
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Kwaliteitsjaarverslag 2016 

 
 

 

De stichting Diamuraal is per 1 januari 2017 gewijzigd in Huisartsen Eemland BV 
waarbij de zorggroep activiteiten onder gebracht zijn in de werkmaatschappij  
Huisartsen Eemland Zorg BV. 

 
 

 

 

Versie 1.5 

09-06-2017 



Kwaliteitsjaarverslag 2016 2 

 

Inhoud 
 

Inleiding         3 
I. Missie, Visie en Ambitie       4 

II. Besturingsfilosofie        5 
III. Jaarplan 2017 Huisartsen Eemland      6 
IV. Jaarverslag Huisartsen Eemland Zorg      8 

A. Kwaliteitsbeleid (KKK)       8 
B. Kwaliteitsjaarverslag Huisartsen Eemland Zorg 

1. Diabetes       11 
2. COPD        12 
3. CVRM        14 
4. GGZ        16 
5. Ouderen       17 

C. Jaarplan 2017 Huisartsen Eemland Zorg     20
  

 
 
Bijlage 1 KKK 2016         22 
Bijlage 2A Overzicht structuurgegevens 2016     24 
Bijlage 2B Uitkomsten DM 2016       25 
Bijlage 2C Uitkomsten COPD 2016        26 
Bijlage 2D Uitkomsten HVZ 2016       27 
Bijlage 2E Uitkomsten VVR 2016       28 
Bijlage 2F Uitkomsten GGZ 2016       29 
Bijlage 2G Uitkomsten Ouderen 2016      31 
 
 
ADDENDUM Stukken gepubliceerd na vaststellen verslag: 
 
Bijlage 3A Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 DM   32 
Bijlage 3B Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 COPD   33 
Bijlage 3C Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 HVZ   34 
Bijlage 3D Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 VVR   35 
 
 
  



Kwaliteitsjaarverslag 2016 3 

Inleiding   
 
In de regio Eemland hebben verschillende huisartsenorganisaties besloten om de krachten 
te bundelen en de dienstverlening ten behoeve van de huisartsen in één organisatie onder 
te brengen om zo de samenwerking in de eerstelijns zorg beter te borgen.  
 
Een organisatie van, voor en door huisartsen! 
 
Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van de stichting Diamuraal daarom over gegaan in 
Huisartsen Eemland Zorg BV en is als moederorganisatie Huisartsen Eemland BV opgericht. 
Hiermee is een basis gelegd voor het uitbouwen van de dienstverlening aan de huisartsen in 
de regio Eemland. 
 
De structuur is als volgt: 
 

 
 
 
Dit verslag start met de introductie van de nieuwe organisatie Huisartsen Eemland: 
Missie, visie en ambitie, besturingsfilosofie en het jaarplan van Huisartsen Eemland. 
 
In Hoofdstuk 4 start het kwaliteitsjaarverslag 2016 hetgeen het laatste jaar is van het 
bestaan van Stichting Diamuraal. Het jaar 2016 stond in het teken van de herstructurering 
en bovendien heeft er een bestuurswissel plaats gevonden. De activiteiten zijn wel 
doorgegaan in de nieuwe organisatie Huisartsen Eemland Zorg en derhalve is gekozen om 
dit verslag te schrijven vanuit het perspectief van Huisartsen Eemland Zorg (HE-Zorg).  
 
 
 
 
 

  

Huisartsen verenigd in de coöperatie U.A. 100% eigenaar

Is de holding: de moedermaatschappij waar 
meerdere werkmaatschappijen onder kunnen 
gaan vallen in de toekomst

Is de 1e werkmaatschappij en bestaat uit de activiteiten 
van de zorggroep Diamuraal

Huisartsen in Eemland

Alle activiteiten zijn gericht op 
de ondersteuning van de 
huisartsen in Eemland

Huisartsen in Eemland
1 JAN 2017
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Hoofdstuk I Missie, Visie en ambitie 
 
Het is van groot belang om een strategie voor de organisatie Huisartsen Eemland voor de 
komende jaren op te stellen. Deze strategie moet geworteld zijn in de visie en missie en 
dient de basis te zijn voor afstemming van de zorg in de regio met alle relevante 
stakeholders.  
 

Onze Missieverklaring: waartoe zijn wij op aarde?  
Huisartsen Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil 
in een sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in 
de breedste zin behartigt. 
 

Onze Visieverklaring: wat zien we gebeuren?  
Het speelveld van de (eerstelijns)zorg verandert snel en continu. Veranderingen die om 
innovatieve oplossingen en duurzaam ondernemerschap vragen om eerstelijnszorg dichtbij 
en betaalbaar te houden. Voor individuele patiënten en patiëntgroepen binnen een sterk 
veranderende samenleving. Vandaag, morgen en overmorgen. 
 
Door samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale 
samenwerking met de tweede lijn en andere stakeholders gaan wij bijdragen aan de 
gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. 
 

Onze ambitie: wat willen we bereiken?  
Huisartsen Eemland BV is het antwoord op het versnipperde speelveld binnen de eerste lijn. 
HE BV is een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen. Door de krachten te 
bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een 
herkenbare (onderhandelings-)partner voor stakeholders in de zorgketen.  
 
De belangrijke strategische samenwerkingspartners zijn: 

• Patienten 

• Het ziekenhuis Meander 

• De stichting MCCE 

• Het Zilveren Kruis 

• Thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen  

• De gemeente en GGD 
 
Huisartsen Eemland B.V. heeft de volgende concrete ambities: 

• Het coördineren en (door)ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s en -
activiteiten in de regio en actief ondersteunen bij de implementatie. 

• Het behartigen van de belangen en stimuleren van actieve betrokkenheid van 
huisartsen. 

• Het voeren van de regie over de huisartsenpost en het optimaliseren van de 
samenwerking met de SEH. 

• Het faciliteren van de huisartsen bij een optimale praktijkvoering volgens de 
huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonlijk en continu). 

• Het lanceren van het platform ‘Eemvitaal’. Dit platform zorgt ervoor dat de 
zorgaanbieders en projecten die momenteel allemaal lopen in Eemland met elkaar 
samenhangend zijn en de gezondheid en welzijn van alle inwoners van Eemland 
versterken.  
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Hoofdstuk II Besturingsfilosofie  
 
Huisartsen Eemland is een organisatie van, voor en door huisartsen en daadwerkelijk een 
samenwerkingsverband. Belangrijke uitgangspunten zijn: bundeling van kennis, open en 
transparant samenwerken, decentraal organiseren, elkaar van onderop ondersteunen en 
verbinding met stakeholders. Het streven hierbij is zo min mogelijk ‘bestuurlijke drukte’ en 
domeindiscussies. We zijn flexibel, innovatief en ondernemend en een aantrekkelijke 
werkgever. 
 
Huisartsen Eemland BV heeft een Raad van Commissarissen, een bestuur (statutaire directie) 
en een aandeelhouder.  
 
De rol van het bestuur 
De statutair directeur van de Huisartsen Eemland B.V. is door de raad van commissarissen 
en door de aandeelhoudersvergadering op grond van de statuten aangesteld. De statutair 
directeur is ook officieel bestuurder van de rechtspersoon. De taken en 
verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement. Dit 
Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de directie zoals vervat in 
toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten van de Vennootschap en haar 
Dochtervennootschap.  
 
De Directie verschaft de Algemene Vergadering van aandeelhouders en de RvC alle relevante 
informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en is verplicht de 
Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Zij draagt zorg voor het opstellen 
van een voorstel voor de agenda van de Algemene Vergadering in overleg met de voorzitter 
van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de RvC is het eerste aanspreekpunt voor 
de directeur. 
 
Rol Huisartsen Coöperatie Eemland, de aandeelhouder 
De HCE heeft een huishoudelijk reglement, hetgeen een aanvulling is op de bepalingen 
vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten van de Coöperatie en de met haar 
verbonden Vennootschap en Dochtervennootschap. De HCE is aandeelhouder van 
Huisartsen Eemland BV. De activiteiten die goedkeuringsrecht aan de Algemene Vergadering 
verlenen worden door de directie geagendeerd op de AvA onder gelijktijdige verstrekking 
van deze informatie aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft 
ter zake van dergelijke goedkeuringsbesluiten een adviesrol. 
 

Rol Raad van Commissarissen 
De RvC van Huisartsen Eemland B.V. werkt volgens het nieuwe toezicht. Nieuw toezicht 
houdt niet alleen rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen van de nieuwe 
economie, maar ook de mindset van de toezichthouder is anders.  
Het advies van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gaat uit van het 
houden van toezicht op basis van ambities, waarden en normen, waar regels niet leidend 
zijn maar ondersteunend werken. Dat betekent effectief toezicht houden door een visie te 
ontwikkelen op toezicht houden, weten hoe je als RvC waarde toevoegt aan de organisatie. 
Onze RvC  neemt het interne toezicht serieus, pakt haar verantwoordelijkheid, is 
ondernemend en staat voor professionaliteit.  
 
Het reglement RvC Huisartsen Eemland BV geldt als aanvulling op de bepalingen omtrent de 
Raad van Commissarissen zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten van 
de Vennootschap en haar Dochtervennootschap. 

http://www.wetrecht.nl/statuten/
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Hoofdstuk III Jaarplan 2017 Huisartsen Eemland 
 
Huisartsen Eemland wil het antwoord bieden op de toenemende vraag om transparantie, 
kwaliteit, samenhang en doelmatigheid in de zorg. De wensen, behoeften en verwachtingen 
van de klant en onze medewerkers staan hierbij centraal. Onze klant is niet alleen de 
patiënt, maar ook onze huisarts die tevens eigenaar is van de organisatie. 
 
Onze speerpunten voor 2017 zijn: 

1. Inrichten en professioneel organiseren van onze nieuwe organisatie HE BV 
a. Centraal secretariaat voor HCE, HE en als dienst voor MCCE 
b. Centrale financiële administratie met frequente PC cyclus 
c. Personeelszaken upgrades en over naar cao Huisartsenzorg 
d. Communicatie; nieuwe huisstijl, website en nieuwsbrieven 
e. ICT beveiligingsbeleid conform NEN 7510 richtlijnen 
f. Nascholing; zelf organiseren of uitbesteden aan WDH? 
g. Innovatie; oriëntatie op ELV bedden in de regio   

2. Verder uitbouwen van onze zorgprogramma’s in HE Zorg BV (zie hoofdstuk 5) 
3. Voorbereiden van de overname van de Huisartsenpost Amersfoort in 2018 

a. Keuze aan leden HCE 
b. Business case positief 
c. NZA en ACM goedkeuring  
d. WTZi toekenning 
e. Contract zorgverzekeraar 

4. Opstarten virtueel platform Eemvitaal 
a. Sociale kaart van zorgaanbieders in Eemland 
b. Inzicht in lopende projecten  

5. Inrichten service organisatie voor huisartsenpraktijken in HE Service BV 
a. Praktijktool lean werken in de huisartsenpraktijk 
b. Contracteerhulp richting zorgverzekeraars 
c. Centrale inkoop 
 

 
In het tweede kwartaal van 2017 wordt een lange termijn strategisch beleidsplan 
opgeleverd. Dit document zal bottum-up worden samengesteld vanuit de huisartsen en 
medewerkers. 
 
Onderdelen van het plan zullen naast de speerpunten van 2017 onder andere zijn: 
 
Eerstelijns diagnostiek 
Voor een goed functionerende eerstelijnszorg is adequate diagnostiek essentieel. De 
huisartsen hebben behoefte aan technische topkwaliteit over het hele spectrum van 
diagnostiek (laboratorium onderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek). In 
de regio zijn diverse aanbieders en de huisartsen willen meer grip op de kwaliteit van de 
diagnostiek en de communicatie en feedback. 
 
Cliëntenraad 
De kwaliteit van zorg en de veiligheid in zorginstellingen moet voortdurend bewaakt 
worden. Niet alleen huisartsen, verpleegkundigen, POH’s en ander personeel, maar ook 
patiënten spelen hierbij een belangrijke rol. Een cliëntenraad is een onafhankelijk 
adviesorgaan waarin patiënten, gewezen patiënten of hun vertegenwoordigers zitting 
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hebben om vanuit hun specifieke positie en expertise een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteitsbewaking van de zorg. Wanneer de huisartsenpost toegevoegd wordt aan 
Huisartsen Eemland is het belangrijk ook cliënten te raadplegen. 
 
E-emvitaal 
ICT in de medische zorg is een domein dat nadrukkelijk ten dienste staat van het primair 
proces: de patiëntenzorg.  Daarnaast zijn er secundaire doelstellingen die kunnen worden 
vergemakkelijkt door middel van nieuwe ontwikkelingen en optimalisering van ICT. Te 
denken valt aan wetenschappelijk onderzoek, zelfzorg tools en transparantie naar zowel 
patiënten als financiers van de zorg die wordt geleverd. 
 
Bovenstaande is doorslaggevend in prioritering en uiteindelijke keuzes om bepaalde 
ontwikkelingen in ICT-land te willen volgen of hierin zelf initiatieven te ontwikkelen. 
Concreet willen wij de komende jaren aandacht geven aan een universeler beschikbaar 
komen van patiëntgegevens voor verschillende zorgverleners, zowel binnen de eigen 
discipline als interdisciplinair.  
 
LSP, uniformeren van het HIS, een patiënten- én zorgverlenersportal waarin medische 
gegevens voor gemachtigden toegankelijk zijn, E-health, uniformen KIS, HAP-HIS zijn zomaar 
een aantal onderwerpen waar aandacht voor moet komen en een projectplan voor 
ontwikkeld moet worden. Het jaar 2017 gebruiken we om ons te verdiepen in de 
mogelijkheden en de wensen voor de toekomst. 
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Hoofdstuk IV  Huisartsen Eemland Zorg  
 

A.  Kwaliteitsbeleid (KKK’s)  
 

Het kwaliteitsbeleid van Huisartsen Eemland Zorg is bedoeld ter ondersteuning van de 
individuele zorgverlener. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de zorg die in de praktijk 
wordt verleend en is daarop aanspreekbaar. Huisartsen Eemland Zorg voegt waarde toe 
door het faciliteren, monitoren en bevorderen van de binnen het zorgprogramma en 
projecten geleverde zorg en het protocollair bewaken en ontwikkelen van bestaande en 
nieuwe zorgprogramma’s. 
 
Voor het bewaken van de kwaliteit van zorg heeft ieder zorgprogramma een 
kaderarts/huisarts en een kwaliteitsmedewerker beide met een specifieke kennis en 
ervaring met het betreffende ziektebeeld. Een transmurale bijdrage wordt geleverd door 
participatie van een specialist en verpleegkundige.  
 
Bij de uitvoer van het kwaliteitsbeleid wordt gebruik gemaakt van de door InEen 
ontwikkelde Kritische KwaliteitsKenmerken (KKK’s) waarnaar Huisartsen Eemland Zorg zou 
moeten streven. Het kwaliteitskader is onder te verdelen in een aantal thema’s, te weten: 
 
A Optimale zorg en uitkomsten 
B Samenwerking 
C Patiënten participatie 
D Continuïteit en overdracht 
E Bestuur en organisatie 
F Informatiesystemen 
 
A Optimale zorg en uitkomsten 
Alle zorgprogramma’s van Huisartsen Eemland Zorg zijn gebaseerd op de vigerende 
zorgstandaard en op de onderliggende standaarden en richtlijnen. Het afgelopen jaar zijn de 
protocollen voor DM, COPD en CVRM geactualiseerd en de gewijzigde indicatoren 
ingebouwd in Portavita.   
 
Huisartsen Eemland Zorg heeft een start gemaakt met het vastleggen van de persoonlijke 
(streef)doelen van de patiënt in zijn/ haar dossier. Het realiseren van deze persoonlijke 
streefdoelen is een eerste stap op weg naar een Individueel Zorgplan (IZP). Dit laatste is nog 
niet van toepassing, maar terugkijkend op 2016 heeft dit meer “handen en voeten” 
gekregen. Een groot voorbeeld hiervan is de start van het zorgprogramma ouderen. 
Daarnaast is er bij het zorgprogramma diabetes gestart met het project ‘zorg op maat’. 
Persoonsgerichte zorg vraagt van zowel patiënt als huisarts een andere houding. Sámen 
worden ze geacht te zoeken naar wat gezien alle persoonlijke omstandigheden de beste 
aanpak is bij een zorgvraag. 
 
Naarmate zorggroepen meer verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de 
geleverde zorg, neemt het belang van een duidelijk beleid ten aanzien van kwaliteit van de 
zorgverleners toe. De voorwaarden voor deelname aan zorgprogramma’s staan beschreven 
in de verschillende protocollen en worden contractueel vastgelegd. Eén van de 
randvoorwaarden voor aansluiting bij Huisartsen Eemland Zorg is het hebben voldoende, 
bevoegde zorgverleners waarbij de POH een vereiste is. Huisartsen Eemland Zorg biedt 
jaarlijks verschillende nascholingen aan om de benodigde competities en vaardigheden te 
verwerven en/of te behouden.  
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In 2016 is Portavita Analytics verder ontwikkeld en is het meer ingeburgerd in de 
huisartsenpraktijken. Deze tool voor spiegelinformatie bevat gegevens over structuur, 
proces en uitkomsten van de geleverde zorg en zijn nu maandelijks beschikbaar op 
zorggroep, praktijk- en zorgverlenersniveau.  
 
Huisartsen Eemland Zorg bespreekt de kwaliteit van de zorg en de zorgprestaties met 
praktijken en ketenpartners. In 2016 zijn er kwaliteitsverbeterplannen uitgevoerd om de 
ondermaats presterende praktijken in Portavita Analytics op te sporen en waar nodig bij te 
sturen. 
 
De kwaliteitsmedewerkers van Huisartsen Eemland Zorg werken als POH in de 
huisartsenpraktijk en beschikken over kennis die praktijken op indicatie helpt bij het 
implementeren en uitvoeren van de zorgstandaard. Het afgelopen jaar werd hier veelvuldig 
gebruik van gemaakt bij het zorgprogramma ouderenzorg, CVRM en GGZ. Het wordt zeer 
gewaardeerd dat een ervaren collega praktische hulp kan bieden bijvoorbeeld bij het 
opzetten van een MDO of de inclusie van patiënten. 
 
B Samenwerking 
Huisartsen Eemland Zorg heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken in de vorm van SLA’s 
met alle gecontracteerde ketenpartners; deze bevatten tevens kwaliteitseisen t.a.v. de 
ketenpartners. Ze zijn gebaseerd op LTA’s en LESA’s en leiden tot regionale transmurale 
afspraken (RTA’s) als aanvulling op de zorgprogramma’s. In de verschillende zorgprogramma 
commissies van Huisartsen Eemland Zorg worden samenwerkingsafspraken periodiek 
geëvalueerd met de betrokken ketenpartners. 
 
Huisartsen Eemland Zorg organiseert multidisciplinaire scholing voor de zorgverleners op 
lokaal niveau met betrekking tot de zorginhoud en samenwerking in de keten. Hierbij wordt 
ook gebruik gemaakt van casuïstiekbesprekingen. Het aanbieden van multidisciplinaire 
scholing draagt bij aan goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners. Het 
werken met casuïstiekbesprekingen blijkt in de praktijk een motiverende werkvorm om tot 
verbetering te komen. 
 
C Patiënten participatie 
Middels de folder ‘zorg achter de zorg’ zorgt Huisartsen Eemland Zorg ervoor dat patiënten 
over alle relevante informatie kunnen beschikken aangaande de organisatie van zorg, het 
zorgprogramma, hun behandeling en behandelaars.  
 
Het participeren van patiënten in zijn/ haar zorgprogramma wordt gestimuleerd door 
gebruik te maken van E-health oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van het digitaal logboek 
bij diabetes. Hierin kunnen patiënten hun gegevens inzien, invoeren en contact leggen met 
hun zorgverlener via een beveiligde verbinding.  
Huisartsen Eemland Zorg heeft in 2016 contact gezorgd met het landelijke 
beleidsprogramma ZO! (zelfzorg ondersteund). Het komende jaar wordt bekeken welke 
mogelijkheden voor zelfmanagement er binnen de zorgprogramma’s zijn en hoe deze het 
beste geïmplementeerd kunnen worden.  
 
Huisartsen Eemland Zorg is voorzien van een klachtenregeling die voldoet aan de vigerende 
eisen en voorwaarden. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners beschikken over 
een klachtenregeling of kan terugvallen op een klachtenregeling van de praktijk of instelling 
waar deze zorgverlener werkzaam is. Huisartsen Eemland Zorg heeft deze verplichting als 
zodanig vastgelegd in de contracten met haar ketenzorgpartners. 
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D Continuïteit en overdracht 
Er bestaan onderlinge verwijs- en terugverwijsafspraken tussen de zorgverleners binnen 
Huisartsen Eemland Zorg. De kwaliteitscommissies hebben o.a. tot doel overeenstemming te 
bereiken over de regionale invoering van de LTA’s en LESA’s en leggen deze vervolgens vast 
in protocollen en/of werkafspraken (samen met MCCE). Goede onderlinge verwijs- en 
terugverwijsafspraken tussen de zorgverleners zorgen ervoor dat dat de continuïteit van de 
zorg gewaarborgd wordt. 
 
Per patiënt zijn er afspraken over een eenduidig aanspreekpunt voor de patiënt en diens 
omgeving, zowel binnen de praktijk als binnen de ketenzorg als geheel. De afspraken 
hierover zijn voor de patiënt vastgelegd in het dossier en inzichtelijk middels het digitaal 
logboek.  
 
E Bestuur en organisatie 
Huisartsen Eemland Zorg beschikt over een vastgestelde missie en visie op de inhoud en de 
organisatie van de zorg die in 2016 is geactualiseerd, zie hoofdstuk II. De bestuurlijke 
organisatie van Huisartsen Eemland Zorg is statutair gewijzigd op 1 januari 2017 vanwege de 
nieuwe vorm als B.V. onder de holding Huisartsen Eemland. In hoofdstuk III is meer te 
vinden over de besturingsfilosofie.   
 
In 2016 heeft Huisartsen Eemland Zorg een werkwijze (MIP) beschreven waarmee zij op 
adequate manier afwijkingen van de overeengekomen zorgprocessen (incidenten) kan 
opvangen uit de groep van aangesloten zorgverleners. Het doel daarvan is het kunnen 
formuleren van leerpunten op basis waarvan de zorg en de zorgprocessen kunnen worden 
verbeterd. Het komende jaar zal dit meer aandacht krijgen middels de nieuwe website. 
 
Huisartsen Eemland Zorg stelt middels dit verslag jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op met 
aandachtspunten voor het verbeteren van de kwaliteit. Deze worden concreet uitgewerkt in 
een jaarplan (werkplan). Het jaarplan komt tot uitdrukking in een financiële begroting. 
Jaarlijks stelt Huisartsen Eemland Zorg een financieel jaarverslag op. 
 
F Informatiesystemen 
De ICT systemen van Huisartsen Eemland Zorg voldoen aan de huidige geldende 
privacyregels. Het voldoen aan de privacy richtlijnen is een wettelijke verplichting en 
beschermt de positie van de patiënt. Het komende jaar wordt het ICT beveiligingsbeleid 
geüpgraded naar de NEN 7510. 
 
Huisartsen Eemland Zorg conformeert zich aan de landelijk vastgestelde set indicatoren, 
verzamelt deze en stelt deze beschikbaar in een landelijke benchmark. Door het verzamelen 
van indicatoren krijgt Huisartsen Eemland Zorg in de eerste plaats inzicht in het eigen 
functioneren en wordt de verbetercyclus gevoed. Huisartsen Eemland Zorg kan, met het 
delen van deze gegevens in een landelijke benchmark, zich onderling vergelijken met andere 
zorggroepen om tot verbetering te komen. Om de kwaliteit van indicatoren voor de 
chronische zorg te kunnen borgen is in opdracht van InEen een toetsingsinstrument 
ontwikkeld. Portavita, een van de KIS-leveranciers van Huisartsen Eemland Zorg, is in mei 
2016 goedgekeurd voor de indicatorentoets van InEen. 
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B. Kwaliteitsjaarverslag 2016 Huisartsen Eemland Zorg 
 
Binnen HE Zorg lopen inhoudelijk momenteel vijf zorgprogramma’s die allemaal hun eigen 
dynamiek en jaarplannen hebben ontwikkeld. Er volgt een kort verslag van de voortgang van 
deze plannen en een toelichting op de uitkomsten. De uitkomsten zijn te vinden in de 
bijlages 2B t/m 2G. De lay-out is vergelijkbaar met het afgelopen jaar waarbij de indicatoren 
set aangevuld met de meest recente benchmark (2015) het uitgangspunt zijn. De benchmark 
geeft het door het InEen berekende landelijk behaald gemiddelde per indicator van 
zorggroepen weer. Als onderdeel van Het Roer Moet Om is per 1 januari 2016 het aantal 
indicatoren in de ketenzorg teruggebracht naar maximaal acht per keten. Deze zijn in de 
overzichten vetgedrukt weergegeven. 

 
1. Diabetes 

 
De langstlopende keten bij HE Zorg is Diabetes. Sinds 2006 werken eerste- en tweedelijns 
zorg samen om de gezondheid van de diabetespatiënten te bevorderen. Werkafspraken 
liggen vast in protocollen om zo te komen tot afgestemde en kwalitatief goede zorg. ICT 
ondersteuning vindt plaats middels het ketensysteem van Portavita.  Sinds Q2 2007 is 
gestructureerde DM-zorg bij de zorgverzekeraars gecontracteerd. Aanvankelijk was deze 
zorg drempelloos gefinancierd. Per 2015 echter is door toedoen van ZilverenKruis/Achmea 
de knip in de financiering geherintroduceerd. Inhoudelijk is de drempelloze samenwerking 
met de tweede lijn blijven bestaan.  Patiënten in de tweede lijn zijn daarmee nog steeds 
binnen het KIS geïncludeerd waarmee hoofdbehandelaars schap eenvoudig kan wijzigen en 
drempelloze zorg vorm gegeven kan worden.  
 
In 2016 is er een start gemaakt met binnen de diabetesketen op het verder verbeteren van 
de protocollen naar aanleiding van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Op 
basis van de NHG-standaard wil HE Zorg zich richten op het principe ‘Zorg op Maat’, waarbij 
gekeken wordt naar passende, individuele streefwaarden. Ook wil HE Zorg inzetten op het 
voorkomen van over- en onderbehandeling.  
In het najaar van 2016 zijn er voor alle praktijken overzichten klaargezet met indicatoren 
waarbij de mogelijkheid van over- en onderbehandeling zou kunnen bestaan. Bijvoorbeeld 
patiënten die ouder dan 80 jaar zijn met een HbA1C lager dan 53 en gebruik van insuline. 
Daarentegen is er ook een andere groep patiënten waarbij het juist wel noodzakelijk is om 
streefwaarden te halen omdat er mogelijk gezien hun jongere leeftijd meer mogelijkheden 
zijn om complicaties te voorkomen. De tijdspanne is te kort om al conclusies te kunnen 
geven over het resultaat van het “Zorg op Maat” plan. Dit zal het komende jaar zichtbaar 
worden.  
 
De variabele beloning is zorggroepbreed en door alle individuele praktijken in 2016 gehaald. 
De procesindicatoren (fundusfoto, voetcontrole, nierfunctie lab) zijn door de huisartsen 
inzichtelijk geworden in de nieuwe tool Portavita Analytics waardoor ze de voortgang 
gedurende het jaar kunnen monitoren. Deze tool heeft als bijkomend voordeel dat 
patientgegevens niet meer via de email of andere onveilige kanalen gedeeld hoeven te 
worden.       
 
Uitkomsten Diabetes 
 
Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die diabetes ketenzorg 
leveren, zijn er in totaal 333.969 ingeschreven patiënten in 2016. Hiervan hebben 13.149 
patiënten, ouder dan 18 jaar, diabetes type 2. Dit komt neer op een prevalentie van 3,9%. 
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Het percentage van de patiënten met diabetes type 2 die onder behandeling van de 
specialist zijn, lijkt te zijn toegenomen van 8 naar 9,7%. Dit is waarschijnlijk een gevolg van 
de nieuwe registratie van de patiënten die onder behandeling zijn van een ziekenhuis anders 
dan het Meander MC. Hierdoor was er in de voorgaande jaren mogelijk sprake van een 
onder registratie.  
 
Lipidenprofiel 
Het percentage diabetespatiënten jonger dan 80 jaar met een LDL lager dan 2.5 mmol/l ligt 
hoger dan het landelijk gemiddelde en laat een hele lichte stijging zien in vergelijking tot 
voorgaande jaren. 
Een toename in het voorschrijven van lipiden verlagende middelen kan dit verschil 
verklaren. Het percentage patiënten waarbij een lipiden verlagend medicament is 
voorgeschreven ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 71% t.o.v. 69%. 
 
Nierfunctie 
Het lijkt erop dat de financiële prikkel van de variabele beloning er mede voor gezorgd heeft 
dat het percentage diabetespatiënten bij wie de eGFR is berekend of bepaald verder is 
toegenomen. Met 96% blijft dit percentage bovengemiddeld goed t.o.v. voorgaande jaren 
en in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Ditzelfde geldt voor het percentage 
diabetespatiënten waarbij urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine 
ratio is verricht. 
 
Roken 
In 2016 hebben huisartsenpraktijken bij 91% van alle diabetespatiënten het rookgedrag 
vastgelegd. Dit is 5% hoger t.o.v. 2015, dus we evenaren weer bijna het landelijk gemiddelde 
van 92%. Het percentage diabetespatiënten die roken ligt al jaren op een stabiel percentage 
van 14%. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 16%. 
 
Oogonderzoek 
Het percentage diabetespatiënten met een funduscontrole in afgelopen twee jaar is verder 
toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren. Ook voor deze procesparameter is in 2016 
een variabele beloning afgesproken wat mogelijk geleid heeft tot een verdere verbetering 
van dit percentage, ondanks de noodzaak van handmatige invoer van de controles die bij de 
oogarts plaatsvinden. 
 
Voetonderzoek 
Het percentage diabetespatiënten met een registratie van het voetonderzoek is gelijk 
gebleven t.o.v. 2015 en ligt boven het landelijk gemiddelde. Door samenwerking met 
podotherapeuten in de regio wordt er ook door hen in ons KIS gerapporteerd wat de 
registratie ten goede komt. Ook voor deze procesparameter is voor 2016 een variabele 
beloning afgesproken wat het percentage ten goede komt. 
 

 
2. COPD 

 
In 2009 is de COPD-keten ontwikkeld met bijbehorende protocollen en werkafspraken. ICT 
ondersteuning vindt plaats middels het ketensysteem van Portavita. In 2015 is de nieuwe 
standaard uitgekomen voor COPD. Binnen COPD zijn binnen de commissie kwaliteit naast 
eerste lijn vertegenwoordigers ook een longarts en een longverpleegkundige 
vertegenwoordigd. Patiënten in de tweede lijn zijn niet binnen het KIS geïncludeerd, 
consultatie van de tweede lijn is wel mogelijk. 
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Speerpunt in 2016 (en in 2017) blijft het op peil houden van de kennis en competenties met 
betrekking tot spirometrie en behandeling, evenals het vergroten van de betrokkenheid bij 
de COPD-keten. De nieuwe standaard heeft dit niet gemakkelijker gemaakt doordat de 
jaarlijkse spirometrie niet meer noodzakelijk is. Hierdoor neemt de frequentie van het 
verrichten van een spirometrie af en mogelijk ook de vaardigheid.  
 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het integreren van de nieuwe standaard in Portavita 
aangezien er meerdere meetwaarden bepalend zijn voor de (nieuwe) frequentie van de 
spirometrie. De Z-waarde is toegevoegd door de koppelingen met de software spirometrie 
aan te passen. Echter de interpretatie van deze Z-waarde blijkt nog niet overal geland te zijn 
hetgeen zichtbaar wordt door vragen uit de praktijk. De diagnostische spirometrie wordt 
middels een consultatie aan de longarts tegenwoordig geëvalueerd door een ervaren 
longverpleegkundige die regelmatig overlegt met de kwaliteitsmedewerker COPD van HE 
Zorg.  
 
De inhalatietechniek scholingen in 2015 op locatie zijn zeer gewaardeerd door de praktijken 
en daaruit was de wens voortgekomen om meer oefenmateriaal te krijgen van de diversie 
inhalatieapparaten zodat deze beter kan worden uitgelegd aan de patiënt. Deze heeft HE 
Zorg in 2016 bij de diverse farmaciebedrijven gratis kunnen bemachtigen en vonden gretig 
aftrek bij de POH’s.  
 
De variabele beloning voor de COPD is zorggroepbreed wel gehaald maar niet door alle 
individuele huisartsenpraktijken. Het vermoeden bestaat dat het wegvallen van jaarlijkse 
verplichte spirometrie hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het komende jaar staat op 
de planning om de jaarlijkse controle voor de COPD patiënt meer leven in te gaan blazen 
door deze anders vorm te gaan geven.  
 
Uitkomsten COPD 
 
Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die COPD ketenzorg leveren, 
zijn er in totaal 249.586 ingeschreven patiënten in 2016. Hiervan hebben 3.162 patiënten 
COPD. Dit komt neer op een prevalentie van 1,2%. Het is opvallend dat de zorggroep een 
lagere prevalentie heeft dan het landelijk gemiddelde, namelijk 1,2% t.o.v. 2,1%.  
 
Inhalatietechniek gecontroleerd 
Van de COPD-patiënten met inhalatiemedicatie is bij 75% de inhalatietechniek 
gecontroleerd. Dit is stabiel t.o.v. 2015 en ligt boven het landelijk gemiddelde van 69%. 
 
Spirometrie uitgevoerd 
Bij 97% van de COPD-patiënten is de afgelopen 3 jaar een spirometrie gedaan. Door een 
wijziging in de NHG-standaard, waarin geadviseerd wordt om minder vaak een spirometrie 
uit te voeren, is deze indicator aangepast. Hierdoor is het niet mogelijk om de getallen goed 
met elkaar te vergelijken. We zien een afname van het percentage spirometrieën die het 
afgelopen jaar zijn gedaan wat de indruk wekt dat de aanbevelingen uit nieuwe NHG-
standaard worden gevolgd in de huisartsenpraktijken. 
 
Functioneren vastgelegd 
De financiële prikkel van de variabele beloning heeft er mede voor gezorgd dat het 
percentage COPD-patiënten bij wie het functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd verder is 



Kwaliteitsjaarverslag 2016 14 

toegenomen. Met 86% blijft dit percentage bovengemiddeld goed t.o.v. het landelijk 
gemiddelde. 
 
Bewegen gecontroleerd 
Bij het percentage COPD-patiënten bij wie de mate van bewegen is gecontroleerd is een 
stijgende lijn te zien. Er is een toename van 4% t.o.v. vorig jaar. In vergelijking met het 
landelijk gemiddelde scoort de zorggroep bovengemiddeld. 
 
Roken 
Bij 91% van de COPD-patiënten is het rookgedrag vastgelegd. Dit is een verbetering t.o.v. 
voorgaande jaren. Een verklaring is mogelijk dat er in 2016 een variabele beloning is 
afgesproken voor deze procesindicator. Het percentage COPD-patiënten, van wie 
rookgedrag is vastgelegd, die roken is 34%. Dit percentage ligt lager in vergelijking tot het 
landelijk gemiddelde van 40%. 
 
BMI 
Het percentage COPD-patiënten bij wie de Body Mass Index berekend is blijft toenemen. 
Met 85% is dit percentage bovengemiddeld goed t.o.v. voorgaande jaren en in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde. 
 
Exacerbaties 
Bij 15% van de COPD-patiënten is een exacerbatie geregistreerd. 1% hiervan heeft 2 of meer 
stootkuren gehad in 2016. Dit is een forse afname t.o.v. voorgaande jaren en ook in 
vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Mogelijk is hier sprake van een 
registratieprobleem. 
 
 

3. CVRM 
 

Najaar 2012 is in samenwerking met ZilverenKruis de pilot VRM van start gegaan met op 
medicatie en ATC code geïncludeerde patiënten. Doel was al deze patiënten, opgenomen in 
een KIS, op de juistheid van de diagnose VRM en op de behandelindicatie eerste lijn te 
screenen ter onderzoek of deze gestructureerde zorg als onderlegger kon dienen voor een 
volledig ketencontract. Per januari 2014 kon een tweede cohort instromen in de pilot 
ketenzorg VRM, nu op werkelijke diagnose.  
 
Na langdurige onderhandelingen bereikten HE Zorg en ZilverenKruis begin juli 2016 een 
akkoord over het daadwerkelijk opstarten van ketenzorg CVRM. Essentieel in dit akkoord is 
het budget neutrale karakter van de keten, substitutie en samenwerking met de tweede lijn. 
Tevens zijn er bij het afsluiten van de overeenkomst afspraken gemaakt over een gelimiteerde 
instroom binnen deze keten.  Op basis hiervan is begin Q3 2016 begonnen met overzetten van 
alle reeds binnen pilot geïncludeerde patiënten en het informeren en werven van nieuwe 
praktijken. Beslissingen zijn genomen aangaande het effectueren en handhaven van de 8% 
inclusie, de nulmeting en het inhoudelijk vorm geven van de keten conform eerder 
beschreven protocollen.  
 
Hiermee ging een volgende fase van implementatie en uitvoer in werking. Nieuwe instroom 
was alleen mogelijk tot 1 januari 2017. Totaal zijn er 27 nieuwe praktijken gestart en is het 
aantal geïncludeerde patiënten verdubbeld. Essentieel binnen de voorwaarden van deze 
keten was het registreren van een nulmeting dat alleen mogelijk was door een OZIS koppeling 
waardoor de historische waarden konden worden geïmporteerd. Dit was een enorme klus 
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voor zowel de nieuwe praktijken als voor het bureau waardoor de verdere finetuning van deze 
keten voor het komende jaar staat gepland. 
  
Uitkomsten CVRM secundaire preventie 
 
Het aantal deelnemende huisartsenpraktijken is vanaf de startdatum van het CVRM-contract 
als voortzetting op de pilot per 01-07-2016 fors toegenomen, van 42 tot 69 aan het einde 
van het jaar. Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die CVRM 
ketenzorg leveren, zijn er in totaal 245.643 ingeschreven patiënten in 2016. Hiervan 
ontvangen 9.017 patiënten secundaire preventie. Dit komt neer op een prevalentie van 
3,2%. 14% van de patiënten met secundaire preventie zijn onder behandeling van de 
specialist.  
 
De landelijke benchmark rapporteert alleen over patiënten die heel 2016 in het 
ketenzorgprogramma zijn opgenomen, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is. In 2016 
voldoen 3.377 patiënten aan deze voorwaarden. Door de hoge instroom van nieuwe 
praktijken in het 3e en 4e kwartaal is er een groot verschil opgetreden tussen patiënten die 
in zorg zijn afgezet tegen de patiënten die meegenomen mogen worden in de landelijke 
benchmark. Dit verschil is ook zichtbaar bij de primaire preventie. 
 
Bloeddruk 
Bij 88% van de patiënten met secundaire preventie en die jonger zijn dan 70 jaar is de 
bloeddruk bepaald. 82% van deze groep heeft een systolische bloeddruk lager dan of gelijk 
aan 140 mmHg. Bij de patiënten die jonger zijn dan 80 jaar is dit slechts 69%. Deze indicator 
is in 2016 veranderd naar jonger dan 70 jaar en dit is zichtbaar beter.  
 
Lipidenprofiel 
Bij 99% van de patiënten met secundaire preventie, jonger dan 80 jaar, is de afgelopen 5 jaar 
de LDL bepaald. Het percentage patiënten met secundaire preventie en een LDL-
cholesterolwaarde, bepaald in de afgelopen 5 jaar, lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l komt 
neer op 56%. Voor het eerst is dit percentage hoger dan het landelijk gemiddelde en is 
daarin dus een stijgende lijn te zien t.o.v. voorgaande jaren. Het blijft wel een 
aandachtspunt, aangezien het behandelen van lipiden een van de hoekstenen van de 
behandeling is bij secundaire preventie. 
 
Roken 
Het registreren van het rookgedrag bij patiënten met secundaire preventie is verbeterd. In 
2016 is bij 85% het rookgedrag vastgelegd t.o.v. 81% in 2015 en 83% landelijk gezien. 
Daarnaast is het percentage van wie het rookgedrag is vastgelegd in 2016, die roken gedaald 
naar 13%. Dit percentage ligt al enkele jaren onder het landelijk gemiddelde van 19%. 
 
Nierfunctie 
De bepaling van de eGFR doet de zorggroep erg goed bij patiënten met secundaire 
preventie. Dit percentage ligt op 100%, hierbij gaat het over de bepaling die gedaan is over 
de afgelopen 5 jaar. Het landelijk gemiddelde ligt hierbij ook hoog, op een percentage van 
97%. 
 
Uitkomsten CVRM primaire preventie 
 
Het aantal deelnemende huisartsenpraktijken is vanaf de startdatum van het CVRM-contract 
als voortzetting op de pilot, 01-07-2016, fors toegenomen, van 42 tot 69 aan het einde van 
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het jaar. Hierdoor ontvangen 21.280 patiënten primaire preventie. Dit komt neer op een 
prevalentie van 8,6%.  
1.679 (7,9%) van de patiënten met primaire preventie zijn onder behandeling van de 
specialist. Dit percentage valt hoog uit. Dit lijkt een registratie probleem (bij vermelden van 
tweedelijn wordt geen diagnose ingevoerd) en zeer waarschijnlijk valt een groot gedeelte 
van deze patiënten onder secundaire preventie (wel in de tweede lijn).    
 
Bloeddruk 
In 2016 is bij 88% van de patiënten met primaire preventie de bloeddruk bepaald. Dit is 
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Bij 87% van de patiënten met primaire preventie 
en die jonger zijn dan 70 jaar is de bloeddruk bepaald. Van deze laatste groep heeft 77% een 
systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mmHg. Van de patiënten onder de 80 heeft 
73% een bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 systolisch en dit is beter dan de benchmark 
2015 (67%). 
 
Lipidenprofiel 
Bij bijna alle patiënten met primaire preventie is de afgelopen 5 jaar de LDL bepaald. 
Daardoor is dit automatisch ook het geval bij patiënten met primaire preventie jonger dan 
80 jaar. Daarentegen heeft maar 31% van de patiënten met primaire preventie een LDL-
cholesterolwaarde, bepaald in de afgelopen 5 jaar, lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l. 
Gelukkig zien we een stijgende lijn als we dit percentage vergelijken met voorgaande jaren 
Daarnaast doet de zorggroep het beter t.o.v. het landelijk gemiddelde van 28%. 
 
Roken 
In 2016 hebben huisartsenpraktijken bij 87% van alle patiënten met primaire preventie het 
rookgedrag vastgelegd. Dit is 7% hoger t.o.v. 2015 en ligt nu boven het landelijk gemiddelde 
van 85%. Het percentage patiënten met primaire preventie, van wie het rookgedrag is 
vastgelegd, die roken ligt op 11%. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 14%. 
 
Nierfunctie 
De bepaling van de eGFR doet de zorggroep erg goed bij patiënten met primaire preventie. 
Dit percentage ligt op 100%, hierbij gaat het over de bepaling die gedaan is over de 
afgelopen 5 jaar. Het landelijk gemiddelde ligt hierbij ook hoog, op een percentage van 98%. 
 
 

4. GGZ 
 
Vanaf 2013 heeft HE Zorg op verzoek van de regionale husartsenvereniging verkennende 
stappen gezet in oppakken van het GGZ dossier. Uitkomst hiervan was dat per 2014, ruim 
driekwart de regionale huisartsen HE Zorg gemandateerd hadden e-health en consultatie 
tegen vergoeding te contracteren en te organiseren. Met 60 GGZ aanbieders werd een 
raamovereenkomst gesloten zodat consultatie en doorverwijzing gestructureerd konden 
plaats vinden. Om dit te ondersteunen werd gestart met het ondersteunende ICT 
programma van ZorgIQ, dat tevens e-health programma’s had.  
 
Het afgelopen jaar werd het GGZ project gedomineerd door problemen binnen de ICT. Al 
snel werd duidelijk dat ZorgIQ niet toekomstbestendig was. In de eerste helft van 2016 is 
veel energie gestoken in een mogelijke doorstart met ZorgIQ in samenwerking met GINO, 
een ICT bedrijf die zijn sporen al had verdiend in de zorg. Helaas bleek na de zomer dat de 
samenwerking tussen deze twee ICT partijen werd stopgezet waardoor ook het vertrouwen 
in ZorgIQ wegviel. Het projectteam heeft gekozen voor twee nieuwe Inhoudelijk sterke en 
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betrouwbare partijen; VitalHealth met Minddistrict. VitalHealth biedt een GGZ 
communicatieplatform aan voor patiënten en professionals en Mindistrict levert 
gerenommeerde E-health programma’s aan. Vanaf november 2016 konden de praktijken 
starten met VitalHealth en Mindddistrict en aan het einde van het jaar is er afscheid 
genomen ZorgIQ. Met Minddistrict is een volumeafspraak gemaakt van 2200 
patiëntenaccounts voor het vierde kwartaal 2016 en heel 2017. 
 
Consultaties worden in 2016 nog weinig gebruikt. Dit komt overeen met de landelijke trend. 
Er is een aparte afspraak gemaakt met Symfora Meander, waarbij structureel door Symfora 
Meander tijd wordt vrijgemaakt t.b.v. de consultatie. HE Zorg wil juist dat er meer gebruik 
gemaakt gaat worden van consultaties om de keuze tussen zelf behandelen en verwijzen 
beter te kunnen maken.  
 
Na de succesvolle actie van “het roer moet om” is in de huisartsencontracten van 2016 de 
verplichting om een beslisondersteuner te gebruiken komen te vervallen. De motivatie van 
de POH-GGZ om deze beslisondersteuner toch te gebruiken is hierdoor afgenomen. Het  
doel van HE Zorg om meer zicht te krijgen in de aanmeldingen, behandeling door de POH-
GGZ en verwijzingen lastiger te realiseren.   
 
In 2016 is de commissie GGZ opgericht. De commissie heeft als doel om het GGZ 
projectteam gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en om betrokkenheid en 
draagvlak van de huisartsen te bevorderen. De commissie GGZ bestaat uit 6 tot 8 huisartsen 
verspreid over de regio en komen maximaal 4 keer per jaar bij elkaar.  
 
Uitkomsten GGZ 
 
Het aantal deelnemende huisartsenpraktijk is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 
Het aantal van GGZ aanbieders waarbij de consultatie gecontracteerd zijn is in 2016 licht 
gedaald doordat enkelen hebben aangeven geen consultaties te hebben ontvangen in 2015 
en contractering in 2016 niet nodig achtte. 
 
Het aantal geïncludeerde patiënten ten opzichte van het jaar 2015 is gedaald van 5104 naar 
4147, maar wel met een toename van het aantal episodes van 27147 naar 34045 (zie bijlage 
2H uitkomsten GGZ 2016). Er zijn dus minder nieuwe patiënten aangemeld, maar de 
patiënten blijken wel terug te komen met nieuwe vragen.  
 
Er zijn minder vragenlijsten afgenomen in 2016 (van 4142 naar 3355) mede door de 
gebruiksonvriendelijkheid van ZorgIQ. Het gebruik van E-health is echter wel licht 
toegenomen van 665 naar 702 waarschijnlijk door de introductie van het KOP-model in 
ZorgIQ dat erg geliefd is bij de POH-GGZ.  
 
 

5. Ouderenzorg 2016 
 
In de loop van het jaar 2014 is dit programma van start gegaan op basis van een 
haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van beleid bij kwetsbare ouderen in de regio. 
Uitkomst was dat het zeker gewenst is in de regio te komen tot een netwerk/zorgstructuur 
waarbij alle bij de ouderen betrokken partijen zijn betrokken. Tevens leek het noodzakelijk 
te komen tot een ICT platform waarin overzicht over deze populatie wordt gecreëerd en 
waarin partijen met elkaar kunnen communiceren.  
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Op bestuurlijk niveau leidde dit, met ondersteuning van Raedelijn, tot een getekende 
intentieverklaring in de regio tussen huisartsen en thuis/wijkzorgorganisaties om middels 
onderlinge samenwerking te komen tot verbeterde zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk. 
Hiertoe werd een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld voor effectievere 
samenwerking met wijkverpleging en specialist ouderen.  
 
In de praktijk lag de eerste prioriteit bij het ondersteunen bij het in kaart brengen van de 
kwetsbare ouderen en het opstarten van multidisciplinaire overleggen. Tevens werd ingezet 
op het experimenteren met het ICT programma ouderen van Portavita. Eind 2015 kondigde 
ZilverenKruis aan in 2016 budget vrij te maken voor het financieren van ouderenzorg, met 
name daar waar het de investering in MDO’s en ICT betreft.  
 
Op basis van de uitkomsten van een kleine ICT pilot met Portavita eind 2015 en na 
gesprekken met leveranciers van andere ICT-programma’s is besloten in zee te gaan met het 
ouderenzorgprogramma van Portavita. Belangrijk bij deze keuze was dat nog geen enkel 
programma 100% aan onze wensen voldoet en dat de praktijkverpleegkundigen die het 
meeste zullen gaan werken in het ICT-programma al bekend zijn met Portavita. 
De enquête n.a.v. de pilot met het ICT-programma leverde veel punten ter verbetering op en 
deze zijn in een gesprek met de directie en Portavita besproken. Dit heeft geleid tot een 
verbeterprogramma, deze punten zijn 90% gerealiseerd in 2016. 
 
De zorgprogrammacommissie ouderenzorg van HE Zorg is het jaar 2016 gestart met het 
afronden van het ontwikkelen van het multidisciplinaire zorgprogramma voor kwetsbare 
ouderen. Het zorgprogramma is tot stand gekomen in overleg met een specialist 
ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een kaderarts ouderenzorg. Het concept 
is voorgelegd aan wijkverpleegkundigen van de drie thuiszorgorganisaties waarvan de 
bestuurders participeren in het bestuurlijk overleg. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat 
het zorgprogramma voor en door de gebruikers gemaakt wordt en niet van bovenaf 
opgelegd. De financiering gebeurt vanuit eigen financieringsmogelijkheden. De meeste 
huisartsen hebben de prestatie kwetsbare ouderen afgesloten die beschreven wordt in het 
inkoopdocument van Zilveren Kruis. 
 
De zorgprogrammacommissie heeft zich ingespannen om zoveel mogelijk signalen vanuit de 
gebruikers op te vangen en mee te nemen in het beleid doordat: 

• Huisartsen worden gevraagd deel te nemen in denktank, om de betrokkenheid bij de 
ouderenzorg te verhogen en input te vragen voor de herziening van het 
zorgprogramma. 

• Nieuwsbrieven naar zowel POH’s en wijkverpleegkundige sturen zodat beide 
groepen bewust blijven van ieders werkzaamheden in het zorgprogramma. 

• Passende scholing aan te bieden gericht op inhoudelijke kennis en netwerken. 
 
 
Uitkomsten ouderen 
 
In het bestuurlijk overleg eind maart 2016 is het zorgprogramma vastgesteld en is 
afgesproken dat er een pilot gestart werd van 1 juni tot 1 december 2016. HE Zorg heeft 
thuiszorgteams en huisartsenpraktijken die aangaven mee te willen doen aan elkaar 
gekoppeld. Bij de start van de pilot deden 40 huisartsenpraktijken mee en 3 
thuiszorgorganisaties. Eind 2016 zijn er 15 thuiszorgorganisaties aangesloten, met 76 teams. 
Alle specialisten ouderengeneeskunde in de regio die vanuit hun organisatie in de eerste lijn 
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werken doen mee met het zorgprogramma. Eind 2016 zijn er 1284 patiënten geïncludeerd in 
Portavita. Meer cijfers zijn te vinden in bijlage 2H. 
 
Eind 2016 is er een enquête gehouden om de pilot te kunnen evalueren. 75 personen 
hebben gereageerd, de helft vanuit de huisartsenpraktijk en de andere helft vanuit de 
thuiszorgorganisaties. Uit de enquête blijkt dat 57% vindt dat de samenwerking is verbeterd, 
bij 17% was de samenwerking al goed en 22% geeft aan nog te weinig ervaring te hebben. 
Het blijkt dat men gemakkelijker contact opneemt met elkaar en als er een MDO 
georganiseerd is dan zijn deelnemers daar achteraf enthousiast over. Het gebruik van ICT 
ziet men als meerwaarde, in de enquête wordt met name het beveiligd berichtenverkeer 
(77%) genoemd en het overzicht hebben in de groep kwetsbare ouderen. 
 
De pilot is verlengd tot april 2017, met name omdat in de enquête aangegeven werd dat 
48% van de wijkverpleegkundigen nog te weinig ervaring had in het werken met het ICT-
programma. 
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Jaarplan 2017 Huisartsen Eemland Zorg 
 
De ketenzorgprogramma’s hebben voor het jaar 2017 weer nieuwe doelstellingen 
geformuleerd: 
 
Financering: 

• De samenwerking met de gemeente op het gebied van ouderenzorg en JGGZ. De 
gemeente is vanuit de WMO hoofdaannemer voor deze zorgactiviteiten en zoekt 
hiervoor aansluiting bij Huisartsen Eemland. Doelstelling is om 
contractant/hoofdaannemer te worden voor de gemeente voor deze activiteiten. 

• Contractering voor 2018. 
 

Diabetes 
Met ons diabetesprogramma leveren we op gestructureerde wijze en samen met alle 
betrokken zorgverleners geprotocolleerde zorg aan onze diabetespatiënten in de regio. Het 
diabetesprogramma loopt ongeveer tien jaar en is goed georganiseerd. In 2017 ligt de 
nadruk voornamelijk op: 

• Continueren van de kwaliteit 

• Het toespitsen op Zorg op Maat, dat wil zeggen dat er bij het toepassen van de 
protocollen ook wordt gekeken naar wat goed is voor de patiënt. Hier zal in de 
feedbackbijeenkomsten aandacht aan worden besteed.  

• Actualiseren van het diabetesprotocol aan de hand van de nog uit te komen 
standaard van NHG.  

 

COPD 
Met het COPD-programma bevorderen we de samenwerking tussen verschillende 
zorgverleners in de COPD-zorg met als doel om de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt 
te verbeteren. In 2017 ligt de nadruk op:  

• Het verder implementeren van Zorg op Maat  

• Het terugdringen van corticosteroïdgebruik 

• Verbeteren van de kwaliteit van de spirometrie  

• Inventariseren van de kansen bij de samenwerking met de tweede lijn 

• Onderzoeken naar een mogelijke astmaketen 
 
CVRM 
Met het CVRM-programma bieden we preventieve zorg bij hart- en vaatziekten. In 2016 
hebben we een zorgcontract afgesloten met de zorgverzekeraar. In 2017 zullen we de 
afspraken uit dit contract verder implementeren en monitoren in de praktijk. In 2017 ligt de 
focus op: 

• Opzetten van feedbackbijeenkomsten met cardiologen en/of internisten 

• Actualiseren van werkafspraken met het MCCE 

• Uitwerken van nulmetingen  

• Organiseren van nascholingen voor POH-S 

• Overleg voeren met zorgverzekeraar over financiering  

• Synchroniseren protocollen voor chronische nierschade 
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GGZ 
Met het GGZ-project ondersteunen we de huisarts in het consulteren van psychologen over 
cliënten en ondersteunen we de huisarts bij het doorverwijzen van de cliënt naar de juiste 
plek. In 2017 richten we ons op: 
 

• Ondersteuning van goede e-health en consultatiefunctie middels de nieuwe ICT-
systemen VitalHealth en MindDistrict 

• Maken van een sociale GGZ-kaart voor huisartsen 

• Huisartsen ondersteunen door het JGGZ-project met de gemeente te verkennen en 
namens de huisartsen het aanspreekpunt voor de gemeente te zijn. Verkennen van 
opties tot integratie in ons GGZ-project.  

 

Ouderen 
Met het Ouderenproject faciliteren we huisartsen in het coördineren van de zorg rondom 
kwetsbare ouderen. In 2017 zal dit project zijn nadere vorm krijgen. Aandacht ligt hierbij op: 
 

• Motivatie, kennis en kunde onder huisartsen en POH’s vergroten door de 
toegevoegde waarde van de ouderenzorg te benadrukken.  

• Verbinding leggen en samenwerking stimuleren met ketenpartners in eerstelijn 
(Specialist Ouderengeneeskunde, Wijkverpleegkundige, wijkteam) 

• Organiseren van nascholingen in de wijk  

• Optimaliseren van ICT  

• Regie nemen op eerstelijnsbedden 
 
 

Innovaties: nieren, wondzorg en fractuurpreventie 
Naast de al bestaande projecten springt Huisartsen Eemland in op de ontwikkelingen in de 
en behoefte in de regio. Ook de MCCE heeft deze projecten gedefinieerd in haar jaarplan. In 
2017 zal Huisartsen Eemland daarom deze thema’s oppakken door: 
 

• Te inventariseren welke projecten en kennis in de regio er al aanwezig is en hier een 
regisseursfunctie voor op te stellen. 

• Synchroniseren van protocollen voor chronische nierschade waar nu al behoefte aan 
is in de zorgprogramma’s CVRM en DM 
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Bijlage 1 KKK 2016  
   

 KKK's 2016   SPEERPUNT Doel/actie WIE Realisatie Voortgang Gereed 

A1 
Optimale zorg 

en uitkomsten 
Afspraken 

Gezamenlijk 

zorgprogramma gebaseerd 

op zorgstandaard 

Nieuwe NHG-

standaarden in 

Protocollen HE Zorg 

Aanpassen 

Portavita en 

protocollen 

 

Qcie kwaliteit 

 

  

2016 

 

 

Gerealiseerd  

 

 

ja 

 

A2 
Optimale zorg 

en uitkomsten 
Afspraken 

Persoonlijke zorgdoelen van 

de patiënt zijn vastgelegd 

Patiënten participatie 

verhogen 

Individuele 

Streefwaarden  
Qcie kwaliteit  2016 In voortgang 

  

nee 

 

A3 
Optimale zorg 

en uitkomsten 
Afspraken 

Beleid t.a.v. zorgverleners 

die blijvend onvoldoende 

presteren 

Proces en uitkomsten 

verbeteren 
Variabele beloning  Qcie kwaliteit 2016 Gerealiseerd Ja 

A4 Optimale zorg 

en uitkomsten 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

Praktijken hebben adequaat 

zorgteam 
Borgen  Qcie kwaliteit 2010 Beleid Ja 

A5 Optimale zorg 

en uitkomsten 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

Biedt geaccrediteerde 

scholing aan zorgverleners 

Proces en uitkomsten 

verbeteren 

Onafhankelijke 

scholing 
Qcie kwaliteit 2013 Beleid Ja 

A6 
Optimale zorg 

en uitkomsten 
Meten 

De zorggroep geeft 

feedback over structuur, 

processen en uitkomsten  

Proces en uitkomsten 

verbeteren 
BI Tool praktijken Bureau 2015 Gerealiseerd ja 

A7 
Optimale zorg 

en uitkomsten 
Verbeteren 

Bespreekt de kwaliteit van 

zorg en zorgprestaties op 

praktijk niveau 

Proces en uitkomsten 

verbeteren 

Slecht presterende 

praktijken worden 

bezocht 

Qcie kwaliteit 2011 Beleid Ja 

A8 

Optimale zorg 

en uitkomsten 
Verbeteren 

Ondersteunt in de praktijk 

bij het formuleren en 

uitvoeren van 

verbeterplannen 

Proces en uitkomsten 

verbeteren 

Bezoek HE Zorg 

startende praktijk 
Qcie kwaliteit 2015 Beleid  Ja 

B1 

Samenwerking Afspraken 

Samenwerkingsafspraken 

met kwaliteitseisen met alle 

ketenpartners (SLA's) 

Samenwerken met 

ketenpartners 

Ondertekende 

contracten 
Directie 2016 Beleid Ja 

B2 

Samenwerking Verbeteren 

Organiseert 

multidisciplinaire casuïstiek 

bespreking 

Feedback 

ketenpartners 
Multidisciplinair Qcie kwaliteit 2014 Beleid Ja 
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 KKK's 2016   SPEERPUNT Doel/actie WIE Realisatie Voortgang Gereed 

C1 
Patiënten 

participatie 
Afspraken 

De patiënt is geïnformeerd 

over het zorgprogramma en 

hoe dit wordt uitgevoerd 

Patiënten 

participatie 

verhogen 

Folder en 

aanpassing website 
Bureau 2013 Beleid Ja 

C2 
Patiënten 

participatie 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

De zorggroep werkt aan 

beleid op het gebied van 

zelfmanagement 

Patiënten 

participatie 

verhogen 

Deelname ZO! Qcie kwaliteit 2016  In voortgang nee 

C3 Patiënten 

participatie 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

Heeft een adequate 

klachtenregeling 
Actualiseren Update geschillen Directie 2016 Beleid Ja 

D1 
Continuïteit en 

overdracht 
Afspraken 

Er zijn verwijs en 

terugverwijsafspraken 

Proces en 

uitkomsten 

verbeteren 

LTA Qcie kwaliteit  2013 Beleid  ja 

D2 
Continuïteit en 

overdracht 
Afspraken 

Voor patiënten is het altijd 

helder wie het eerste 

aanspreekpunt is 

Borgen 
Hoofdbehandelaar 

schap  
Qcie kwaliteit 2007 Beleid Ja 

E1 Bestuur en 

organisatie 
Afspraken 

Heeft een actuele missie en 

visie 
Actualiseren Update naar HE Directie 2017 In voortgang nee 

ne

e 

Bestuur en 

organisatie 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

Zorggroep is statutair 

vastgelegd 
Borgen 

Oprichten  

HE Zorg 
Directie 2016 Beleid Ja 

E3 
Bestuur en 

organisatie 

Structuur & 

Randvoorwaarden 

De zorggroep heeft beleid 

ontwikkeld om incidenten te 

melden 

Transparantie MIP Directie 2016 Beleid Ja 

E4 
Bestuur en 

organisatie 
Meten 

Beschikt over 

kwaliteitsjaarverslag, jaarplan 

en jaarrekening 

Kwaliteitsjaarplan Kwaliteitsjaarplan Directie 2014 Beleid Ja 

F5 Informatie 

systemen 

Structuur & 

Randvoorwaarden 
Voldoet aan privacyrichtlijnen Transparantie 

Update wet op 

datalek 
Directie 2016 In voortgang Nee 

F6 
Informatie 

systemen 
Meten 

Verzamelt en rapporteert 

landelijke indicatoren 

conform de benchmark 

Proces en 

uitkomsten 

verbeteren 

HIS toets & 

Certificering 

Portavita 
Directie 2016 Gerealiseerd ja 
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Bijlage 2A Overzicht structuurgegevens 2016      
 
 

 

*toename door betere registratie van HIDHA en waarnemers 
**met een episode 
*** met een vragenlijst of eHealth programma 

Structuur 2016 
 
 

Diabetes type 2 COPD CVRM GGZ Ouderen 

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 

Huisartsen* 200 165 151 125 144 70 145 110 96 

Huisartsenpraktijken 92 92 68 66 69 42 60 60 40 

Internisten 17 16   17 16    

Diëtisten organisaties 24 19 23 18 24 19    

Podotherapie praktijken 6 6        

Fundusfoto aanbieders 3 3        

Wijkverpleegkundigen         218 

Specialist Ouderengeneeskunde         17 

Longartsen   5 5      

Fysiotherapiepraktijken   18 16      

GGZ aanbieders       55 62  

Patiënten van aangesloten 
huisartsen 

333.969 330.491 249.886 240.847 245.643 135.529 214.475 214.317 199.526 

Patiënten HA 11.868 11.717 2.476 2.592 29.168 13.854 11.759 5.668 1.280 

Waarvan “Geen Ketenzorg” 414 82 238 105 3.183 Onbekend    

Patienten in benchmark  
(zorg > 1jr + diagnose) 

10.494 10.707 2.095 2.178 11.241 11.437 6864** 4998** 1.280 

Patiënten tweedelijn (HE Zorg HA) 1.281 1.050 542 727 2.808 Onbekend    

Percentage tweede lijn  9,7% 8% 18% 21% 8,7%     

Gem. aantal patiënten in keten 
per huisarts fte (2168 ptn) 

77 77 22 23 258 219 69 57 14 

Patienten HA met Digitaal Logboek 2.238 2.251 235 192 921 957 2177*** 1813*** 80 
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Bijlage 2B Uitkomsten DM 2016 
      

Indicatoren DM 2 
 

HUISARTSEN
2016 

HUISARTSEN 
2015 

Benchmark 
2015 

HUISARTSEN 
2014 

Benchmark 
2014 

Totaal aantal patiënten  333969 330491  326725  

Patiënten DM 2 HA 11868 11717  11383  

Patiënten DM 2 specialist* 1281 (9,7%) 1050 (8%) 9,8% 1144 (9%) 11% 

Prevalentie DM 2 3,9% 3,9% 5,1% 3,8% 5% 

In zorg HA > 1 jaar 10494 10707  10369  

Jaarcontrole** 91% 89%  86%  

HbA1c is gemeten 95% 94%  93% 95% 

HbA1c > 69  8% 6%  5% 5% 

HbA1c <=53 < 70 jr 63% 67%  72% 68% 

Bloeddruk is bepaald 98% 97%  97% 96% 

Syst. Bloedd <=140 < 80 jr 74% 74%  73% 68% 

LDL is bepaald < 80 jr < 5 jr 99% 99%    

LDL < =2,5 < 80 jr < 5 jr 63% 62% 61%   

Gebruik statines 71% 69% 69% 69% 73% 

MDRD is bepaald 96% 95% 93% 93% 92% 

MDRD < 30 2% 1%  1% 2% 

Album./kreat. is bepaald 89% 88% 87% 86% 85% 

Fundusonderzoek 2 jr 88% 86% 86% 85% 83% 

Retinopathie ooit 7% 7%  7% 10% 

BMI is berekend  95% 93%  93% 93% 

BMI < 25 kg/m2 16% 16%  16% 17% 

Rookgedrag bekend is 91% 86% 92% 84% 91% 

Die roken 14% 14% 16% 14% 16% 

Enkel dieet 17% 18%  18% 21% 

Enkel orale medicatie 63% 65%  65% 64% 

Oraal en insuline 15% 13%  13% 13% 

Monotherapie insuline 4% 4%  4% 4% 

Andere parenteraal en oraal 1%     

Voetonderzoek is gedaan 90% 90% 88% 83% 85% 

Simm’s bepaald ooit 99% 98%  98%  

met Simm's score 1 10% 11%  13%  

met Simm's score 2 16% 16%  14%  

met Simm's score 3 3% 2%  2%  

Voedingsadvies Diëtist < 1jr 12% 12%  12%  

 
VETGEDRUKT= benchmark indicatoren 2015/2016 
*met een huisarts die aangesloten is bij HE Zorg of gestaakt met reden ‘2e lijns behandeling’ 
**combinatie van jaarcontrole en/of risico-inventarisatie  
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Bijlage 2C Uitkomsten COPD 2016 
 
 

 
VETGEDRUKT= indicatoren benchmark 2015/2016 
*patiënten waarover de indicatoren zijn gemeten 
**percentage gemeten van rokers, vervolgens stoppers gemeten over de patiënten die een stoppen met 
roken traject zijn gestart  
***Met ingang van 2016 gewijzigd van 1 keer per jaar naar 1 keer per 3 jaar 

  

Indicatoren COPD 2016 
 

HUISARTSEN 
2016 

HUISARTSEN 
2015 

Benchmark 
2015 

HUISARTSEN 
2014 

Benchmark 
2014 

Patiëntenpopulatie HA 249586 240847  230304  

COPD patiënten HA in zorg 2476 2592  2208  

COPD zorgweigeraars 144 105  123  

COPD tweedelijn 542 (18%) 727 (21%) 25%  30% 

Prevalentie (diagnose) 1,2% 1,4% 2,1% 1,1% 2,0% 

> 1 jaar in zorg HA 2095* 2178*  1922*  

Controle inhalatietechniek bij 
inhalatie gebruik 

75% 75% 69% 79% 69% 

Spirometrie afgelopen jaar 64% 77% 69% 87% 67% 

Spirometrie afgelopen 3 jr 97%     

MRC of CCQ  86% 82% 78% 87% 71% 

Controle op norm beweging  88% 84% 75% 89% 73% 

BMI is berekend  85% 83% 81% 85% 77% 

Rookstatus is bekend  91% 87% 84% 81% 81% 

Met rookstatus die roken 34% 34% 40% 38% 41% 

Voedingsadvies diëtist ooit 17% 15%  13%  

Met exacerbaties 15%     

2 of meer exacerbaties + 
prednison 

1% 5% 9% 5% 4% 

Ziekenhuisopnames 12%     

Consult longarts ooit 71% 74%  79%  

Stoppen met Roken traject  9% ** 18%**  18%**  

Gestopt met Roken 33%** 12%**   10%**  

Beweegprogramma ooit 3% 3%  3%  
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Bijlage 2D Uitkomsten HVZ 2016 
        

Indicatoren CVRM HVZ 2016 
 

HVZ 
2016 

HVZ  
2015 

Benchmark 
HVZ 2015 

HVZ 
2014 

BENCHMARK  
HVZ 2014 

Totaal aantal patiënten HA 245643 135529  134712  

Patiënten CVRM HVZ HA 7888# 3829  3187  

Patiënten bij specialist 1129 (14%)     

Prevalentie 3,2% 2,8% 4,5% 2,4% 4,3% 

> 1 jaar in zorg HA 3377*** 3296*  1451*  

Patiënten < 80 jr. 2499 2406  1038  

Patiënten < 70jr. 1343     

Bloeddruk is bepaald 99% 89%  88% 86% 

Bloeddruk bepaald < 70 jr. 88%     

Bloeddruk <70 jr.  ≤ 140 82%     

Bloeddruk bepaald < 80 jr. 99% 87%  87%  

Bloeddruk < 80 jr. ≤ 140 69% 78% 72% 79% 71% 

LDL is bepaald afgel. 5 jr. 99,3 100%  99% 91% 

LDL bepaald < 80 jr. afgel. 5 jr. 99% 100%  99%  

LDL < 80 jr. ≤ 2,5 mmol/l 56% 55% 55% 55% 53% 

LDL < 80 jr.  > 2,5 geen 
statines** 

37% 32%  29% 36% 

Rookgedrag bekend***  85% 81% 83% 80% 79% 

Die roken 13% 14% 19% 14% 19% 

BMI berekend is < 1 jr. 83% 82%  84% 75% 

BMI berekend en < 25 kg/m2 27% 28%  29% 30% 

MDRD afgelopen 5 jr. 100% 100% 97% 100% 89% 

Gebruik antistolling 82% 86%  84% 79% 

Glucose nuchter afgel. 5 jr 96% 91%  77% 90% 

NNGB bepaald 80% 79% 75% 80% 70% 

Voedingsadvies diëtist ooit 9% 20%  20%  

 
VETGEDRUKT: indicatoren benchmark 2015/2016 
* patiënten waarover de indicatoren zijn bepaald 
** percentage is berekend over de patienten met een LDL > 2,5 
*** groot verschil vanwege hoge instroom nieuwe praktijken Q3 en Q4 
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Bijlage 2E Uitkomsten VVR 2016 
 

Indicatoren CVRM VVR 2016 VVR 2016 VVR  
2015 

BENCHMARK 
2015 

VVR 
2014 

BENCHMARK 
VVR 2014 

Totaal aantal patiënten HA 245643 135529  134712  

Patiënten CVRM VVR HA 21280 10025  8254  

Patiënten bij specialist 1679 (7,9%)     

Prevalentie 8,6% 7,4% 8,1% 6,1% 7,8% 

> 1 jaar in zorg HA 7864* 8141*  3210*  

Patiënten < 80 jr. 6997 7181  88%  

Patiënten <70 jr. 4798     

Bloeddruk is bepaald 88% 86% 88% 86% 86% 

Bloeddruk bepaald <70 jr. 87%     

Bloeddruk bepaald <70 jr ≤ 140 77%     

Bloeddruk bepaald < 80 jr. 88% 85%  85%  

Bloeddruk < 80 jr. ≤ 140 73% 73% 67% 73% 66% 

LDL is bepaald afgel. 5 jr. 100% 98% 97% 99% 95% 

LDL bepaald < 80 jr. afgel. 5 jr. 100% 99%  99%  

LDL < 80 jr. ≤ 2,5 mmol/l 31% 27% 28% 25% 27% 

LDL < 80 jr.  > 2,5 geen 
statines** 

68% 57%  
53% 

59% 

Rookgedrag bekend*** 87% 80% 85% 81% 82% 

Die roken 11% 11% 14% 13% 15% 

BMI berekend is 81% 78%  81% 76% 

BMI < 25 kg/m2 24% 24%  24% 25% 

MDRD afgelopen 5 jr. 100% 99% 98% 99% 96% 

Glucose nuchter afgel. 5 jr. 100% 90%  78% 94% 

NNGB bepaald 78% 74% 74% 77% 72% 

Voedingsadvies diëtist ooit**** 11% 23%  21%  

        
* VETGEDRUKT: indicatoren benchmark 2015/2016 
 Patiënten waarover de indicatoren zijn bepaald 
** percentage is berekend over de patienten met een LDL > 2,5 
***roken nooit=ooit bepaald, roken “ja” en roken “voorheen” bepaald in 2014 
**** groot verschil vanwege hoge instroom nieuwe praktijken Q3 en Q4 
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Bijlage 2F Uitkomsten GGZ 2016        
  

Cijfers GGZ 2016 Totaal Totaal 
Gemiddelde 
per praktijk 

Gemiddelde 
per praktijk 

 2016 2015 2016 2015 

Nieuwe patiënten 4147 5104 69 73 

Episodes 34045 27147 567 388 

ICPC 6864 5906 114 84 

5 shot 4 21 0 0 

4DKL 375 1168 6 17 

BOI 1523 1163 25 17 

Context vragenlijst 24 143 0 2 

5G schema 61 107 1 2 

Raadpleeg consult 92 131 2 2 

E-health 702 665 12 10 

Client taken in Webapp 
(vragenlijsten of E-health) 

4057 4807 68 69 

Vijf verwijscriteria 8 896 0 13 

Patiënten met einddatum 1545 1620 26 23 

 
 
 

  ICPC ICPC Totaal  

Neurasthenie/surmenage P78 3703 

Down/depressief gevoel P03 3163 

Angstig/nerveus/gespannen 
gevoel P01 2903 

Andere psychische 
symptomen/klachten P29 2688 

Depressie P76 2081 

Relatieprobleem met partner Z12 1364 

Angststoornis/angsttoestand P74 930 

Burn-out Z29.01 831 

Scheiding van partner Z12.01 638 
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Aangeboden eHealth 
 

Aantal van 
Programma 

KOP- model: Van Probleem Naar Oplossing 139 

Mindfulness 75 

Eerste Hulp bij Burn-Out 67 

Energieker zonder gepieker 64 

Angst voorbij 52 

Zeker zekerder! 50 

Ontspanningsoefeningen 47 

Stress Loos 45 

Slaap Lekker! 40 

Goed gestemd 34 

Anti-piekertechnieken 28 

Aan de slag met 'SOLK' 13 

Einde aan Onenigheid (bij relatieproblematiek) 12 

Lichter Leven 12 

  

Aangeboden E-health   
 

Aantal van Vragenlijst 
 

ZorgIQ beslissingsondersteuner 1523 

Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) 375 

Stel een vraag of een reactie op naar uw behandelaar 246 

Symptom Checklist (SCL90) 105 

Klachtenregistratie 98 

Utrechtse Coping Lijst (UCL) 90 

Beck Depression Inventory-II-NL (BDI-II-NL) 82 

KOP - Levensdomeinen 69 

KOP-schema 69 

5-G schema 61 

KOP: Mental Health Inventory 48 

KOP: ALCOS-12 47 

KOP klachtenlijst 43 

SCEGS model vragenlijst 32 
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Bijlage 2G Cijfers Ouderenzorg 2016 
 

Cijfers Ouderenzorg 2016 Aantal % 

Aantal patiënten op 01-01-2017 1280 100,0% 

Patiënten met een ingevuld GFI 561 43,8% 

Patiënten met een ingevulde Trazag 337 26,3% 

Patiënten met een ingevulde Easycare 37 2,9% 

Patiënten met een ingevulde MMSE 162 12,7% 

Patiënten met status IZP actief 444 34,7% 

Inlogaccount digitaal logboek 80 6,3% 

Patiënten met een Controle 
Ouderenzorg (of Trazag of Easycare) 
uitgevoerd door POH 
 

632 49,4% 

Patiënten met een Consult 
Wijkverpleegkundige  
 

269 21,0% 

Patiënten met een Consult Specialist 
Ouderengeneeskunde  
 

34 2,7% 
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Bijlage 3A Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 DM 
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Bijlage 3B Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 COPD 
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Bijlage 3C Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 HVZ 
 

  



Kwaliteitsjaarverslag 2016 35 

Bijlage 3D Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2016 VVR 
 

 


