Jaarverslag 2021

Huisartsen Eemland is de regionale huisartsenorganisatie die huisartsen in de
regio Eemland faciliteert in de huisartsenzorg.
Dit gebeurt op verschillende manieren: zorgprogramma’s,
wijksamenwerkingsverbanden, spoedzorg, (na)scholing, werkafspraken met
het ziekenhuis en centrale informatievoorziening voor huisartsen.

Inwoners in de regio
388.200
Huisartsenpraktijken
97
Huisartsen
181
Medewerkers
in dienst
eind 2021: 137
Kernwaarden
• Inspirerend
• Betrokken
• Open
• Ambitieus

Huisartsen Eemland B.V.

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 O&I en zorgprogramma’s;
• Huisartsen Eemland B.V., de holding.

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

In dit jaarverslag wordt toegelicht wat er is bereikt in 2021 op de vier hoofdactiviteiten van Huisartsen Eemland: Spoedzorg, Zorgprogramma’s, O&I en Services.
Tot slot is het verslag van de RvC en het HCE-bestuur opgenomen.

Terugblik
Hoewel minder dominant werd ook 2021 nog gedomineerd door COVID-19 zowel door inzet van
medewerkers om dit te ondersteunen als ook door uitval van personeel. Veel projecten hebben
daardoor vertraging opgelopen. Desondanks zijn er ook veel mooie initiatieven gestart en/of
opgeleverd.
In 2021 heeft HE met succes vier onderdelen uit weten te rollen op toekomstbestendige
huisartsenzorg (TBHZ) en zijn we gestart met netwerken voor ondersteunend personeel. Daarmee
zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van onze Service tak.
Een belangrijk succes is de ondertekening van het Convenant Samen Sterker Eemland, het
gezondheidsakkoord van de regio Eemland tussen HE, Meander MC, GGZ, de VVT-partners
Eemland, gemeenten en Zilveren Kruis.
Een andere mijlpaal is het goedgekeurde meerjarig ICT-programma, met de volgende vier
bouwstenen: regionaal HIS, regionaal KIS/populatieplatform, BI en in een later stadium meer
patiënt georiënteerde oplossingen op het gebied van ICT.

Huisartsen Eemland B.V.

Spoedzorg

HE HAP B.V.

Telefonische consulten
Consulten
Visites
Zelfverwijzers

43.784
34.881
5733
3052

Kwaliteit
Klachten
Calamiteiten
VIM-meldingen
Complimenten

59
3
59
3

Telefonische bereikbaarheid
Oproepen (< 2 min)
Oproepen spoedlijn (< 30 sec)

HE HAP B.V.

54,5%
98,6%

Activiteiten HAP in 2021:
• Organisatieontwikkeling doorgevoerd (MT HAP, leidinggevende
triagisten/DA/ELV);
• Organisatie van diverse scholingen, ABCD voor waarnemers en
huisartsen;
• NPA-audit;
• Invoering ThuisBelPoule;
• (Her)start Project Spoedplein (SEH/HAP);
• Taakdifferentiatie HAP (ELV, chauffeurs, PA, basisarts);
• Herijking Regionale zorgcoördinatie Midden Nederland;
• Teambuilding HAP;
• Start LEAN-inrichting HAP;
• Verbetermaatregelen beschikbaarheid en bereikbaarheid,
noodtelefoon, VIM-meldingen, klachten- en calamiteitenprocedure.

Zorgprogramma's

HE Zorg B.V.

Chronische zorg (DM, COPD en CVRM)
•
•
•
•

Alle diabetes en COPD-parameters zijn verbeterd t.o.v. 2020 en zitten dit jaar boven de gewenste norm.
De CVRM-parameter bloeddruk en LDL scoren in 2021 beide onder de gewenste norm, een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn beperkte consulten door COVID-19. Het aantal rokers is wel gedaald t.o.v. 2020 (toen 29,1%).
Voor diabetes en COPD geldt een variabele beloning bij behalen van de parameters, bij CVRM was dit in 2021 nog niet
het geval. Per 2022 is besloten om ook hiervoor een variabele beloning te gaan hanteren.
In 2021 zijn de volgende initiatieven ontwikkeld / geïmplementeerd:
•
Start project Integrale zorg; de ketenzorg ontketend;
•
Aanstellen scholingscoördinator werkend naar gestructureerd scholingsplan;
•
Feedbackbijeenkomsten ketens;
•
Longziekten: herziening en implementatie regionaal longformularium;
•
Hart en vaten: opleiding nieuwe kaderhuisarts Hart en Vaten;
•
Diabetes: introductie jaargesprek, implementatie nieuwe NHG-standaard.

Diabetes Mellitus type 2
Deelnemende praktijken: 86
Patiënten in de keten: 11.521

eGFR (norm 90%)
Fundus (norm 80%)
Voet (norm 80%)

HE Zorg B.V.

95,4%
88,7%
86,8%

COPD
Deelnemende praktijken: 75
Patiënten in de keten: 2.244

Rookstatus bekend
86,9%
MRC/CCQ
80,1%
(norm resp. 80 en 70%)

CVRM
Deelnemende praktijken: 69
Patiënten in de keten: 22.542

Bloeddruk (norm 80%) 68,9%
Rokers (n)
23,6%
LDL (norm 40%)
37,8%

(J)GGZ
•
Aantal deelnemende praktijken voor JGGZ Amersfoort is gegroeid van 23 (in 2020)
naar 32 in 2021;
•
Organisatie van gezamenlijke scholing met POH-Jeugd en andere gemeentes
Eemland;
•
Samenwerking met partners in de wijk voor jeugd is verankerd in structureel
overleg;
•
Uitbreiding consultatieteam.

Ouderenzorg
•
Aantal deelnemende praktijken voor ouderenzorg is gedaald van 60 (in 2020) naar
58 in 2021;
•
Contractuele afspraken gemaakt rondom regiocontractering kwetsbare ouderen
voor 2022;
•
Start netwerk POH ouderen;
•
Intensieve samenwerking binnen VVT Regiotafel en Bureau Nazorg;
•
Organisatie van diverse nascholingen.

HE Zorg B.V.

GGZ
Deelnemende praktijken: 68
Populatie aangesloten
praktijken: 254.645
JGGZ
Deelnemende praktijken: 32
Populatie aangesloten
praktijken: 116.368

Deelnemende praktijken: 58
Patiënten in de keten: 2.511

Organisatie & Infrastructuur
(O&I)

HE O&I

Organisatie & Infrastructuur (O&I)
De O&I-financiering stimuleert, faciliteert en organiseert samenwerking tussen zorgaanbieders in
de wijken en regio. Het gaat om het initiëren van multidisciplinaire samenwerkingsprojecten,
voor het oplossen van knelpunten tussen samenwerkingspartners in de verschillende domeinen
en het stimuleren of implementeren van innovaties.
O&I Wijken:
•
In 2021 is er middels werving en selectie bij elk wijksamenwerkingsverband (n=19) een huisartscoördinator en
een wijkcoördinator (m.u.v. Bunschoten) gestart. Deze zijn verantwoordelijk voor vergroten draagvlak, bouwen aan een
infrastructuur rondom samenwerking in de eerstelijnszorg in de wijk en, indien wenselijk, projectmatig multidisciplinair
aan de slag te gaan;
•
In 2021 is een basis werkstructuur gerealiseerd middels:
• Uniforme werkwijze projectmanagement
• Start met wijkjaarplannen, wijkbegrotingen en centraal projectportfolio.
• Gestructureerd wijkcoördinatoren overleg
•
Eerste O&I conferentie Ontmoeten & Inspireren is gerealiseerd voor alle betrokkenen binnen de
wijksamenwerkingsverbanden in de regio Eemland.
O&I Regio:
•
Toetreding GGZ-partners en Sociaal Domein tot Samen Sterker Eemland;
•
Partijen van Samen Sterker Eemland tekenen gezondheidsakkoord;
•
Concretiseren van 8 uitvoeringsthema’s
•
Deelname in start van projectgroepen: Spoedplein , ACP en Ontie
•
Structurele overleggen met Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) en Paramedici Zorggroep Eemland (PZE);
•
Start transmuraal medisch coördinator.

HE O&I

Services

HE Services

Services is de activiteit van HE die service en dienstverlening biedt aan
huisartsenpraktijken op het gebied van ICT, praktijkvoering en (zorg)innovatie.

In 2021 zijn de volgende projecten opgestart onder HE Services:
ICT:
•
Regionale ondersteuning zorg informatie systemen (regionaal HIS, samenwerkingsplatform M365,
populatieplatform);
•
Voorbereiding data ontsluiting & informatieloket voor praktijk, wijk en regio;
•
Continuering Project OPEN, ontsluiting patiëntinformatie en inventarisatie geschikte zorg apps;
•
Implementatieteam en informatiemanagement.
Praktijkvoering:
•
Zorg op afstand (implementatie spreekuur.nl en beeldbellen);
•
Andere inrichting praktijk: start SOH opleiding, praktijkmanagersnetwerk en start verpleegkundig specialist;
•
Praktijkscan.

(zorg) Innovatie:
•
Projecten o.a. persoonsgerichte zorg, Rookvrij Eemland, webinar diabetes, meekijkconsult Soest, uitbreiding
PATZ groepen, Positieve Gezondheid Kattenbroek.

HE Services

Van de Raad van Commissarissen
Governancecode Zorg
De Raad van Commissarissen (RvC) neemt de principes van de Governancecode Zorg als uitgangspunt van zijn handelen en ziet erop
toe dat de directie 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 directie 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 directie.
Overleg
In 2021 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 woonde de RvC tweemaal de overlegvergadering van de
Ondernemingsraad bij en eenmaal de vergadering van de Cliëntenraad. De onderwerpen in dit jaarverslag zijn de revue gepasseerd.

Functioneren en bezoldiging
Het functioneren van de directie gedurende 2021 is uitvoerig besproken. De RvC heeft zijn waardering uitgesproken over het
functioneren van zowel Chantal Emaus als Christiaan Katsma. Er is veel werk verzet o.a. gerelateerd aan de organisatie rondom
COVID-19-zorg. De directie heeft de vele initiatieven en veranderingen op een uitstekende wijze aangestuurd. De financiële
resultaten zijn goed. De RvC is ook tevreden over de wijze waarop er goede ondersteuning is geboden aan de huisartsen. De directie
heeft haar leidende rol adequaat vervuld. De RvC heeft de samenwerking met de directie als zeer plezierig ervaren.
De zelfevaluatie van de RvC vond plaats onder begeleiding van een externe onafhankelijke begeleider. De bezoldiging van de Raad
van Commissarissen kwam overeen met het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

HE Holding B.V.

HCE-bestuur algemeen
•

Samen met HE streeft HCE naar een organisatie die
regionaal afspraken maakt over de ANW-, ketenzorg
en O&I-gelden.

•

Regionaal vindt er afstemming plaats met HAGRO’s,
O&I-wijken en het ziekenhuis.

•

Bovenregionaal is er overleg met de kring MN en de
regiotafel.

Huisartsen
Coöperatie Eemland
(HCE) is 100%
aandeelhouder van
HE

181 leden
97 aangesloten
praktijken

2021

Acute zorg
•

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

•

HCE heeft zitting in het crisisteam van HE.

•

Triage in ANW van Pilot Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)
terug naar HAP.

Huisartsen Coöperatie Eemland B.V.

Op de agenda stond o.a. de selectie van een regionaal HIS, de
TBHZ, mede in combinatie met arbeidsproblematiek, het
regionale convenant Samen Sterker Eemland, onderwerpen
m.b.t. Acute Zorg, Covid, en de werving/benoeming van een
nieuw bestuurslid voor HCE.

4x per jaar ALV
+ 1 nieuwjaarsbijeenkomst
met Marcel Levi

Bestuur HCE
Willem Koch, voorzitter
Birgit van Staaij, penningmeester
Carine Westerweel, secretaris
Marleen Buijs, lid per 1/11/21

Huisartsen Eemland
Basicweg 12C
3821 BR Amersfoort
huisartseneemland.nl

Huisartsen Eemland B.V.

Directie HE
Dianne Jaspers, medisch directeur tot 1/3/21
Chantal Emaus, medisch directeur v.a. 1/3/21
Christiaan Katsma, algemeen directeur

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

