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Werkgebied
Achterveld, Amersfoort, Baarn, 

Barneveld, Bunschoten-Spakenburg, 
Kootwijkerbroek, Leusden, Scherpenzeel, 
Soest, Soesterberg, Stroe, Woudenberg

Inwoners in de regio

363.000

Huisartsenpraktijken

101

Huisartsen

180

Medewerkers
in dienst 

eind 2019: 126
Kernwaarden
• Inspirerend
• Betrokken
• Open
• Ambitieus

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!

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

Huisartsen Coöperatie Eemland U.A. 



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 2020 blijven doen. Er staat een organisatie met 
ambitie waar door een enthousiast en betrokken team gewerkt wordt 
om de doelstellingen waar te maken.

Huisartsen Eemland B.V.

Activiteiten in 2019:
• Project Organisatie & Infrastructuur
• Gecombineerde Leefstijl Interventie
• Installatie van ICT-applicaties om onze processen voor databeheer, kwaliteit, finance en 

P&O efficiënter en veiliger te laten verlopen
• Oprichting Patiëntenadviesraad



Kwaliteit
Klachten 53
Calamiteiten 3
VIM-meldingen 98
Complimenten 5

Telefonische bereikbaarheid
Oproepen < 2 minuten 66%
Oproepen spoedlijn < 30 sec 98%

Telefonische consulten 42971
Consulten 42425
Visites 5944
Zelfverwijzers 2904

De huisartsenpost Eemland is op 1 januari 2018 in eigen beheer van 
start gegaan. 

Activiteiten in 2019:
• Organisatie van diverse scholingen
• NPA-audit
• HAP-belevingsonderzoek
• Capaciteitenonderzoek triagisten, huisartsen en ELV
• Functiedifferentiatie en coaching ziekteverzuim
• Spoedzorg, samenwerking met SEH
• Start pilot digitaal Spreekuur en ZCC
• Aantal LSP-aansluitingen verhogen
• Verbetermaatregelen beschikbaarheid en bereikbaarheid, 

noodtelefoon, VIM-meldingen, klachten- en calamiteitenprocedure

Huisartsen Eemland Huisartsenpost B.V.



Chronische zorg (DM, COPD en CVRM)
• Organisatie van diverse nascholingen en HE-zorgdag
• Samenwerking met 1e lijns longverpleegkundigen en Training on the job; longfunctiemeting
• Longformularium inhalatiemedicatie
• Terugdringen ICS-gebruik COPD
• Projecten Zorg op maat DM en Prikken op maat DM/CVRM 
• Project Minder bloeddruk meten is beter weten CVRM
• Implementatie nieuwe standaard DM en CVRM
• Feedbackbijeenkomsten DM en CVRM
• Pilot POH5minuten info CVRM

Deelnemende praktijken: 69
Patiënten in de keten: 19.551

Diabetes Mellitus type 2
Deelnemende praktijken: 92
Patiënten in de keten: 12.016

COPD
Deelnemende praktijken: 75
Patiënten in de keten: 2.457

Rookstatus bekend 88,6%
MRC/CCQ 83,7%eGFR 95,8%

Voetcontrole 88,6%
Fundus 93,1%

LDL 37,2%
Bloeddruk 66,7%
Rookstatus bekend 85,0%

Huisartsen Eemland Zorg B.V.



(J)GGZ
• Organisatie van diverse nascholingen
• Afronding van de pilot Slaapstraat
• Gesprekken met GGZ-aanbieders over doorverwijzing
• Starten Denktank
• Pilot POH JGGZ gaat over in reguliere zorg in 2020 als gevolg van positief 

uitkomstenonderzoek
• Samenwerking met partners in de wijk voor jeugd is verankerd in structureel 

overleg

Deelnemende praktijken: 72
Populatie aangesloten 

praktijken: 251.937

Ouderenzorg
• Organisatie van diverse nascholingen
• Signaleringskaart kwetsbare ouderen
• Stroomschema ELV
• Spreken over vergeten en Spreken over het levenseinde
• Blijf overeind, voorkom vallen

Deelnemende praktijken: 62
Patiënten in de keten: 2.536

Begeleiding 
patiënten 

Vital Health en 
Minddistrict: 3726

Jaarlijkse controle POH: 65,7%
Aangepast IZP: 523 patiënten (19,8%)

Huisartsen Eemland Zorg B.V.



Huisartsen Eemland 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 2019 vergaderde de RvC vier keer met de directie van Huisartsen Eemland en tweemaal met zowel de directie als de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van Huisartsen Eemland. Daarnaast was er overleg met de ondernemingsraad. De onderwerpen in dit jaarverslag zijn de revue 

gepasseerd.

Functioneren en bezoldiging

Het functioneren van de directie is besproken. De RvC is enthousiast over het functioneren van onze twee directeuren Manon van Leeuwen en Dianne 

Jaspers. Ze hebben op uitstekende wijze leidinggegeven aan Huisartsen Eemland en vele inhoudelijke initiatieven en veranderingen aangestuurd. Tevens 

waren de financiële resultaten goed te noemen. In 2020 zal Christiaan Katsma als algemeen directeur samen met medisch directeur Dianne Jaspers 

leidinggeven aan Huisartsen Eemland. 

Eveneens vond de zelfevaluatie van de RvC plaats. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedraagt circa 65% van het wettelijke kader, conform 

advies Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Peter Hoppener werd herbenoemd als toezichthouder. 



Huisartsen Eemland B.V.

HCE-bestuur Algemeen

• Samen met HE streven we naar een organisatie die 

regionaal afspraken kan maken over de ANW-, 

ketenzorg en O&I-gelden.

• Regionaal vindt er afstemming plaats met het 

ziekenhuis en de apothekers.

• Bovenregionaal is er overleg met de kring MN en de 

regiotafel.
2019

• ICT-commissie gaf advies m.b.t. regionale 

digitalisering, oriëntatie op uniform HIS, regionale 

ICT-ondersteuning en veilige communicatie. 

• Voorzitter was betrokken bij sollicitatieprocedure 

nieuwe directeur.

Acute zorg

• De HAP-commissie adviseert HE over de ANW-zorg

• De commissie spoedzorg adviseert HE en Meander 

over samenwerking tussen HAP en SEH m.b.t. triage 

etc.

• HCE werkt samen met 6 andere huisarts-

verenigingen aan de kerntaken van de GHOR.

• HCE en ALV staan achter de pilot ZCC (Zorg 

Coördinatiecentrum).

163 leden
87 aangesloten 

praktijken

Huisartsen 
Coöperatie Eemland 

is 100% 
aandeelhouder van 

HE

4x per jaar ALV
1 thema-ALV: ICT



Huisartsen Eemland B.V.

Bestuur HCE
Birgit van Staaij, penningmeester
Carine Westerweel, secretaris
Willem Koch, voorzitter

Directie
Dianne Jaspers, medisch directeur
Manon van Leeuwen, algemeen 
directeur

Raad van Commissarissen
Desiree Creemer, vice-voorzitter
Henri Hofsteenge, voorzitter
Peter Hoppener, secretaris

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

http://www.huisartseneemland.nl/

