen tot afspraken met zorgverzekeraars, zorgkantoor en V&V zorgaanbieders over 

de grenzen aan huisartsenzorg voor de zorg aan ouderen met een WLZ indicatie. 

 

 

4. In het zorgprogramma dementie zijn de speerpunten samen de partners in het 

samenwerkingsverband Zorghart: 

 Verzelfstandiging Zoetermeers dementie netwerk (los van St. Transmurale zorg 

Haaglanden); 

 Herziening zorgprogramma; 

 Extra afspraken t.b.v. mensen met dementie op jonge leeftijd; 

 Meewerken aan Dementievriendelijk Zoetermeer. 

 

 

4.3  Zinnige en zuinige zorg in de relatie ziekenhuiszorg - eerstelijn 

Om de Zorg Op de Juiste Plek doelstellingen te realiseren, zet de SGZ zich in voor: 

1. Het concentreren van substitutie op eerstelijnszorg die de individuele huisartspraktijk niet 

verder belast. Daartoe investeert de SGZ in het ontwikkelen van ‘anderhalve lijns’ zorg: 

zorg onder de verantwoordelijkheid van de eerstelijn die de individuele huisarts niet extra 

belasten. Concrete initiatieven zijn:  

 spreekuren kaderhuisarts bewegingsapparaat (orthopedie); 

 rol optometrist (oogheelkunde); 

2. Samen met het Lange Land ziekenhuis nagaan in hoeverre zuinige en zinnige zorg 

mogelijk is zonder substitutie, bijv. : 

 afspraken tussen specialisten en huisartsen over kortdurende beoordeling in het 

ziekenhuis bij verwijzing om ‘advies’ of ‘op verzoek van de patiënt’,  
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 reflectie op het verwijzen van huisartsen in samenspraak met specialisten a.d.h.v. een 

analyse wat de uiteindelijke diagnoses zijn die patiënten met een verwijzing van de 

huisarts naar de tweede lijn krijgen 

 verkenning van de mogelijkheden bij specialisten om eerder terug te verwijzen.  

Bij de beoordeling van nieuwe initiatieven wordt een daartoe opgesteld stroomdiagram 

gebruikt van  de Huisartsen Vereniging: ‘draagvlak bij nieuwe projecten’. Deze richt zich  

m.n. op substitutie waarbij iedere huisartsenpraktijk een actieve rol heeft (hartfalen, 

atriumfibrilleren, diep veneuze trombose (DVT), longembolie, oncologie). 

3. Meekijkconsulten:  afspraken over de inzet van aanvullende tweedelijns (diagnostische) 

middelen en/of het raadplegen van een medisch specialist of kaderhuisarts. 

Concrete initiatieven zijn: 

 Meekijkconsult cardiologie 

 Groepsconsultatie moeilijk instelbare diabetespatiënten (internist in 

gezondheidscentrum);  

4. Regionale Transmurale Afspraken (RTA) verder ontwikkelen als instrument voor verwijzen 

en terugverwijzen. Naast de bestaande RTA's (coronairsclerose, hartfalen, diabetes, 

COPD en astma) kunnen dit RTA’s zijn voor bijv. ADHD bij kinderen en atriumfibrilleren. In 

samenwerking met zorgverzekeraars: monitoring a.d.h.v. dubbeldeclaraties DOT’s en 

keten-DBC of eerstelijns tarieven. 

5. Actualiseren van de samenwerkingsovereenkomsten palliatieve zorg, CVA en dementie, en 

de daarin vast te leggen afspraken tussen ziekenhuis en eerstelijn;  

6. integrale inhoudelijke samenwerking organiseren tussen specialist - huisarts en overige 

domeinen (o.a. wijkverpleging en gemeente) en invulling van de rol van de specialist / 

ziekenhuis richting overige domeinen (taakherschikking / taakdelegatie). Concrete 

initiatieven zijn: 

 zorgpaden kwetsbare zwangeren 

 werkafspraken kwetsbare ouderen (zie onder punt 4.2) 

 

 

4.4  Versterking ICT en E-health  

De SGZ werkt aan verbetering van de ICT en E-health op de volgende punten:  

1. Het aanbieden van en het gebruik stimuleren van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net 

(huisarts, evt. apotheek), en de mobiele variant ervan (MedGemak). 

2. Indien voldoende draagvlak bij huisartsen: een voorloperpositie innemen in het landelijk 

programma OPEN (Ontsluiting Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland) met als insteek 

het aanbieden van inzage in patiëntgegevens conform de “Richtlijn Online inzage in het H-

EPD door patiënt” van de NHG en de Patiëntenfederatie; 

3. Het krachtig stimuleren van het gebruik van E-health toepassingen in de chronische zorg en 

GGZ;.  

4. Verbetering van de communicatie en gegevensuitwisseling met ziekenhuis en de 

wijkverpleging. 

5. Verbetering van de informatievoorziening.  

6. Bevordering van gebruik van digitale intelligentie. 
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5.  Monodisciplinaire zorg 
 

 

 

5.1 Huisartsenzorg 
We willen de ondersteuning van de huisartsenzorg versterken door: 

 aandacht te besteden aan de gevolgen voor de rol van de huisarts en de organisatie van de 

huisartspraktijk en het ondersteunend personeel van beleid gericht op “meer tijd voor de 

patiënt” en “zorg op de juiste plek”; 

 te investeren in de doorontwikkeling van Medicom van een informatiesysteem voor de 

huisarts naar een informatiesysteem voor de huisartsvoorziening (huisarts en 

praktijkondersteuners) 

 het adequaat blijven invullen van de werkgeversfunctie voor 15 huisartspraktijken, 

praktijkondersteuners ouderen, GGZ, en Jeugd, met een sterk accent op scholing en 

deskundigheidsbevordering; 

 het adequaat ondersteunen van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen; 

 bevordering functioneren van de Huisartsen Vereniging Zoetermeer en ondersteuning 

bestuur bij voorbereiding van vergaderingen en uitvoering besluitvorming 

 bevorderen structureel overleg tussen HVZ en andere beroepsgroepen en instanties (KZA, 

wijkverpleging, ziekenhuis, GGZ, gemeente, verloskunde, e.a.)  

 

 
5.2 Acute huisartsenzorg 
We willen de toekomstbestendigheid, kwaliteit en effectiviteit bevorderen van de acute 

huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) door: 

 Beperking van de niet acute zorgvraag op de Huisartsenpost door:  

- adequate bereikbaarheid van huisartsenpraktijken in de middag  

- adequate voorlichting en e-health toepassingen (juiste zorg op de juiste plek) 

 Samenwerkingsafspraken met o.a. de SEH te maken i.v.m. personele problematiek 

(opnamestops, presentatiestops,) en i.v.m. mogelijke tekorten van triagisten en huisartsen 

op de HAP; 

 Samenwerkingsafspraken te intensiveren met wijkverpleging (Veilig Thuis) met nadruk op de 

doelgroep kwetsbare ouderen en GGZ crisisdiensten;  

 Beleid gericht op vermindering van de dienstbelasting van huisartsen; 

 Het bieden van een interessante en inspirerende werkomgeving voor de triagistes met 

diverse mogelijkheden om zich in het vak verder te ontwikkelen. De functie van  triagiste bij 

de HAP Zoetermeer is compleet en veel omvattend, en beperkt zich niet tot een callcenter-

achtige functie.  

 Het scholen en opleiden van triagistes; de HAP Zoetermeer is als HDS geaccrediteerd 

opleider namens Calibris Advies en is voornemens om in 2019 te heraccrediteren. 

 Werken aan de accreditatie van de HDS door de NPA; vormgeven van een volwaardig 

kwaliteitsbeleid. Doelstelling is accreditatie te behalen in 2020. 

 

 

5.3 Farmaceutische zorg 
We willen de ondersteuning van de farmaceutische zorg versterken door: 

 bevordering van het farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers 

en aanstelling FTO-coördinator gericht op goede resultaten in benchmark Instituut voor 

Verantwoord Medicijngebruik; 
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 het bevorderen van en wegnemen van belemmeringen voor medicatiereviews. Doel is dat 

iedereen die een medicatiereview nodig heeft, die ook krijgt. Of dit doel gerealiseerd wordt, 

wordt jaarlijks besproken aan de hand van een interne benchmark. 

 een efficiëntere communicatie huisarts-apotheker m.b.t. medicatiereviews;  

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

afstemming Medicom Smart en MFB’s – apotheken; 

 bevordering verkrijging van toestemming voor uitwisseling van gegevens via LSP en 

zorgcluster;   

 bevordering samenwerking apotheek – wijkverpleging i.v.m.  toediening medicatie. 

Implementatie NCare; 

 het bevorderen van goede medicatie-overdracht ziekenhuis-apotheken, o.m. door LSP: 

percentage toestemmingen verhogen; 

 het bevorderen van mogelijkheden voor een elektronisch recept voor specialistenreceptuur;  

 ondersteuning van farmaceutische zorg in verzorgingshuizen;  

 het bevorderen van de beschikbaarheid lab-uitslagen; o.a. ook t.b.v. meesturen bij 

verwijsbrief in Zorgdomein;  

 het bevorderen van de beschikbaarheid van de resultaten screener bij verwijzing naar Basis-

-GGZ en S-GGZ;   

 onderzoek naar optimalisatie medicatie op basis van “big data”; 

 het voortzetten van de rol als beherend rechtspersoon voor de acute farmaceutische zorg en 

het adequaat blijven invullen van de werkgeversfunctie de Dienstapotheek; 

 het adequaat blijven invullen van de werkgeversfunctie van 4 apotheken; 

 bevordering functioneren van Kring Zoetermeerse Apotheken en ondersteuning bestuur bij 

voorbereiding van vergaderingen en uitvoering besluitvorming; 

 bevorderen structureel overleg tussen KZA en HVZ, en waar gewenst andere 

beroepsgroepen of instanties. 

 

 

5.4 Wijkverpleging 
We zullen de ondersteuning van de wijkverpleging in Zoetermeer versterken door: 

 versterking van de samenwerkingsrelatie met Vierstroom Zorg Thuis 

 het samen met Vierstroom Zorg Thuis onderzoeken van een eventueel 

hoofdaannemerschap voor wijkverpleging in Zoetermeer 

 het zo goed mogelijk aanhaken van Buurtzorg op deze samenwerkingsrelatie 

 zo veel mogelijk afstemming realiseren met andere (grotere) aanbieders van 

wijkverpleging 

 

 

5.5 Fysiotherapie 
We zullen de ondersteuning van fysiotherapie in Zoetermeer versterken door: 

 het adequaat blijven invullen van de werkgeversfunctie van 4 fysiotherapiepraktijken met 

een sterk accent op deskundigheidsbevordering en scholing; 

 het ondersteunen van initiatieven van fysiotherapiepraktijken die deel uitmaken van de 

wijksamenwerkingsverbanden, die passen in het beleid voor kwetsbare groepen.  

 

5.6 Verloskunde 
We zullen de ondersteuning van de verloskunde in Zoetermeer met name richten op het 
versterken van de zorg voor kwetsbare zwangeren door: 

 De SAFER studie die de Erasmus Universiteit in Zoetermeer en Benthuizen gaat 

uitvoeren: Smoke and Alcohol Free with E-health and Rewards, een onderzoek naar het 
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gebruik van beloningen als hulp bij het stoppen met roken en/of alcohol drinken vóór en 

tijdens de zwangerschap. 

 De evaluatie van 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. Het 

betreft risico’s als relatieproblemen, huiselijk geweld, laaggeletterdheid, schulden, 

huisvestingsproblemen, of onverzekerd zijn. In de projectfase is bij 20% van de zwangeren 

een dergelijk zorgpad ingezet. Vanaf het tweede kwartaal van 2019 licht de nadruk op de 

afbouw van het projectmatige karakter en de implementatie in de reguliere hulpverlening. 

 

 
 

 

 

 

5.7 Patiëntgerichtheid en service 
De SGZ wil haar organisatie ten dienste stellen van goede service van de bij de 

wijksamenwerkingsverbanden aangesloten hulpverleners aan alle patiënten binnen het 

werkgebied.  

De speerpunten van beleid zijn: 

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

huisartspraktijken.   

2. Het verkorten van wachttijden bij de apotheken en experimenten en werkwijzen  bevorderen 

die het gemak van de patiënten om hun juiste medicatie te verkrijgen – met behoud van de 

kwaliteit van farmaceutische zorg – zo veel mogelijk vergroten. . 

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 Wijkgerichte aanpak en samenwerking met het sociaal domein 
We zullen de wijkgerichte aanpak en de samenwerking met het sociale domein versterken door:  

 het actualiseren van wijkscans: de SGZ beschikt momenteel over wijkscans van een aantal 

jaar geleden, en zal voor de beleidsperiode 2019 - 2022 per wijk nieuwe wijkscans opstellen.  

In deze scan wordt enerzijds gebruik gemaakt van data uit alle HIS'en en AIS'en van 

Zoetermeerse huisartsen en apothekers, en anderzijds van informatie van openbare 

bronnen als het CBS, het SCP, Primos ROS-wijkscan en de leefbaarheidsmonitor. We 

hebben als beeld dat in het algemeen twee factoren bepalend zijn bij de gezondheidssituatie 

van een wijk: de leeftijdsopbouw en de sociaal economische status. Met de gemeente en de 

GGD zal worden onderzocht of de gezondheidsmonitor van de GGD kan worden verdiept 

naar wijkniveau. 

 voor de samenwerking tussen eerstelijn en sociaal domein het vlindermodel te promoten: 

beperkt aantal liaisonfunctionarissen: sociaal makelaar (welzijn op recept), Plicare 

wijkverpleegkundige (in combinatiefuncties met praktijkverpleegkundigen), AMW/wijkcoach 

voor psychosociale en materiele hulpverlening, wijk-SPV'er voor GGZ problematiek. 

 het werken op basis van positieve gezondheid te stimuleren, o.a. project hotspotters en 

verder uitwerken van huidige werkwijze welzijn op recept  

 door borging van de zorgpaden Kwetsbare zwangeren (VSV, huisarts, consultatiebureau, 

sociaal domein). 

 

 

6.2 Ketenzorg chronisch zieken 
We zullen de kwaliteit en doelmatigheid van de ketenzorg voor chronisch zieken versterken 

door:  

 het aanscherpen van de  inclusie, indien nodig op basis van richtlijnen door NHG/InEen:  

 het toepassen van persoonsgerichte zorg op basis van het brede concept positieve 

gezondheid: niet alle patiënten zelfde aanbod (protocol), maar aanbod (en frequentie) op 

maat; geen wasstraat, wel cafetariamodel met aandacht voor alle aspecten van 

gezondheid 

 toepassing van zelfzorg en e-health: persoonlijk en informatie, zelfmonitoring 

 beter in- en overzicht van de doelgroep o.b.v. (maandelijks) terugkoppelinformatie aan de 

POH-s 

 samenhang en sturing te organiseren tussen alle bij chronische zorg betrokken 

hulpverleners  (kaderhuisartsen, POH-s, en ketenpartners) 

 een efficiënter zorgproces te bevorderen op basis van leren en verbeteren, en het 

verminderen van de  praktijkvariatie 

 

 

6.3 Kwaliteit en doelmatigheid jeugdzorg 
We zullen bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de jeugdzorg door: 

 het borgen 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” 

 stepped care te stimuleren, onder andere door het ontwikkelen van zorgpaden 
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6.4 Kwaliteit en doelmatigheid GGZ 
We zullen bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ door: 

 Zorg op de Juiste Plek te bevorderen door:  

o evaluatie en het stimuleren van gebruik van screeners 

o gevolgen van lange wachttijden in S-GGZ voor 1e lijn in kaart te brengen 

o initiatieven te nemen ter bevordering van het vestigingsklimaat eerstelijnspsychologen 

i.v.m. toenemende wachtlijsten 

 positieve gezondheid in de GGZ te bevorderen door: 

o Van cure naar optimaal functioneren van een patiënt te bevorderen. 

o Begeleiding i.o.m. patiënt te richten op zelfregie en omgaan met mentale problemen in 

(directe sociale omgeving; samen een einddoel afspreken 

o E-health (blended care) verder te implementeren.  

 samenwerking in de keten op wijkniveau bevorderen door inzet van ambulante GGZ-zorg 

(wijk spv'er) en samenwerking met het Sociale domein 

 deskundigheid van de POH-GGZ bevorderen door:  

o Scholing afstemmen op de nieuwe LHV-opleidingseisen (2019) daarnaast individuele 

bijscholing met als doel de onderlinge verschillen tussen POH-GGZ te verkleinen 

anderzijds “leren van elkaar” door uitwisseling van aanwezige expertise bij POH-GGZ;  

o Werkbegeleiding POH-GGZ o.a. intervisie en supervisie; 

 
 

6.5 Ondersteuning zelfzorg en leefstijl 
We zullen zelfzorg en een gezonde leefstijl bevorderen door: 

 ondersteuning chronische patiënten door POH-somatiek 

 onderzoek  Stoppen met roken en alcohol bij zwangeren (Erasmus) 

 ondersteuning mantelzorg i.s.m. organisaties in het sociaal domein 

 contractering vanaf 2019 van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). 

 

 

6.6 Hotspotters, positieve gezondheid (persoonsgerichte zorg) 
We zullen de toepassing van de aanpak van positieve gezondheid bevorderen door: 

 het uitbreiden van de pilot hotspotters. Hotspotters zijn mensen met een complexe 

zorgvraag met een hoog zorggebruik dat niet veroorzaakt wordt door aan een duidelijke 

lichamelijke klacht. Het project richt zich op de identificatie van hotspotters en het 

aanbieden van begeleiding door de  huisarts(enpraktijk) met de methodiek van positieve 

gezondheid 

 Indien haalbaar onderzoek naar effecten in termen van triple aim: afname in zorggebruik, 

zorgkosten, gezondheidswinst en een betere ervaren zorg  Bij ZorgMw is een 

subsidieaanvraag ingediend. 

 de verschillende dimensies van positieve gezondheid uit te werken en de sociale kaart aan 

te passen met verwijzingen per dimensie positieve gezondheid. 

 door gezondheid bekijken/bespreekbaar maken vanuit alle dimensies van positieve 

gezondheid (vraagt shift van patiënt én zorgverlener). 

 regie op eigen gezondheid te bevorderen, o.a. door gebruik model en gespreksinstrument 

positieve gezondheid 
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7.  Ondersteuning & Infrastructuur  
 

 

 

7.1. Inleiding 
De allergrootste opgave die de eerstelijnszorg in Zoetermeer heeft, net als de rest van de 

gezondheidszorg in heel Nederland, is de arbeidsmarktproblematiek. De verwachting is dat in 

de beleidsperiode de krapte op de arbeidsmarkt in alle sectoren zal verhevigen. Dat raakt de 

kern van het beleidsplan, omdat als er iets is dat het enthousiasme van zowel hulpverleners 

als patiënten in de weg staat, dan is het wel werkdruk en stress voor hulpverleners en 

wachttijden voor patiënten.  

 

  

7.2. Arbeidsmarktproblematiek 
We zullen Zoetermeer en Benthuizen zo goed mogelijk voorzien van voldoende personeel 

door:  

 actief beleid op het vlak van werving en selectie; 

 het bevorderen van een positief imago van het werken in Zoetermeer of bij de SGZ door: 

o adequate ondersteuning van de beroepsverenigingen van huisartsen en apothekers en 

discipline gerichte ondersteuning voor eerstelijnspsychologen en POH GGZ, 

fysiotherapie, POH Somatiek 

o nauw overleg met de (grote) aanbieders van wijkverpleging in Zoetermeer gericht op 

bevordering van arbeidssatisfactie van wijkverpleegkundigen.  

o het faciliteren en ondersteunen van (de voorhoede van) (kader)huisartsen, apothekers en 

andere hulpverleners die gemotiveerd zijn voor kwaliteitsverbetering en innovatie. 

o goed werkgeverschap met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en 

deskundigheidsbevordering. 

o een efficiënt en adequaat kwaliteitsbeleid voor huisartsen, apotheken en fysiotherapie die 

bij de SGZ in dienst zijn.  

o adequate facilitaire ondersteuning op het vlak van ICT, huisvesting en administratie en 

declaratie. 

 het stelselmatig meten en bevorderen van tevredenheid van medewerkers over het 

werken in Zoetermeer en bij de SGZ en over de kwaliteit van de dienstverlening van de 

SGZ;  

 intensief contact met uitzend- en bemiddelingsbureaus;  

 het aantrekken van contacten met de opleidingsinstituten en het mogelijk maken van 

combistages; 

 het nauw optrekken met regiopartners in de zorg en participeren in een gezamenlijke 

arbeidsmarktaanpak; 

 het onderzoek doen naar een vorm van hoofdaannemerschap voor wijkverpleging. 

 

7.3 SGZ als werkgever 
 

De functie van de SGZ als werkgever is van grote betekenis voor de SGZ, omdat het voor een 

belangrijke binding zorgt met de beroepsgroepen huisartsen, apothekers en fysiotherapie. Die 

binding is cruciaal voor het behalen van succes op het werkterrein van geïntegreerde 

eerstelijnszorg. Maar de functie als werkgever is vanuit bestuurlijk gezichtspunt ook relatief 

beleidsarm. Dat vloeit voort uit de keuze om de SGZ-praktijken nauw aan te sluiten op de 

praktijken van zelfstandige beroepsbeoefenaren. Die keuze is dienstig aan de functie van de 

SGZ als contractant die ook namens zelfstandige beroepsbeoefenaren zorgprestaties 

contracteert. Het maakt dat hulpverleners in dienst van de SGZ in hoge mate autonoom zijn om 
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hun eigen praktijkvoering vorm te geven. De rol van het bestuur beperkt zich tot het stellen van 

kaders en probleemoplossing. 

 

De SGZ heeft per 1-10-2018 324 medewerkers (188 fte). Bijna de helft van dit aantal 

medewerkers (in fte 58 %) bestaat uit assistentes van huisartsen, Huisartsenpost, apotheken en 

Dienstapotheek. Hun rol voor kwaliteit, doelmatigheid en service van de eerstelijnszorg is van 

niet te onderschatten betekenis. Die betekenis moet ook vertaling vinden in vaardigheden bij de 

professionals van wie zij leiding krijgen.  

   

De speerpunten van beleid zijn: 

1. Het realiseren van een kostendekkende exploitatie per discipline of afdeling. 

2. Goed werkgeverschap van professionals met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, 

een efficiënt en adequaat kwaliteitsbeleid, deskundigheidsbevordering zowel door scholing 

als bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren, teambuilding en het versterken van het 

sociale contact, en een betere beloning bij goede resultaten.  

3. Het bevorderen van een plezierig werkklimaat voor assistentes en aandacht voor 

leidinggevende vaardigheden bij professionals. 

 

  

7.4 ICT-infrastructuur  
Op het punt van de ICT-infrastructuur is het beleid: 

 Behoud geen bezwaar systeem voor inzage vanaf de HAP en voor inzage tussen 

apotheken onderling en de dienstapotheek. 

 Extra inspanningen om het aantal opt-ins zo hoog mogelijk te krijgen (> 60%); 

 Verder stimuleren toestemming LSP medicatiedossier voor inzage door ziekenhuis; 

 verbetering gegevensuitwisseling huisarts - wijkverpleging / V&V) o.b.v. bestaande 

(Edifact, Zorgdomein)  en nieuwe technologieën; 

 ontsluiten van ziekenhuisgegevens voor huisartsen (en deels apotheken) via regionale 

koppelingen: laboratoriumuitslagen tweede lijn, volgsysteem patiënten, vastleggen 

hoofdbehandelaarschap. 

 

 

7.5  Datamanagement 
Het datamanagement van de Zoetermeerse eerstelijnszorg zal verder worden versterkt: 

 Het uitbouwen van de bestaande dienstverlening van de beleidsmedewerkers 

datamanagement aan huisartsen en apotheken in Zoetermeer en Benthuizen t.b.v. hun 

interne kwaliteitsbeleid Het opbouwen van rapportages (incl. randvoorwaarden als inrichting 

van managementinformatie) 

 managementinformatie analyseren uit (een combinatie van) externe bronnen 

 Initiatieven in gezamenlijkheid met onderzoekers en zorgverzekeraars m.b.t. het benutten 

van big data voor beslissingsondersteuning in de relatie huisarts - patiënt en voor het 

identificeren van risicopatiënten.  

 

 

7.6  Onderzoek 
HVZ, SGZ en de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC 

zullen in de komende beleidsperiode een overeenkomst sluiten over het aansluiten bij het 

Extramuraal Leids Academisch Netwerk. Vanuit dit netwerk wordt met ondersteuning van een 

extern datacentrum (Pharmo) een regiobrede, gepseudonimiseerde patiëntendatabase 

ingericht  t.b.v onderzoek door de PHEG. Een privacy-assessment en gegevens effect 

beoordeling zijn hiervan onderdeel. 
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HVZ en SGZ zullen daarnaast een onderzoekscommissie instellen van gepromoveerde 

huisartsen, die voorstellen zal formuleren, en voorstellen van anderen zal beoordelen over 

onderzoek op de patiëntendata van deelnemende Zoetermeerse huisartsen. 

 

 

7.7  Onderwijs 
De SGZ zal de komende periode een eigen scholingsaanbod blijven realiseren voor 

hulpverleners in de eerstelijn. Dit eigen aanbod is ingebed in de beleidsdoelstellingen van de 

SGZ zoals in dit plan verwoord. De combinatie van (aanpassing) van een zorgprogramma, 

scholing, (herziening van) ketenafspraken, en inregelen van adequate ICT biedt het beste 

perspectief op succesvolle implementatie. De planning a.d.h.v. jaarlijkse scholingsplannen zal 

worden voortgezet.  

De SGZ zal daarnaast het accrediteren van scholingen, en van diverse vormen van interne 

toetsing (wijksamenwerkingsverbanden, FTO4, PATZ5) blijven verzorgen, waar mogelijk vanuit 

de erkenning die de SGZ heeft als Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen, en 

anders door accreditatie bij accrediterende instellingen aan te vragen. 

 

 

7.8  Multidisciplinaire huisvesting  
Multidisciplinaire huisvesting is gericht op een patiëntgericht aanbod van 

eerstelijnsvoorzieningen en het scheppen van goede voorwaarden voor samenhangende 

eerstelijnszorg, een aantrekkelijke werkomgeving voor hulpverleners en voldoende capaciteit 

in elke wijk van Zoetermeer.   De SGZ beheert 11 gezondheidscentra of multidisciplinaire 

huisvestingslocaties. De totale oppervlakte daarvan bedraagt 13.429 m2. Dat is een 

uitbreiding sinds 2011 met ruim 2.500 m2. Het aantal m2 zal in de beleidsperiode stijgen als 

gevolg van de ruimtebehoefte van extra personeel in de huisartspraktijk, en van 

spreekuurlocaties diëtetiek. De complexiteit van de opgave is zowel  de extra m2 te realiseren 

als de functionele inpassing van de ruimte-uitbreiding in relatie tot de huisartspraktijken. Per 

wijk of wijksamenwerkingsverband zullen huisvestingsplannen op korte en middellange 

termijn ontwikkeld worden voor het adequate huisvesting bieden voor de personele 

uitbreiding in de huisartspraktijk in relatie tot de huisvestingsbehoefte van andere leden van 

de wijksamenwerkingsverbanden.  

 

Speerpunten van beleid zijn verder: 

1. Een efficiënt en energiezuinig gebruik van de gezondheidscentra. 

2. Het realiseren van een maximaal bezettingspercentage. 

3. Een kosteneffectief beheer en onderhoud.

                                                   
4 Farmaco Therapie Overleg 
5 Palliatieve Thuiszorg 
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8.  Bekostiging en meerjarenraming  
 

 

In de bijlage bij dit beleidsplan is een meerjarenraming opgenomen van de bekostiging van de 

SGZ. Voor de eerste twee jaar van de beleidsperiode is de bekostiging gedekt door een 

tweejarige overeenkomst met zorgverzekeraars.  

 

In de meerjarenraming zijn drie belangrijke prioriteiten verwerkt: 

 Meer tijd voor de patiënt door een geleidelijke verhoging van het aandeel personele kosten, 

met name kosten van hulpverlenend personeel. De hoogste prioriteit zal krijgen het 

uitbreiden van de formatie PVH Ouderenzorg.  

 Om de arbeidsmarktproblematiek het hoofd te bieden zal de afdeling Personeelszaken 

worden versterkt.  

 ICT-innovatie door de ICT-begroting te verhogen met budgetten voor een Manager 

Innovatie, uitbreiding van applicatiebeheer en een structureel budget voor ICT-projecten en 

–experimenten.   

 

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 beleidsplan boven het 

versterken van de vermogenspositie van de SGZ.  

 

 

 

 

 
 

 

9.  Verantwoording 
 

 

 

9.1  De tijdshorizon van het beleidsplan 

Het beleidsplan behelst de periode 2019-2022. Daar gaat voor de SGZ een historie van 45 

jaar aan vooraf met één onafgebroken rode draad in het beleid: een doelmatig zorgstelsel 

heeft een sterke eerstelijn nodig met een centrale rol daarbinnen voor de huisarts of de 

huisartsvoorziening. Maar ook met een telkens terugkerende realiteit dat deze rode draad in 

de praktijk van het beleid van overheid en zorgverzekeraars niet altijd even leidend is 

geweest, en onderhevig is geweest aan de invloed van andere adagia, zoals marktwerking en 

concurrentie, keuzevrijheid, inhoud van de basisverzekering etc. En een nog belangrijkere 

realiteit is de immer voortschrijdende invloed van de technologie en de digitalisering van de 

samenleving. Dat vraagt telkens om beleid van de SGZ dat zich op een actuele wijze 



 

 
Versienummer: 2.3       
Versiedatum: 21-2-2019 

Pagina 25 / 27  

 

verhoudt tot deze realiteit. We hebben gekozen voor een beleidsperiode van 4 jaar, enerzijds 

omdat dit zich in voldoende mate verhoudt tot de behoefte aan bestendigheid en continuïteit 

en anderzijds omdat een langere duur te weinig recht doet aan de dynamiek van de 

samenleving en alle veranderingen die dat met zich brengt.  

 

9.2. Op wie richt dit beleidsplan zich?  
Het beleidsplan is primair een document dat is bestemd voor de hulpverleners en 

medewerkers verbonden aan de SGZ of die met de SGZ samenwerken. Hun draagvlak of 

goedkeuring verschaft de feitelijke legitimatie die dit beleidsplan nodig heeft.  

Het beleidsplan wordt door de Raad van Toezicht goedgekeurd na advisering door 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Daarmee verkrijgt het beleidsplan zijn formele 

legitimatie.  

Het beleidsplan is verder de basis voor de overeenkomsten met zorgverzekeraars, en voor de 

samenwerking met organisaties in Zoetermeer in de tweedelijnszorg en het sociaal domein 

en met de gemeente Zoetermeer. 

 

9.3. Uitwerking en evaluatie van het beleidsplan  
De SGZ is een organisatie bedrijf waaraan 52 huisartspraktijken, 11 apotheken en heel veel 

andere eerstelijnshulpverleners deelnemen. Dit beleidsplan krijgt zijn uitwerking in het beleid 

van al deze hulpverleners en hun praktijken of bedrijven.  

Het beleidsplan bevat vooral antwoord op de vraag waar het beleid zich op richt (het “wat”) en 

minder op de middelen die daarvoor worden ingezet (het “hoe”). Daarom wordt het 

beleidsplan geconcretiseerd in tweejaren werkplannen: het werkplan 2019-2020 en het 

werkplan 2021-2022. Daarnaast vindt concretisering plaats door in samenspraak met 

zorgverzekeraars prestatie-indicatoren voor de prioriteiten van beleid vast te stellen. 

 

De evaluatie van het beleidsplan geschiedt op basis van een jaarlijks bestuurlijk verslag met 

een rapportage op de prestatie-indicatoren, en een tweejaarlijks algemeen verslag voor de 

jaren 2019-2020 en 2021-2022. 

 
 

9.4.  Evaluatie beleidsplan 2016 - 2018 
Dit beleidsplan volgt op het beleidsplan voor de periode 2016-2018 met de titel 

“Geïntegreerde eerstelijnszorg waar zowel patiënten als hulpverleners beter van worden”. 

De uiteindelijke verantwoording en evaluatie van dit beleidsplan vindt plaats in de 

jaarverslagen van de SGZ over 2016, 2017 en 2018. 

Maar het is goed om bij een beleidsplan voor een nieuwe periode een algemeen voorlopig 

beeld te schetsen van de vorige periode.  

 

Het vorige beleidsplan bevatte de volgende 9 hoofddoelen: 

1. Het bevorderen van meer tijd voor de patiënt. 

2. Het in stand houden en verbeteren van een multidisciplinaire, samenhangende 

wijkgerichte eerstelijnszorg die zich richt op verbinding met de ouderenzorg, de GGZ, en 

het gemeentelijk sociale domein. 

3. Een brede implementatie van ondersteunde zelfzorg in Zoetermeer voor chronische 

patiënten. 

4. Het in stand houden en verbeteren van de acute huisartsenzorg en acute farmaceutische 

zorg. 

5. Het in stand houden van het monodisciplinaire zorgaanbod van de SGZ. 

6. Het versterken van een organisatie en infrastructuur die het bevorderen van 

multidisciplinariteit, samenwerking en samenhang als uitgangspunt hebben. 
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7. Het bijdragen aan en uitvoeren van een gezamenlijk met zorgverzekeraars, ziekenhuizen 

en GGZ-instellingen  op te stellen agenda voor het voorkomen van onnodige zorg of 

onnodig dure zorg en het bevorderen van substitutie.  

8. Het bevorderen van hulpverlenerstevredenheid door goede opleidingsfaciliteiten, efficiënte 

ondersteuning en ontlasting van niet-hulpverlenerstaken 

9. Het bevorderen van patiënttevredenheid door adequaat servicebeleid en innovatie op het 

vlak van ICT en E-health 

 

Op elk van deze hoofddoelen zijn in de afgelopen periode activiteiten en inspanningen 

verricht en concrete resultaten geboekt. Meer tijd voor de patiënt is gerealiseerd o.m. door de 

uitbreiding van capaciteit met POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) Somatiek, POH GGZ, 

POH Jeugd en PVH (Praktijk Verpleegkundige Huisarts) Ouderen en de prioriteit die de 

ondersteuning en ontzorging van hulpverleners heeft gekregen. Het aantal via DBC-tarieven 

bekostigde chronische zorgprogramma’s is uitgebreid van 3 naar 5, in aantallen chronische 

patiënten van 10.502 in 2016 naar 24.739 in 2018. De tevredenheid van medewerkers over 

hun werk en de tevredenheid van de hulpverleners over de dienstverlening van de SGZ is 

onderzocht en scoorde mooie cijfers. De telefonische bereikbaarheid van huisartspraktijken is 

verbeterd en de wachttijden in apotheken zijn verlaagd. Het is maar een greep uit de 

resultaten.  

 

De vraag waarin het nieuwe beleidsplan afwijkt van het vorige ligt niet zozeer in de afwijking 

qua hoofddoelen. Die zijn allemaal nog volop actueel en van belang. Het nieuwe beleidsplan 

wijkt licht af, omdat het poogt meer focus aan te brengen op meer tijd voor de patiënt, 

complexe zorg, zorg op de juiste plek en ICT-innovatie.  
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BALANS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materiële vaste activia 8.056          7.213          7.540          8.197          7.926        7.688        7.458        

Financiële activa 1.333          1.431          1.431          1.431          1.431        1.431        1.431        

Vlottende activa 8.313          9.236          8.919          8.219          8.507        8.765        9.020        

subtotaal 17.702       17.880       17.890       17.846       17.863     17.884     17.908     

Eigen vermogen 5.508          6.107          6.107          6.107          6.107        6.107        6.107        

Voorzieningen 1.371          1.654          1.654          1.654          1.654        1.654        1.654        

Langlopende schulden 3.737          1.535          1.374          1.154          993           832           671           

Kortlopende schulden 7.087          8.584          8.755          8.930          9.109        9.291        9.477        

subtotaal 17.702       17.880       17.890       17.846       17.863     17.884     17.908     

Solvabiliteit 31,1% 34,2% 34,1% 34,2% 34,2% 34,1% 34,1%

EXPLOITATIE

Baten

Omzet uit hulpverlening 

Omzet als werkgever

- Huisartsenzorg 4.565          4.310          4.439          4.374          4.505        4.641        4.780        

- Farmacie 12.040       12.003       12.003       11.565       11.565     11.565     11.565     

- Fysiotherapie 1.543          1.539          1.460          1.516          1.516        1.516        1.516        

subtotaal 18.148       17.851       17.902       17.455       17.587     17.722     17.861     

Omzet als eerstelijnszorgorganisatie

- Huisartsenpost 2.092          2.252          2.319          2.324          2.394        2.466        2.540        

- Dienstapotheek 600             574             574             629             629           629           629           

- Ketenzorg 2.447          3.900          4.017          4.456          4.589        4.727        4.869        

- POH GGZ 1.036          1.252          1.289          1.469          1.514        1.559        1.606        

- POH Jeugd -                   -                   300             517             900           927           955           

- PVH Ouderen -                   335             467             629             647           667           687           

- Eerstelijnspsychologen 649             260             -                   -                   -                 -                 -                 

- Substitutie 0 47                48                419             432           445           458           

subtotaal 6.824          8.619          9.015          10.443       11.105     11.420     11.743     

Overige omzet

Omzet als ondersteuningsorganisatie

- GEZ- en O&I-tarieven 3.443          3.493          3.563          3.640          3.712        3.787        3.862        

- O&I in ketenzorgtarieven 683             967             986             1.028          1.049        1.070        1.091        

- ROS-tarief 191             197             201             212             216           220           225           

subtotaal 4.317          4.657          4.750          4.880          4.977        5.077        5.179        

Omzet als facilitair bedrijf

- Omzet uit verhuur 1.774          1.823          1.860          1.905          1.944        1.982        2.022        

- Omzet uit dienstverlening en overige 1.300          1.224          1.615          1.472          1.502        1.532        1.562        

subtotaal 3.074          3.047          3.475          3.378          3.445        3.514        3.585        

Totaal baten 32.363       34.175       35.142       36.156       37.115     37.733     38.367     

Lasten

Personeel 17.306       19.305       20.996       21.667       22.485     22.954     23.442     

Huisvesting 3.837          3.176          2.849          3.198          3.262        3.327        3.393        

Praktijkkosten 439             399             415             455             464           473           482           

Organisatiekosten 1.267          1.309          1.405          1.420          1.449        1.478        1.507        

ICT-kosten 1.300          1.764          1.833          1.907          1.945        1.990        2.029        

Financiële kosten 200             24                92                65                67              68              69              

subtotaal 24.349       25.977       27.590       28.712       29.671     30.289     30.923     

Kostprijs geneesmiddelen 7.778          7.553          7.553          7.444          7.444        7.444        7.444        

Totaal lasten 32.127       33.529       35.143       36.156       37.115     37.733     38.367     

Resultaat voor belasting 236             646             -0                0                  -0              -0              -0              

Kengetal personeel/omzet 53,5% 56,5% 59,7% 59,9% 60,6% 60,8% 61,1%

Meerjarenraming Beleidsplan SGZ 2019 - 2022 

(bedragen x € 1.000)

 


