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Inleiding 
 
In 2020 is in Almere de Regio-organisatie Huisartsen Almere opgericht (ReHA), alle huisartsenpraktijken in 
Almere nemen hieraan deel. Elke huisartsenpraktijk heeft specifieke kenmerken en kwaliteiten. We willen al 
deze kwaliteiten en de eigenheid van de praktijken behouden voor de regio-organisatie. De verschillende 
inzichten, kennis, kwaliteiten en inbreng zijn van waarde voor de diversiteit in de samenwerking binnen de 
regio-organisatie. 
 
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering. De data die wordt opgeleverd moet op orde 
zijn. Patiënten moeten digitaal toegang tot hun dossier kunnen krijgen en beschikbaarheid van e-health ten 
behoeve van zelfmanagement is een must, kortom er zijn vele digitale ontwikkelingen die gevolgd en 
geïmplementeerd moeten worden. Om dit alles te kunnen realiseren moeten bedrijfsprocessen 
geoptimaliseerd worden. Dit vraagt veel van de professional, de ondersteuning en de slagkracht van de 
organisatie.  
 
Het belang van de samenwerking in de regio wordt versterkt door een snel veranderende omgeving. 
Almere groeit snel, de verwachting is dat in 2040 er bijna 300.000 inwoners zullen zijn in Almere. Het 
percentage 65-plussers groeit sneller dan in de rest van Nederland en hierdoor stijgt ook de verwachte 
zorgvraag. 
De omstandigheden op de arbeidsmarkt, de stijgende zorguitgaven en de toenemende complexiteit van de 
zorgvraag maakt dat we de zorg anders moeten gaan organiseren. De koers naar een grotere rol voor regio-
organisatie ligt daarbij voor de hand. 
 
Al deze veranderingen die zich in een hoog tempo aandienen, vragen om een passend antwoord. 
Verdergaande samenwerken wordt steeds belangrijker. Samenwerken als huisartsenpraktijken onderling, de 
samenwerking met de stakeholders, zoals de gemeente, het Flevoziekenhuis, de GGZ organisaties, de 
zorgverzekeraar en uiteraard ook de samenwerking met de wijkverpleging, fysiotherapie en het sociaal 
domein. De regio-organisatie neemt, daar waar het binnen haar bereik ligt, het initiatief bij de ontwikkeling 
van de verdergaande samenwerking, met als doel dat we de bewoners van Almere kunnen blijven voorzien 
van goede, samenhangende zorg. 
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1. Inzicht en cijfermatige analyse van regio-gegevens 
 

1.1 Regiobeeld 
      Bron: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/zorg-dichterbij/kernregios/regiobeelden 

      Publicatie: april 2020. Dit regiobeeld is gebaseerd op data van vóór de coronapandemie 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/zorg-dichterbij/kernregios/regiobeelden
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1.2  Gemeente Almere in cijfers 
 

Bron: https://almere.incijfers.nl/dashboard/kerncijfers/ 
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Vergrijzing: toename aantal 65+ per wijk (bron: gemeente Almere) 
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1.3 Regio visie en missie 
   

Visie 

De regio-organisatie Almere zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Almere. Gezondheid 
betekent niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar de mogelijkheid om actief deel te kunnen nemen aan 
de samenleving. Wij maken hiervoor gebruik van het concept van Positieve Gezondheid van Machteld Huber 
(zie https://iph.nl/positieve-gezondheid/), waarbij het accent niet ligt op ziekte, maar op mensen zelf, hun 
veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Wij willen door het versterken van de samenwerking in de 
eerstelijn een bijdrage leveren aan het verminderen van de gezondheidsverschillen tussen groepen 
bewoners, samen zorgen voor kwalitatief goede zorg op de juiste plek en voor een gezonde leefomgeving, 
bereikbaar voor iedereen tegen aanvaardbare kosten. 
 

Missie 

a. Wij willen volgens de Quadrupel Aim methodiek duurzame zorg realiseren voor de Almeerse burger.  

b. Wij willen geïntegreerde eerstelijnszorg aanbieden, waarbij de regio-organisatie goede 

ondersteuning biedt aan alle huisartsenpraktijken en de daarmee samenwerkende disciplines. 

c. Op het niveau van de stad Almere willen we namens alle huisartsen afspraken maken met de 

gemeente, het Flevoziekenhuis en andere zorgaanbieders om tot goede kwaliteit van zorg te komen.  

d. We bieden deze zorg aan door multidisciplinaire wijkzorgnetwerken, die nauw samenwerken met de 

sociale wijkteams. Door ICT-ontwikkelingen en aandacht voor innovatie zorgen wij voor goede 

informatieoverdracht om de zorg in samenhang te bieden.  

e. We betrekken de bewoners/ patiënten organisaties op wijkniveau en in de stad bij de 

ontwikkelingen en prioriteiten in de zorg, en in het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

f. Hiermee willen we voor de huidige en toekomstige werkers in de gezondheidszorg een 

aantrekkelijke werkplek creëren met goede facilitering. 

g. Wij vinden dat goede huisartsenzorg gebeurt vanuit continuïteit van de huisartsenzorg 24/7.  

 
 
 
  

https://iph.nl/positieve-gezondheid/
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2. Ondersteuning aan de hand van een ICT plan 
 

We willen het bestaande ondersteuningsaanbod van Zorggroep Almere en Medi-Mere verder samenvoegen 
en door ontwikkelen naar een regionaal ondersteuningsaanbod voor alle huisartsenpraktijken. Een goede 
regionale ICT-infrastructuur en regionaal databeleid is een van de belangrijkste pijlers voor de verdere 
ontwikkeling van een integraal aanbod van eerstelijns zorg.  
 
De regionale ondersteuningsorganisatie ReHA levert ondersteuning op het gebied van: 

1) Toegang voor patiënten tot hun medisch dossier (OPEN) 

2) Goede en betrouwbare gegevensuitwisseling  

3) Harmonisering ICT-systemen in de regio 

4) Eenduidige werkwijze ketenzorg 

5) Datamanagement en feedback informatie 

6) ICT project, digitale versnelling 

 

2.1 Toegang voor patiënten tot hun medisch dossier (OPEN) 
Alle huisartsenpraktijken nemen deel aan OPEN en maken hiervoor gebruik van MijnGezondheid.net en de 
Medgemak app. De praktijken hebben samen gekozen voor hetzelfde patiëntenportaal  MijnGezondheid.net 
in het kader van de voortgang van OPEN. Bij 100% van de praktijken is online inzage via dit patiëntenportaal 
mogelijk. 
Volgend op de implementatie van OPEN, wordt in 2022 de implementatie van het PGO (persoonlijke 
gezondheidsomgeving) opgepakt. Een nieuw projectplan hiervoor is in ontwikkeling. 

 

2.2 Goede en betrouwbare gegevensuitwisseling  
Er bestaat al vele jaren de behoefte tot digitale uitwisseling van patiëntengegevens tussen huisartsen, 
wijkverpleging en andere disciplines. De huisartsen van de ReHA werken hierin samen met de 
thuiszorgorganisaties van Zorg in de Wijk. 
We hebben gekozen voor een applicatie waar al in meerdere regio’s positieve ervaring mee is opgedaan, 
namelijk OZO-verbindzorg. De provincie Flevoland stimuleert het gebruik van OZO-verbindzorg middels een 
startsubsidie. OZO-verbindzorg verbetert niet alleen de communicatie tussen zorgverleners, maar geeft de 
regie aan de bewoner in de communicatie met alle betrokkenen in de wijk. Hiermee is het ook een goed 
communicatiemiddel voor het wijkteam, en psychosociale hulpverlening. De gemeente is aarzelend om deze 
keuze te ondersteunen middels een financiële bijdrage. Daarom is in 2020 eerst gestart met een beperkte 
pilot in twee wijken: Almere Buiten en Stad-Midden. Afhankelijk van het besluit van de gemeente wordt 
OZO-verbindzorg verder uitgerold in Almere. Eind 2021 verwachten we hier meer duidelijkheid over te 
hebben. 

 

2.3 Harmonisering ICT-systemen in de regio 
Goede registratie en uitwisseling van patiëntengegevens door samenwerking op het gebied van het HIS. Alle 
huisartsenpraktijken in Almere maken gebruik van Medicom van Pharmapartners, de HAP is aangesloten op 
Hapicom. Dit leidt tot veilige beschikbaarheid van de juiste patiëntengegevens op alle momenten. In 2020 
hebben we een gezamenlijke overeenkomst (voor 5 jaar) voor alle huisartsenpraktijken met Pharmapartners 
afgesloten, in deze overeenkomst is rekening gehouden met de doelen van de ReHA. 
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2.4 Eenduidige werkwijze ketenzorg 
In 2020 hebben alle huisartsenpraktijken voor de ketenzorg leren werken met het dashboard van VIP live.  
De consultatie van de kaderhuisartsen verloopt middels de KIS-functie van VIP live. Tevens is een start 
gemaakt met de gezamenlijke dossiervorming met de overige zorgverleners zoals de diëtisten.  
Het systeem biedt de mogelijkheid de ontwikkelingen m.b.t. de chronische zorg beter te monitoren. De 
gegeneerde data zal als feed back informatie gedeeld worden met de betrokken zorgprofessionals. Jaarlijks 
worden werkbezoeken gepland bij alle locaties door de projectmanager ketenzorg, samen met een 
kaderarts. Bij deze werkbezoeken worden zowel de inhoud van de zorg als de feed back data besproken, 
indien nodig worden er verbeterafspraken gemaakt. 

 

2.5 Datamanagement en feedback informatie 
Om de zorgvraag en de geboden zorg te kunnen monitoren is goede registratie en data-analyse 
onontbeerlijk. Hiertoe heeft Zorggroep Almere voor de ReHA een start gemaakt met het inrichten van een 
datamanagement (BI) afdeling, en een upgrade uitgevoerd van het SAS-VA data-warehouse. Doel is om 
enerzijds intern alle huisartsenpraktijken inzage te geven in de voortgang van het eigen handelen op het 
gebied van de door de ReHA gemaakte afspraken. En anderzijds om aan externen verantwoording te kunnen 
afleggen over de behaalde resultaten. De verdere ontwikkeling van data analyses door de afdeling BI wordt 
in 2022 vervolgd.  
Alle huisartsenpraktijken krijgen toegang tot deze data, regelmatig zal de data gebruikt worden als middel 
om de resultaten te bespreken en eventuele knelpunten/aandachtspunten expliciet te maken. 
Aandachtspunt hierbij blijft dat de registratie van de diverse verrichtingen op orde moet zijn. De ReHA zal 
hier blijvend aandacht voor hebben en zoeken naar middelen en werkwijzen die de registratie kunnen 
vereenvoudigen of daarbij behulpzaam zijn. Het resultaat is dat in 2022 datasets voor monitoring via SAS-VA 
beschikbaar zijn voor alle professionals. 

 

2.6 ICT project, digitale versnelling 
Een groot ICT project waar subsidie voor is toegekend door het zilveren kruis, de digitale versnellingsgelden. 
Een stuurgroep digitalisering monitort de verschillende onderdelen van het project: 

a. Opbouw ReHA ‘digitaal’ kennis- en ondersteuningspunt  

b. Digitaal FIT: Digitaal vaardig door het aanbieden van opleidingen  

c. ICT infrastructuur ReHA  

d. Ontwikkeling van de Digitale huisarts of Cloud dokter 

De subsidie loopt tot eind 2022, dan moeten de eerste resultaten ook worden opgeleverd. 
 

Ad a. Opbouw ReHA ‘digitaal’ kennis- en ondersteuningspunt 

De ReHA levert nu een beperkt aantal diensten als het gaat om digitalisering voor de huisartspraktijken in 
Almere. Gezien alle ontwikkelingen vinden wij dat de ondersteuning en kennis aan huisartspraktijken verder 
moet worden uitgebouwd. We stellen hiervoor in eerste instantie één en wellicht in een later stadium een 
tweede CMIO’s (Chief Medical Information Officer) aan. Wij willen een huisartsen ICT-expertgroep opzetten, 
met als doel invulling te geven aan het ondersteunen van de huisartspraktijken op ICT-vlak. Wij doen dit in 
afstemming met en waar het kan in samenwerking met de keten.  
  
Doelstelling/ beoogde effecten: 
Wij willen toegroeien naar een situatie waarbij ReHA het kennis- en ondersteuningspunt wordt voor de 
leden. Het karakter van het punt moet worden dat ondersteuning en kennis actief naar de leden wordt 
gebracht (helpen/brengen en niet halen). Hiermee streven we meer uniformiteit in gebruik van digitale 
mogelijkheden in de huisartsenzorg na. 
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Ad b. Digitaal FIT: Digitaal vaardig door aanbieden opleidingen/scholing  
Digitale vaardigheden worden naar de toekomst toe steeds belangrijker. Voorgesteld wordt een initiatief 
‘’Digitaal FIT’’ te starten gericht op het aanbieden van opleidingen/ scholing zodat praktijken en 
zorgprofessionals meer digitaal vaardig worden en daarnaast worden voorgelicht over de mogelijkheden van 
de (huidige en toekomstige) digitalisering. Uiteraard gaan wij niet alles zelf bedenken. De LHV, InEen en NHG 
werken actief aan opleidingen (o.a. CMIO-opleiding). 
 
Doelstelling/ beoogde effecten: 
Met dit initiatief zorgen we voor een overall verbeterd kennisniveau op het gebied van digitale 
mogelijkheden bij alle medewerkers. Het levert naar verwachting een hogere medewerkerstevredenheid op 
en als ReHA blijven we een aantrekkelijk werkgever. DigiFit is niet primair voor patiënten bedoeld. Echter, 
doordat de medewerkers digitaal vaardig zijn, zal dat indirect leiden tot het meer stimuleren van patiënten 
om  gebruik te maken van de digitale tools die de huisartsenpraktijken bieden. 

 

Ad c. ICT infrastructuur ReHA 
Sterk aan de ReHA is dat alle huisartsen met hetzelfde HIS werken (PharmaPartners: Medicom). Op het 
gebied van de ICT-infrastructuur willen we als ReHA meer voordelen behalen door deze de komende jaren 
over de praktijken heen verder te optimaliseren (incl. ontzorgen van praktijken). Denk aan het meer mobiel 
maken van het HIS, optimaliseren MGN, opschalen beeldbellen, ReHA-breed Office 365, zodat een 
gezamenlijke SharePoint omgeving mogelijk wordt, een documentbeheerssysteem wat toegankelijk is voor 
alle huisartsenpraktijken enz. De integratie moet binnen ReHA versneld meer vorm krijgen. 

 
Doelstelling/ beoogde effecten: 
Het nog verder standaardiseren en uniformeren van de ICT-infrastructuur maakt dat de huisartspraktijken 
verder ontzorgd kunnen worden op het gebied van ICT. Het levert naar verwachting een hogere 
medewerkerstevredenheid op en als ReHA blijven we een aantrekkelijke werkgever. 
De toegang tot de huisartsenzorg bij de ReHA wordt voor patiënten nog eenduidiger en daardoor ook 
digitaal makkelijker vindbaar.  

 

Ad d. Ontwikkeling van de digitale huisarts of Cloud Dokter  
De verschuiving van de focus van ziekte naar gezondheid en het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie 
zijn belangrijke thema’s voor ReHA. De komende jaren willen wij werken aan het realiseren van een Cloud 
Dokter, patiënten die nadrukkelijk de behoefte hebben aan deze vorm van digitale zorg kunnen hier gebruik 
van maken. Het concept van de  Cloud Dokter wordt separaat aan de reguliere huisartsenpraktijken opgezet, 
om de ontwikkeling van dit concept zoveel mogelijk te faciliteren.  De  Cloud Dokter kan op deze manier, 
zonder interne en externe remming, de digitale ontwikkeling versneld doorvoeren, waarbij wel een fysieke 
locatie aanwezig is indien een fysiek contact nodig is. We onderzoeken nog of als vervolgstap de Cloud 
Dokter geïntegreerd kan worden in de reguliere huisartsenpraktijk. 
 
De kracht van onlinezorg en met name de digitale poortwachtersfunctie van de Cloud Dokter zit aan de 
voorkant van het zorgproces  namelijk de triage. Vanuit deze digitale triage zal de patiënt zijn verdere zorg 
ontvangen afhankelijk van de vraag en de vermeende werkdiagnose. Dit kan zijn:  e-recept, e-consult, 
beeldbel afspraak, e-health programma, monitoring zorgprogramma, inzetten van Cloud diagnostiek, 
verwijsmogelijkheden, spreekuur voorbereidende vragenlijsten enz. 
 
Doelstelling/ beoogde effecten: 
Met dit initiatief proberen we het zorggebruik te veranderen door geschikte onderdelen van de 
huisartsenzorg digitaal aan te bieden, zodat “reguliere” huisartsenzorg ook in de toekomst beschikbaar blijft 
voor alle inwoners van Almere als het nodig is.  
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3. Gemandateerde samenwerkingsafspraken maken  
 

3.1  Samenwerkingsagenda met de gemeente 
De huisartsen in Almere (ReHA) en de gemeente Almere hebben met elkaar uitgesproken dat er behoefte en 

noodzaak is aan een integrale benadering van ondersteuning en zorgverlening aan de bewoners van Almere.  

Afstemming en samenwerking in de wijk is als richting gekozen, om de integrale aanpak op het gebied van 

zorg en welzijn te realiseren. De focus ligt daarbij op (kwetsbare) doelgroepen en thema’s, waarbij 

samenwerking meer dan gemiddeld nodig is.  

 

Voor het gezamenlijke programma gericht op een verbeterde samenwerking en afstemming tussen de ReHA 

en de gemeente Almere zijn 4 programmathema’s opgesteld: 

a. verbeterde afstemming tussen Huisartsen – Sociale wijkteams Almere (SWT) 

b. rookvrije generatie 

c. schuldenproblematiek en de huisartsenpraktijk 

d. toegang tot en verwijzing naar Jeugdhulp en verbeterde aansluiting Jeugdhulp (JGGz) 

 

ad a.  verbeterde afstemming tussen Huisartsen – Sociale wijkteams Almere (SWT) 

We beogen verbeteringen in de afstemming tussen huisartsen en sociale wijkteams.  
Signalen: 
De huisartsen ervaren het verwijzen naar het sociale wijkteam als een blackbox. Er is weinig tot geen 
terugkoppeling en de huisartsen worden niet (periodiek) op de hoogte gehouden. In praktijk gebeurt het 
onvoldoende dat de klant/patiënt zelf alle relevante informatie aan de huisarts verstrekt. De beoogde eigen 
regie hierbij leidt tot informatieachterstand. 
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) is van de gezondheidscentra in Almere overgegaan naar de 
sociale wijkteams in Almere. Ook de andere onderdelen van het AMW (MOSS, SRL en OR-AMW) zijn naar De 
Schoor overgegaan. Met deze overgang is het AMW minder zichtbaar en is hun specifieke ‘linking pin’ rol 
vermindert. Deze rol missen de huisartsen. Er is daarom behoefte dat de sociale wijkteams meer zichtbaar 
zijn in de gezondheidscentra. 
Doelen gericht op verbeteringen in de samenwerking zijn, onder andere: 

• Huisartsen beogen een vorm van onderlinge digitale communicatie-uitwisseling met de wijkteams te 
realiseren, vergelijkbaar met de informatie bij een verwijzing uit het ziekenhuis; 

• Sociale wijkteams zijn meer zichtbaar in de gezondheidscentra; 

• De  specifieke ‘linking pin’ rol van het AMW wordt versterkt.  

 

ad b. rookvrije generatie 

De huidige ambitie uit  “Gezond in Almere” (onderdeel rookvrije generatie) luidt: 
In Almere zetten we ons in voor een rookvrij generatie, als ideaal voor de toekomst in 2035. De beste 
remedie is voorkomen dat jongeren ooit gaan roken. Eind 2022 zijn er minder kinderen en jongeren die 
beginnen met roken. Belangrijk in het realiseren van deze ambitie is dat meer partners, ook uit het 
bedrijfsleven, zich aansluiten bij de netwerksamenwerking en netwerkregie gebruiken om dit 
maatschappelijke effect te realiseren.  
We gaan onder andere het aantal plekken in de openbare ruimte, waar niet-roken de norm is, daarom 
vergroten. Daarnaast ondersteunen we inwoners en medewerkers bij het stoppen met roken. 
Doelen voor dit thema (gericht op samenwerking ReHA en gemeente): 

• huisartsen zijn bekend met het netwerk Rookvrije Generatie Almere en delen daarin kennis en 
expertise; 

• dit thema is meer in gezamenlijkheid naar buiten uitgedragen, 
op een effectieve manier zijn bewoners betrokken en is draagvlak bij bewoners vergroot; 
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• aantal rookvrije zones rondom gezondheidscentra zijn toegenomen en/of zones zijn uitgebreid. 
 

ad c. schuldenproblematiek en de huisartsenpraktijk 

We beogen dat alle huisartsen beter en eerder kunnen signaleren of er sprake is van schuldenproblematiek. 
We beogen het netwerk rondom schulden bekend te hebben bij alle huisartsen in Almere en zij via korte 
lijnen kunnen doorverwijzen binnen het netwerk. 
Doelen: 

• Huisartsen kunnen eerder signaleren of er sprake is van schuldenproblematiek in het huishouden van 
de klant (checklist huisartsen is landelijk en in Almere (pilot) in ontwikkeling); 

• Huisartsen zijn bekend met het netwerk omtrent de aanpak van schulden/schulddienstverlening, en: 
Huisartsen kunnen vroegtijdig en via korte lijnen doorverwijzen naar het juiste ‘loket’. 
 

ad d. toegang tot en verwijzing naar Jeugdhulp en verbeterde aansluiting Jeugdhulp (JGGz) 

We zetten in op duurzame jeugdhulp in Almere. Dit betekent goede kwaliteit van jeugdzorg die betaalbaar 
blijft met tevreden ervaren gebruikers en tevreden professionals; de zogeheten “Quadruple aim’. De 
huisartsen en de praktijkondersteuner huisarts jeugd geestelijke gezondheidszorg (POH JGGz) hebben 
binnen Almere gezamenlijk een spilpositie als het gaat om het duurzaam inrichten van de verwijzingen naar 
de (zwaardere) jeugdhulp. We willen dat op termijn alle verwijzingen van de huisarts naar de JGGz verlopen 
via de POH JGGz. Op dit moment (2021) gaan tussen de 30-40% van de verwijzingen naar de JGGz via de POH 
JGGz. De overige worden rechtstreeks door de huisarts verwezen. Het laten verlopen van alle verwijzingen 
vanuit de huisartsen via de POH JGGz resulteert dat alle expertise en informatie m.b.t. het verwijzen naar de 
JGGz vanuit de huisartsen op één herkenbare plek is geconcentreerd. Dat maakt het proces overzichtelijker 
en het optimaliseren van de duurzame jeugdhulp makkelijker. Dit zijn redenen waarom we de komende drie 
jaar intensief samenwerken aan de versterking van de POH JGGz. 
Daarbij willen we de huidige werkzaamheden van de POH JGGz versterken. Het werk wat we willen dat ze 
doen, doen ze al en naar tevredenheid. Zij zijn in staat goed in te schatten wat er nodig is voor een kind (en 
de omgeving) en dragen zo nodig warm over naar een andere partij. Ook bieden zij zelf lichte interventies, 
zodat kinderen niet doorverwezen hoeven te worden. Een goede samenwerking en afstemming met de 
toegang JGZ-Almere en het hele veld vinden wij belangrijk. Wij willen dit versterken, zodat de POH JGGz nog 
meer kinderen (vroegtijdig) zelf kan zien en verwijzingen naar Jeugd GGz kunnen beperken. Kinderen en 
jongeren krijgen daardoor direct passende (preventieve) zorg, waarbij lange wachttijden en onderlinge 
doorverwijzingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Doelen: 
• Door POH JGGz wordt een brede analyse gedaan van de problematiek; 

• De POH JGGz voert lichte interventies zelf uit teneinde verwijzing te beperken; 

• Door de POH JGGz wordt, indien nodig, warm overgedragen;  

• Alle verwijzingen van de huisarts naar de Jeugd-GGz verlopen via de POH JGGz;  
Er is een goede samenwerking en afstemming tussen de POH JGGz, de JGZ-Almere en het hele veld, zodat 
jongeren direct goed verwezen worden en passende zorg dan wel ondersteuning krijgen. 
 
 

3.2  Almeers Preventie-akkoord 
De ReHa neemt deel aan het preventie-akkoord, opgesteld door de gemeente Almere, met inbreng van alle 
Almeerse partners.  
Het streven is Almere een van de gezondste gemeenten van Nederland te maken, dit is een opgave van alle 
Almeerse inwoners en organisaties. Een formateur heeft voor de totstandkoming van het Almeers 
preventieakkoord gesprekken gevoerd met een breed gezelschap van Almeerse partners, waaronder 
inwoners, ondernemers, gemeente, onderwijs, welzijn, kinderopvang, zorg en sport. In gesprekken en 
bijeenkomsten is gesproken over initiatieven die kunnen bijdragen aan het gezonder maken van Almere. Het 
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Almeers preventieakkoord is het resultaat, met hierin beschreven een serie initiatieven afkomstig uit de 
Almeerse samenleving. 
 
We vinden het belangrijk dat Almere een gemeente is waar inwoners de kans hebben om op een 
gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te werken en uit te gaan. We gunnen het alle 
Almeerders dat ongezonde gewoonten en ongezonde verleidingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat 
in plaats daarvan gezond eten en voldoende bewegen volstrekt normaal zijn. Dat mensen met mentale 
problemen zo snel mogelijk worden opgemerkt en dat er voor hen een plek is waar ze naartoe kunnen 
voor hulp en steun in hun leefomgeving. Kortom, we streven ernaar dat Almere voor alle inwoners een 
gemeente is waar een gezonde levensstijl de norm is. 

 
Met de initiatieven uit het Almeers preventieakkoord willen we bijdragen aan de volgende doelen: 

- We stimuleren dat alle inwoners van Almere regelmatig en voldoende bewegen. 
- Met het stimuleren van gezonde voeding dragen we bij aan een daling van het overgewicht van 

inwoners van Almere van 10 procent in 2030 
- We stimuleren dat het mentaal welbevinden onder alle inwoners van Almere in 2030 is gegroeid. 
- We stimuleren de bewustwording dat roken taboe is en werken samen toe naar een rookvrije 

generatie in 2040 
- We stimuleren dat we beter op de hoogte zijn van wie wat kan bijdragen aan een gezonder Almere 

en gaan elkaars kennis en ervaring beter benutten 
 
Voor een meer gedetailleerd overzicht, zie het Almeers preventieakkoord, hierin staan de verschillende 
initiatieven beschreven. Eind 2021 is een start gemaakt met de concretisering van de diverse plannen. 

 
 

3.3  Almere Durft / Juiste Zorg op de Juiste Plek 
In maart 2019 hebben het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere besloten om samen vorm te gaan geven aan 
de transformatie die nodig is om de gezondheidszorg in Almere betaalbaar te houden en van kwalitatief goed 
niveau. De juiste zorg op de juiste plek is het uitgangspunt voor de transformatie in de zorg. De essentie van 
de juiste zorg op de juiste plek is: 

- het voorkomen van (duurdere) zorg 
- het verplaatsen van zorg naar huis of dichterbij huis 
- het vervangen van zorg (door andere vormen van zorg, zoals eHealth) 

 
De samenwerkingsagenda heeft de naam ‘Almere Durft’ gekregen. We richten ons op 3 thema’s: 

1. het bieden van integrale, samenhangende zorg in Almere 
2. optimaal benutten van e-Health 
3. informatie verzamelen en uitwisselen 

 
In 2020 zijn de afspraken van Almere Durft verbreed naar alle huisartsenpraktijken en is de ReHA deelnemer 
van deze overeenkomst.  
Binnen ieder thema is een aantal projecten gestart. In de voortgangsrapportage wordt de voortgang en de 
status van de lopende 16 projecten toegelicht en per kwartaal geëvalueerd. Zie bijlage  
Enkele voorbeelden van projecten die in 2022-2023 op de voorgrond staan worden nader uitgewerkt: 

a. Optometrie in de eerste lijn 

b. Transmuraal Schouderspreekuur inrichten 

c. TIM (transmuraal incidenten melden) 

d. Transmuraal palliatief zorgpad 

e. Wijs verwijzen 
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Ad a. Optometrie in de eerste lijn 

Het toepassen van de NHG-standaard ‘visusklachten en het rode oog’ werd niet door alle huisartsen op de 
juiste wijze uitgevoerd. Het inzetten van een optometrist in de eerste lijn verbetert de kwaliteit van de zorg, 
de service voor de patiënt en vermindert het aantal onterechte verwijzingen naar de oogarts. De substitutie 
bestaat dus uit het tegengaan van onterechte verwijzingen, en heeft geen betrekking op het overhevelen 
van tweedelijnszorg naar de eerstelijn. Naast de werkafspraken tussen huisarts en optometrist hebben we 
de oogartsen van het Flevoziekenhuis betrokken bij deze ontwikkeling, omdat oogheelkundige zorg vaak 
ketenzorg is, en het belangrijk is, dat de kennis over de hele keten gedeeld wordt. 
Vanaf 1 september 2020 is het voor alle huisartspraktijken mogelijk om optometrie via ZorgDomein in te 
zetten. Het aantal verwijzingen is geleidelijk toegenomen. De werkafspraken worden geëvalueerd en 
bijgesteld, zodat de toegevoegde waarde van de optometrist optimaal wordt benut. In 2022 wordt er voor 
alle huisartsen scholing georganiseerd over oogklachten. Deze scholing wordt gegeven door een huisarts 
met aandachtsgebied visusklachten in samenwerking met de oogartsen. 

 

Ad b. Transmuraal Schouderspreekuur inrichten 

Het aantal verwezen patiënten naar de poli orthopedie zal de komende jaren door o.a. demografische groei 
en vergrijzing stijgen. Een groot deel van de patiënten met schouderklachten die nu wordt verwezen naar 
het ziekenhuis hoeft niet geopereerd te worden en had geadviseerd of behandeld kunnen worden in de 
eerste lijn. Daarom gaan de schouderorthopeden samen met gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten 
en (kader)huisartsen een transmuraal schouderspreekuur organiseren.  
Het transmuraal schouderspreekuur is een gezamenlijk initiatief vanuit het Flevoziekenhuis, fysiotherapie 
van de ZGA en de ReHA. De huisarts verwijst patiënten met schouderklachten en een verwijsindicatie op 
basis van de NHG-standaard naar het transmuraal schouderspreekuur, rekening houdend met in- en 
exclusiecriteria. Bij het transmuraal schouderspreekuur wordt de patiënt gezien door een gespecialiseerde 
schouderfysiotherapeut en/of extended scope therapeut, gesuperviseerd door een (kader)huisarts en later 
in het MDO besproken met het gehele team inclusief orthopeed. De verwachting is dat het transmuraal 
schouderspreekuur een sterke afname van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn zal geven. Voor dit 
project is eind 2021 financiering aangevraagd en toegekend. De implementatie van het schouderspreekuur 
start beging 2022.  

 

Ad c. TIM (transmuraal incidenten melden) 

De overdracht van zorg tussen eerste en tweede lijn is een risicovol proces, waarbij niemand 
verantwoordelijk is, als er iets mis gaat. Om deze risico’s te verminderen en het samenwerkingsproces te 
verbeteren zijn de zorgprofessionals gestart met het project Transmuraal Incidenten Melden (TIM).  
Er zijn werkafspraken gemaakt voor melden, analyseren en opvolgen van TIM. Het project is in eerste 
instantie gestart voor alle Zorggroep huisartsen. De wens is om deze werkwijze ook beschikbaar te maken 
voor alle huisartspraktijken in Almere, hier zijn alleen nog wat dilemma’s te overwinnen, zoals systeem 
gebruik en veiligheid. Het doel is om een volledig en actueel overzicht te hebben van alle transmurale 
meldingen, zodat overkoepelende procesverbeteringen gemaakt kunnen worden.  In 2022 wordt verder 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn en hoe we het transmuraal melden voor meerdere praktijken en 
wellicht disciplines beschikbaar kunnen maken. 
 

Ad d. Transmuraal palliatief zorgpad 

Eind 2019 is het Zorgpad Palliatieve Zorg opgesteld door de projectgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg 
Almere, met afvaardiging van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere.  
Het project transmurale palliatieve zorg heeft de volgende doelen: 

- Implementatie van het zorgpad 
- optimaliseren van het opname- en ontslagproces 
- Verbeteren samenwerking en overdracht tussen 1ste en 2 de lijn.  
- Bewustwording rond proactieve zorgplanning en de ontwikkelde kennis en interventies hierover 

implementeren.  Deskundigheidsbevordering over proactieve zorgplanning wordt hieraan gekoppeld. 
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In het najaar van 2021 wordt hier een projectplan voor opgesteld. 

Ad e. Wijs verwijzen 

Uit de analyse van SiRM (2020) blijkt dat in Almere relatief veel verwezen wordt. In het Verwijzersonderzoek 
(2020) gaf een deel van medisch specialisten aan dat er volgens hen soms verwijzingen plaatsvinden, die 
wellicht voorkomen kunnen worden. Dit zijn geen foute verwijzingen, maar wel verwijzingen waarover het 
goed is om samen in gesprek te gaan over de juiste zorg voor deze patiënten op de juiste plek. In tijden van 
wachtlijsten en beperkte capaciteit in de zorg is het belangrijk om met elkaar kritisch te blijven kijken naar 
waar het anders kan. We zijn daarom het project “Wijs Verwijzen” gestart waarin we eerst een kwantitatieve 
en kwalitatieve analyse uitvoeren. Voor de kwantitatieve analyse maken we gebruik van de cijfers van SiRM 
en wachten we nog op de cijfers van Vektis voor meer details. De cijfers van Vektis op ReHA-niveau zullen 
eind september 2021 worden aangeleverd. Voor de kwalitatieve analyse hebben we een rondje gemaakt 
langs een aantal vakgroepen om ideeën en voorbeelden op te halen. In het najaar van 2021 worden de 
uitkomsten met de werkgroep (huisartsen en specialisten) gedeeld en de vervolgstappen besproken. 
Mogelijk volgen hieruit nieuwe Almere Durft projecten. 

 
 

3.4 GGZ consultatie afspraken 
Het merendeel van de mensen met psychische klachten kan op goede wijze door de huisarts en POH-GGZ 
behandeld worden. Voor de groep met hoge risico’s, co-morbiditeit en complicaties heeft Zorggroep Almere 
consultatie-afspraken met de psychiaters van GGZ centraal. Tevens zijn er consultatie afspraken met de 
psychiater van Amethist en met de eerstelijns psychologen van PAS. 
Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om een medisch specialist te consulteren in de 
huisartsenpraktijk. Door de beschikbaarheid van een meekijkconsult verbetert de kwaliteit van zorg in de 
huisartsenpraktijk en wordt voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden. Het meekijkconsult 
kan worden uitgevoerd door een psychiater of GGZ-psycholoog of andere passende GGZ-hulpverlener. Bij 
een meekijkconsult blijft de huisarts hoofdbehandelaar.  
Naast deze consultatie vindt er samenwerking plaats op het niveau van het gebiedsteam. Op het niveau van 
de wijk/stadsdeel worden samenwerkingsafspraken gemaakt voor bepaalde doelgroepen, en over de 
organisatie van het patiënten overleg. 
De psychiater van het gebiedsteam is dagelijks bereikbaar voor consultatie door de huisarts en/of POH-GGZ 
via het meekijkconsult in Zorgdomein. Via Zorgdomein meekijkconsult kan de huisarts of POH-GGZ digitaal 
een duidelijke vraag stellen. De patiëntgegevens worden automatisch vanuit het HIS in het Meekijkconsult-
formulier ingevuld. De huisarts of POH-GGZ vult deze gegevens aan met voorgeschiedenis en medicatie.  
De meekijkconsulten worden aangevraagd door huisartsen en POH-GGZ. De huisarts of POH-GGZ informeert 
de patiënt over de uitvoering van de meekijkconsultatie. Spoedconsultaties vallen buiten de 
meekijkconsultatie.  
In november 2021 is een start gemaakt met de meekijkconsulten voor alle Zorggroep huisartsen. Begin 2022 
wordt na de evaluatie besloten of alle huisartsenpraktijken die deelnemen in de ReHA hierin gaan 
participeren. 
 
 

3.5 Doorontwikkeling naar een zorgalliantie 
Momenteel vinden er verkennende gesprekken plaats met bestuurders van verschillende zorgorganisaties in 
Almere, Zilveren Kruis en de gemeente om de  regionale samenwerking  uit te breiden en te intensiveren.  
Binnen Almere Durft ligt het zwaartepunt op de huisartsen- en medisch specialistische zorg. Zorggroep 
Almere en het Flevoziekenhuis willen deze samenwerking verder uitbreiden, in eerste instantie met 
ouderenzorg en wijkverpleging, sociale wijkteams en patiënten-/cliënten vertegenwoordiging. Door de 
uitbreiding van de samenwerking naar meer partijen kan steeds beter een integrale benadering en overview 
worden gerealiseerd met als doelen: patiëntgerichte zorg, een gezonde bevolking, betaalbare zorg en 
werkplezier van de professionals.  



18 
Regioplan 2022-2023  versie 21122021 CvM 

 
  



19 
Regioplan 2022-2023  versie 21122021 CvM 

4. Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek.  
 
Op dit moment ervaren we in Almere de tekorten op de arbeidsmarkt bij de invulling van de vacatures voor 
met name huisartsen en doktersassistenten. De personeelstekorten zijn niet specifiek voor Almere, ook 
landelijk speelt dit thema en wordt er gezocht naar oplossingen.  
Oplossingsrichtingen worden gezocht in: 

- strategisch personeelsbeleid  

- taakdelegatie en taakherschikking 

- innovatie, in paragraaf 2.6 worden de ambities op het digitale vlak uitgewerkt   

4.1 Strategisch personeelsbeleid 
Vanwege de start van de stad Almere 40 jaar geleden, is er een onevenredige leeftijdsverdeling bij de 
huisartsen. Bijna 40% van de huisartsen bereikt de pensioengerechtigde leeftijd binnen 10 jaar.  
Vanuit de regio-organisatie is er een gezamenlijke aanpak voor: 

- een strategische personeelsplanning 

- het behouden en opleiden van huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners 

- het aantrekkelijk maken van de regio voor het behoud en werven van personeel in de 

huisartsenpraktijk 

- deskundigheidsbevordering voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, physician 

assistants en verpleegkundig specialisten, en andere medewerkers, zoals nu al wordt vormgegeven 

door de WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) en de WDDA (Werkgroep 

Deskundigheidsbevordering DoktersAssistenten). 

4.2  Taakdelegatie en taakherschikking 
De huisarts is voor veel mensen het antwoord op alle vragen, hierdoor neemt de druk en de vraag continu 
toe. Op termijn is dit niet houdbaar, zeker in relatie tot de krapte op de arbeidsmarkt, die naar verwachting 
de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Veel vragen die bij de huisarts gesteld worden door 
patiënten kunnen beter beantwoord worden binnen het sociaal domein. Om deze taakdelegatie succesvol te 
laten zijn, is het voorwaarde dat de samenwerking en afstemming met deze hulpverleners goed is 
ingeregeld. De wijkzorgcoördinatoren zijn bezig de samenhang in de wijk te organiseren (zie paragraaf 5.3), 
daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente over betere afstemming met de 
sociale wijkteams (zie paragraaf 3.1).  
We willen ook inzetten op de ontwikkeling van positieve gezondheid als bredere kijk op gezondheid. Met die 
bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. (zie paragraaf 6.1)  
Taakherschikking is de afgelopen jaren al in veel huisartsenpraktijken doorgevoerd, in diverse 
huisartsenpraktijken werken verpleegkundig specialisten en physician assistants. De regio organisatie wil in 
samenspraak met de adviesraad en de huisartsenpraktijken onderzoeken of en welke mogelijkheden er voor 
de komende jaren nog zouden kunnen zijn.   
 

4.3  Moreel beraad 
Als organisatie bieden we de medewerkers ondersteuning op diverse vlakken. Het is bijvoorbeeld  mogelijk 
om bij een dilemma een moreel beraad in te zetten.  Een moreel beraad is een gestructureerde dialoog over 
'goede zorg' in situaties waarin het niet zonder meer duidelijk is wat het juiste is om te doen, met andere 
woorden: medewerkers worden met een dilemma geconfronteerd. De dialoog wordt ondersteund door een 
getrainde gespreksleider. 
Bij een moreel dilemma is altijd sprake van een botsing van verschillende waarden. Het kiezen voor de ene 
waarde gaat ten koste van de andere waarde, maar níet kiezen is meestal geen optie.  
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Het is dan belangrijk om een zorgvuldige afweging te maken om goede zorg te kunnen verlenen. De 
komende jaren willen we meer aandacht besteden aan dit aanbod, omdat het medewerkers kan helpen bij 
de keuzes waar ze zich soms voor gesteld zien.  
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5. Ontzorgen en facilitering van de bedrijfsvoering 
 

5.1 Communicatie 
In 2020 is voor de communicatie met de achterban gebruik gemaakt van de website van Zorggroep Almere. 
Inmiddels heeft de regio-organisatie een eigen logo en is de website van de regio-organisatie in concept 
gereed. De bedoeling is dat alle partners toegang krijgen tot deze website en dat gezamenlijke documenten 
hier opgeslagen gaan worden.  
Maandelijks wordt er een digitale ReHA nieuwsbrief verspreid naar alle leden van de huisartsenpraktijk. Alle 
betrokkenen worden actief geïnformeerd over de ontwikkelingen van de ReHA en daarbij ondersteund met 
werkinstructies. 
De manager van de ReHA houdt jaarlijkse werkbezoeken bij alle huisartsenpraktijken, om op die manier 
input op te halen en af te stemmen met de huisartspraktijken. Jaarlijks wordt er een ledenraad 
georganiseerd door de adviesraad. Het doel is alle huisartsen betrokken en geïnformeerd te houden over de 
regio-organisatie. 
 

5.2 Lean werken 
Op basis van de praktijkscan of Lean-analyse, en met hulp van de Lean-trainer wordt een proces in de 

huisartsenpraktijk onder de loep genomen, welke nu niet goed loopt of welke veel energie kost. Een Lean-

projectteam bestaande uit eigen mensen van de praktijk  met ondersteuning van de Lean-trainer analyseert 

en herontwerpt het proces aan de hand van de Lean-principes. Men maakt gebruik van eigen inzichten en 

kennis, en bepaalt zelf de verbeterstappen. De Lean-trainer coacht het team, wat zelf verantwoordelijk is 

voor het proces. De praktijk moet dan ook investeren in tijd en ruimte om de verbeteringen te ontwerpen, te 

bespreken en uit te voeren. In 2022 willen we de positieve resultaten van de Lean trajecten tot nu toe ook 

aanbieden aan de praktijken die nog geen Lean traject hebben doorlopen.  

Enkele positieve resultaten 

- Gemotiveerde medewerkers, die meer grip hebben op hun eigen werk  

- Minder ergernissen, minder energielekken, meer openheid 

- Betrokkenheid van huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten 

- Draagt bij aan teambuilding 

 

5.3 Wijkzorgcoördinatoren 
Een van de doelen van de regio-organisatie is om meer samenhang in de zorg te organiseren in de wijk en 
aan te sluiten op de vragen die leven in de wijk. Goede samenwerking in de wijk ontstaat niet vanzelf. Om dit 
proces te faciliteren is de functie van wijkzorgcoördinator neergezet.  De wijkzorgcoördinator kan een 
faciliterende rol spelen, door samenwerkingsafspraken te maken en deze te onderhouden tussen de 
verschillende zorgdisciplines en tussen zorg en welzijn. Er zijn inmiddels 12 wijkzorgcoördinatoren verspreid 
over de stad, aansluitend bij de indeling van gezondheidscentra en sociale wijkteams. Hierbij is de 
wijkzorgcoördinator aanspreekpersoon voor de bewoners betreffende de samenhang in de zorg, en voor de 
diverse partners in de wijk. 
Met ondersteuning van de ELAA hebben de wijkzorgcoördinatoren een start gemaakt met hun functie en 
kennis gemaakt met de gebiedsmanagers van de gemeente en de wijkteammanagers in het sociale domein, 
en zijn aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de stakeholders in hun wijk.  
De wijkzorgcoördinatoren hebben jaarplannen gemaakt afgestemd op het specifieke profiel van de wijk en in 
samenspraak met de partners in de wijk. De voortgang van deze jaarplannen worden per kwartaal 
gerapporteerd aan de regio-organisatie.   
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Aangepaste indeling van de wijkzorgteams 
 

Wijkzorgteam inwoners/wijk locaties 

Haven 22735 Haak, Medi-Mere Haven 

Kruidenwijk, Staatsliedenwijk, Centrum 13309 Boog,  Driehoek, Didden, Afiya 

Stedenwijk-Literatuurwijk 20402 Spil, Archipel 

Muziekwijk-Noorderplassen 17445 Opmaat, Notekraker, Medi-Mere, Noorderdok  

Poort 20760 Vizier, Medi-Mere, Homerus 

Waterwijk, Verzetswijk, Tussen de Vaarten 27490 Waterwijk, Castrovalva 

Film-Dans-Parkwijk 25585 Filmwijk , Parkwijk 

Nieuwe stad 6000 Waterlelie Nobelhorst 

Almere Buiten West 24015 Bouwmeester, Binder, Medi-Mere, Tuinfort 

Almere Buiten Oost 31905 Prisma, Compagnie, Duyfken, Vliegeraar 

 
 

Doel wijkmanagement 

- Samenhang en afstemming  in multidisciplinaire zorg en tussen zorg en welzijn ten behoeve van de 
bewoners van de wijk 

- Bekendheid van de zorgverleners van het gezondheidscentrum/huisartsenpraktijk met de zorgvraag 
in de wijk en de specifieke doelgroepen 

- Bekendheid van de zorgverleners van het gezondheidscentrum/huisartsenpraktijk met de zorg- en 
welzijnsvoorzieningen in de wijk en hoe daarmee samen te werken 

- Bekendheid van de stakeholders in de wijk met het zorgaanbod van de eerstelijn, en hoe daarmee 
samen te werken 

- Bijdragen aan het verwezenlijken van de huisartsenafspraken gemaakt op regioniveau 
 

Kaders voor het wijkmanagement 

- Wijkplannen moeten bijdragen aan de resultaatsgebieden regioplan.  Zie hieronder voor de 
resultaatgebieden regio 2022-2023: 

- Inbreng burger/clientperspectief  is nadrukkelijk opgenomen 
- De wijkzorgcoördinator heeft een klein wijkbudget op basis van bedrag per ION, om processen en 

projecten ten behoeve van de samenwerking in de wijk te faciliteren.   
 

Rol wijkzorgcoördinator 

- Faciliteren van het maken en naleven van samenwerkingsafspraken 

- Faciliteren van multidisciplinair overleg en netwerkbijeenkomsten 

- Zorgdragen dat vanuit burger/clientperspectief de afgestemde zorg wordt vorm gegeven 

- Aanspreekpersoon voor bewoners betreffende de samenhang in de zorg 

- Legt verantwoording af aan directie ReHA voor het bereiken van de regiodoelen 

- Levert per kwartaal een korte voorgangsrapportage aan bij de regiomanager 

Rol van de huisartscontactpersoon 

- Initieert op inhoudelijke gronden samenwerkingsafspraken of afstemming met partijen in de wijk. 

- Informeert samen met de wijkzorgcoördinator de collega’s van het huisartsenteam over de 

ontwikkelingen en gemaakte samenwerkingsafspraken. 

- Neemt deel aan het wijkzorgoverleg met de partners in de wijk  

- Is op hoofdlijnen op de hoogte van de activiteiten in de wijk 
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Resultaatgebieden van ReHA voor 2022-2023 

- wijkzorgnetwerk dat samenhang in zorg en welzijn biedt, passend bij de bewoners van die wijk 
- zorginhoudelijke afspraken passend bij de ketenzorgdoelen 
- zorginhoudelijke afspraken passend bij de Juiste zorg op de juiste plek 
- preventie en bevorderen gezonde leefstijl 

 

5.4 Wachttijden GGZ 
Een belangrijk GGZ-knelpunt zijn de lange wachttijden bij verwijzing naar de GGZ. De ReHA heeft zich 
aangesloten bij een samenwerkingsovereenkomst ‘terugdringing wachttijden in de GGZ’. Dit is een regionaal 
overleg, waarbij  diverse gemeentes in Flevoland, de zorgverzekeraar, GGZ - en huisartsenorganisaties 
betrokken zijn. De problematiek is in kaart gebracht en de eerste samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met 
de diverse GGZ-instellingen over het onderling verwijzen en het accepteren van de verwezen patiënten. Dit 
traject loopt nog en zal in 2022 voortgezet worden.  
In het najaar van 2021 wordt de overlegtafel Almere opgericht. De ReHA zal dit samen met GGZ centraal 
opstarten. Doel is dat we in Almere tot concrete afspraken komen en dat er duidelijke resultaten geboekt 
gaan worden, zodanig dat de wachttijden daadwerkelijk af gaan nemen. Tot op heden is dat nog niet 
gerealiseerd.  
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6.   Ondersteuning bij vormgeving zorgaanbod   
 

6.1 Positieve Gezondheid 
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere 
benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarbij gaat het niet om 
gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel, maar om de veerkracht van mensen om zich 
aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Deze dynamische benadering doet meer recht aan mensen 
en aan wat voor hen betekenisvol is. Een definitie van gezondheid die hierin vaak wordt gebruikt is die van 
Machteld Huber: 
Gezondheid als 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. 
Het gedachtegoed van Machteld Huber, de Positieve Gezondheid willen we de komende jaren meer vorm 
gaan geven. In het najaar van 2021 wordt een inspiratie bijeenkomst georganiseerd voor alle 
wijkzorgcoördinatoren, alle huisartsenpraktijken en het sociaal domein. We worden hierbij ondersteund 
door Elaa, Proscoop en het platform WEL in Flevoland. In het voorjaar van 2022 willen we het gedachtegoed 
meer naar de wijk brengen door per regio bijeenkomsten te organiseren met de verschillende partners. Doel 
van dit alles is er in de regio concreet mee aan de slag te gaan. Rond de zomer in 2022 willen we ludieke 
fietstochten door de wijken organiseren voor alle partners, om op die manier elkaar beter te leren kennen 
en kennis te nemen van ieders expertise in het complexe geheel van het beschikbare aanbod. Uiteindelijk is 
het streven om ook de diverse patiëntgroepen, zoals de gezondheidfabriek en de patiëntenfederatie een 
prominentere rol te laten vervullen in de cyclus van hulpvrager en gever. Het hoofddoel van de 
preventiecoalitie Flevoland is het bevorderen van de gezondheid van de Almeerse inwoners en het 
vroegtijdig ingrijpen om aandoeningen zoveel als mogelijk te voorkomen door de weerbaarheid en vitaliteit 
van inwoners te vergroten  

 

6.2 Persoonsgerichte ketenzorg  
Alle huisartsenpraktijken in Almere werken samen in ketenzorgprogramma’s voor mensen met diabetes, 
COPD en hartvaat-ziekten en -risico’s. Voor de ketenzorgprogramma’s hebben we de volgende doelen in 
2021-2022: 
- substitutie: we willen het percentage hoofdbehandelaar specialist verlagen. Hierover hebben we 

afspraken gemaakt met het Flevoziekenhuis. Vanaf 1-1-2020 maken we in alle huisartsenpraktijken 

gebruik van VIP-calculus voor declaratie, monitoring en KIS-functie in de ketenzorg, om samenwerking 

en inzicht in de praktijk te verbeteren. 

- persoonsgerichte zorg: chronische zorg is maatwerk passend bij de specifieke zorgvraag van deze ene 

unieke patiënt. Wij bieden een breed palet aan patiëntondersteuning en scholing van 

praktijkondersteuners om zorg op maat te bieden. 

- indeling naar zorgzwaarte: wij brengen de mensen in beeld die in meerdere zorgprogramma’s vallen en 

die extra ondersteuning nodig hebben. We ontwikkelen een aparte aanpak voor de begeleiding van deze 

groep. 

 

6.3 Innovatie en zorgvernieuwing 
 

Longcovid 

Inmiddels zien we veel patiënten met klachten van long-covid. Dit was aanleiding om met de kader artsen 
astma-COPD, de gespecialiseerde fysiotherapie, long- en revalidatieartsen de kennis en expertise bij elkaar 
te brengen en een afgestemd programma voor deze patiënten te ontwikkelen.  
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Doel van deze werkgroep is om gezamenlijk tot een zorgpad te komen voor de groep mensen met long-covid 
die we nu niet goed in beeld hebben. 
 

Medicatiebewaking 

De apotheken en huisartsenzorg zetten in op een meer proactieve medicatie bewaking. Naast de klassieke 
medicatiebewaking vanuit de apotheek en de jaarlijkse gezamenlijke 100 medicatiereviews die gedaan 
worden voor gedefinieerde doelgroepen, willen we inzetten op intensivering van de medicatie reviews voor 
de groep kwetsbare en chronische patiënten. De huisarts kan deze indicatie stellen vanuit het totaalbeeld 
van de patiënt en de apotheker op basis van de aanwezige medicatie gerelateerde risico’s. Bij de 
indicatiestelling worden herhaalgedrag, lab waarden en een zich ontwikkelend ziektebeeld, door de 
apotheker in de overweging meegenomen. Daarnaast zal de apotheek  structureel onderzoek doen op 
bepaalde doelgroepen en hierbij zelf interventies plegen om samen met de patiënt het medicatiegebruik te 
optimaliseren. De volgende groep krijgen hierbij specifiek de aandacht: overgebruik tryptanen, gebruikers 
ADHD medicatie en gebruikers antidepressiva.  
De voorgestelde werkwijze hierbij is dat op basis van Medicom/Pharmacom cluster gegevens, de apotheek 
aan proactieve casefinding gaat doen en het probleem samen met de patiënt gaat analyseren. Vervolgens zal 
de apotheker door middelen van coaching van de patiënt en het aanbieden van hulpmiddelen, de kennis 
over de medicatie bij de patiënt vergroten en barrières t.a.v. het gebruik wegnemen of verkleinen. 
Vanzelfsprekend vindt er terugkoppeling plaats naar de huisarts en indien opportuun zullen er goed 
onderbouwde interventievoorstellen worden  voorgelegd aan de huisarts.  
Door een intensivering en verdieping van de rol van de (samenwerkende) apotheker zal deze gelijktijdig de 
huisarts kunnen ondersteunen bij farmacotherapeutische vraagstukken rondom patiënten als wel de 
huisarts op dit gebied kunnen ontzorgen.  De meer proactieve rol van de apotheker zal vanuit de 
samenwerking tussen huisarts en apotheek leiden tot meer aandacht en inzet op deze kwetsbare 
patiëntgroepen waardoor een optimalisatie van hun therapie, een verkleining van de met de therapie 
gepaard gaande risico’s en dus kwaliteitsverbetering ontstaat. 
Afspraken hiertoe worden in het najaar van 2021 gemaakt, waarbij in 2022 een opstart in een drietal centra 
wordt vorm gegeven. In 2023 volgen de overige centra, waarbij de geleerde lessen meegenomen worden, en 
zullen ICT hulpmiddelen zoals slimme samenwerkingsprotocollen worden ingezet.  
 

 

6.4 Ondersteuning en uitvoering kwaliteitszorg 
 

Kaderhuisartsen 

De ReHA heeft de beschikking over een groot aantal kaderhuisartsen, die een belangrijke rol spelen in het 
kwaliteitsbeleid, bij innovaties, en in de transmurale afspraken. De meeste kaderhuisartsen hebben een 
aanstelling van 4-6 uur per week voor hun taken als kaderhuisarts.  Zij werken samen onder de noemer van 

de zorgprogramma’s, en doen dit vanuit een gezamenlijke visie en beleid. De programmacoördinator van 
de chronische zorg, biedt de dagelijks ondersteuning en begeleidt de processen rondom de chronische zorg. 
Projectondersteuning bij innovaties zal vanuit de regionale organisatie worden geleverd.  

 

Organiseren scholing (WDH en WDDA) 

Almere heeft een actieve Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH), die nascholing 
organiseert voor alle huisartsen van Almere, de toetsgroepen en FTO-groepen ondersteunt, zorgt voor de 
training van de EKC-ers (erkende kwaliteitsconsulenten), de accreditering regelt. De inhoudelijke 
samenwerking met het Flevoziekenhuis komt terug in gezamenlijke scholing, in het functioneren van de 
contactartsen per specialisme en in de jaarlijkse compagnonsdagen. 
De WDH organiseert naast al deze taken jaarlijks drie grote evenementen: 

- De Compagnonsdagen met het Flevoziekenhuis 

- De huisartsendagen 
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- De SOS dagen (scholing, ontmoeting samenwerking) samen met de doktersassistenten en 

praktijkondersteuners. 

Per evenement wordt er een voorbereidingscommissie samengesteld uit deskundige vrijwilligers, waarbij we 
vooral veel hulp krijgen van de kaderartsen. De grote evenementen worden altijd 2 keer achter elkaar 
gegeven zodat we zo veel mogelijk mensen de gelegenheid kunnen geven om er  aan deel te nemen.   
Naast de WDH is de WDDA actief, werkgroep deskundigheidsbevordering doktersassistenten, die de 
nascholing en BIG-trainingen voor de doktersassistenten regelt.  
Door de corona-richtlijnen is er veel deskundigheid en ervaring opgedaan met het organiseren van onderwijs 
op afstand, en het geven van webinars. De WDH maakt jaarlijks haar eigen werkplan. 

 
 

6.5 Toekomstbestendige huisartsenzorg 
Het Zilveren Kruis heeft het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 samen met de brancheorganisaties ingevuld met 
het programma Toekomstbestendige huisartsenzorg. In dit programma zijn 4 doelstellingen geformuleerd: 
Meer zorg op afstand, andere organisatie van huisartsenzorg, meer persoonsgerichte zorg, en efficiëntere 
praktijkvoering. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de 
doelstellingen en ontvangen beiden een aparte bekostiging. 
In 2021 zijn de verschillende projecten uitgevoerd.  De implementatie en evaluatie hebben een doorloop in 
2022. Huisartsenpraktijken krijgen de mogelijkheid om na het afronden van een van bovenstaande projecten 
een ander project op te pakken. Voor 2022 blijven drie projecten beschikbaar om voor in te tekenen.  

A. Meer online dienstverlening, dit omvat meerdere mogelijkheden, zoals beeldbellen, MGN gebruik of 

de inzet van moet ik naar de dokter app. 

B. Andere organisatie van de huisartsenzorg, deze optie is dit jaar toegevoegd 

C. Meer persoonsgerichte zorg, geen specifiek aanbod. 

D. Efficiëntere praktijkvoering, het Lean werken kan weer ingezet worden, de beschikbaarheid van de 

Lean trainers is wel beperkt, dus hierover zal afstemming plaats vinden 

De integrale chronische zorg wordt naast de toekomstbestendige huisartsenzorg opgepakt, i.v.m. het risico 
op dubbele financiering.  In bijlage 1 zijn de vastgestelde KPI’s te vinden. 

 
 

6.6  Ouderenzorg 
Het uitgangspunt is dat kwetsbare ouderen zorg op maat krijgen. In Almere is al enige jaren een 
zorgprogramma kwetsbare ouderen. De huisartsenpraktijken van Zorggroep Almere en Medi-Mere hebben 
dit zorgpad geïmplementeerd. Het doel van dit zorgpad is het behoud en herstel van functioneren, het 
verhogen van zelfredzaamheid en daarmee het verhogen van de ervaren kwaliteit van leven van de ouderen. 
Dit vraagt om een samenhangend zorgnetwerk, waarbinnen de huisarts een regierol heeft en samenwerkt 
met praktijkondersteuner (POH), physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS), specialist 
ouderengeneeskunde (SOG), VVT-aanbieder en het sociaal domein. 
Er wordt een zorgprogramma geïmplementeerd met de volgende onderdelen:    

- Het identificeren van kwetsbare ouderen 
- Het indiceren en uitvoeren van Advance Care Planning  
- Het signaleren, indiceren en uitvoeren van de polyfarmacie-check  
- Het signaleren van valrisico en initiëren van passende interventies (valpoli /valpreventie) 
- Het signaleren van behoefte aan en het inzetten van mantelzorgondersteuning  
- Werkafspraken over het bespreken van individuele en algemene casuïstiek, in bijvoorbeeld MDO’s  

- Werkafspraken over het bepalen van een gezamenlijke aanpak (preventie en/of zorg) afgestemd op de 
zorgvraag en zorgbehoefte van de patiënt  

- Werkafspraken over efficiënte en volledige informatie-uitwisseling rondom de kwetsbare oudere, 
middels een digitaal platform, zoals OZO verbindzorg. 
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Beoogde resultaten: 

- In 2 jaar zijn 85% van de 75-plussers minimaal één keer beoordeeld als kwetsbaar of niet 
kwetsbaar  

- In 3 jaar heeft 65% van alle kwetsbare ouderen een Advance Care Planning (ACP) gehad  
 

6.8  Pilot leefstijlprogramma 
Vanuit Zilveren Kruis is de vraag gekomen of we willen starten met een pilot waarbij we een koppeling gaan 
maken met de Diabetes Challenge en het programma afvallen op afspraak.  
Naast een effect en implementatieonderzoek is onderdeel van de pilot ook hoe we het initiatief in de 
toekomst kunnen financieren. De uitwerking van dit programma is gepland in 2022. 
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7. Randvoorwaarden 
 

7.1 Heldere governance / besluitvormingsstructuur  
De ReHA is een organisatie, waaraan drie huisartsenorganisaties deelnemen met in totaal 27 
huisartsenpraktijken: 

- St. Zorggroep Almere, bestaat uit 14 huisartsenpraktijken met huisartsen in loondienst, en 2 

zelfstandige huisartsenpraktijken 

- Huisartsenpraktijken Medi-Mere BV, met 4 huisartsenpraktijken 

- VVHA: de coöperatieve vereniging vrijgevestigde huisartsen Almere, met 7 huisartsenpraktijken 

In maart 2021 is het reglement van de ReHA goedgekeurd (incl. adviesraad). In het reglement is vastgelegd 
de samenstelling en besluitvorming in de directie van de ReHA en de juridische vertegenwoordiging door de 
Raad van Bestuur van Zorggroep Almere. 
De directie van de ReHA bestaat uit drie leden: 

- de directeur huisartsenzorg van Zorggroep Almere mevr. V. Bekendam 

- de directeur-eigenaar van Medi-Mere, dhr. H. van de Steeg, huisarts 

- de voorzitter van de VVHA: dhr. E. Boerop, huisarts 

De praktische aansturing en uitvoering van het beleid van de ReHA ligt in handen van de ReHA-manager, 
zijnde mevr. C. van Middelkoop 

 

7.2 Adviesraad en ledenraadpleging 
De Adviesraad van de ReHA heeft adviesrecht, zij adviseert de directie van de ReHA gevraagd en ongevraagd 
over medisch-inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de samenhang en samenwerking in de 
huisartsenzorg van heel Almere. 
De Adviesraad doet dit als vertegenwoordiger van de huisartsen in Almere, zonder een mandaat van deze 
huisartsen maar als een schakel met hen: de leden van de Adviesraad halen input/ signalen op uit de eigen 
achterbannen en zetten zich in voor het grotere belang van de Almeerse huisartsen(zorg). 
De adviesraad bestaat uit 6 huisartsen, waarbij de verschillende organisaties naar rato zo goed mogelijk 
verdeeld zijn.  

 

7.3 Borgen van zeggenschap en betrokkenheid 
Om de afstemming met de directie van de ReHA zo goed mogelijk te borgen, neemt een lid van de 
adviesraad als toehoorder deel aan het directie-overleg, en woont een directielid een deel van de 
vergadering van de adviesraad bij. 
De adviesraad organiseert minimaal eenmaal per jaar een jaarvergadering met de achterban, zijnde alle 
huisartsen van Almere. In 2021 heeft de eerste kick off bijeenkomst van de adviesraad plaats gevonden. In 
2022 wordt een grote bijeenkomst voor alle huisartsen in Almere georganiseerd, hierbij zal het thema 
positieve gezondheid specifiek aandacht krijgen. 
 

7.4 Adequate financiering 
Een adequate financiering is voorwaarde voor het leveren van goede zorg. De relatie met de financiers is 
zodanig dat de financiering steeds meer waardegedreven wordt. We streven naar doelmatigheid met meer 
kwaliteitsprikkels en minder productieprikkels. De bedoeling is dat dit leidt tot optimale kwaliteit van zorg in 
relatie tot de kosten. 
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Bijlage 1 
 

KPI’s Toekomstbestendige huisartsenzorg  
 
De toekomstbestendige huisartsenzorg is gestart in 2021 met een doorloop naar 2022. Per project zijn we 
tot de volgende KPI’s gekomen: 
 

praktijkvoering Stimuleren van efficiëntere werkprocessen door Lean werken. 

1 Aantal deelnemende praktijken  

2 Aantal praktijken dat het geformuleerde doel heeft behaald 

3 Per praktijk is er minimaal één kwantitatieve KPI opgesteld en gemeten 

online 
dienstverlening 

Stimuleren van de zorg op afstand 

1 Aantal deelnemende praktijken 

2 Aantal praktijken dat het geformuleerde doel heeft behaald 

3 Per praktijk is er minimaal één kwantitatieve KPI opgesteld en gemeten 

organisatie HA 
praktijk 

Optimaliseren van taken en verantwoordelijkheden   

1 Aantal deelnemende praktijken 

2 Aantal praktijken dat het geformuleerde doel heeft behaald 

3 Per praktijk is er minimaal één kwantitatieve KPI opgesteld en gemeten 
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Bijlage 2  

 
Overzicht projecten van de ontwikkelagenda Almere Durft, stand van zaken september 2021 

Projecten Aanspreekpunt Fase Status Toelichting 

1. Patiëntenzorg: het inrichten van integrale, 
samenhangende zorg in Almere 

      

1. Hoofdbehandelaarschap 
chronische aandoeningen 
(diabetes, COPD, HVZ) 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Sjoerd van Huffelen 
(DM, COPD), 
Gert Schaaij (HVZ)  

3. monitoring   Doel Diabetes gehaald. Resultaten zijn goed 
vergeleken met de benchmark v.w.b. in 
beeld zijn van alle chronische patiënten. 
Versnelde overdracht van diabetespatiënten 
naar 1e lijn i.v.m. corona is niet gerealiseerd 
door onvoldoende mogelijkheden tot 
extractie. 

2. Opname en ontslag 
kwetsbare ouderen 

ZGA: Bas Bonhof 
FZ: Sjoerd van Huffelen 

3. monitoring   Project blijft moeizaam gaan. Er wordt een 
gezamenlijk evaluatiemoment gepland over 
implementatie van het zorgpad. De 
continuïteit van zorg voor kwetsbare 
ouderen is ook een IGJ verbeterdoel. 

3. Transmurale poli Almere 
Haven 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

2. uitvoering   De valpreventiepoli is na een tijdelijke 
corona-stop weer hervat, 1x per maand. 
Daarnaast houden specialisten hier 
spreekuur vanuit Cardio, Long en Derma. 

4. Acute zorgcoördinatie ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Gert Schaaij 

1. voorbereiding   Start van de pilot met wijkverpleegkundige 
op de HAP is uitgesteld naar 1 okt door 
vertraging in werving wijkverpleegkundige. 

5. Ziekenhuis verplaatste 
zorg - oncologie thuis 

ZGA: Bas Bonhof 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

2. uitvoering   Gestart met toediening van 2 middelen thuis 
(Bortezomib  en Trastuzumab) en 
immuuntherapie 

6. Taakherschikking 
oogheelkundige zorg 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Femke Karreman 

2. uitvoering   Verwijzing naar optometrist in de eerstelijn.  
nu ook voor 2e lijns diagnostiek  

7. Transmuraal Stoppen-
met-roken-programma 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Sjoerd van Huffelen 

1. voorbereiding   Er zijn 20 SMR coaches opgeleid. Het 
transmuraal zorgpad is ontwikkeld. 
Activiteiten gepland voor stoptober, 
Preventieloket start 1 okt. 

8. Transmuraal 
geheugencentrum 

ZGA: Rob kusters/ Gerry de 
Valk 
FZ: Elles Tillema 

2. uitvoering   Het Geheugencentrum is gestart op 13 sept. 

9.  Transmuraal Incident 
melden 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Nicole v/d Roer 

2. uitvoering   De meldingen en terugkoppelingen worden 
over en weer ontvangen en doorgestuurd. 
Het proces loopt goed. De eerste resultaten 
worden zichtbaar. Met ingang van 1 april jl. 
is apotheek De Brug aangesloten. Er wordt 
onderzocht wat ervoor nodig is om ook de 
HAP aan te laten sluiten.  

10. Transmurale palliatieve 
zorg 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

1. voorbereiding   Zorgpaden worden afgestemd. In Q3 wordt 
projectplan voor implementatie opgesteld 

11. Artrosenetwerk Almere ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Elles Tillema 

1. voorbereiding   Netwerk opgericht, eerste fysiotherapeuten 
geschoold. Afspraken gemaakt over app en 
website. 

12. KNO Durft ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

1. voorbereiding   Eerste 2 zorgpaden zijn bijna gereed. 
Afspraken met Mediwebs zijn rond (zie ook 
15) 
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13. Telemonitoring ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Sheila Berger 

1. voorbereiding   Voorbereidingen bij cardio en long in volle 
gang. We verwachten in okt te starten met 
telemonitoring. 

14. Meekijkconsult huisarts-
specialist (ZD Teleconsult) 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

3. monitoring   Loopt goed. Alle vakgroepen doen nu mee. 
Aantallen stijgen maandelijks.  

3. Informatie verzamelen en uitwisselen       

15. Transmurale afspraken 
beter vindbaar maken 

ZGA: Veronique Bekendam 
FZ: Rosalie Klinkhamer 

1. voorbereiding   Zie pilot KNO Durft Samen. Eerst wordt de 
pilot KNO Durft Samen uitgevoerd, om 
ervaringen op te doen met hoe je op een 
andere manier samen aan transmurale 
afspraken kunt werken en hoe je ze 
eenvoudig beschikbaar kunt stellen aan alle 
huisartsen, waarnemers, specialisten e.a. Als 
aan het einde van de pilot KNO Durft Samen 
een concreet voorbeeld plus evaluatie 
beschikbaar komt, kan mede op basis 
daarvan worden bekeken hoe FZ en ZGA (en 
andere lokale of regionale partijen) verder 
willen met de transmurale afspraken. 

16. Zorgverlenersportaal; 
transmuraal 
patiëntendossier voor 
zorgverleners 

ZGA: Veronique bekendam 
FZ: Sheila Berger 

on hold   De leverancier is gevraagd wat er nodig is om 
tot de komst van het nieuwe EPD toch het 
huidige Zorgverlenersportaal in de lucht te 
houden. We verwachten hier op korte 
termijn uitsluitsel over te krijgen. In de 
tussentijd kan gewoon doorgewerkt worden 
met het huidige portaal.  
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