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Regioplan Organisatie & Infrastructuur 2022

Over Medrie
Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, 
Hardenberg en Zwolle. We organiseren de huisartsenspoedzorg tijdens de 
avonden, nachten en weekenden. Wij ondersteunen de huisartsen in de 
dagpraktijken en bij vernieuwingen in de huisartsenzorg. Zodat onze 270 
huisartsen goede zorg kunnen verlenen aan ruim 550.000 patiënten.

Meer informatie over Medrie
www.medrie.nl/over-medrie

Over de strategie van Medrie
www.medrie.nl/over-medrie/strategie

Doel van het regioplan
Organisatie en Infrastructuur (O&I) is opgebouwd uit een viertal 
onderdelen/betaaltitels: ondersteuning ketenzorg en thema’s op 
wijk-, praktijk- en regiomanagementniveau. Het regioplan vormt de 
basis van waaruit gewerkt wordt in de Medrie-regio als het gaat om 
bijvoorbeeld ondersteuning ketenzorg, vernieuwing en innovatie 
van het huisartsenzorgaanbod en versterken van samenwerking in 
de eerste lijn.  Het plan is toegespitst op de regionale problematiek 
en ambities en volgt de principes van quadruple aim. Dit plan vormt 
het kompas voor de verdere ontwikkeling van het beleid en de 
activiteiten in de komende jaren.

Onderdelen regioplan 

Praktijkmanagement Wijkmanagement Regiomanagement
Ondersteuning

ketenzorg
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Uitwerken van eigentijdse  
dienstverlening en werkwijze voor 
huisartsenpraktijken: 
Persoonsgerichte en integrale zorg 
Digitale zorg 
Samenwerken en rol- & 
taakverdeling 
Ondersteunende systemen 

Doel
Faciliteren en coördineren van het 
project op welke wijze de chronische 
zorg in de Praktijk (anders) vorm 
gegeven kan worden 
Vaststellen op welke wijze Medrie 
hierin optimaal kan ondersteunen. 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Lees de visie chronische zorg op de 
website van Medrie:
https://www.medrie.nl/nieuws/visie- 
medrie-op-ondersteuning-toekomstige- 
chronische-zorg

Faciliteren van multidisciplinaire 
samenwerking rondom chronische 
patiënt waarbij het proces en de 
uitkomsten voor de praktijk 
inzichtelijk zijn waardoor kwaliteit 
van zorg continue wordt verbeterd. 
Genereren benchmarkgegevens  
Faciliteren huisarts in betaalproces 
ketenvergoeding 

Doel
Inkopen van het KIS systeem Medrie-
breed  
Aanleveren benchmarkgegevens
InEen  
Uitbetalen huisartsen en
ketenzorgpartners

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
In 2022 wordt onderzocht welk 
systeem de chronische zorg het beste 
kan ondersteunen 

Keten Informatie 
Systeem (KIS)

Toekomst 
chronische zorg

Ondersteuning
ketenzorg

Vastleggen van afspraken op
regioniveau in een zorgprogramma  
Faciliteren van huisartspraktijken
zodat de patiënt gestructureerde en
gecoördineerde zorg ontvangt.

Doel
Faciliteren Kwaliteitsteams
chronische zorg; leveren input om de
zorgprogramma's up-to-date te
houden 
Opstellen scholingsplan en
organiseren scholingen  
Contracteren ketenpartners 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
De huisarts kan per keten (DM, COPD,
VRM) een contract afsluiten met
Medrie. 
Lees meer informatie op de website
van Medrie:
www.medrie.nl/professionals/onderste
uning-dagpraktijken

Zorgprogramma's en
samenwerkings-
afspraken

https://www.medrie.nl/professionals/ondersteuning-dagpraktijken


Praktijkmanagement

Faciliteren netwerk
praktijkmanagers

Doel
Vergroten, verstevigen en onderhouden 
van huidig professioneel netwerk

Organiseren van scholing 
Beschikbaar stellen van platform
(Connect) 
Verbinden initiatieven regio en
Medrie-breed 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Bekijk het  Medrie scholingsaanbod 
voor praktijkmanagers: 
portal.medrie.nl

Detachering HAGRO/
praktijkmanagers
naar dagpraktijken

Verminderen werkdruk huisarts  
Benutten ervaring van 
praktijkmanager  
Verbindende schakel zijn tussen 
dagpraktijk en regio-organisatie 

Doel
Inventariseren wensen individuele 
praktijken 
Opzetten poule praktijkmanagers 
Organiseren van financieel proces 
Beschrijven evaluatiemomenten 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
'Detachering' is als dienst bij Medrie in
ontwikkeling. Meer informatie via:
flevoland@medrie.nl
hardenberg@medrie.nl
zwolle@medrie.nl

Detacheren andere
functionarissen in het
kader van
taakdifferentiatie

Verminderen werkdruk huisarts  
Benutten van ervaring van de 
functionaris 
Verbindende schakel zijn tussen 
dagpraktijk en regio-organisatie

Doel
Inventariseren wensen individuele 
praktijken 
Opzetten poule wenselijke
functionarissen 
Organiseren van financieel proces 
Beschrijven evaluatiemomenten

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
'Detachering' is als dienst bij Medrie in
ontwikkeling. Meer informatie via:
flevoland@medrie.nl
hardenberg@medrie.nl
zwolle@medrie.nl

https://portal.medrie.nl/


Detachering
wijkmanagers

Extra opties

Samenwerken in 
de wijk (SIDW)

Wijkmanagement

Vergroten , verstevigen en
onderhouden van het wijknetwerk  
Organiseren en uitvoeren van
wijkgerichte projecten i.s.m. het
wijknetwerk.
Stimuleren Positieve Gezondheid in
de wijk.

Doel
Beschikbaar stellen van:  

Ondersteunen praktijken bij
opzetten en uitvoeren SIDW  
Ontwikkelen, inkopen en organiseren
van scholing

Wat doet Medrie hierin?

       - handleiding SIDW 
       - wijkplannen van andere
         wijknetwerken en ‘basisplannen’ 

Aanvullende informatie
Meer informatie op de website van 
Medrie: 
www.medrie.nl/professionals/onderste 
uning-dagpraktijken/samenwerken-in- 
de-wijk

Verminderen werkdruk huisarts  
Benutten van ervaring van 
wijkmanager  
Verbindende schakel zijn tussen 
wijknetwerk en regio-organisatie

Doel
Inventariseren wensen individuele 
praktijken 
Organiseren van financieel proces bij 
inzet wijkmanager

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Meer informatie op de website van 
Medrie:
werkenbij.medrie.nl/

en op Connect (intranet, eerst inloggen)
connect.medrie.nl/groups/14-p- 
o/welcome

Kennis en ervaring te kunnen blijven
inzetten voor de wijk 
Bestaande kennis en ervaring over
te dragen aan startende praktijken

Doel
Onderzoeken financieringsvraagstuk
rondom huidige GEZ/OWZ om: 

Procesbegeleider/intermediair 
Beschikbaar stellen van kennis en 
ervaring m.b.t. SIDW aan de hele 
Medrie regio. 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Nadere informatie volgt op de website 
van Medrie
www.medrie.nl/professionals/onderste 
uning-dagpraktijken
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Regiomanagement

Zorg rondom
kwetsbare ouderen

Vormgeven en organiseren van
integrale ouderenzorg.
Optimaliseren samenwerking 
tussen cure, care, welzijn en 
gemeenten

Doel
Organiseren en faciliteren 
kwaliteitsteams ouderenzorg 
Scholen praktijken 
Maken werkafspraken aangaande 
thema’s in de regio’s zoals 
valpreventie, polyfarmacie en 
ondervoeding (zorgprogramma)

Wat doet Medrie hierin?
In Flevoland contracteren 
huisartsen ouderenzorg via Medrie
In Zwolle en Hardenberg 
contracteren huisartsen, zoals 
voorheen, via  Zilveren Kruis

Aanvullende informatie

Meer informatie: 
www.medrie.nl/professionals/onderste 
uning-dagpraktijken/ouderenzorg

Communicatie- 
platform (OZO
Verbindzorg)

Doel
Beschikbaar stellen OZO Verbindzorg  
voor elke inwoner voor wie dit van 
meerwaarde is. 

Wat doet Medrie hierin?
Stimuleren van de implementatie en 
ondersteuning door OZO Verbindzorg

Aanvullende informatie
Maken van (regio-specifieke) afspraken 
rondom contractering OZO 
Verbindzorg.

GGZ

Afstemmen en vastleggen 
samenwerkingsafspraken met 
netwerkpartners mbt instroom, 
doorstroom en uitstroom van 
patiënten.  
Aanbieden digitale ondersteuning 
Faciliteren netwerk 
praktijkondersteuners GGZ

Doel
Deelnemen aan regio-gebonden
overlegtafels (Taskforce Wachttijden). 
Faciliteren financieel proces 
Stimuleren netwerk POH GGZ
middels organiseren van bijeen-
komsten, scholing en intervisie. 
Maken afspraken met gemeente en
Zilveren Kruis m.b.t. inzet POH Jeugd
en financiële organisatie 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Elke Medrie-regio maakt beleid in
afstemming met specifieke partners

https://www.medrie.nl/professionals/ondersteuning-dagpraktijken/ouderenzorg
https://www.medrie.nl/professionals/ondersteuning-dagpraktijken/ouderenzorg


Regiomanagement

Doel
Beschikbaar houden van betaalbare, 
kwalitatief goede zorg voor iedereen

Uitvoeren:  

Onderhouden netwerk (zoals
Zorgtafel, Regionale ZorgAlliantie
Zwolle, Vitaal Vechtdal)

Wat doet Medrie hierin?

       - Project Meedenkconsult 
       - Project Zorgcoördinatie 

Aanvullende informatie
Voor meer informatie neem contact op 
met:
Flevoland@medrie.nl 
Hardenberg@medrie.nl 
Zwolle@medrie.nl 

Doel
Uitvoering geven op het functionele vlak 
op het gebied van 
informatiemanagement.

Ontwikkelen van een roadmap m.b.t.
regionale Digitale Infrastructuur 
Ontwikkelen van een voortrekkersrol
voor Medrie op het gebied van
Datamanagement en
Informatievoorziening.

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Voor meer informatie neem contact op 
met ICT@medrie.nl  of kijk op:
connect.medrie.nl/groups/10-afdeling- 
informatievoorziening/welcome

 Toegang en gemak 
 Gezond blijven 
 Ziekte sneller herkennen 
 Verhogen levenskwaliteit bij ziekte

Doel
Ondersteunen van innovaties in de 
Medrie-regio op 4 thema's: 

1.
2.
3.
4.

Stimuleren, faciliteren en uitvoering
geven aan pilots en projecten vanuit
de Regiotafel  en andere
(samenwerkings)initiatieven
Evalueren en doen van voorstellen
ter verbetering van huidige
organisatie en inzet Regiotafel 

Wat doet Medrie hierin? Aanvullende informatie
Voorbeelden van innovatie zijn te 
vinden op:
www.medrie.nl/medrie-actueel

Informatie indienen projecten 
Regiotafel (intranet/Connect, eerst 
inloggen)
connect.medrie.nl/thoughts/1897 

JZOJP

Innovatie

ICT

https://connect.medrie.nl/groups/10-afdeling-informatievoorziening/welcome
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https://connect.medrie.nl/thoughts/1897


Regiomanagement

Doel
Inspelen op krappe arbeidsmarkt en 
tegelijkertijd aansluiten op de behoefte 
van de patiënt door anders inrichten van 
de zorg op de volgende vier onderdelen: 
A. Meer zorg op afstand 
B. Andere organisatie van huisartsenzorg 
C. Meer persoonsgerichte zorg 
D. Efficiëntere praktijkvoering

Wat doet Medrie hierin?
Ondersteunen van de praktijken bij het 
behalen van de geformuleerde 
doelstellingen. 

Aanvullende informatie
Meer informatie is te vinden op 
Connect (intranet, eerst inloggen)
connect.medrie.nl/groups/140- 
toekomstbestendige-hazorg/welcome

Afstemmen van initiatieven tussen
verschillende domeinen en lijnen in
de regio’s om dubbelingen en blinde
vlekken te voorkomen. 
Inzetten op efficiënt gebruik van
menskracht en middelen in de
regio. 

Doel Wat doet Medrie hierin?
Deelnemen aan diverse netwerk- en
overlegtafels (o.a. Vitaal Vechtdal,
Netwerk Flevoland, Zorgtafel Flevoland,
Regionale Zorg Alliantie Zwolle) en
daaruit voortvloeiende
werkgroepen/stuurgroepen etc. 

Aanvullende informatie
Voor meer informatie neem contact op 
met:
Flevoland@medrie.nl 
Hardenberg@medrie.nl 
Zwolle@medrie.nl 

Stimuleren samenhang met het
overige zorgaanbod in de regio.
Versterken zelfmanagement van de
patiënt.

Doel Wat doet Medrie hierin?
Participeren in de regionale 
preventiecoalities.

Aanvullende informatie
Medrie heeft geen rol in de GLI-
contractering. 
Websites regionale preventiecoalities: 
Flevoland: www.Flever.nl  
Hardenberg: www.vitaalvechtdal.nl
Zwolle: www.zorgalliantiezwolle.nl

Leefstijl en zelfzorg

Regionale 
netwerken

Toekomstbestendige
Huisartsenzorg 
(TBHZ)

https://connect.medrie.nl/groups/140-toekomstbestendige-hazorg/welcome
https://connect.medrie.nl/groups/140-toekomstbestendige-hazorg/welcome

