Jaarverslag 2018

Inwoners in de regio
360.000
Huisartsenpraktijken

De huisartsen in de regio Eemland staan voor een
continu aanbod van kwalitatief hoogwaardige
huisartsgeneeskundige zorg voor hun patiënten. Dit kan
alleen door samen te werken in de huisartsenpraktijk,
in het gezondheidscentrum, in de wijk en in de regio
Eemland. Want samen zijn we sterker!

93
Huisartsen
160
Medewerkers

126
Kernwaarden
• Inspirerend
• Betrokken
• Open
• Ambitieus
Huisartsen Coöperatie Eemland U.A.

De activiteiten zijn ondergebracht in drie B.V.’s:
• Huisartsen Eemland Huisartsenpost B.V. voor spoedeisende
huisartsenzorg in de avonden, nachten en weekenden
• Huisartsen Eemland Zorg B.V. voor programmatische zorg
• Huisartsen Eemland B.V., de holding

Werkgebied
Achterveld, Amersfoort,
Barneveld, BunschotenSpakenburg, Kootwijkerbroek,
Leusden, Scherpenzeel, Soest,
Stroe, Woudenberg

In de regio Eemland bruist het van de regionale en lokale activiteiten.
Door goed te luisteren naar onze huisartsen, patiënten en
samenwerkingspartners hebben we het afgelopen jaar geprobeerd
deze met elkaar te verbinden, te faciliteren en verder te brengen en
wij zullen dat ook in 2019 blijven doen. Er staat een organisatie met
ambitie waar door een enthousiast en betrokken team gewerkt wordt
om de doelstellingen waar te maken.

Activiteiten in 2018:
• Voorbereiding contractering Organisatie & Infrastructuur in 2019
• Voorbereiding contractering Gecombineerde Leefstijl Interventie in 2019
• Faciliteren van de huisartsen bij de implementatie van de AVG
• AVG-proof maken van de organisatie en implementatie van informatiebeveiligingsbeleid
• Installatie van ICT-applicaties om onze processen voor databeheer, kwaliteit, finance en
P&O efficiënter en veiliger te laten verlopen.
• Start van de Ondernemingsraad
• Voorbereiding oprichting Patiëntenadviesraad

Huisartsen Eemland B.V.

Telefonische consulten 38.509
Consulten
45.804
Visites
6.866
Zelfverwijzers
4.828

Kwaliteit
Klachten
Calamiteiten
VIM-meldingen
Complimenten

44
3
90
2

Telefonische bereikbaarheid
Oproepen < 2 minuten
53,4%
Oproepen spoedlijn < 30 sec 96,9%

Huisartsen Eemland Huisartsenpost B.V.

De huisartsenpost Eemland is op 1 januari 2018 in eigen beheer van
start gegaan.
Activiteiten in 2018:
• Professioneel inrichten van de HAP onder de vlag van HE
• Initiatieven om de beschikbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren,
o.a. door het aanstellen van een aandachtsfunctionaris, de installatie
van een nieuwe telefooncentrale en een capaciteitsonderzoek
• Overgang naar een nieuw HAP-HIS: Topicus
• Erkenning als opleidingsbedrijf met stageplekken voor 3e jaars
studenten die de opleiding doktersassistente volgen
• Ontvangst van het HKZ-certificaat
• Ontwikkelen van visie op spoedzorg samen met het Meander

Chronische zorg (DM, COPD en CVRM)
• Oriëntatie op keteninformatiesysteem
• Implementatie van persoonsgerichte zorg
• Start met educatieprogramma POH 5 minuteninfo voor DM-patiënten
• Longfunctieanalist op locatie ter verbetering van de kwaliteit van de spirometrie
• Implementatie subsitutieprojecten Nieren en DOAC
• Mogelijkheid om kaderhuisartsen DM, COPD en CVRM via Portavita te consulteren
• Organisatie van diverse nascholingen

Diabetes Mellitus type 2
Deelnemende praktijken: 92
Patiënten in de keten: 12.030

Rookstatus bekend 95,4%
Voetcontrole
88,9%
Fundus
94,5%

Huisartsen Eemland Zorg B.V.

COPD
Deelnemende praktijken: 73
Patiënten in de keten: 2.632

Rookstatus bekend 86,5%
MRC/CCQ
80,2%

CVRM
Deelnemende praktijken: 69
Patiënten in de keten: 20.181

LDL
36,3%
Bloeddruk
78,5%
Rookstatus bekend 14,9%

(J)GGZ
• Start Eemvitaal, onze eigen online omgeving om de juiste GGZ-aanbieder
Deelnemende praktijken: 67
voor de patiënt te vinden
Patiënten in de keten: 250.379
• Pilot POH GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk in vier wijken in samenwerking
met de gemeente Amersfoort
• Zorgpad Slaapstraat om de kennis van slaapproblematiek in de
Begeleiding 4.724
huisartsenpraktijk te vergroten en de behandeling te verbeteren
patiënten
• Start GGZ consultatieteam voor ondersteuning van de huisarts en POH GGZ
Vital Health en
bij patiënten met licht tot matige psychische klachten
Minddistrict
• Organisatie van diverse nascholingen

Ouderenzorg
• Opening centraal aanmeldpunt ELV in samenwerking met Meander
• Pilot samenwerking wijkteams in Portavita
• Introductie signaleringskaart kwetsbare ouderen
• Organisatie van diverse nascholingen

Deelnemende praktijken: 59
Patiënten in de keten: 2.151

Jaarlijkse controle POH: 68%
Individueel zorgplan: 800 patiënten (37%)

Huisartsen Eemland Zorg B.V.

Van de Raad van Commissarissen
Governancecode Zorg 2017
De Raad van Commissarissen (RvC) neemt de zeven geformuleerde principes van de Governancecode Zorg 2017 als
uitgangspunt van zijn handelen en ziet erop toe dat de Raad van Bestuur eveneens in overeenstemming met deze code
handelt. De RvC geeft invulling aan zijn taak door toezicht te houden op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad doet dat tevens door gevraagd en ongevraagd te
adviseren en door het vervullen van de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.
Overleg
In 2018 vergaderde de RvC vijf keer met de directie van Huisartsen Eemland en tweemaal met zowel de directie als de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Huisartsen Eemland. De onderwerpen in dit jaarverslag zijn de revue
gepasseerd. Tijdens een strategisch sessie overlegde de RvC met de directie over toekomstige ontwikkelingen
waaronder eHealth. Een delegatie van de RvC overlegde met de Ondernemingsraad, die in 2018 is gestart.
Functioneren en bezoldiging
Het functioneren van de directie is besproken. Eveneens vond de zelfevaluatie van de RvC plaats.
De bezoldiging van de Raad van Commissaris bedraagt circa 65% van het wettelijke kaders, conform advies Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Huisartsen Eemland B.V.
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Peter Rijsman, voorzitter
Birgit van Staaij, penningmeester

Huisartsen Eemland
Nijverheidsweg Noord 60-66
3812 PM Amersfoort
www.huisartseneemland.nl
Huisartsen Eemland B.V.
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