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Regioplan Huisartsen Eemland 2019 en verder     
 

Het Zilveren Kruis definieert 3 fasen om als regio-organisatie tot een overeenkomst voor O&I te kunnen 

komen: 
 

1. De eerste fase is het vormen van een regio-organisatie  
2. De tweede fase is het opstellen van het regioplan 
3. De derde fase is het maken van inkoopafspraken op basis van het regioplan. 

 
De fasen kunnen gelijk aan elkaar lopen, maar moeten binnen de transitieperiode van 3 jaar zijn afgerond. 
 
Fase 1 hebben we in 2017 al afgerond door het opzetten van Huisartsen Eemland BV. De invulling van de 
regionale O&I organisatie hebben we in 2018 vormgegeven in nauwe samenwerking met de O&I 
commissie. In deze commissie zijn alle regio’s vertegenwoordigd: GEZ Vathorst, Soest (Elzis), OWZ de 
koppeling (Sagenhoek en Orion), Leusden (Sel), GEZ Achterveld, Asklepios Barneveld, Bunschoten, 
Hoevelaken. Met deze commissie hebben we dit plan opgesteld. 

 
Huisartsen Eemland wil graag regio specifieke afspraken gaan maken volgens de inkoopvoorwaarden en: 
 

• Is nu al regionaal aanspreekpunt voor andere regionale zorgorganisaties in de eerste en tweede 
lijn, gemeenten en organisaties in het sociaal domein voor afstemming, planvorming etc.. 

• Heeft in 2018 de O&I commissie in het leven geroepen om namens de achterban het HE bestuur te 
kunnen adviseren over de nieuwe O&I organisatie. 

• Is gemandateerd door de huisartsen die als HCE eigenaar zijn van de organisatie om afspraken te 
kunnen maken met andere regionale zorgorganisaties, gemeenten en de zorgverzekeraar namens 
de achterban. 

• Maakt nu met ketenzorg en JGGZ al inzichtelijk dat de gemaakte afspraken in de hele regio door de 
aangesloten zorgverleners worden nageleefd, kan dat dus ook met nieuwe plannen. 

• Is straks verantwoordelijk voor het Eemland regioplan toegespitst op de wijkproblematiek. 
 
Het Eemland regioplan vormt de basis voor het maken van afspraken over: 
 

• ondersteuning ketenzorg die voor 2019 onder dezelfde voorwaarden als 2018 wordt 
gecontinueerd, 

• het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de wijken, 
• vernieuwing en innovatie, 
• versterken van de samenwerking (multidisciplinair) in de eerstelijn. 

 
Bovenstaande afspraken worden lokaal uitgewerkt volgens de triple aim doelstellingen: 

1. verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg 
2. verbeteren van de gezondheid van de populatie 
3. verlagen van de zorgkosten, en 
4. verbeteren van het werkplezier van zorgprofessionals 
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Doelstelling van de Eemland regio is zorg te bieden die in samenhang en persoonsgericht is georganiseerd. 
Zo dragen we bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 
 

- Alle inwoners van Eemland ontvangen dezelfde ervaren kwaliteit van zorg, 
- De zorg is afgestemd op de behoefte in de wijk die duidelijk in kaart is gebracht 
- Deze zorg is innovatief en verbetert de gezondheid van de populatie. 
- De wijken en professionals in de Eemland regio inspireren en versterken elkaar. 

 
Eemland is een grote regio met veel diverse stakeholders zoals gemeenten, thuiszorg- en GGZ-instellingen. 
Door een onderscheid te maken in de Eemland regio en de wijken kunnen we daadwerkelijk wijkgericht 
samenwerken in een netwerk. 
 
Hoe willen we dit bereiken: 
 
In de 2 fasen in een transitieperiode van 3 jaar, gaan we het volgende doen: 
 

I. 2019 
 

1. Het implementeren van een Eemland regio structuur met wijk coördinatoren.  
2. De ketenzorg in de regio wordt voortgezet zoals in 2018. 
3. GlI wordt in de hele regio uitgerold. Er is een GLI-coördinator aangesteld voor de opstartfase. 
4. De samenwerking met Nijkerk wordt opgestart. Hier is een apart plan van aanpak voor geschreven 

door een extern bureau. 
 

II. 2020 
Het implementeren van de in 2019 inhoudelijk ontwikkelde wijkplannen onder supervisie van de 
coördinatoren 

 
III. 2021 

Het uitbreiden van de in 2020 gestarte wijkplannen onder supervisie van de wijk coördinatoren 
 

Jaarplan 2019 
 
In 2019 starten we met de nieuwe Huisartsen Eemland organisatie en infrastructuur. We hebben een O&I 
coördinator aangesteld die voor de wijken in de regio wijk coördinatoren gaat aanstellen. Elke wijk heeft 
een eigen coördinator die geïnspireerd wordt door haar collega coördinatoren binnen de regiostructuur 
van Huisartsen Eemland. Zo kunnen we optimaal van elkaar leren. Hiërarchisch valt zij onder de directie van 
Huisartsen Eemland, functioneel werkt zij onder supervisie van – en dienstverlenend aan de wijk. De wijk 
coördinator is contactpersoon voor de stakeholders zoals de gemeente, de wijken, GGD, etc. Het heeft dan 
ook onze voorkeur één wijk coördinator voor meerdere wijken aan te stellen binnen gemeentelijke 
grenzen. Het heeft ook onze voorkeur de bestaande GEZ/OWZ-coördinatoren aan te stellen als wijk 
coördinator. Zij kunnen lopende projecten blijven coördineren. De wijk coördinatoren gaan de behoefte in 
de wijken monitoren en in 2019 omzetten in concrete inhoudelijke plannen voor 2020. Waarbij de focus ligt 
op: 
 

- Het ontwikkelen en implementeren van wijkgerichte aanpak, waarin specifieke problematiek wordt 
aangepakt en opgelost; 

- Het management van de samenwerkende praktijken en ondersteuning inzet praktijkmanagement; 
- Het opzetten, onderhouden en feitelijk samenwerken van een netwerk in de wijk met andere 

eerstelijns zorgaanbieders en het sociaal domein 
 
De taken van de wijk coördinator en de regionale huisartsenorganisatie worden helder verdeeld. Zie tabel: 
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Wijk coördinator * Huisartsen Eemland 
*= coördinator van meerdere wijken   

Relatiebeheer Relatiebeheer 

Stimuleren wijksamenwerking eerste lijn en andere 
wijkpartijen, waaronder het sociaal domein; zo nodig 
aansluiting zoeken met coördinator van aanpalende wijk. 

Schakelen met en stimuleren van verbinding tussen 
regiocoördinatoren 

Stimuleren samenwerking tussen eerstelijnszorgaanbieders 
(huisarts, apotheek, paramedici, wijkverpleging) 

Op bestuurlijk niveau stimuleren samenwerking met 
ziekenhuis, VVT, zorgverzekeraar 

Schakelen met andere wijk/regiocoördinatoren Schakelen met andere relevante eerstelijnszorgorganisaties 

 Stimuleren samenwerking met ziekenhuis, VVT, gemeente, 
sociaal domein, zorgverzekeraar 

Schakelen met regionale partners (ROS, Sleutelnet etc.) 

Financieel management Financieel management 

Input leveren voor contracteren en declareren 
zorgverzekeraar 

Contracteren en declareren zorgverzekeraars 

Ondersteunen bij begrotingen voorbereiden en 
businesscases opstellen 

Aanvragen subsidies/financiering speciale projecten 

Ondersteunen bij aanvragen subsidies/financiering speciale 
projecten 

Opstellen business cases 

  Jaarrekening en kwartaaloverzichten voorbereiden en 
opstellen 

  -          Begroting(en) opstellen 

  -          Ondersteuning bij op/afbouw. 

Beleid en plannen Beleid en plannen 

Vanuit Strategie Eemland de plannen in- en met de wijken 
verder ontwikkelen en vertalen naar wijkgerichte 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden 

Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de 
informatievoorziening (ICT) 

Afstemming en samenwerking met collega regio 
coördinatoren ter inspiratie 

Communicatie en informatie op hoofdlijnen (Nieuwsbrief) 

Aanleveren informatie voor analyse en toetsing van 
(keten)zorg 

Opstellen jaarplannen obv input wijken voor contractering ZV 

 
De ketenzorg (DM, CVRM, COPD, GGZ, ouderen) wordt voortgezet volgens de afspraken 2018. Hier wordt 
aan Zelfzorg ondersteund en implementatie GLI aan toegevoegd. De zorgprogramma coördinatoren die 
verantwoordelijk zijn voor de ketenzorg werken nauw samen met de wijk coördinatoren. 
 
Vanaf 2020-2021, ligt de nadruk dus op wat we inhoudelijk willen bereiken in de wijken en welke 
activiteiten naar de Eemland regio kunnen worden getrokken. We beschrijven hoe we dit gaan doen in een 
wijkplannen en een Eemland regioplan. Daarin worden alle activiteiten en gewenste resultaten fact-based 
beschreven met een kosten-batenanalyse. De gevraagde bekostiging is transparant, zodat duidelijk wordt 
wat de kosten van de afzonderlijke onderdelen zijn. Uitgangspunt is dat de budgettering en verdeling van 
de beschikbare middelen voor iedereen duidelijk is. Er zal een toetsingskader moeten worden vastgesteld. 
 
Daarom is de inzet van wijk coördinatoren in zo’n groot gebied van essentieel belang. De directe 
patiëntenzorg gebeurt in de praktijk, in de interactie tussen zorgverlener en patiënt.  
Op praktijkniveau neemt de praktijkmanager facilitaire en managementtaken over.  
De wijk coördinator heeft een directe lijn met de praktijkmanagers. Huisartsen Eemland wil vanuit haar 
regiorol de praktijken ook ondersteunen bij de werving, selectie en inzet praktijkmanagement. 
 
In de wijk is het vormen van een netwerk van zorgverleners van belang om zorg te coördineren en af te 
stemmen voor patiënten. Binnen het regioplan willen we afspraken maken over het opzetten en 
onderhouden van een wijkgericht netwerk en het ontwikkelen en implementeren van een wijkgerichte 
aanpak. 


