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Voorwoord  
 
De huisartsen hebben in 2016 besloten om de krachten te bundelen en de dienstverlening voor de 
huisartsen in één organisatie onder te brengen om zo de samenwerking in de eerstelijns zorg beter 
te borgen. Dat is per 1 januari 2017 geëffectueerd met de oprichting van Huisartsen Eemland B.V. 
 
Het jaar 2017 hebben we gebruikt om de organisatie in de breedte neer te zetten. Er is gewerkt aan 
de structuur, cultuur en professionalisering van de werkprocessen. Er staat een organisatie met 
ambitie waar door een enthousiast en betrokken team gewerkt wordt om de doelstellingen waar te 
maken. 
 
In de regio Eemland bruist het van regionale en lokale activiteiten en initiatieven. 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 
2018 blijven doen.  
 
We kijken trots terug op ons eerste jaar! In dit jaarverslag leest u er meer over. 
 
 
Amersfoort, 2018 
 
 
Directie Huisartsen Eemland B.V.  
 
Dianne Jaspers, huisarts, medisch directeur  
Manon van Leeuwen, algemeen directeur  
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Hoofdstuk 2. Missie, visie en ambitie 
 

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 B.V. is het antwoord op het versnipperde speelveld binnen de eerste lijn. 
Huisartsen Eemland B.V. 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.  
 
Onze regionale huisartsenorganisatie heeft de volgende ambitie: 

 Het coördineren en (door)ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s en -activiteiten in de 
regio en actief ondersteunen bij de implementatie in Huisartsen Eemland Zorg B.V. 

 Het behartigen van de belangen en stimuleren van actieve betrokkenheid van huisartsen door 
nauwe samenwerking van Huisartsen Eemland B.V. met de HCE. 

 Het voeren van de regie over de huisartsenpost en het optimaliseren van de samenwerking met 
de SEH in Huisartsen Eemland HAP B.V. 

 Het faciliteren van de huisartsen bij een optimale praktijkvoering volgens de 
huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonlijk en continu). 
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Hoofdstuk 3. Het besturingsmodel 
 
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.  
 
De kernwaarden van onze organisatie is datgene wat wij als diepste nastreven, we noemen het ook 
wel ons ethische kompas. Het geeft het fundament weer van waaruit wij werken. 
 
Onze kernwaarden zijn: 

 Inspirerend 

 Betrokken 

 Open 

 Ambitieus 
 
Huisartsen Eemland B.V. heeft een Raad van Commissarissen, een bestuur (statutaire directie) en 
een aandeelhouder.  
 
De rol van het bestuur 
De statutaire directie van Huisartsen Eemland is door de raad van commissarissen en door de 
aandeelhoudersvergadering op grond van de statuten aangesteld. De taken en 
verantwoordelijkheden van de directie 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 raad van commissarissen 
alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en is verplicht 
de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) 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 raad van commissarissen is het eerste aanspreekpunt 
voor de directie. 
 
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 enig aandeelhouder van Huisartsen Eemland B.V. 
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 raad van commissarissen van Huisartsen Eemland 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. Nieuw toezicht kent bredere 
aandachtsgebieden dan het klassieke toezicht, waarvoor toezichthouders ook verantwoordelijk zijn 
en legt de focus weer bij de basis van het toezicht: de patiënt. 

http://www.wetrecht.nl/statuten/
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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 raad van toezicht waarde toevoegt aan de organisatie. Onze raad 
van commissarissen neemt het interne toezicht serieus, pakt haar verantwoordelijkheid, is 
ondernemend en staat voor professionaliteit.  
 
Het reglement Raad van Commissarissen Huisartsen Eemland B.V. 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. 
 
De raad van commissarissen stelt haar eigen toezichtplan op en evalueert jaarlijks. 
 
In bijlage 5 een overzicht van de leden van de raad van commissarissen met hun (neven)functies. 
 
Governance code 
Governance gaat over besturen, toezicht houden en het afleggen van verantwoording daarover. De 
besturingsfilosofie is helder vastgelegd in statuten en reglementen. Daarbij zijn er vier belangrijke 
partijen, namelijk de directie, de OR, de aandeelhouder en de raad van commissarissen: 

 De directie is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de strategie van de 
organisatie. 

 De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie. 

 De OR (per 2018) kan de directie adviseren. 

 De aandeelhouder (HCE) controleert het bestuur en de raad van commissarissen. 
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Hoofdstuk 4. De organisatie 
 
Het jaar 2017 is gebruikt om de organisatie verder uit te bouwen, de activiteiten in Huisartsen 
Eemland Zorg B.V. (voorheen stichting Diamuraal) verder te professionaliseren en de organisatie 
voor te bereiden op de toevoeging van de nieuwe werkmaatschappij: Huisartsen Eemland 
Huisartsenpost per 1 januari 2018. 
 
De organisatiestructuur ziet er eind december 2017 als volgt uit: 
 

 
 
Onze belangrijke strategische samenwerkingspartners zijn: 

 De patiënt 

 De partners in de zorgprogramma’s buiten het ziekenhuis (VVT, GGZ) 

 De partners in de acute zorgketen (meldkamer, ambulancedienst, GHOR, SEH MMC) 

 Ziekenhuis Meander en de stichting MCCE 

 Zilveren Kruis 

 De gemeente en GGD 
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Hoofdstuk 5. Resultaten speerpunten Huisartsen Eemland B.V. 
 
1. Inrichten en professioneel organiseren van onze nieuwe organisatie Huisartsen Eemland B.V. 
Er is hard gewerkt aan het neerzetten van de nieuwe organisatie. Het team is uitgebreid met nieuwe 
functionarissen op de afdelingen IT, Financiën, Kwaliteit en HRM. De CAO huisartsenzorg is 
geïmplementeerd en de functies zijn volgens de FWHZ gewaardeerd en ingedeeld. Werkprocessen 
zijn geprofessionaliseerd en er is een nieuwe IT omgeving gebouwd die klaar is voor de toekomst. Er 
is daarnaast, anticiperend op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; mei 2018), een 
start gemaakt met het Informatieveiligheidsbeleid, door een functionaris gegevensbescherming aan 
te stellen. De samenwerking met ketenpartners is opgestart en heeft o.a. geresulteerd in een 
regionale samenwerking rondom ELV bedden (Eerstelijns Verblijven) met de bestuurders van het 
Meander en de VVT-instellingen. De raad van commissarissen, aandeelhouder HCE en de directie van 
Huisartsen Eemland hebben intensief samengewerkt volgens de planning- en controlcyclus en de 
governance code. 
  
2. Verder uitbouwen van onze zorgprogramma’s in Huisartsen Eemland Zorg B.V. 
Huisartsen Eemland Zorg heeft in 2017 voor alle zorgprogramma’s een kaderhuisarts (i.o.) aan 
kunnen stellen. De organisatiestructuur is gewijzigd en elk zorgprogramma heeft zijn eigen 
zorgprogramma coördinator, kwaliteitsmedewerker en kaderhuisarts. Huisartsen Eemland Zorg heeft 
een eigen manager die verantwoordelijk is voor de resultaten van de werkmaatschappij.  
Er is daarnaast een intensieve samenwerking opgestart rondom de JGGZ met de gemeente 
Amersfoort. Meer over de activiteiten van Huisartsen Eemland Zorg leest u in hoofdstuk 6 met een 
terugblik op de resultaten van alle zorgprogramma’s.  
 
3. Voorbereiden van de incorporatie van de Huisartsenpost Eemland in 2018 
Huisartsen Eemland HAP B.V. is opgericht en alle noodzakelijke stappen zijn gezet om de 
huisartsenpost per 1 januari 2018 toe te voegen aan Huisartsen Eemland B.V. 
 
4. Opstarten virtueel platform Eemvitaal 
De doelstelling was begin 2017 om de vele initiatieven op het gebied van samenwerking en zorg in 
onze regio inzichtelijk te maken door hier een virtueel platform voor te ontwikkelen: Eemvitaal.nl. 
Tijdens de ontwikkeling werd duidelijk dat er in eerste instantie veel meer behoefte was aan het 
inzichtelijk maken van de GGZ ketenpartners in een online sociale kaart. Dit platform is gebouwd en 
gaat 1 januari 2018 live. 
 
5. Inrichten serviceorganisatie voor huisartsenpraktijken in Huisartsen Eemland Service 
Het inrichten van een serviceorganisatie voor de huisartsenpraktijken bleek voor 2017 een brug te 
ver. Een groot deel van onze huisartsen ervaart echter nog steeds een hoge werkdruk en wil graag 
ontzorgd worden op een aantal werkterreinen. In 2018 gaan we dit voorbereiden door te 
onderzoeken aan welke servicetools behoefte is en welke activiteiten passen binnen de nieuwe 
bekostigingssystematiek van de zorgverzekeraars per 2019: de O&I (Organisatie en Infrastructuur) 
methodiek. 
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Hoofdstuk 6. Kwaliteitsjaarverslag Huisartsen Eemland Zorg B.V. 

 
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, beiden 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. Patiëntenparticipatie 
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 2017 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 voor de 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 van voldoende, bevoegde zorgverleners waarbij de POH een vereiste is. 
Huisartsen Eemland Zorg biedt jaarlijks verschillende nascholingen aan om de benodigde 
competenties en vaardigheden te verwerven en/of te behouden.  
 
In 2017 is Portavita Analytics verder ontwikkeld en is het meer ingeburgerd in de 
huisartsenpraktijken. Deze tool voor spiegelinformatie bevat gegevens over structuur, proces en 
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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 2017 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 aan 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 zorgprogrammacommissies 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. Patiëntenparticipatie 
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 2017 contact gezocht 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. 
 
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 
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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 2017 is geactualiseerd, zie hoofdstuk 2. 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 3 is meer te vinden over de besturingsfilosofie.   
 
In 2017 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. Via de website kan er een melding 
worden gedaan.  
 
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 privacyrichtlijnen 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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Kwaliteitsjaarverslag 2017 Huisartsen Eemland Zorg 
Het afgelopen jaar is Huisartsen Eemland Zorg als organisatie onder de holding van Huisartsen 
Eemland B.V. gereorganiseerd. Er is een manager zorg aangesteld en de zorgprogramma’s worden 
gecoördineerd door zorgprogrammacoördinatoren. 
Binnen Huisartsen Eemland 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 indicatorenset aangevuld met de 
meest recente benchmark (2016) het uitgangspunt is. De benchmark geeft het door het InEen 
berekende landelijk behaalde gemiddelde per indicator van zorggroepen weer. Als onderdeel van 
Het Roer Moet Om is per 1 januari 2016 het aantal indicatoren in de ketenzorg waarover extern 
wordt gecommuniceerd, teruggebracht naar maximaal acht per keten. Deze zijn in de overzichten 
vetgedrukt weergegeven. 
 
1. Diabetes 
De langstlopende keten bij Huisartsen Eemland Zorg is die voor diabeteszorg. Sinds 2006 werken 
eerste- en tweedelijns zorgverleners 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 keteninformatiesysteem (KIS) van Portavita. 
Sinds het tweede kwartaal van 2007 is gestructureerde diabeteszorg bij de zorgverzekeraars 
gecontracteerd. Aanvankelijk was deze zorg transmuraal gefinancierd. Per 2015 is echter door 
toedoen van Zilveren Kruis de knip in de financiering voor diabeteszorg tussen eerste- en tweedelijn 
geherintroduceerd. Inhoudelijk is de transmurale samenwerking met de tweede lijn blijven bestaan. 
Patiënten in de tweede lijn zijn daarmee nog steeds binnen het KIS geïncludeerd waarmee 
hoofdbehandelaarschap eenvoudig kan wijzigen en drempelloze zorg vorm gegeven kan worden. 
 
Met ons diabetesprogramma hebben we ook in 2017 op gestructureerde wijze en samen met alle 
betrokken zorgverleners geprotocolleerde zorg aan onze diabetespatiënten in de regio geleverd. De 
speerpunten voor 2017 waren: 
 
Continueren van kwaliteit 
Het vasthouden en zo nodig verbeteren van kwaliteit van de diabeteszorg bij alle aangesloten 
huisartsenpraktijken. De huisartsenpraktijken leveren diabeteszorg van hoge kwaliteit. Ook in 2017 
hebben wij deze kwaliteit door geregelde monitoring van de huisartsenpraktijken gemeten. Bij een 
aantal huisartsenpraktijken dreigde de aandacht wat te verslappen. Ondermaats presterende 
huisartsenpraktijken zijn voor de hele zorggroep een risico op het dalen van kwaliteit van zorg die wij 
als zorggroep presenteren. Huisartsenpraktijken waar de kwaliteit van zorg op meetbare uitkomsten 
en procesparameters onder het gemiddelde scoorden, hebben van Huisartsen Eemland Zorg 
ondersteuning gehad in het verbeteren hiervan. 
De cijfers van de afgelopen jaren overziende lijkt er zowel op de prestatie van het proces als op de 
uitkomsten een stabilisatie plaats te vinden. De huidige situatie is hiermee het maximaal haalbare 
met de huidige middelen en inzet van professionals. 
 
Actualiseren van het diabetesprotocol 
Ontwikkelingen in kennis van diabetes en de behandeling en ontwikkeling in de organisatie van de 
zorg geven de noodzaak voor het voortdurend aanpassen van bestaande protocollen. Door 
wijzigingen in (inter)nationale richtlijnen gedurende 2017 hebben ook wij ons protocol waar nodig 
aangepast. 
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In 2017 was het streven om alle protocollen voor chronische nierschade gelijk te trekken. Het 
diabetesprotocol, het CVRM-protocol en de MCCE-werkafspraken zijn op punten verschillend. Dit 
project is in 2017 uitgesteld. In 2018 zal er een nieuwe NHG standaard chronische nierschade 
verschijnen. Ook het feit dat er voor het zorgprogramma chronische nierschade geen financiering is, 
heeft ons doen besluiten het schrijven van een protocol uit te stellen. 
 
Zorg op maat 
Bij iedere patiënt is de eigen streefwaarde bekend en vastgelegd, waarbij zo nodig gemotiveerd 
afgeweken is van de richtlijn. De NHG-standaard geeft richting aan de passende streefwaarde. Niet in 
alle gevallen voldoen deze streefwaarden en is een individueel vastgestelde streefwaarde van 
belang. Vooral de oudere groep patiënten (80+) heeft baat bij het vaststellen van individuele 
streefwaarden. Naast uitleg van het kwaliteitsbeleid en het bespreken van casuïstiek hebben we 
tijdens de feedbackbijeenkomsten in 2017 ook aandacht besteed aan zorg op maat. 
Een tweede onderwerp waar we nadrukkelijk aandacht voor hebben gehad, is het voorkomen van 
onder- en overbehandeling. Zowel onder- als overbehandeling komen voor. Onderbehandeling wordt 
redelijk helder gedefinieerd voor de NHG-standaard. Overbehandeling is lastiger vast te stellen. In 
Portavita Analytics hebben we query’s gemaakt waarin praktijken in één oogopslag konden zien bij 
welke patiënten mogelijk sprake was van onder- of overbehandeling van HbA1c, bloeddruk en/of 
LDL-cholesterol. Bij die laatste is overigens alleen gekeken naar onderbehandeling. 
 
Verbeteren registratie oogonderzoek oogarts 
De oogartscontroles bij diabetes door de oogartsen moeten handmatig door de huisartsenpraktijken 
worden ingevoerd. Daardoor ontbreken soms onderzoeken. Het afgelopen jaar is gesproken over de 
mogelijkheid een oogartscontrole als meetwaarde te versturen, maar in 2017 is dit nog niet 
geïmplementeerd. 
 
De variabele beloning 
De variabele beloning is zorggroepbreed en door alle individuele praktijken in 2017 gehaald. De 
procesindicatoren (fundusfoto, voetcontrole, nierfunctie) zijn door de huisartsen inzichtelijk 
geworden met behulp van Portavita Analytics waardoor ze de voortgang gedurende het jaar kunnen 
monitoren. 
 
Uitkomsten diabetes 
Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die diabetes ketenzorg leveren, zijn er 
in totaal 339.460 ingeschreven patiënten in 2017. Hiervan hebben 13.393 patiënten ouder dan 18 
jaar diabetes type 2. Dit komt neer op een prevalentie van 3,9%. Het percentage van de patiënten 
met diabetes type 2 die onder behandeling van de specialist zijn is afgenomen van 9,7% in 2016 naar 
9,5% in 2017. Er zijn 10.703 patiënten die heel 2017 stonden ingeschreven in het zorgprogramma 
diabetes waarbij de huisarts hoofdbehandelaar was. De uitkomsten waarover verder in dit hoofdstuk 
wordt gerapporteerd gaan over deze laatste groep. Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt met 
het landelijk gemiddelde wordt hiermee de benchmark uit 2016 van InEen bedoeld. 
 
Lipidenprofiel 
Het percentage diabetespatiënten jonger dan 80 jaar met een LDL-cholesterol lager dan of gelijk aan 
2,5 mmol/l, bepaald in de afgelopen 5 jaar, is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Wij duiken 
hierbij onder het landelijk gemiddelde. Dit is geen goede ontwikkeling. Als we vervolgens kijken naar 
de hoeveelheid gebruikte cholesterolverlagende middelen is dit percentage in 2017 gelijk gebleven 
aan 2016 (71%), dus hiermee kunnen we stellen dat diabetespatiënten minder goed ingesteld zijn op 
cholesterolverlagende medicatie of dat de therapietrouw van deze medicatie afneemt. 
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Nierfunctie 
Het lijkt erop dat de financiële prikkel van de variabele beloning er mede voor zorgt dat het 
percentage diabetespatiënten bij wie de eGFR is berekend op een hoog niveau blijft. Met 95% blijft 
dit percentage bovengemiddeld goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ditzelfde geldt voor 
het percentage diabetespatiënten waarbij urineonderzoek (porties) op albumine of 
albumine/creatinine ratio is verricht. 
 
Roken 
In 2017 hebben huisartsenpraktijken bij 91% van alle diabetespatiënten het rookgedrag vastgelegd. 
Dit is gelijk gebleven aan vorig jaar. Het landelijk gemiddelde ligt nog iets hoger, namelijk op 94%. 
Het percentage diabetespatiënten die roken is ten opzichte van vorige jaar weer een procent gedaald 
naar 13%. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 15%. 
 
Oogonderzoek 
Het percentage diabetespatiënten met een funduscontrole in de afgelopen twee jaar is gelijk aan het 
landelijk gemiddelde van 87%. Ook voor deze procesparameter is in 2017 een variabele beloning 
afgesproken wat mogelijk geleid heeft tot een verdere verbetering van dit percentage in voorgaande 
jaren en nu dus duidelijk stabiel blijft, 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 afgenomen in 
vergelijking tot 2016, maar ligt nog 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 2017 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 door middel van het keteninformatiesysteem van Portavita (KIS). In 2015 
is de nieuwe standaard uitgekomen voor COPD. Bij het zorgprogramma COPD zijn in de commissie 
kwaliteit naast eerstelijns vertegenwoordigers ook een longarts en een longverpleegkundige 
vertegenwoordigd. Patiënten in de tweede lijn zijn niet in het KIS geïncludeerd, consultatie van de 
tweede lijn is wel mogelijk. 
 
Met het COPD-zorgprogramma 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 of te 
behouden. In 2017 lag de nadruk op:  
 
Het verder implementeren van Zorg op Maat  
Door de introductie van de ziektelastmeter, die kan helpen bij het meetbaar houden van klachten bij 
COPD, hebben we praktische handvatten aangereikt aan m.n. de POH voor het toepassen van zorg 
op maat. In het najaar hebben we een scholing georganiseerd over de ziektelastmeter, die goed 
bezocht en positief ontvangen werd. Deze scholing krijgt navolging in juli 2018. 
 
Het terugdringen van corticosteroïdengebruik 
De plaats van inhalatiecorticosteroïden bij de behandeling van COPD is beperkt (bij twee of meer 
exacerbaties per jaar en/of overlap met astma) en de laatste jaren worden de bijwerkingen van het 
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gebruik van deze middelen meer benadrukt. Er zijn aanwijzingen dat het risico op een pneumonie 
toeneemt bij het gebruik van inhalatiesteroïden. In 2017 hebben we een start gemaakt met het 
project ‘terugdringen van corticosteroïdengebruik’ door in Portavita Analytics presets aan te bieden 
waarin de huisartsenpraktijken op een laagdrempelige manier inzicht krijgt in de patiënten bij wie 
mogelijk de corticosteroïden kunnen worden gestaakt. Hierbij hebben we via de nieuwsbrief onze 
achterban op de hoogte gebracht en een voorstel geschreven met praktische handvatten voor in de 
praktijk. 
 
Verbeteren van de kwaliteit van de spirometrie  
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen en op termijn te kunnen monitoren zijn we in de zomer van 
2017 gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de spirometrieonderzoeken die worden 
afgenomen binnen de zorggroep. Een vergelijkbaar kwaliteitsonderzoek hebben we verricht in 2014. 
Het onderzoek van 2017 is gedaan bij 56 praktijken die deelnemen aan het zorgprogramma COPD 
van Huisartsen Eemland. Per praktijk zijn er, steekproefsgewijs, 5 spirometrieën beoordeeld door de 
longfunctieanalist van MeanderMC. Voorwaarde was dat de spirometrie in 2017 was afgenomen. De 
uitkomst van het kwaliteitsonderzoek is 60/40 d.w.z. dat 60% van de beoordeelde spirometrie 
onderzoeken als ‘voldoende’ zijn afgegeven en 40% als ‘onvoldoende’. Dit is vergelijkbaar met het 
landelijk gemiddelde. 
 
Inventariseren van de kansen bij de samenwerking met de tweede lijn 
Een van de onderwerpen die we echt gezamenlijk met de tweede lijn kunnen oppakken is het 
opstellen van een regionaal formularium. Er is in de zomer van 2017 bekend geworden dat er een 
landelijk format wordt ontwikkeld voor het opstellen hiervan. Huisartsen Eemland wacht dus met dit 
plan op dit landelijke idee om te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden en mogelijkerwijs 
ons eigen formularium weer moeten aanpassen naar de landelijke standaard. 
 
Onderzoeken naar een mogelijke astmaketen 
Het starten van het zorgprogramma astma is voorlopig uitgesteld. Er is op dit moment geen 
(financiële) ruimte om een nieuw zorgprogramma op te starten. 
 
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. 
 
Uitkomsten COPD 
Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die COPD ketenzorg leveren, zijn er in 
totaal 257.138 ingeschreven patiënten in 2017. Hiervan hebben 3.161 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% ten opzichte van 2,0%. Een deel van de patiënten met 
COPD wordt behandeld in de tweede lijn, is niet (meer) in staat om deel te nemen aan de ketenzorg, 
of is hiertoe niet gemotiveerd. Daarnaast zullen er een aantal patiënten met COPD (nog) niet als 
zodanig gediagnostiseerd zijn.  
 
Inhalatietechniek gecontroleerd 
Van de COPD-patiënten met inhalatiemedicatie is bij 69% de inhalatietechniek gecontroleerd. Dit is, 
in vergelijking tot 2016 met 6% afgenomen, maar ligt boven het landelijk gemiddelde van 67%. 
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Functioneren vastgelegd 
Het percentage COPD-patiënten, bij wie het functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd, is iets 
afgenomen naar 81%, maar dit percentage blijft bovengemiddeld goed ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Mogelijk houdt dit verband met de financiële prikkel van de variabele beloning, waarvan 
deze registratie een procesindicator is. 
 
Bewegen gecontroleerd 
Bij 83% van de COPD-patiënten is de mate van bewegen gecontroleerd. Dit is een lichte afname ten 
opzichte van vorig jaar. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort de zorggroep nog steeds 
bovengemiddeld goed. 
 
Roken 
Bij 88% van de COPD-patiënten is het rookgedrag vastgelegd. Dit is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Een verklaring is mogelijk dat er ook in 2017 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, ligt op 82% en is gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. 
 
Exacerbaties 
Bij 14% van de COPD-patiënten is ooit een exacerbatie geregistreerd. 1% hiervan heeft 2 of meer 
stootkuren gehad in 2017. Dit ligt, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, een stuk lager. 
Mogelijk is hier sprake van een registratieprobleem. Het is belangrijk om de deelnemers aan de 
ketenzorg goed te instrueren over de registratie van (doorgemaakte) exacerbaties in het KIS 
Portavita. 
 
3. CVRM 
Met het CVRM-programma bieden we preventieve zorg bij hart- en vaatziekten. In het najaar van 
2012 is in samenwerking met Zilveren Kruis de pilot cardiovasculair risico management (CVRM) 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 CVRM 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 CVRM, nu op 
werkelijke diagnose.  
 
Na langdurige onderhandelingen bereikten Huisartsen Eemland Zorg en Zilveren Kruis 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 in het derde kwartaal van 2016 begonnen met overzetten van alle 
reeds binnen de pilot geïncludeerde patiënten en het informeren en werven van nieuwe praktijken. 
Beslissingen zijn genomen over het effectueren en handhaven van de 8% inclusie, de nulmeting en 
het inhoudelijk vormgeven 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 
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registreren van een nulmeting dat alleen mogelijk was door een OZIS koppeling waardoor de 
historische waarden konden worden geïmporteerd. Dit was een enorme klus voor zowel de nieuwe 
praktijken als voor het bureau waardoor het verder finetunen van deze keten in 2017 heeft 
plaatsgevonden. Hierbij hadden we vooraf een aantal speerpunten geformuleerd voor 2017: 
 
Opzetten van feedbackbijeenkomsten met cardiologen en/of internisten 
In 2017 zijn we begonnen met feedbackbijeenkomst volgens de systematiek die eerder bij het 
zorgprogramma diabetes gebruikt is. Tijdens deze feedbackbijeenkomsten hebben we uitleg gegeven 
over het kwaliteitsbeleid en casuïstiek besproken, die de praktijk zelf kon inbrengen. De 
feedbackbijeenkomst was een multidisciplinaire bijeenkomst omdat er ook een diëtist, internist 
en/of cardioloog aanwezig was. 
 
Actualiseren van het CVRM-protocol 
Ontwikkelingen in kennis van CVRM en de behandeling en ontwikkeling in de organisatie van de zorg 
geven de noodzaak voor het voortdurend aanpassen van bestaande protocollen. Kleine wijzigingen in 
(inter)nationale richtlijnen gedurende 2017, hebben wij doorgevoerd in ons protocol. 
 
In 2017 was het streven om alle protocollen voor chronische nierschade gelijk te trekken. Het CVRM-
protocol, diabetesprotocol en de MCCE-werkafspraken zijn op punten verschillend. Dit project is in 
2017 uitgesteld. Er is besloten om te wachten met het schrijven van een protocol chronische 
nierschade totdat duidelijk is of er financiering komt voor het zorgprogramma chronische nierschade. 
In 2018 komt een nieuwe standaard Nierschade uit en de protocollen zullen hierop aangepast 
worden. 
 
Uitwerken van nulmetingen  
Het uitwerken van de nulmeting hield voornamelijk in dat we hebben bekeken hoe we er in het begin 
van het jaar voorstonden aan de start van de 2-jarige pilot. Een van de afspraken die is opgenomen in 
het contract is dat er een variabel deel zit aan de financiering, de zogenaamde variabele beloning. 
Om deze variabele beloning te ontvangen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden op 1 
januari 2019: 

 LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l bij > 40% van de CVRM-populatie; 

 RR < 140 mm/Hg bij > 80% van de CVRM-populatie; 

 15% daling van het aantal rokers in vergelijking tot de nulmeting van 1 januari 2017. 
Bovenstaande voorwaarden gaan over de groep patiënten die geïncludeerd zijn in het 
keteninformatie systeem (KIS) en jonger zijn dan 80 jaar. Dit geldt voor zowel primaire als secundaire 
preventie. 
 
Organiseren van nascholingen voor POH-S en huisartsen 
In 2017 hebben we twee keer de Xpert cursus CVRM gegeven ter ondersteuning van de inhoudelijke 
kennis van POH-S en huisartsen. Tijdens deze bijeenkomst was er tevens voldoende ruimte voor het 
stellen van vragen over de inhoud, maar ook over zaken die te maken hadden met het proces van dit 
zorgprogramma. 
 
Uitkomsten CVRM secundaire preventie 
Van alle, aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken die CVRM ketenzorg leveren, zijn er in 
totaal 248.062 ingeschreven patiënten in 2017. Hierbij is er bij 8.112 patiënten, ouder dan 18 jaar, 
sprake van secundaire preventie. Dit komt neer op een prevalentie van 3,3%. 15% van de patiënten 
met secundaire preventie zijn onder behandeling van de specialist. Er zijn 6.383 patiënten met 
secundaire preventie die heel 2017 stonden ingeschreven in het zorgprogramma CVRM waarbij de 



 
 

 

 

  17 

huisarts hoofdbehandelaar was. De uitkomsten waarover verder in dit hoofdstuk wordt 
gerapporteerd gaan over deze laatste groep. Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt met het 
landelijk gemiddelde wordt hiermee de benchmark uit 2016 van InEen bedoeld. 
 
Bloeddruk 
Bij 79% van de patiënten met secundaire preventie en die jonger zijn dan 70 jaar is de bloeddruk 
bepaald. Dat dit relatief laag is, heeft te maken met de nieuwe instroom van praktijken eind 2016. 
80% van deze groep heeft een systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mm/Hg. Omdat deze 
indicator nieuw is, voorheen werd er gekeken naar het percentage bij patiënten jonger dan 80 jaar, is 
er nog geen vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk. Als we deze indicator vergelijken met 
2016, is het percentage 2% afgenomen. 
 
Lipidenprofiel 
Bij 95% van de patiënten met secundaire preventie, jonger dan 80 jaar, is de afgelopen 5 jaar het 
LDL-cholesterol 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 
52%. Helaas liggen wij hierin onder het landelijk gemiddelde. Het blijft een aandachtspunt, aangezien 
het behandelen van lipiden een van de hoekstenen van de behandeling is bij secundaire preventie. 
Ter illustratie; we zien deze trend ook bij het zorgprogramma diabetes. 
 
Roken 
Mede door de nieuwe instroom van patiënten in het zorgprogramma CVRM is het percentage 
patiënten van wie het rookgedrag bekend is, gedaald. In 2017 is bij 75% het rookgedrag vastgelegd 
ten opzichte van 85% in 2016 en 82% landelijk gezien. Daarnaast is het percentage van wie het 
rookgedrag is vastgelegd in 2017, die roken gestegen naar 14%. Het goede nieuws is dat dit 
percentage al enkele jaren onder het landelijk gemiddelde van 18% ligt. 
 
Nierfunctie 
De bepaling van de eGFR doet de zorggroep goed bij patiënten met secundaire preventie. Dit 
percentage ligt op 98%. Hierbij gaat het over de bepaling die gedaan is over de afgelopen 5 jaar. Wij 
lopen hierin gelijk met het landelijk gemiddelde. 
 
Bewegen gecontroleerd 
Het aantal patiënten met secundaire preventie bij wie de mate van beweging is vastgelegd ligt op 
een percentage van 70%. Dit is lager dan voorgaande jaren en heeft mogelijk weer te maken met de 
hoge instroom van nieuwe patiënten. Het landelijk gemiddelde ligt overigens op 73%. 
 
Uitkomsten CVRM primaire preventie 
Bij 19.700 patiënten, ouder dan 18 jaar, is sprake van primaire preventie. Dit komt neer op een 
prevalentie van 7,9%. 1.756 (8,9%) van de patiënten met primaire preventie zijn onder behandeling 
van de specialist. Dit percentage valt hoog uit. Dit lijkt een registratieprobleem (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). Er zijn 16.101 patiënten met primaire 
preventie die heel 2017 stonden ingeschreven in het zorgprogramma CVRM waarbij de huisarts 
hoofdbehandelaar was. De uitkomsten waarover verder in dit hoofdstuk wordt gerapporteerd gaan 
over deze laatste groep. 
 
Er is een groot verschil in het aantal geïncludeerde patiënten ten opzichte van 2016. Dit komt door 
de hoge instroom van nieuwe patiënten door het voorzetten van de pilot met 2 jaar waarbij nieuwe 
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praktijken zijn aangesloten. Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt met het landelijk 
gemiddelde wordt hiermee de benchmark uit 2016 van InEen bedoeld. 
 
Bloeddruk 
In 2017 is bij 74% van de patiënten met primaire preventie de bloeddruk bepaald. Bij 73% van de 
patiënten met primaire preventie en die jonger zijn dan 70 jaar is de bloeddruk bepaald. Van deze 
laatste groep heeft 75% een systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mm/Hg. Omdat deze 
indicator nieuw is, is het tot nu toe niet mogelijk om dit percentage te vergelijken met het landelijk 
gemiddelde. 
 
Lipidenprofiel 
Bij 93% van de patiënten met primaire preventie is de afgelopen 5 jaar de LDL bepaald. Voor 89% is 
dit het geval bij patiënten met primaire preventie jonger dan 80 jaar. Daarentegen heeft maar 26% 
van de patiënten jonger dan 80 jaar met primaire preventie een LDL-cholesterolwaarde, bepaald in 
de afgelopen 5 jaar, lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l. Helaas liggen wij hierin onder het landelijk 
gemiddelde van 29%. 
 
Roken 
In 2017 hebben huisartsenpraktijken bij 73% van alle patiënten met primaire preventie het 
rookgedrag vastgelegd. 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 13%. 
 
Nierfunctie 
De bepaling van de eGFR doet de zorggroep prima bij patiënten met primaire preventie. Dit 
percentage ligt op 96%. 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%. 
 
Bewegen gecontroleerd 
Het aantal patiënten met primaire preventie bij wie de mate van beweging is vastgelegd ligt op een 
percentage van 65%. Dit is lager dan voorgaande jaren en heeft mogelijk weer te maken met de hoge 
instroom van nieuwe patiënten. Het landelijk gemiddelde ligt overigens op 73%. 
 
4. GGZ 
Huisartsen Eemland Zorg heeft zich in 2017 bezig gehouden met zorgontwikkelingen op gebied van 
spoedzorg, ouderenzorg en GGZ. Het veranderende zorglandschap, met meer aandacht voor 
zelfredzaamheid van patiënten, de wachttijden binnen de SGGZ en BGGZ vroegen ook in 2017 weer 
onze aandacht. Wat er zich heeft afgespeeld op het gebied van de GGZ leest in het navolgende 
verslag.  
 
Met de komst van VitalHealth en Minddistrict hebben zich het afgelopen jaar meer praktijken 
aangesloten. In 2016 bedroeg het aantal huisartsen 136 en in 2017 bedroeg het aantal huisartsen 
162 verdeeld over 60 samenwerkingsverbanden. Deze praktijken vertegenwoordigen een populatie 
van 215.175 patiënten. Dit aantal is ten opzichte van 2016 wederom gestegen.  
Dat er meer praktijken zijn aangesloten is ook terug te zien in de toename in het gebruik van e-
healthmodules. E-health lijkt met deze toename al niet meer weg te denken in de 
huisartsenpraktijken. E-health, vaak ingezet door de POH-GGZ, doet een appel op de 
zelfredzaamheid van de patiënten en ontlast het spreekuur van de POH-GGZ.  
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Met de komst van VitalHealth liepen wij ook tegen andere problemen aan. Omdat het HIS en het KIS 
twee losstaande systemen zijn, worden gegevens niet automatisch met elkaar uitgewisseld. Voor 
deze gegevensuitwisseling moet een koppeling tot stand worden gebracht, een zogeheten OZIS 
koppeling. Deze koppeling zorgt voor een veilige gegevensuitwisseling tussen beide systemen.  
Echter bij de praktijken die gebruik maken van Omnihis kon er het afgelopen jaar geen koppeling tot 
stand komen. Om deze praktijken toch met Vitalhealth te kunnen laten werken en de gegevens op 
een veilige en geborgde manier te kunnen uitwisselen, is er een verwerkingsovereenkomst opgesteld 
tussen Huisartsen Eemland Zorg en Vitalhealth.  
 
Eén van de redenen om in 2016 over te stappen op een ander systeem was dat de manier van 
consulteren in het vorige KIS vrij omslachtig was. Zoals beschreven in het jaarverslag van 2016 werd 
er weinig gebruik gemaakt van deze consultatiemogelijkheid. Hoewel dit overeenkwam met de 
landelijke tendens, lag het voor 2017 in de lijn der verwachtingen dat met dit huidige systeem en de 
afspraken die er zijn gemaakt met Symfora Meander, meer consultaties zouden worden afgenomen. 
Het aantal consultaties over 2017 bedraagt 82. Er is wel een lichte toename maar nog niet in de 
hoedanigheid zoals verwacht. Dit is ook de reden waarom er eind 2017 is nagedacht over de inzet 
van een consultatieteam om zo de consultatiefunctie beter vorm te geven.  
 
De implementatie van Mindistrict is erg voorspoedig verlopen. 90% van de POH-GGZ heeft tenminste 
één e-health module klaargezet en 62% van de POH-GGZ heeft in 2017 meer dan 10 modules klaar 
gezet. Dit betekent dat er een duidelijke tendens zichtbaar is in het gebruik van e-health 
ondersteuning. In 2017 zijn in totaal 1.520 e-health modules afgenomen. Er is ruimte voor nog meer 
groei.  
 
Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft er voor 
gekozen om vanuit een pilot in een aantal huisartsenpraktijken een POH GGZ Jeugd te bekostigen die 
plaats neemt in de huisartsenpraktijk. De daadwerkelijke uitrol hiervan zal begin 2018 plaatsvinden. 
 
In 2016 is de commissie GGZ opgericht. De commissie heeft als doelstelling 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 6-8 huisarts-leden verspreid over de regio en komt 
maximaal vier keer per jaar bij elkaar. In 2017 zijn er twee bijeenkomsten geweest. 
 
Ook in 2017 zijn er nascholingen en bijeenkomsten georganiseerd. In 2017 zijn er twee 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker uit het veld aanwezig was. Daarnaast zijn er twee 
nascholingen georganiseerd. Nieuw dit jaar is dat beide nascholingen geaccrediteerd zijn door de 
Landelijke Vereniging POHGGZ. Alle scholingen en bijeenkomsten worden goed bezocht.  
 
De kwaliteitsmedewerker heeft in 2017 plaats genomen in twee werkgroepen te weten: 

 EPA (staat voor Patiënten met Ernstige Psychiatrische Problemen) . De organisatie is in de 
handen van gemeente Amersfoort. 

 Ketenzorg ouderen met psychiatrische problemen. Hiervan is de organisatie in handen van GGZ 
Centraal en Symfora Meander.  

 
Naast deze werkgroepen onderhouden wij de contacten met andere SGGZ en BGGZ ketenpartners en 
vormen wij het aanspreekpunt voor deze partners voor de huisartsen in de regio. 
 
In 2017 hebben wij afscheid genomen van onze projectleider Martijn Smits en onze 
kwaliteitsmedewerkster Tosca Schilperoort. Er is gekozen voor een andere organisatiestructuur 
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waarbij kwaliteitsmedewerker Helma Groeneweg is aangesteld als programmacoördinator. 
Daarnaast wordt zij ondersteund door de kaderhuisarts GGZ in opleiding Astrid Hertogh. De 
kaderhuisarts heeft in deze hoedanigheid een adviserende rol.  
 
Eemvitaal 
Met de overgang van VitalHealth verviel de sociale kaart van de GGZ-aanbieders in de regio Eemland. 
Huisartsen Eemland heeft in 2017 Eemvitaal ontwikkeld, de sociale kaart GGZ voor de regio Eemland. 
Deze is op 11 januari 2018 de lucht in gegaan. Op Eemvitaal zijn met een paar klikken de 
zorgaanbieders in de regio te vinden. Het is een hulpmiddel dat is ontwikkeld om de 
huisartsenvoorziening te ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste zorgaanbieder. Voor een 
kijkje, klik hier. 
 
5. Ouderenzorg  
Het zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen van Huisartsen Eemland Zorg is 
gestart met een pilot in juni 2016. In april 2017 kwamen de bestuurders van betrokken 
thuiszorgorganisaties en Huisartsen Eemland bij elkaar en is afgesproken dat het zorgprogramma 
geen pilot meer is, maar valt onder het reguliere zorgaanbod in de regio. 
 
De zorgprogrammacommissie heeft in 2017 veel wisselingen ondergaan. De functie van projectleider 
werd vanaf het tweede kwartaal ingevuld door de kwaliteitsmedewerker en deze functie kreeg de 
naam zorgprogrammacoördinator. De functie van bureaumedewerker werd ingevuld door een ander 
vanaf de zomer, en er was enige tijd geen kaderarts. Na de zomervakantie in 2017 is ook deze post 
weer bezet.  
 
In mei 2017 is het zorgprogramma aangepast aan de huisstijl van Huisartsen Eemland en is het 
stroomschema enigszins veranderd. Hiermee is het duidelijker geworden dat inclusie door de GFI 
niet altijd ingevuld hoeft te worden. Het onderstreept dat we het gebruik van screeningsformulieren 
alleen willen gebruiken als dit extra informatie oplevert. Ook is door aanpassing van het 
stroomschema de taakverdeling tussen wijkverpleegkundige, POH en huisarts duidelijker geworden 
en zijn de items die besproken dienen te worden in de evaluatie nader omschreven. 
Financiering van het zorgprogramma is gelijk aan voorgaande jaren, huisartsen hebben de prestatie 
kwetsbare ouderen afgesloten die beschreven wordt in het inkoopdocument van Zilveren Kruis. 
Specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorgorganisaties declareren de zorg uit eigen 
financieringsmogelijkheden. 
De structuur van het zorgprogramma (inclusie, anamnese, verdeling taken, MDO, evaluatie) is nog 
steeds actueel en behoefde in 2017 geen aanpassing. 
 
De zorgprogrammacommissie kan niet zoals bij andere zorgprogramma’s op basis van indicatoren in 
Portavita een bonus toekennen. Ook is door het uitdraaien van cijfers uit Portavita niet altijd een 
conclusie te trekken dat er goed samengewerkt wordt zoals beschreven in het zorgprogramma. (Als 
de wijkverpleegkundige in het gezondheidscentrum naast je spreekkamer zit, zal je minder snel via 
Portavita communiceren, maar de samenwerking kan uitstekend zijn. Er worden wel MDO’s 
gehouden, maar deze kunnen nergens in Portavita als een meetwaarde ingevoerd worden.) 
De zorgprogrammacommissie probeert aangesloten huisartsenpraktijken te motiveren tot het 
werken conform het zorgprogramma en ze tools en informatie te geven om door hen gegeven zorg 
te verbeteren door het geven van scholing. Daartoe zorgen we ook dat er in elke nieuwsbrief iets 
staat over kwetsbare ouderen.  
 

https://www.eemvitaal.nl/
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Daarnaast speelt de zorgprogrammacommissie een belangrijke rol in het faciliteren van onderling 
netwerken door o.a. de denktank waarin huisartsen, SO’s en geriater knelpunten en successen 
bespreken en onderling afspraken maken. Via een gezamenlijke nieuwsbrief voor POH’s en 
wijkverpleegkundigen houden we beide zorgprofessionals op de hoogte en betrokken bij elkaars 
werk. Ook Portavita ouderen speelt hier een belangrijke rol in. Er waren in 2017 twee overleggen 
met Portavita. Portavita ouderen is op een aantal punten aangepast. Belangrijk voor het 
zorgprogramma is dat zorgverleners nu ook buiten het patiëntendossier om met elkaar kunnen 
communiceren. 
 
Er is door Huisartsen Eemland een folder gedrukt over het levenseindegesprek. Deze folder is 
ondersteunend bij het gesprek over wilsverklaring en advanced care planning, belangrijke pijlers in 
het zorgprogramma.  
 
In 2017 werd er voorwerk verricht om te komen tot duidelijkheid omtrent aanwezigheid en 
toewijzing van beschikbare ELV bedden. VVT nam het besluit om aanbod van ELV en andere vormen 
van kortdurend verblijf zichtbaar te maken via www.verwijshulp.nl. Een regioplan over werkwijze en 
indiceren kwam mede door Huisartsen Eemland ondertekend. Voorbereidende gesprekken hebben 
plaatsgevonden over de inrichting van een centraal aanmeldpunt via de transferafdeling van het 
MMC.  
 
Er is een start gemaakt met de pilot ‘samenwerking tussen wijkteams en huisartsenpraktijk’. 
Wijkteamleiders, een beleidsmedewerker van de gemeente en Huisartsen Eemland hebben een plan 
van aanpak gemaakt om de samenwerking te verbeten door gebruik van Portavita. 
We denken dat het belangrijk is om WMO zorg vroegtijdig in te zetten bij de kwetsbare oudere. Door 
tijdig inschakelen verwachten we dat er eerder informele zorg op maat geboden kan worden, de 
oudere langer zelfredzaam blijft in de thuissituatie met minder risico op overbelasting van de 
mantelzorg. Echter voor huisartsenpraktijken is het vaak lastig te weten wie je waarvoor moet 
inschakelen. De pilot voorziet in een aanvraag via Portavita, waarbij de POH niet hoeft te zoeken naar 
het juiste loket. We verwachten een betere terugkoppeling en geïntegreerde zorg zichtbaar te 
maken in deze pilot die begin 2018 van start gaat in drie praktijken. 
 
In het laatste kwartaal van 2017 is een begin gemaakt met het nadenken over de inrichting van 
Eemvitaal voor ouderenzorg. Een stagiaire van de HBO-opleiding Management in de zorg werd 
begeleid vanuit de zorgprogrammacommissie om zich in dit onderwerp te verdiepen. De vraag die 
naar boven kwam is of er inderdaad een vervolg moet komen voor ouderenzorg, of dat er naast 
Eemvitaal GGz een ‘Eemvitaal algemeen’ moet komen. Dit zal in 2018 verder uitgewerkt worden. 
 
Uitkomsten ouderenzorg 
Huisartsenpraktijken die al meededen met het zorgprogramma hebben in 2017 meer patiënten 
geïdentificeerd als kwetsbare oudere. Het aantal steeg van 1.280 tot bijna 2.000. Wij zien de 
patiënten bij wie jaarlijks een controle en/of een individueel zorgplan wordt ingevoerd stijgen. 
19 huisartsenpraktijken hebben besloten mee te gaan doen met het zorgprogramma. Daarmee staat 
de teller eind 2017 op 59 huisartsenpraktijken. Er zijn ook een tiental nieuwe wijkverpleegkundigen 
en SO’s aangesloten. 
 
Uitkomsten zijn bij ouderen minder relevant omdat het programma vooral draait om samenwerking 
en informatie delen en door de toename in gebruikers en patiënten zien wij dat het in deze vraag 
voorziet.  
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Bijlage 1 KKK 2017   
   

 KKK's 2017   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  2018 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 2017  
 

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 2018  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 2018 Beleid Ja 

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 AVG Directie 2018 Beleid Ja 

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 2017  
 

*toename door betere registratie van HIDHA en waarnemers vanwege start HAP 
**in Vital health of Minddisctrict (in 2016 in ZorgIQ) 
*** met een vragenlijst of eHealth programma 

Structuur 2017 
 
 

Diabetes type 2 COPD CVRM GGZ Ouderen 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

Huisartsen* 229 200 175 151 171 144 162 145 153 96 

Huisartsenpraktijken 92 92 70 68 69 69 60 60 59 40 

Internisten 18 17   18 17     

Diëtisten organisaties 25 24 25 23 25 24     

Podotherapie praktijken 6 6         

Fundusfoto aanbieders 3 3         

Wijkverpleegkundigen         223 218 

Specialist Ouderengeneeskunde         23 17 

Longartsen   5 5       

Fysiotherapiepraktijken   19 18       

GGZ aanbieders       50 55   

Patiënten van aangesloten huisartsen 339.460 333.969 257.139 249.886 248.062 245.643 215.175 214.475 203.644 199.526 

Patiënten HA 12.124 11.868 2445 2.476 24.873 29.168 6.140** 6864** 1.966 1.280 

Patienten in benchmark  
(zorg > 1jr + diagnose) 

10.703 10.494 2.170 2.095 22.484 11.241     

Patiënten tweedelijn (HE Zorg HA) 1.269 1.281 588 542 2.939 2.808     

Percentage tweede lijn  9,5% 9,7% 19% 18% 10,5% 8,7%     

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

77 77 21 22 217 258 62 69 21 14 

Patienten HA met e-health 2.505 2.238 245 235 1.130 921 2.469*** 2.177*** 128 80 
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Bijlage 2B Uitkomsten DM 2017 

Indicatoren DM 2 
% patienten bij wie jaarlijks 

HUISARTSEN 
2017 

HUISARTSEN 
2016 

Benchmark 
2016 

HUISARTSEN 
2015 

Benchmark 
2015 

Totaal aantal patiënten  339460 333969  330491  

Patiënten DM 2 HA 12124 11868  11717  

Patiënten DM 2 specialist* 1269 (9,5%) 1281 (9,7%) 9,3% 1050 (8%) 9,8% 

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

In zorg HA > 1 jaar** 10703 10494   10707  

In zorg HA > 1 jaar < 80 jr 8509 8284    

In zorg HA > 1 jaar < 70 jr 5097 5055    

Jaarcontrole*** 91% 91%  89%  

HbA1c is gemeten 95% 95%  94%  

HbA1c > 69  8% 8%  6%  

HbA1c is gemeten < 70 jr 95% 95%    

HbA1c <=53 < 70 jr 60% 63%  67%  

Bloeddruk is bepaald 98% 98%  97%  

Bloeddruk is bepaald < 80 jr 98%     

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

LDL is bepaald < 80 jr < 5 jr 100% 99%  99%  

LDL <=2,5 mmol/l < 80 jr < 5 jr 59% 63% 61% 62% 61% 

Gebruik statines 71% 71% 72% 69% 69% 

eGFR is bepaald 95% 96% 93% 95% 93% 

eGFR < 30 2% 2%  1%  

Album./kreat. ratio is bepaald 88% 89% 87% 88% 87% 

Fundusonderzoek < 2 jr 87% 88% 87% 86% 86% 

Retinopathie ooit 8% 7%  7%  

BMI is berekend  94% 95%  93%  

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

Rookgedrag bekend is 91% 91% 94% 86% 92% 

Die roken 13% 14% 15% 14% 16% 

Enkel dieet 18% 17%  18%  

Verzameling alleen oraal 64% 64%  65%  

Oraal en insuline 14,5% 15%  13%  

Monotherapie insuline 3,5% 4%  4%  

Voetonderzoek is gedaan 88% 90% 87% 90% 88% 

Sims bepaald ooit 97% 99%  98%  

met Sims score 1 9% 10%  11%  

met Sims score 2 16% 16%  16%  

met Sims score 3 3% 3%  2%  

Voedingsadvies < 1jr DM <1jr 49% 44%  44%  

VETGEDRUKT= benchmark indicatoren 2017 
*met een huisarts die aangesloten is bij Huisartsen Eemland of gestaakt met reden ‘2e lijns behandeling’ 
** patiënten waarover de indicatoren zijn bepaald 
***combinatie van jaarcontrole en/of risico-inventarisatie 



 
 

 

 

  26 

 

Bijlage 2C Uitkomsten COPD 2017 

VETGEDRUKT= indicatoren benchmark 2017 
* Patiënten waarover de indicatoren zijn gemeten. 
** Met ingang van 2016 gewijzigd van 1 keer per jaar naar 1 keer per 3 jaar. 
*** Percentage gemeten van rokers. Nieuwe berekening gemaakt van voorgaande jaren. In 2015 zijn 119 gestart met SMR 

waarvan 76 gestopt met roken ofwel 4% minder rokers onder populatie van COPD 
**** Gemeten over de rokers en vervolgens gemeten over de patiënten die een stoppen met roken traject zijn gestart. 

  

Indicatoren COPD 2017 
12 maanden 

HUISARTSEN 
2017 

HUISARTSEN 
2016 

Benchmark 
2016 

HUISARTSEN 
2015 

Benchmark 
2015 

Patiëntenpopulatie HA 257138 249586  240847  

COPD patiënten HA in zorg 2445 2476  2592  

COPD zorgweigeraars 128 238  105  

COPD tweedelijn 588 (19%) 542 (18%) 25% 727 (21%) 25% 

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

> 1 jaar in zorg HA* 2170 2095  2178  

Gebruik inhalatiemedicatie 83% (1803)     

Controle inhalatietechniek bij 
inhalatie gebruik 

69% (1240) 75% 67% 75% 69% 

Spirometrie 58% (1253)** 64%**  77% 69% 

Spirometrie afgelopen 3 jr 95% (2053) 97%    

MRC of  CCQ  81% (1747) 86% 76% 82% 78% 

NNGB bepaald 83% (1811) 88% 77% 84% 75% 

BMI is berekend  82% (1771) 85% 82% 83% 81% 

Rookstatus is bekend  88% (1920) 91% 83% 87% 84% 

Met rookstatus die roken 34% (648) 34% 39% 34% 40% 

Voedingsadvies diëtist ooit 18% (391) 17%  15%  

Met exacerbaties ooit 14% (296) 15%    

2 of meer exacerbaties + 
prednison 

1% (25) 1% 11% 5% 9% 

Ziekenhuisopnames ooit 11% (248) 12%    

Consult longarts ooit 71% (1547) 71%  74%  

Stoppen met Roken traject  10% (66)**** 9% ****  18%***  

- waarvan gestopt 32% (21) 33%    

Beweegprogramma 0,6% (14) 0,6% (13)  0,9% (19)  
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Bijlage 2D Uitkomsten HVZ 2017 

Indicatoren CVRM HVZ 2017 
% patiënten bij wie jaarlijks 

HVZ 2017 HVZ 2016 Benchmark 
HVZ 2016 

HVZ  
2015 

Benchmark 
HVZ 2015 

Totaal aantal patiënten HA 248062 245643  135529  

Patiënten CVRM HVZ HA 6929 7888 #  3829  

Patiënten bij specialist 1183 1129 (14%) 24% n.b.  

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

> 1 jaar in zorg HA* 6383 # 3377 #  3296  

Patiënten < 80 jr. 4612 2499  2406  

Patiënten < 70jr. 2521 1343    

Bloeddruk is bepaald 81% ## 99%  89%  

Bloeddruk bepaald < 70 jr. 79% ## 88%    

Bloeddruk <70 jr.  ≤ 140 80% 82% Nieuw   

Bloeddruk bepaald < 80 jr. 82% ## 99%  87%  

Bloeddruk < 80 jr. ≤ 140 75% 69% Oud 78% 72% 

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

LDL bepaald < 80 jr. afgel. 5 jr. 97% 99%  100%  

LDL < 80 jr. ≤ 2,5 mmol/l 52% 56% 55% 55% 55% 

LDL < 80 jr.  > 2,5 geen statines 34% 37%  32%  

Rookgedrag bekend** 75% ## 85% 82% 81% 83% 

Die roken 14% 13% 18% 14% 19% 

BMI berekend is < 1 jr. 72% ## 83%  82%  

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

eGFR bepaald afgelopen 5 jr. 98% 100% 98% 100% 97% 

Bloed verdunnende medicatie 68% ### 82%  86%  

Glucose nuchter afgel. 5 jr 86% ## 96%  91%  

NNGB bepaald 70% ## 80% 73% 79% 75% 

Voedingsadvies diëtist ooit 7% 9%  6%  

 
# groot verschil vanwege hoge instroom nieuwe praktijken Q3 en Q4 
## door nieuwe instroom gedaald 
### dit is een registratieprobleem 
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Bijlage 2E Uitkomsten VVR 2017 

Indicatoren CVRM VVR 2017 
% patiënten bij wie jaarlijks 

VVR 2017 VVR 2016 Benchmark 
VVR 2016 

VVR 2015 Benchmark 
VVR 2015 

Totaal aantal patiënten HA 248062 245643  135529  

Patiënten CVRM VVR HA 17944 19601  10025  

Patiënten bij specialist 1756 (8,9%) 1679 (7,9%) 5,3% 22959  

Prevalentie 7,9% 8,6% 8,2% 7,4% 8,1% 

> 1 jaar in zorg HA* 16101 # 7864  8141  

Patiënten < 80 jr. 14274 # 6997  7181  

Patiënten < 70 jr. 9820 # 4798    

Bloeddruk is bepaald 74% ## 88% 87% 86% 88% 

Bloeddruk bepaald <70 jr. 73% ## 87%    

Bloeddruk bepaald <70 jr ≤ 140 75% 77% Nieuw   

Bloeddruk bepaald < 80 jr. 75% ## 88%  85%  

Bloeddruk < 80 jr. ≤ 140 72% 73%  73% 67% 

LDL is bepaald afgel. 5 jr. 93% 100% 97% 98% 97% 

LDL bepaald < 80 jr. afgel. 5 jr. 89% 100%  99%  

LDL < 80 jr. ≤ 2,5 mmol/l 26% 31% 29% 27% 28% 

LDL < 80 jr.  > 2,5 geen statines 55% 68%  57%  

Rookgedrag bekend** 73% ## 87% 84% 80% 85% 

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

BMI berekend is 67% ## 81%  78%  

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

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

Glucose nuchter afgel. 5 jr. 84% 100%  90%  

NNGB bepaald 65% ## 78% 73% 74% 74% 

Voedingsadvies diëtist ooit 8% ## 11%  8%  

 
 

# groot verschil vanwege hoge instroom nieuwe praktijken Q3 en Q4 
## door nieuwe instroom gedaald 
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Bijlage 2F GGZ 2017        
  

Veel gebruikte vragenlijsten 
 

Name Afgeronde vragenlijsten Aantal patiënten 

4DKL 617 437 

FourDKL 146 136 

SCL-90 103 99 

BDI-II-NL 71 70 

UCL 44 42 

AQ-NL 24 23 

AVL (ADHD-vragenlijst) 19 18 

Screener Transparant Next 18 18 

CDI 15 13 

MMSE 13 12 

CBSA 10 10 

KOOIJ 10 10 

 
 

Veel gebuikte ICPC 
 

ICPC code Omschrijving Aantal patiënten 

P78.00 Neurasthenie/surmenage 802 

P76.00 Depressie 734 

P01.00 Angstig/nerveus/gespannen gevoel 728 

P06.00 Slapeloosheid/andere slaapstoornis 662 

P03.00 Down/depressief gevoel 611 

P74.00 Angststoornis/angsttoestand 368 

Z12.00 Relatieprobleem met partner 351 

P29.00 Andere psychische symptomen/klachten 246 

P02.00 Crisis/voorbijgaande stressreactie 222 

Z29.01 Burn-out 156 

P21.00 Overactief kind/hyperkinetisch syndroom 142 
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Consultaties Specialisme Aantal 

Psychiater - Consultatie F2F Psychiater 19 

Psycholoog - Consultatie F2F Psycholoog 9 

Psycholoog - Consultatie casuïstiek Psycholoog 7 

Psychiater - Consultatie e-mail Psychiater 5 

Psycholoog - Consultatie e-mail Psycholoog 4 

 

E-health Minddistrict Totaal 2017 %POH-GGZ tenminste 10x  

Patienten 1520 57% 

Modules 2160 
 

Dagboeken 523 
 

Trainingen 473 
 

Feedback 1873 58% 

Berichten 953 29% 
 

Modules  aantal 

Burnout 237 

Basiszorg Mindfulness 217 

Basiszorg Leren ontspannen 163 

Basiszorg Paniekstoornis  152 

Basiszorg Gedachteschema 148 

Basiszorg Minder Piekeren 118 

Basiszorg Depressie 101 

Jeugd Basiszorg 99 

Basiszorg Beter slapen 79 

Basiszorg Zelfbeeld 74 

Expert van jezelf 73 

Herstel 66 

Basiszorg Verwerking 63 

Je probleem in kaart 57 

ADHD 41 

Basiszorg Waarden en doelen: Richting geven aan je leven 26 

Basiszorg Alcohol 25 

Basiszorg Pak je somberheid aan 23 

Basiszorg Activeren 12 

Basiszorg Onbegrepen lichamelijke klachten  8 

Basiszorg Voorlichtingscursus ADHD voor ouders (kort) 8 

Hoezo roze wolk? 8 

Opvoedtips 3 

Plannen en organiseren 3 
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Bijlage 2G Cijfers Ouderenzorg 2017 
 

Cijfers Ouderenzorg  2017 2016 

Aantal patiënten  1977 1280 

Patiënten met een ingevuld GFI ooit 968 561 

Patiënten met een ingevulde Trazag ooit 391 337 

Patiënten met een ingevulde Easycare ooit 41 37 

Patiënten met een ingevulde MMSE ooit 322 162 

Patiënten met status IZP actief 696 444 

Inlogaccount digitaal logboek 128 80 

Patiënten met een Consult Wijkverpleegkundige ooit 495 269 

Patiënten met een Consult Specialist 
Ouderengeneeskunde ooit 

56 34 

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

1110 (56%) 632 (49%) 

Patiënten met consult ketenpartner afgelopen jaar  405 (20%) 303 (24%) 

 
 

 
 

Jaarverslag ouderenzorg 2017

Scholing

10 x scholing Portavita voor WVK febr-juni 120 WVK

Netwerkbijeenkomst polyfarmacie 23 POH en WVK

Netwerkbijeenkomst ondervoeding 27 POH en WVK

2 x Netwerkbijeenkomsten advanced care planning 46 POH en WVK

Duodag dementie 35 HA en SO's

Duodag IZP 25 POH's

Communicatie

Kwetsbare ouderen in elke nieuwsbrief aanwezig

ALV over ouderenzorg

Overig

2 x Gesprek gemeente over contact wijkteams/huisartsenpraktijken en projectvoorstel 

3 x Handleiding Portavita aangepast

20 x Praktijkbezoeken

Lunchbijeenkomst met SO's en geriater 

2 x Overleg met VVT

2 x gesprek met Portavita ivm verbeteringen

2 x Denktank bijeenkomsten
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Bijlage 3A 11 jaar programmatische zorg  
 

 
 
Deelnemende huisartsen in de regio 
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Bijlage 3B 11 jaar programmatische zorg Proces DM 
 

 
Fundusfoto 
 

 
Voetcontroles 
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Bijlage 3C 11 jaar programmatische zorg Uitkomsten DM 
 

 
Bloeddruk onder de 80 jaar 
 
 

 
LDL onder de 80 jaar 
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Bijlage 3D 8 jaar programmatische zorg COPD 
 

 
Spirometrie 
 

 
MRC of CCQ bepaald 
 

 
 
Inhalatietechniek  gecontroleerd  
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Bijlage 3E 6 jaar programmatische zorg CVRM  
 

 
Patiënten die roken (met status bepaald) 
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Bijlage 4A Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2017 DM 
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Bijlage 4B Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2017 COPD 
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Bijlage 4C Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2017 HVZ 
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Bijlage 4D Transparante Ketenzorg Ineen Benchmark 2017 VVR 
 

 



 
 

 

 

  41 

Bijlage 5: Raad van Commissarissen 
 
 
De raad van commissarissen van Huisartsen Eemland bestaat uit: 
 
Desiree Creemers, vice-voorzitter 

 Kinderarts en medisch directeur Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem 

 Lid Taskforce Dure Geneesmiddelen NVZ 
 
Peter Hoppener, secretaris 

 Lid Raad van Bestuur Treant Zorggroep, Hoogeveen 

 Lid Advisory Council Value Based Health Care Europe 
 
Henri Hofsteenge, voorzitter 

 Directievoorzitter Rabobank Amersfoort Eemland 
 


